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Jak pouÏívat tuto pfiíruãku
Tato pfiíruãka obsahuje 35 lekcí t˘kajících se základních zásad evangelia
a zodpovûdností Ïen Svat˘ch posledních dnÛ. Vedoucí a uãitelky mají
podle nabádání Ducha plánovat a uãit lekce, které reagují na duchovní,
citové a ãasné potfieby ãlenÛ jejich odboãky nebo sboru.

Tato pfiíruãka se má pouÏívat jako pfiíruãka pro v˘uku v Pomocném
sdruÏení i v Mlad˘ch Ïenách v církevních jednotkách, kde je‰tû nebyla
v potfiebném jazyce vyti‰tûna pfiíruãka Uãení presidentÛ Církve a pfiíruãky
pro Mladé Ïeny. V takov˘ch jednotkách mají b˘t v˘tisky této pfiíruãky
zpfiístupnûny v‰em ãlenkám Pomocného sdruÏení a vedoucím a uãitel-
kám Mlad˘ch Ïen. Místní vedoucí se mají fiídit rozvrhem uveden˘m
v Informacích pro vedoucí knûÏství a pomocn˘ch organizací o studijních osno-
vách, kter˘ stanoví, v kter˘ch letech má b˘t pouÏívána ãást A pfiíruãky
Îena Svat˘ch posledních dnÛ a v kter˘ch letech ãást B.

V církevních jednotkách, kde je pfiíruãka Uãení presidentÛ Církve a
pfiíruãky pro Mladé Ïeny k dispozici, má b˘t tato pfiíruãka pouÏívána
1) jako zdroj pro v˘uku v Pomocném sdruÏení bûhem první a ãtvrté
nedûle a na schÛzkách pro obohacování domova, rodiny a jednotlivce;
2) jako doplÀkov˘ zdroj pro v˘uku v Mlad˘ch Ïenách; a 3) tak, jak
bylo urãeno, pro lekce „Uãení pro na‰i dobu“ v Pomocném sdruÏení
bûhem ãtvrté nedûle. V takov˘ch jednotkách mají b˘t v˘tisky pfiíruãky
zpfiístupnûny vedoucím, uãitelkám a uãitelÛm v Pomocném sdruÏení,
v Mlad˘ch Ïenách a v Melchisedechovû knûÏství. Kromû toho mohou
vedoucí povzbudit sestry v Pomocném sdruÏení, aby si opatfiily v˘tisk
této pfiíruãky k osobnímu studiu a k rodinné v˘uce v domovû.

Pfiíprava na v˘uku
Tato pfiíruãka obsahuje tyto uãební pomÛcky: oddíl „Pfiíprava uãitelky“,
otázky, které má uãitelka klást, námûty k zapojení ãlenek tfiídy a návody,
jak pouÏít obrázky a schémata. Kromû otázek k diskusi a metod, které
jsou navrÏeny, mohou uãitelky pouÏít i jiné metody nebo pfiístupy
k lekci, které jim pomáhají zapojit ãlenky tfiídy a podnítit je k úãasti a
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k uãení. Témûfi v kaÏdé lekci je navrÏeno pouÏití tabule; je-li to tedy
moÏné, mají si uãitelky zafiídit, aby mûly tabuli a kfiídu kaÏdou hodinu
k dispozici. Mnoho vizuálních pomÛcek navrÏen˘ch k pouÏití jako pla-
káty je moÏné nakreslit nebo napsat na tabuli. Dal‰í námûty pro v˘uku
lze najít v Pfiíruãce pro v˘uku (34595 121) a v pfiíruãce Uãení – není vût‰ího
povolání (36123 121).

âlenky tfiídy mají b˘t povzbuzovány, aby se pfiipravovaly na diskusi
ve tfiídû tím, Ïe budou zadanou lekci studovat bûhem t˘dne. Také mají
b˘t povzbuzovány k tomu, aby si s sebou nosily písma.

Zapojení postiÏen˘ch ãlenek
Bûhem své pozemské sluÏby vystoupil JeÏí‰ na horu nedaleko
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 tím, Ïe mûl s postiÏen˘mi soucit. 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 uãitelka v církevní tfiídû máte vynikající pfiíleÏitost projevovat
soucit. I kdyÏ uãitelky vût‰inou nejsou ‰koleny k tomu, aby mohly
postiÏen˘m ãlenkám tfiídy poskytnout profesionální pomoc, mají mít
touhu tûmto ãlenkám porozumût a zapojit je do uãebních ãinností
tfiídy. Du‰evnû, tûlesnû, citovû nebo jinak postiÏené ãlenky mohou
potfiebovat zvlá‰tní pozornost. Tyto pokyny vám mají pomoci, abyste
byly nápomocny kaÏdé ãlence:

■ SnaÏte se pochopit potfieby a schopnosti kaÏdé ãlenky tfiídy.

■ NeÏ ãlenku tfiídy vyzvete ke ãtení, modlitbû nebo k jinému zapojení,
nejdfiíve s ní promluvte. Zeptejte se jí napfiíklad: „Jak byste se cítila,
kdybyste mûla bûhem lekce nûco pfieãíst?“ nebo „Nevadilo by vám,
kdybyste se mûla bûhem lekce pomodlit?“ Je-li to vhodné, promluvte
s vedoucími knûÏství, rodiãi a ãleny rodiny, abyste mohla urãit zvlá‰tní
potfieby této ãlenky.
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■ SnaÏte se, aby se postiÏená ãlenka více a kvalitnûji zapojovala a uãila.

■ Dbejte na to, aby se kaÏdá ãlenka tfiídy chovala ke v‰em ostatním
ãlenkám tfiídy uctivû.

■ Chovejte se pfiirozenû, pfiátelsky a mile. KaÏdá dcera BoÏí potfiebuje
lásku a porozumûní.

Jako uãitelka v Církvi si pamatujte, Ïe kaÏdá ãlenka, nehledû na své
tûlesné, du‰evní, citové a spoleãenské schopnosti, má potenciál rÛstu
k oslavení. Jste povinna pomoci kaÏdé jednotlivé sestfie, aby se ve va‰í
tfiídû uãila 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



Jsme
milované duchovní dcery BoÏí a ná‰ Ïivot má smysl, 

cíl a smûr. Jako celosvûtové spoleãenství sester jsme spojeny v oddanosti
JeÏí‰i Kristu, na‰emu Spasiteli a vzoru. Jsme Ïeny víry, 

ctnosti, vize a pravé lásky a:

Posilujeme své svûdectví o JeÏí‰i Kristu 
modlitbou a studiem písma.

U silujeme o duchovní sílu tím, Ïe se fiídíme 
nabádáním Ducha Svatého.

Z asvûcujeme se posilování manÏelství, 
rodiny a domova.

Nacházíme vzne‰enost v matefiství
a radost v Ïenství.

Nacházíme potû‰ení ve sluÏbû 
a v dobr˘ch skutcích.

M ilujeme Ïivot a rády se uãíme.

S tojíme za pravdou a spravedlivostí.

Podporujeme knûÏství jako pravomoc BoÏí na zemi.

Radujeme se z poÏehnání chrámu, rozumíme svému 
boÏskému urãení a usilujeme o oslavení.

xi

PROHLÁ·ENÍ POMOCNÉHO SDRUÎENÍ





ZÁSADY A NAUKA
EVANGELIA
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Tato lekce nám má pomoci upevnit si víru v JeÏí‰e Krista.

Co je to víra?
„Víra neznamená míti dokonalou znalost vûcí; tudíÏ máte-li víru, dou-
fáte ve vûci, které nejsou vidûti, které jsou v‰ak pravdivé.“ (Alma 32:21.)

■ Co je to víra? Jak jste dnes projevili víru?

Musíme poznat pravdu
K tomu, abychom si vypûstovali víru v JeÏí‰e Krista, musíme vûdût,
k˘m skuteãnû je. NemÛÏeme v Nûj mít víru, jestliÏe o Nûm nic nevíme.
NemÛÏeme v Nûj mít víru, není-li to, co o Nûm víme, pravda.

Jen málo lidí na zemi vidûlo Spasitele. Vût‰ina z nás Ho bûhem svého
smrtelného Ïivota nikdy neuvidí, ale máme v˘sadu i povinnost poznat o
Nûm pravdu. MÛÏeme o Nûm získat skuteãnou znalost prostfiednictvím
svûdectví Ducha. Poznání pravdy o Pánu nám pomÛÏe Mu dÛvûfiovat,
poslouchat Ho a spoléhat se na Nûj, Ïe nám pomÛÏe, nebudeme-li si
schopni pomoci sami.

■ Proã je dÛleÏité získat pravdivou pfiedstavu o JeÏí‰i Kristu?

„Bez víry pak nemoÏné jest líbiti se [Bohu]; nebo pfiistupující k Bohu
vûfiiti musí, Ïe jest BÛh, a tûm, ktefiíÏ ho hledají, Ïe odplatu dává.“
(ÎidÛm 11:6.)

Z tohoto ver‰e se dozvídáme o vífie nûkolik skuteãností: chceme-li se
líbit Bohu, 1) musíme v Nûj mít víru, 2) musíme vûfiit, Ïe existuje, a
3) musíme vûfiit, Ïe nám odpoví, budeme-li se usilovnû snaÏit poznat
Ho nebo získat od Nûj pomoc.

■ PoÏádejte sestry, aby vyprávûly o tom, jak jim poznávání pravdiv˘ch
zásad evangelia pfiineslo klid a ‰tûstí.

■ UkaÏte obrázek 1a „Îena studuje písma, aby se pouãila o JeÏí‰i
Kristu“; 1b „Misionáfii uãí evangeliu po celém svûtû“ a 1c „Rodina
spoleãnû studuje písma“.
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Abychom poznali pravdu o JeÏí‰i Kristu a Jeho evangeliu, máme stu-
dovat písma a naslouchat svûdectvím Pánov˘ch sluÏebníkÛ na zemi.
Jsme-li pokorní, upfiímní a modlíme-li se, mÛÏeme sami poznat, Ïe je
Jednorozen˘m Synem na‰eho Nebeského Otce, Ïe v souãasné dobû Ïije
a Ïe miluje kaÏdého bez ohledu na to, jak jsme nedokonalí. MÛÏeme
zjistit, Ïe zná ve‰kerou pravdu. Tuto pravdu zjeví tûm, ktefií se ji pilnû
snaÏí najít. MÛÏeme zjistit, Ïe je spravedliv˘m Bohem, kter˘ musí tres-
tat zlovolné, a Ïe je také milosrdn˘m Bohem k tûm, ktefií ãiní pokání.
MÛÏeme zjistit, Ïe zaplatil za na‰e hfiíchy a Ïe kaÏdému ãlovûku pfii-
nesl vzkfií‰ení. Tím, jak tyto pravdy zapadají do na‰eho srdce a na‰e
pochybnosti a obavy zaãínají mizet, víra v JeÏí‰e Krista v nás roste.

■ Jak nám studium písem pomáhá zamûnit pochybnosti a obavy vírou?
Co je‰tû nám pomáhá budovat víru?

■ PoÏádejte nûkolik sester, aby struãnû fiekly, jak si vypûstovaly víru
v JeÏí‰e Krista.

Víru musíme projevovat
Pravdu mÛÏeme poznat studiem písem, pÛstem a modlitbou a tím, Ïe
nasloucháme svûdectvím druh˘ch. Av‰ak pouhé vûfiení pravdû nezna-
mená, Ïe víru pouÏíváme. Jsou lidé, ktefií vûfií, Ïe JeÏí‰ je ná‰ Spasitel a Ïe
evangelium je pravdivé, ale nedodrÏují Jeho pfiikázání. Tito lidé neproje-
vují víru. Víra si Ïádá skutky. Máme-li víru, pak JeÏí‰i Kristu dÛvûfiu-
jeme, Ïe nám pomÛÏe poznat, jak mÛÏeme Ïít podle Jeho pfiikázání.

Písma nás uãí:

„Doufej v Hospodina cel˘m srdcem sv˘m, na rozumnost pak svou
nezpoléhej.

Na v‰ech cestách sv˘ch snaÏuj se jej poznávati, a onÈ spravovati bude
stezky tvé.“ (Pfiísloví 3:5–6.)

Nefi je pfiíkladem mladého muÏe, kter˘ mûl víru a dÛvûfioval Pánu,
Ïe mu pomÛÏe dodrÏovat pfiikázání. Na základû pokynu od Pána
pfiikázal otec jemu a jeho bratfiím, aby získali záznamy svého lidu od
Labana, mocného nespravedlivého muÏe. Labana se velmi obávali.
Pfiesto kdyÏ byl Nefi poÏádán, aby tento tûÏk˘ úkol splnil, vyjádfiil
víru v Pána. ¤ekl: „PÛjdu a uãiním vûci, které pfiikázal Pán, neboÈ
vím, Ïe Pán nedává dûtem lidsk˘m Ïádná pfiikázání, aniÏ by pro nû
pfiipravil cestu, aby mohly uskuteãniti vûc, kterou jim pfiikazuje.“
(1. Nefi 3:7.)

■ Proã byl Nefi ochoten poslechnout Pána?

V dne‰ní dobû je mnoho ãlenÛ Církve, mlad˘ch i star˘ch, ktefií mají
víru, jako mûl Nefi. Sestra Saãiko Hottová z Nagoje v Japonsku vyprá-
vûla tento pfiíbûh:
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„NeÏ jsme se s manÏelem vzali, dohodli jsme se, Ïe Církev pro nás
bude to nejdÛleÏitûj‰í v Ïivotû a Ïe sluÏbû v Církvi budeme vûnovat ãas
i v‰echny talenty, které máme. Ukázalo se v‰ak, Ïe se to snadnûji fiíká,
neÏ dûlá.

KdyÏ jsme se vzali, museli jsme se s manÏelem odstûhovat do bytu,
kter˘ byl velmi daleko od kaple. Jízda na kole na vlakové nádraÏí, vla-
kem do sousedního mûsta a pak autobusem ke kapli trvala jeden a pÛl
hodiny; a samozfiejmû, kdybych nestihla první vlak a musela bych ãekat
na dal‰í, mohla cesta trvat pfies dvû hodiny. KvÛli tomu bylo pro presi-
denta odboãky obtíÏné povûfiit nás nûjak˘m úkolem. Kromû toho po
tfiech mûsících na‰eho manÏelství mÛj muÏ váÏnû onemocnûl a musel
jít do nemocnice, takÏe jsem zaãala chodit do práce, abych nás uÏivila.
KaÏd˘ den po práci jsem chodila manÏela nav‰tûvovat a pak jsem se
snaÏila jet je‰tû do kaple, ale den prostû nemûl dost hodin.

To mû trápilo a vûdûla jsem, Ïe kdybychom bydleli blíÏ, mohla bych
mít v Církvi povolání. Pozemky kolem kaple v‰ak byly velmi drahé a
my jsme si v této bohaté ãtvrti nemohli dovolit ani cokoli pronajmout,
natoÏ koupit dÛm. Vûdûla jsem, Ïe je to logicky nemoÏné, ale [písma
nás uãí, Ïe pokud se neustále modlíme, budeme vysly‰eni]. (Viz Luká‰
18:1–5.) Proto jsem se bez ustání modlila. Nevûdûla jsem, jak by Pán
mohl splnit takovou nemoÏnou prosbu; jen jsem se modlila. Krátce
nato se mÛj str˘c, jehoÏ dÛm byl vzdálen jen 13 minut od kaple, náhle
rozhodl, Ïe se pfiestûhuje, a nabídl nám svÛj krásn˘ dÛm. Vûdûla jsem,
Ïe má modlitba byla vysly‰ena. Byli jsme velmi ‰Èastní, protoÏe jsme
koneãnû mohli pracovat v Církvi. V té dobû uÏ manÏela propustili
z nemocnice, a tak jsme mohli chodit na shromáÏdûní spoleãnû.

KdyÏ jsme se pfiestûhovali, Církev oznámila, Ïe plánuje v˘stavbu
kaple v Nagoji, a v‰ichni zaãali pilnû pracovat, aby vydûlali peníze do
stavebního fondu. Krátce pfiedtím se manÏel rozhodl zaloÏit si vlastní
Ïivnost – pekafiství. Opût jsme mûli velmi málo penûz; v‰echny úspory
jsme museli vûnovat na zaloÏení Ïivnosti a Ïili jsme z mého mûsíãního
platu. Nevûdûli jsme, jak bychom mohli do stavebního fondu pfiispût,
zvlá‰tû proto, Ïe jsem byla tûhotná a vûdûla jsem, Ïe uÏ nebudu moci
dlouho pracovat. I kdyÏ manÏelova Ïivnost prosperovala, nemûli jsme
dost penûz na Ïivobytí, na pfiíspûvek do stavebního fondu a na pfií-
pravu pro miminko. Chodila jsem do práce tak dlouho, abych dostala
roãní prémie, a ty jsme si uspofiili na v˘daje s dûÈátkem. To byly
v‰echny na‰e peníze.

Jednou veãer nám zatelefonoval president odboãky a fiekl, Ïe ve sta-
vebním fondu chybí uÏ jen malá ãástka, a poprosil nás, zda bychom
mohli pomoci. Jediné peníze, které jsme mûli, byly pro miminko,
které se mûlo brzy narodit. A protoÏe to bylo v‰e, co jsme mûli, bylo
to také v‰e, co jsme mohli dát. Je‰tû toho veãera jsme peníze odnesli
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presidentovi odboãky. Pfiesnû to staãilo na dorovnání ãástky, kterou se
na‰e odboãka na nové kapli podílela.

Nedûlali jsme si ale starosti s tím, kde seÏeneme peníze na zaplacení
v˘dajÛ s miminkem; vûdûli jsme, Ïe Pán se o nás postará. Pfiirozenû
jsem se trochu obávala, ale kdykoli jsem o tom pfiem˘‰lela, pociÈovala
jsem klid.

V následujícím mûsíci získal manÏel zamûstnání … na pln˘ úvazek …
v oblasti Nagoje. VÛbec jsme nevûdûli, Ïe taková práce existuje. Z jeho
nového platu jsme mûli dost na zaplacení nemocniãních úãtÛ pfii naro-
zení dítûte. BÛh fiíká, Ïe musíme udûlat v‰e, co mÛÏeme, a zbytek potom
nechat na Nûm. Vím, Ïe je to pravda.“ („Two Hours from the Chapel“,
Ensign, Aug. 1975, 64–65.)

■ Jak Pán poÏehnal rodinû sestry Hottové poté, co se s vírou modlila, aby
mohla slouÏit v Církvi? Jak Pán poÏehnal bratru a sestfie Hottov˘m za
to, Ïe dali Církvi peníze, které mûli u‰etfieny pro miminko?

Sestra Hottová popsala víru dobfie. Mít víru znamená dûlat v‰e, co
mÛÏeme, abychom Ïili podle zásad evangelia, i kdyÏ se to zdá logicky
nemoÏné. Udûláme-li v‰e, co mÛÏeme, a prokazujeme-li víru, Pán slíbil,
Ïe nám pomÛÏe.

Poslu‰ností uchováváme víru Ïivou
Víra je jako Ïivá rostlina; pokud ji neÏivíme a neochraÀujeme, zaãne usy-
chat a odumfie. Víru mÛÏeme uchovat Ïivou tím, Ïe jsme poslu‰ni zásad
evangelia, kter˘m se uãíme. „Víra je dar od Boha, dan˘ jako odmûna za
osobní spravedlivost.“ (Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, 2nd ed.
[1966], 214.) Zaãneme-li BoÏí pfiikázání poru‰ovat, svou víru tím osla-
bíme. Satan se nás mnoha prostfiedky snaÏí pfiimût k tomu, abychom
BoÏí pfiikázání zanedbávali, a tím oslabili svou víru.

■ UkaÏte obrázek 1d „Nefi kárá star‰í bratry za hfií‰né jednání“.

V 1. Nefim se doãítáme o Lamanovi a Lemuelovi, Nefiov˘ch bratrech.
Jejich otec spolu s Nefim, a dokonce i andûlé je uãili mnoha pravdiv˘m
zásadám. Ale oni si nevypûstovali víru, protoÏe jim pfiipadalo tûÏké
pfiijmout to, ãemu Lehi a Nefi uãili, a rozhodli se, Ïe podle tûchto prav-
div˘ch zásad Ïít nebudou. Nafiíkali si, Ïe je pfiíli‰ tûÏké dodrÏovat pfii-
kázání. Kritizovali otce i bratra. Nechtûli ãinit to, co jim bylo pfiikázáno.
Rychle upadli do hfiíchu.

Nefi naopak udûlal v‰e, o co byl poÏádán, a Pánu dÛvûfioval. BÛh ho
za tuto víru odmûnil a v jeho Ïivotû se stalo mnoho zázrakÛ. Dokázal
postavit loì, i kdyÏ o stavbû lodí nic nevûdûl. Byla mu dána moc pfie-
sahující jeho schopnosti a dokázal zmafiit zlovolné zámûry sv˘ch bra-
trÛ. Dostalo se mu v˘sady mít vidûní a mluvit s andûlem BoÏím. Díky
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poslu‰nosti mu bylo poÏehnáno vût‰í vírou. Díky vífie mûl ve svém
Ïivotû moc BoÏí.

I my si mÛÏeme díky poslu‰nosti udrÏovat víru Ïivou. Víru mÛÏeme
Ïivit pÛstem a modlitbou, ãtením písem, nav‰tûvováním církevních
shromáÏdûní a tím, Ïe dûláme to, o co nás Ïádají církevní vedoucí. Víru
si mÛÏeme udrÏovat silnou tím, Ïe nekritizujeme a nestûÏujeme si.

■ Proã nám kritika a stûÏování si oslabuje víru?

KaÏd˘ z nás zaÏije zkou‰ky víry. MÛÏeme si dokonce myslet, Ïe Pán
si na‰í víry a poslu‰nosti nev‰ímá. MÛÏeme mít pocit, Ïe je od nás
daleko, Ïe nevidí na‰e zkou‰ky a Ïe nám na modlitby neodpovídá.
KdyÏ pfiijde takové období, pomÛÏe nám, kdyÏ si uvûdomíme, Ïe je
to zkou‰ka na‰í víry. Pokud trpûlivû vytrváme a nadále jednáme
správnû, obdrÏíme sílu k pfiekonání sv˘ch zkou‰ek. Dostane se nám
odmûny za víru a poslu‰nost.

Moroni uãil, Ïe „víra je to, v co doufáme a co není vidûti; proãeÏ,
nepfiete se, protoÏe nevidíte, neboÈ neobdrÏíte Ïádné svûdectví,
teprve aÏ po zkou‰ce své víry“. (Eter 12:6.)

A Pán fiekl: „Lid mÛj musí b˘ti zkou‰en ve v‰ech vûcech, aby mohl b˘ti
pfiipraven pfiijmouti slávu, jiÏ pro nûj mám, a to slávu Sionu; a ten, jenÏ
nechce sná‰eti ukázÀování, království mého hoden není.“ (NaS 136:31.)

Závûr
Je dÛleÏité, abychom víru vyÏivovali pÛstem a modlitbou, poslu‰ností
pfiikázání BoÏích, ãtením písem, nav‰tûvováním církevních shromáÏ-
dûní a tím, Ïe dûláme to, o co nás Ïádají církevní vedoucí. Dûláme-li to,
budeme mít v Ïivotû sílu projít zkou‰kami.

V˘zva
Rozhodnûte se, jak budete posilovat svou víru. Toto rozhodnutí si zapi‰te,
abyste na nû pamatovali. Bûhem t˘dne si pfieãtûte Almu 32:17–43 a
Moroniho 7:33–39.

Dal‰í pasáÏe z písem

■ Matou‰ 8:5–10 (uzdravování vírou)

■ Matou‰ 17:20 (s vírou není nic nemoÏné)

■ Marek 9:23 (skrze víru je v‰e moÏné)

■ Luká‰ 8:43–48 (uzdravování vírou)

■ Jan 20:24–29 (poÏehnáni jsou ti, ktefií vûfií)

■ ¤ímanÛm 10:13–17 (abychom mûli víru, musíme sly‰et slovo BoÏí)
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■ 2. Korintsk˘m 5:6–7 (skrze víru chodíme)

■ 1. Nefi 3 (víra Nefiho)

■ 1. Nefi 4 (moc skrze víru)

■ Alma 32:17–43 (Almovo kázání o vífie)

■ Moroni 7:33–39 (víra je nutná pro zázraky)

Pfiíprava uãitelky
NeÏ budete uãit tuto lekci:

1. Prostudujte si Zásady evangelia, kapitolu 11 „KristÛv Ïivot“ a kapitolu
18 „Víra v JeÏí‰e Krista“.

2. Prostudujte si 1. Nefiho 3–4 a Almu 32:17–43.

3. Povûfite ãlenky tfiídy vyprávûním pfiíbûhÛ, ãtením ver‰Û z písem
nebo citátÛ, jak to uznáte za vhodné.
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Tato lekce nám má pomoci porozumût zásadû pokání a pouÏívat ji.

Co znamená ãinit pokání?
KaÏd˘ z nás kráãí po cestû Ïivotem smûfiující k vûãnému cíli. Na této
cestû sly‰íme hlasy, jeÏ na nás volají. Jeden je hlas Pána, kter˘ nás
nabádá ãinit dobro; dal‰í je hlas Satana, kter˘ nás pokou‰í, abychom
ãinili zlo. Mezi tûmito dvûma hlasy se mÛÏeme rozhodovat a jednat
sami za sebe.

■ Pfieãtûte 2. Nefiho 2:16, 27–29.

Nûkdy je snadné si tyto dva hlasy splést. MÛÏeme si myslet, Ïe jednáme
správnû, ale ve skuteãnosti jsme byli oklamáni. KdyÏ se uãíme evange-
liu JeÏí‰e Krista, uvûdomujeme si, Ïe jsme se nerozhodli vÏdy správnû.
MoÏná si uvûdomíme, Ïe nejdeme správn˘m smûrem. PÛjdeme-li dále
‰patn˘m smûrem, cíle cesty dosáhneme, ale zjistíme, Ïe nejsme v celes-
tiálním království. Odch˘lení se od správného smûru se naz˘vá hfiích.
Opravíme-li svÛj smûr, tak abychom opût smûfiovali do celestiálního
království, naz˘vá se to pokání.

JeÏí‰ Kristus slíbil:

„KaÏdá du‰e, jeÏ zanechá hfiíchÛ sv˘ch a pÛjde ke mnû a bude vz˘vati
jméno mé a bude poslouchati hlas mÛj a zachovávati pfiikázání má,
uvidí tváfi mou a bude vûdûti, Ïe já jsem;

A Ïe já jsem to pravé svûtlo, jeÏ osvûcuje kaÏdého ãlovûka, jenÏ pfiichází
do svûta.“ (NaS 93:1–2.)

„Já jsem svûtlo svûta. KdoÏ mne následuje, nebude choditi v temnostech,
ale bude míti svûtlo Ïivota.“ (Jan 8:12.)

■ Co znamená chodit „v temnostech“ a co znamená mít „svûtlo Ïivota“?

■ UkaÏte obrázek 2a „JeÏí‰ Kristus nám jako maják v temnotû ukazuje
cestu ke ‰tûstí a k vûãnému Ïivotu“.



13

2a JeÏí‰ Kristus nám jako maják v temnotû ukazuje cestu ke ‰tûstí a k vûãnému Ïivotu
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JeÏí‰ Kristus nám ukázal cestu, po které dojdeme do celestiálního krá-
lovství a k na‰emu Otci v nebi. Je jako ná‰ maják v temnotû. Jdeme-li
správn˘m smûrem, chodíme ve svûtle (viz Jan 8:12). Vidíme správnou
cestu, po které máme jít. Odch˘líme-li se od správného smûru, blou-
díme v temnotû. Stejnû jako loì, která se odch˘lí od smûru urãeného
majákem a pluje blízko nebezpeãn˘ch útesÛ a ve zrádn˘ch vodách, i
my se tím vystavujeme nástrahám hfiíchu, které nám pfiipravil Satan.
Satan nám chce v dosaÏení cíle zabránit. Ale Ïivot v hfiíchu nás na konci
cesty nepfiivede ke ‰tûstí. âím více se necháme zatáhnout do hfiíchu, tím
vût‰í moc nad námi Satan má. Proto nám JeÏí‰ fiekl: „KaÏd˘, kdoÏ ãiní
hfiích, sluÏebník jest hfiícha.“ (Jan 8:34.)

Satan je rád, kdyÏ hfie‰íme. Chce nás udrÏet ve své moci. Jeho hlas
nám fiíká, Ïe to ‰patné, co jsme uãinili, bylo správné. ¤íká nám, Ïe
jsme pro to mûli dobr˘ dÛvod a Ïe to omlouvá ná‰ hfiích. (Viz 2. Nefi
28:8, 21–22.) Chce, abychom si fiíkali, Ïe tento hfiích není tak závaÏn˘,
jak ve skuteãnosti je. Ví, Ïe dokud si budeme hfiích omlouvat, nebu-
deme ãinit úplné pokání.

JeÏí‰ Kristus ví, Ïe Satan takto pÛsobí. Proto nám poÏehnal svûtlem
Kristov˘m, kterému se nûkdy fiíká svûdomí. Svûtlo Kristovo nám pomÛÏe
rozeznat dobro od zla (viz Moroni 7:15–16). Hlas Ducha nás varovnû
nabádá, abychom ãinili pokání a vrátili se opût ke správnému smûru.

Jákob promlouval k lidem s BoÏí mocí a snaÏil se je vyburcovat. Tûmito
slovy je varoval pfied jejich hfiíchy:

„Ó milovaní bratfií moji, odvraÈte se od hfiíchÛ sv˘ch; setfieste fietûzy
toho, kter˘ by vás chtûl pevnû spoutati; pojìte k tomu Bohu, kter˘ je
skálou spasení va‰eho.

Pfiipravte du‰i svou … na den soudu, abyste nemuseli b˘ti vydû‰eni
hrozn˘m strachem; abyste nemuseli míti dokonalou vzpomínku na
hroznou vinu svou a nebyli pfiinuceni zvolati: Svaté, svaté jsou soudy
tvé, ó Pane BoÏe V‰emohoucí – ale já znám vinu svou; pfiestoupil jsem
zákon tvÛj a pfiestupky mé jsou moje; a ìábel mne získal, a tak jsem
kofiistí hrozné bídy jeho.

Ale vizte, bratfií moji, je nezbytné, abych vás probouzel k hrozné sku-
teãnosti tûchto vûcí? Drásal bych du‰i va‰i, kdyby mysl va‰e byla ãistá?
Byl bych k vám pfiím˘ podle pfiímosti pravdy, kdybyste byli osvobo-
zeni od hfiíchu?

Vizte, kdybyste byli svatí, promlouval bych k vám o svatosti; ale jelikoÏ
svatí nejste a pohlíÏíte na mne jako na uãitele, je nezbytnû nutné, abych
vás uãil následkÛm hfiíchu.“ (2. Nefi 9:45–48.)
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KdyÏ pocítíme, jak je ná‰ hfiích hrozn˘, rozhodneme se buì v nûm setr-
vat, nebo odváÏnû pfiiznat chybu a napravit ji. Rozhodneme-li se v hfií-
chu setrvat, Satan nás bude stále více spoutávat, aÏ mÛÏeme nakonec
zcela ztratit chuÈ ãinit pokání. Rozhodneme-li se ãinit pokání, Nebesk˘
Otec a JeÏí‰ Kristus nám pomohou hfiíchy pfiekonat a budeme se tû‰it
z poÏehnání radosti a klidu.

■ Pfieãtûte Almu 34:32–35. Proã není moudré odkládat pokání?

V‰ichni potfiebujeme ãinit pokání

■ Pfieãtûte ¤ímanÛm 3:23.

V‰ichni potfiebujeme ãinit pokání z nûãeho, co jsme nemûli dûlat, jako
je lhaní, pomlouvání nebo braní jména Pánû nadarmo. Také potfiebu-
jeme ãinit pokání z toho, Ïe jsme neudûlali nûco, co jsme udûlat mûli,
jako napfi. zaplatit desátky, ãasto se modlit, svûtit den sabatu, chovat se
pfiátelsky k bliÏnímu nebo splnit nûjak˘ úkol. Potfiebujeme rozpoznat,
Ïe nás Duch Pánû nabádá, abychom chyby pfiekonali, a potfiebujeme se
tímto nabádáním fiídit.

„Jeden mlad˘ muÏ vydal toto svûdectví: ‚Myslím na v‰echnu tu bolest,
kterou jsem zpÛsobil rodiãÛm – i sobû – proto, Ïe jsem si neuvûdomil,
Ïe hfiích nepfiiná‰í ‰tûstí. Po stfiední ‰kole jsem ode‰el z domova a zaãal
jsem pít, koufiit a brát drogy. Myslel jsem si, Ïe si uÏívám, ale teì vím,
Ïe jsem byl ve skuteãnosti hodnû ne‰Èastn˘.

Jednoho dne jsem se zastavil a pomyslel jsem si: „Co kdyby mû teì
vidûli rodiãe? Co by si pomysleli?“

Tehdy jsem zaãal mûnit svÛj Ïivot. … Nikdy bych to nedokázal bez nûko-
lika nov˘ch dobr˘ch pfiátel a biskupa, kter˘ mûl pro mû porozumûní –
a bez pomoci Ducha Svatého. Ale s jejich pomocí jsem dokázal ãinit
pokání. A teì vidím, jak jsem byl ne‰Èastn˘. Svûdãím, Ïe pokání a spra-
vedliv˘ Ïivot pfiiná‰ejí ‰tûstí. A z vlastní zku‰enosti vím, Ïe Pán je vÏdy
ochoten pomoci nám zmûnit ná‰ Ïivot, pokud mu to dovolíme.‘“
(Quoted by Jay A. Parry in „Miracles Today?“ Ensign, Jan. 1978, 56.)

Tím, Ïe z hfiíchÛ ãiníme pokání, pfiibliÏujeme se k správné cestû.
Jdeme-li správn˘m smûrem, kter˘ vede do celestiálního království,
chápeme, Ïe v‰echny BoÏí zákony jsou dÛleÏité. Více se podobáme
JeÏí‰i Kristu a na hfiích máme stejn˘ názor jako On. NemÛÏeme na
hfiích pohlíÏet se sebemen‰í mírou shovívavosti (viz NaS 1:31). Jinak
fieãeno nemÛÏeme vystát Ïádnou formu hfiíchu. To je ná‰ cíl. I kdyÏ
nejsme dokonalí, musíme mít tento cíl na pamûti a musíme usilovat
o to, abychom ho dosáhli.
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■ Pfieãtûte Etera 12:27.

Pokofiíme-li se v modlitbû a poÏádáme-li Pána, aby nám ukázal na‰e
slabosti a hfiíchy, uãiní to. Také nám pomÛÏe pfiekonat tyto slabosti
pokáním.

Skuteãné pokání pfiiná‰í odpu‰tûní
KdyÏ si uvûdomíme, Ïe v‰echny na‰e hfiíchy jsou pfied Pánem ohavné,
pociÈujeme zármutek podle Boha (viz 2. Korintsk˘m 7:10). NedokáÏeme
na nû vzpomínat bez pocitÛ bolesti z viny a lítosti. Skliãují nás a stávají
se pro nás tûÏk˘m bfiemenem. V malé mífie zaãínáme pociÈovat onen
velk˘ zármutek, kter˘ pociÈoval JeÏí‰ Kristus, kdyÏ za nás trpûl a zem-
fiel. (Viz Alma 36:12–13.)

■ UkaÏte obrázek 2b „Kristus se modlí v zahradû getsemanské“.

Jak vdûãni bychom mûli b˘t, Ïe nemusíme pokaÏdé nést toto bfiímû!
Pokáním se mÛÏeme osvobodit od bfiemene hfiíchu. ProtoÏe nás JeÏí‰
Kristus velmi miluje, trpûl za na‰e hfiíchy a krvácel a zemfiel za nû,
abychom sami nemuseli plnû trpût, budeme-li ãinit pokání. (Viz
Zásady evangelia, kapitola 12 „Usmífiení“.)

■ UkaÏte obrázek 2c „Kristus usmífiil na‰e hfiíchy pod podmínkou, Ïe
budeme ãinit pokání“.

JeÏí‰ fiekl:

„NeboÈ viz, já, BÛh, jsem vytrpûl tyto vûci za v‰echny, aby oni nemuseli
trpûti, jestliÏe budou ãiniti pokání;

Ale jestliÏe nebudou ãiniti pokání, musejí trpûti stejnû jako já;

KteréÏto utrpení zpÛsobilo mnû, dokonce Bohu, nejvût‰ímu ze v‰ech,
Ïe jsem se chvûl … a krvácel v kaÏdém póru a trpûl v tûle i v duchu.“
(NaS 19:16–18.)

Chceme-li ãinit pokání, musíme se fiídit urãit˘m postupem. Tento postup
je vysvûtlen v Zásadách evangelia, kapitola 19.

■ UkaÏte obrázek 2d „Kroky procesu pokání nás vedou od zármutku
podle Boha k radosti z dodrÏování pfiikázání“.

■ Diskutujte o sedmi fázích pokání, o kter˘ch se hovofií v Zásadách
evangelia, kapitola 19. Je-li to moÏné, aÈ se do diskuse zapojí nûkolik
sester. UkaÏte plakát s tímto seznamem, nebo se odvolejte na infor-
mace na tabuli:
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2b Kristus se modlí v zahradû getsemanské



18

2c Kristus usmífiil na‰e hfiíchy pod podmínkou, Ïe budeme ãinit pokání
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ProtoÏe JeÏí‰ Kristus za na‰e hfiíchy zaplatil, má moc nám odpustit.
DodrÏujeme-li postup pokání, Spasitel nám slibuje, Ïe nám hfiíchy
odpustí a Ïe na nû jiÏ nebude vzpomínat.

■ Pfieãtûte Nauku a smlouvy 58:42.

Pokáním se oãi‰Èujeme a stáváme se opût nevinní. MÛÏeme se ohléd-
nout do minulosti, jací jsme byli, a pfiipomenout si své hfiíchy, ale bez
bolesti. Namísto toho pociÈujeme klid. Jeden misionáfi vyprávûl pfiíbûh,
kter˘ je pfiíkladem odpu‰tûní, jakého se mÛÏe dostat kaÏdému z nás,
pokud ãiníme opravdové pokání.

Jedna mladá Ïena, která mûla b˘t brzy pokfitûna, pochybovala o tom,
Ïe její pokání za hfiíchy, kter˘ch se dopustila v mládí, bude pro Pána
pfiijatelné. Stále se modlila o potvrzení, Ïe jí bylo odpu‰tûno. Ihned po
kfitu jí byl udûlen dar Ducha Svatého. Star‰í fiekl:

„PoloÏil jsem jí ruce na hlavu, a kdyÏ jsem fiekl, aby pfiijala Ducha
Svatého, pocítil jsem, jako by jí tûlem probûhla elektrická rána nebo
otfies. Na chvíli mû to vylekalo, ale pak jsem se zklidnil a dokonãil jsem
modlitbu. A pak, jak je v Církvi zvykem, jsem se k ní sehnul, abych jí
poblahopfiál, a zjistil jsem, Ïe je jakoby v ‰oku nebo v transu. Mûla
zavfiené oãi a po tváfii jí stékaly slzy. V tomto stavu zÛstala asi pût minut
a pak najednou zatfiásla hlavou, vstala a ‰la si sednout na své místo.

Její neobvyklá reakce pfii konfirmaci mû samozfiejmû velmi zaujala, a
tak jsem se jí na to pozdûji zeptal. ¤ekla mi, Ïe jí tûlem probûhl ten nej-
krásnûj‰í, nejãist‰í a nejpfiíjemnûj‰í pocit – krásn˘, osvûÏující a oãi‰Èující
Duch, kterého nikdy pfiedtím v Ïivotû nepocítila.“

Tato zku‰enost mûla ohromující následky. Bûhem tfií dnÛ se zmûnil
cel˘ v˘raz jejího obliãeje. I rysy se jí zjemnily a uhladily a oãí jí znûÏ-
nûly. Tento star‰í fiekl: „Pro mû i mého spoleãníka to bylo velké svû-
dectví, kdyÏ jsme vidûli, jak mÛÏe Duch Pánû promûnit ãlovûka, kter˘
opravdu ãiní pokání, a to jak duchovnû, tak tûlesnû, v mnohem líbez-
nûj‰í a krásnûj‰í lidskou bytost. Oãi‰Èující moc Ducha Svatého pfii kfitu

1. Uvûdomit si hfiích.
2. PociÈovat zármutek nad hfiíchem.
3. Zanechat hfiíchu.
4. Vyznat hfiích.
5. Poskytnout náhradu.
6. Odpou‰tût druh˘m.
7. DodrÏovat BoÏí pfiikázání.



20

2d Kroky procesu pokání nás vedou od zármutku podle 
Boha k radosti z dodrÏování pfiikázání
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je velmi skuteãná.“ (Viz „Cleansed at Baptism“, Margie Calhoun
Jensen, comp., When Faith Writes the Story [1973], 18–19.)

Toto je pozoruhodn˘ pfiíbûh o moci Ducha Pánû, kter˘ nás oãi‰Èuje.
PfiestoÏe nûco takového proÏije jen málokdo z nás, tent˘Ï pfiíjemn˘
pocit ãistoty mÛÏeme získat v‰ichni.

Závûr
Zásadu pokání pouÏíváme po cel˘ Ïivot proto, abychom se zbavili hfií-
chu a upravili svÛj smûr do celestiálního království. Je to velké poÏeh-
nání, Ïe víme, Ïe ãiníme-li opravdu pokání, Pán nám odpou‰tí a jiÏ na
na‰e hfiíchy nevzpomíná.

V˘zva
Bûhem pfií‰tího t˘dne zkoumejte svÛj Ïivot, abyste poznali, jak mÛÏete
ãinit pokání. Pfieãtûte si Mosiá‰e 27 a Almu 36. Znovu si prostudujte
Zásady evangelia, kapitolu 19.

Dal‰í pasáÏe z písem

■ 2. Korintsk˘m 7:8–11 (zármutek podle Boha vede k pokání)

■ 1. Janova 1:8–9 (v‰ichni zhfie‰ili)

■ Enos 1:1–8 (hfiíchy odpu‰tûny vírou)

■ Mosiá‰ 26:29–31 (vyznejte hfiíchy a navzájem si odpou‰tûjte)

■ Nauka a smlouvy 42:18–29 (dodrÏujte pfiikázání)

Pfiíprava uãitelky
NeÏ budete uãit tuto lekci:

1. Prostudujte si Zásady evangelia, kapitolu 12 „Usmífiení“ a kapitolu 19
„Pokání“.

2. Prostudujte si Mosiá‰e 27 a Almu 36.

3. Pfiipravte si plakát navrÏen˘ v této lekci, nebo napi‰te informace na
tabuli.

4. Povûfite ãlenky tfiídy vyprávûním pfiíbûhÛ, ãtením ver‰Û z písem
nebo citátÛ, jak to uznáte za vhodné.
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Tato lekce nás má povzbudit k tomu, abychom dále Ïili podle smluv,
které jsme uzavfieli pfii kfitu.

Kfiest znamená nov˘ zaãátek
Nebesk˘ Otec si pfieje, abychom v‰ichni mûli víru v Nûj a v Jeho Syna,
JeÏí‰e Krista, a abychom ãinili pokání z hfiíchÛ. Poté, co uãiníme pokání,
jsme pokfitûni do Kristovy Církve. Kfiest je nezbytn˘ pro na‰e spasení.
Samotn˘ kfiest v‰ak nestaãí. Pfii kfitu zaãínáme Ïít nov˘m zpÛsobem
Ïivota, ale musíme neustále postupovat k dokonalosti.

Prorok Alma se svého lidu, poté co byli pokfitûni, zeptal: „Jste duchovnû
zrozeni z Boha? Pfiijali jste obraz jeho do své tváfie? ProÏili jste tuto moc-
nou zmûnu v srdci svém?“ (Alma 5:14.) Pocítili jsme v‰ichni, Ïe se na‰e
srdce mûní a Ïe ná‰ duch se znovu zrodil? Mûli bychom usilovat o to,
abychom tyto pocity po kfitu do Církve JeÏí‰e Krista mûli.

Kfiest byl poãátkem „mocné zmûny“, kterou musíme v‰ichni proÏít,
abychom se navrátili k Otci v nebi (viz Alma 5:13–14 a Mosiá‰ 5:7–9).
Tím, Ïe Ïijeme podle sv˘ch smluv, na‰e pfiání a skutky se mûní a my
se budeme více podobat svému Otci v nebi. Pfii kfitu jsme ponofieni
pod vodu. Písma to pfiirovnávají k pohfibení nebo odloÏení svého sta-
rého já (viz ¤ímanÛm 6:4; NaS 76:51). KdyÏ vystoupíme z vody, jsme
omyti od hfiíchu a zaãínáme vést nov˘ Ïivot. Tento nov˘ Ïivot zaãal
trvalou smlouvou s Bohem; a budeme-li dodrÏovat svou ãást, On
bude dodrÏovat tu svou. Budeme-li Ho poslu‰ni, pomÛÏe nám mûnit
se a povede nás zpût do své pfiítomnosti.

Mnozí lidé se v dobû svého kfitu tû‰í z duchovních pocitÛ. Jeden ãlen to
popsal takto: „Nikdy nezapomenu na to, co jsem pociÈoval v du‰i – b˘t
ãist˘, zaãít znovu jako dítû BoÏí. … Byl to opravdu nádhern˘ pocit!“
(Quoted by Hartman and Connie Rector in No More Strangers, 4 vols.
[1971–90], 3:175.)

Kfiest symbolizuje dÛleÏitou zmûnu, která probûhla v na‰em nitru.
ProtoÏe jsme ãinili pokání, kfiest nás oãistil a poskytl nám pfiíleÏitost
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3a Kfiest mladého muÏe
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zaãít nov˘ Ïivot. Tento pocit ãistoty a bezpeãí, kter˘ jsme mûli pfii kfitu,
si máme pfiipomínat.

■ PoÏádejte jednu nebo dvû sestry, aby fiekly, jaké mûly pocity pfii kfitu.
Zeptejte se jich, jak se jejich Ïivot od kfitu zmûnil.

Na‰e smlouva kfitu

■ UkaÏte obrázek 3a „Kfiest mladého muÏe“.

Smlouva je dohoda nebo slib mezi dvûma ãi více lidmi. Pfii kfitu jsme
uzavfieli velmi dÛleÏitou smlouvu s Bohem. Jak fiekl president Spencer
W. Kimball: „Nechat se pokfitít znamená uzavfiít smlouvu [s Bohem] ...,
Ïe budeme jednat, ... Ïe budeme konat spravedlivé skutky, a také Ïe se
budeme vyh˘bat zlu.“ (The Miracle of Forgiveness [1969], 94.)

■ PoÏádejte ãlenky tfiídy, aby pfieãetly Nauku a smlouvy 20:37. Jaké
poÏadavky ke kfitu jsou uvedeny v tomto ver‰i? Dejte sestrám ãas na
rozmy‰lenou; potom ukaÏte plakát s tímto seznamem, nebo se odvo-
lejte na informace na tabuli:

■ Co znamená vzít na sebe jméno JeÏí‰e Krista?

Nést jméno JeÏí‰e Krista znamená b˘t naz˘váni dûtmi Kristov˘mi (viz
Mosiá‰ 5:7–8). Neseme-li nûãí jméno, máme vÛãi této osobû zodpovûd-
nost. Tak jako jsme zodpovûdni vÛãi rodinû, jejíÏ jméno neseme, jsme
zodpovûdni i vÛãi JeÏí‰i Kristu, vezmeme-li na sebe Jeho jméno. Máme
se snaÏit Ïít jako On.

■ UkaÏte obrázek 3b „Mladá Ïena obnovuje smlouvu kfitu pfiijímáním
svátosti“. PoÏádejte ãlenky tfiídy, aby pfieãetly Nauku a smlouvy 20:77.

Smlouvy kfitu obnovujeme pomocí smluv, které uzavíráme pfii pfiijí-
mání svátosti. DodrÏujeme-li tyto smlouvy, Ïe budeme pamatovat na
JeÏí‰e Krista a budeme zachovávat Jeho pfiikázání – máme slíbeno
poÏehnání.

1. B˘t pokorn˘.
2. Mít zlomené srdce a zkrou‰eného ducha.
3. Dosvûdãit, Ïe jsme ochotni vzít na sebe jméno 

JeÏí‰e Krista.
4. Mít odhodlání slouÏit JeÏí‰i Kristu aÏ do konce.
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3b Mladá Ïena obnovuje smlouvu kfitu pfiijímáním svátosti
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■ Co slibuje Nebesk˘ Otec tûm, ktefií tyto smlouvy dodrÏují? Jak nám
to, Ïe je Jeho Duch s námi, pomáhá Mu slouÏit a dodrÏovat Jeho
pfiikázání?

Pokrok po kfitu
Evangelium JeÏí‰e Krista uãí, Ïe kfiest do Kristovy Církve je zaãátek.
Samotn˘ kfiest v‰ak nestaãí. Po kfitu musíme ãinit mnoho vûcí, které
nám pomohou dosáhnout vûãného Ïivota.

■ PoÏádejte ãlenku tfiídy, aby pfieãetla Moroniho 6:4–9. Jaké povinnosti
máme po kfitu? Dejte sestrám ãas na rozmy‰lenou; pak ukaÏte plakát
s tímto seznamem, nebo se odvolejte na informace na tabuli:

■ PoÏádejte ãlenky tfiídy, aby si pfieãetly seznam na tabuli a pak si polo-
Ïily tuto otázku: „Jak mohu lépe dodrÏovat smlouvy kfitu?“

V dobû kfitu zaãalo na‰e duchovní znovuzrození. V tomto novém
Ïivotû musíme pokraãovat tím, Ïe budeme ãinit vûci, které uvádí
Moroni. Pfii plnûní povinností – péãe o rodinu a domov, chození do
‰koly, vykonávání kaÏdodenních úkolÛ – na násv‰ak doléhají svûtské
problémy a my na své smlouvy nûkdy zapomínáme.

Nûkdy chybujeme. Musíme pak ãinit pokání, abychom dohodu kfitu
dodrÏeli. Pfiiznáme-li si otevfienû, Ïe jsme hfie‰ili, a ãiníme-li pokání (viz
lekce 2 „Pokání“), zaãneme opût postupovat k dokonalosti. Usilujeme-li
prostfiednictvím modlitby upfiímnû o vedení Ducha Svatého, dostane se
nám vedení, které nám pomÛÏe pfiekonat chyby a vyvarovat se opako-
vání tûchto chyb v budoucnosti.

■ Jak mÛÏeme posílit svou duchovnost a dodrÏovat smlouvy kfitu?

Cesta k dokonalosti
DokáÏeme své smlouvy kfitu nûkdy plnit úplnû? V tomto Ïivotû nej-
spí‰e ne, ale musíme se neustále zdokonalovat a zamûÀovat ‰patné
zvyky za dobré. President Spencer W. Kimball fiekl: „Zdá se, Ïe cestou

1. Modlit se k Nebeskému Otci.
2. Postit se za zvlá‰tní potfieby.
3. Nav‰tûvovat církevní shromáÏdûní a podílet se na nich.
4. Pravidelnû pfiijímat svátost.
5. Zajímat se o blaho druh˘ch.
6. âinit pokání z hfiíchÛ.
7. ¤ídit se vedením Ducha Svatého.
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k dokonalosti je zmûna vlastního Ïivota – nahrazení zla dobrem v kaÏ-
dém pfiípadû. Zmûn mÛÏeme nejlépe dosáhnout tím, Ïe se vûnujeme
jedné vûci po druhé. … Ten, kdo platí kaÏd˘ rok desetinu svého pfií-
jmu, je dokonal˘ v tomto ohledu. Není tûÏké stát se dokonal˘m v tom,
Ïe se vyvarujeme zvyku klít, protoÏe uzavfieme-li ústa pfied v‰emi
slovy klení, jsme v této vûci na cestû k dokonalosti. Studujeme-li písma
s co nejvût‰ím zanícením, jak je to jen rozumné, pfiiblíÏili jsme se doko-
nalosti i v této vûci.“ („Be Ye Therefore Perfect“, Speeches of the Year,
1974 [1975], 241–242.)

Prorok Nefi fiekl, Ïe se musíme „tlaãiti kupfiedu“ a vytrvat aÏ do konce.
Pán nám slíbil vûãn˘ Ïivot s Ním, prokáÏeme-li lásku poslu‰ností a
dodrÏováním smluv kfitu. (Viz 2. Nefi 31:19–21.) Opravdové ‰tûstí na
zemi a vûãná radost ve svûtû pfií‰tím plyne z Ïivota podle smluv, které
uzavíráme s Pánem.

President Joseph Fielding Smith to vysvûtlil takto:

„Jedním z velk˘ch poslání pravé církve je uãit lidi tomu, co musejí ãinit
po kfitu, aby získali ve‰kerá poÏehnání evangelia. …

Musíme vytrvat do konce; po kfitu musíme dodrÏovat pfiikázání; …
musíme Ïít tak, abychom si osvojili vlastnosti boÏskosti a stali se tako-
v˘mi lidmi, ktefií se mohou tû‰it ze slávy a divÛ celestiálního králov-
ství.“ („The Plan of Salvation“, Ensign, Nov. 1971, 5.)

B˘valá katolická jepti‰ka, která vstoupila do Církve, vysvûtlila, co pro
ni kfiest znamenal:

„V‰echno, co jsem v Církvi vidûla a sly‰ela, na mû opravdu velmi
zapÛsobilo. Díky vfielosti a lásce a také hlubokému zájmu kaÏdého
ãlena o ostatní ãleny jsem si uvûdomila, Ïe na tomto náboÏenství musí
b˘t nûco zvlá‰tního. …

Pak jsem si uvûdomila, … Ïe nejsem ve správné církvi a Ïe Církev
JeÏí‰e Krista Svat˘ch posledních dnÛ je jedinou pravou církví na této
zemi. Také jsem vûdûla, Ïe do ní musím … vstoupit. …

Pfiechod z minulého do souãasného Ïivota nebyl lehk˘, ale celou tu
dobu mû podporovala a podporuje jedna vûc, a to kaÏdot˘denní obno-
vování smluv kfitu pfii shromáÏdûní svátosti – mé smlouvy, Ïe na sebe
vezmu Spasitelovo jméno, Ïe na Nûj budu vÏdy pamatovat, Ïe budu
zachovávat Jeho pfiikázání, a na oplátku Pánovy smlouvy, Ïe budu-li
tyto sliby ctít, Jeho Duch bude vÏdy se mnou. …

Dále vzpomínám na svÛj kfiest a na úplné ponofiení do vody. Pro mû
to symbolizuje smrt sobectví a hfiíchu a povstání k novému Ïivotu
jako dítû BoÏí. Tento úkon kfitu je myslím také symbolem toho, jak si
Nebesk˘ Otec pfieje, abychom Ïili – pfiekonávání sobectví a boje proti
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poku‰ení. Takto ‚umíráme‘ sami sobû a hfiíchu a kaÏd˘ den povstáváme
a postupujeme po cestû zpût do pfiítomnosti Otce.

Pak ti‰e obnovuji smlouvu, Ïe na sebe vezmu jméno JeÏí‰e Krista, a
fiíkám Mu, Ïe obnovuji tento slib pfiijmout Jeho, zásady evangelia a
Jeho uãení; pfiijmout Církev a podporovat proroka a ostatní autority
Církve, ktefií mají jako jediní boÏské povûfiení vést nás ve jménu BoÏím.
V tiché modlitbû dodávám, Ïe obnovuji smlouvu vÏdy na Nûj pamato-
vat – napfiíklad pfiipomínat si Jeho pfiítomnost, obzvlá‰tû bûhem dne
v okamÏicích poku‰ení a únavy. Nakonec obnovuji smlouvu, Ïe budu
zachovávat Jeho pfiikázání, a vím, Ïe budu-li to vûrnû ãinit, Jeho Duch
bude se mnou.“ (Quoted by Hartman and Connie Rector in No More
Strangers, 4 vols. [1971–90], 3:154, 157, 159.)

Závûr
V dobû kfitu v nás zaãala „zmûna srdce“. Uzavfieli jsme smlouvy, Ïe na
sebe vezmeme jméno JeÏí‰e Krista a Ïe budeme dodrÏovat Jeho pfiiká-
zání. Budeme-li se kaÏd˘ den snaÏit toto ãinit, bude Jeho Duch s námi.
Jeho Duch nám pomÛÏe stát se takov˘mi, jako je On.

V˘zva
Zamyslete se nad tím, co se vám od kfitu v Ïivotû pfiihodilo. UvaÏujte o
otázkách uveden˘ch v Almovi 5:26–31. Potfiebujete-li se zlep‰it, zaãnûte
dnes tím, Ïe uãiníte pokání a napravíte to, co není správné.

Dal‰í pasáÏe z písem

■ Galatsk˘m 3:27–29 (kfitem se sjednocujeme s Kristem)

■ 1. Petrova 3:21 (kfiest a Vzkfií‰ení)

■ Nauka a smlouvy 27:2 (pfiijímání svátosti)

Pfiíprava uãitelky
NeÏ zaãnete uãit tuto lekci:

1. Prostudujte si Zásady evangelia, kapitolu 20 „Kfiest“.

2. Znovu si v této pfiíruãce prostudujte lekci 2 „Pokání“.

3. Pfiipravte si plakáty navrÏené v této lekci, nebo napi‰te informace
na tabuli.

4. Povûfite ãlenky tfiídy vyprávûním pfiíbûhÛ, ãtením ver‰Û z písem nebo
citátÛ, jak to uznáte za vhodné.
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Tato lekce nám má pomoci porozumût tomu, jaká veliká poÏehnání
mÛÏe pfiinést dar Ducha Svatého.

Proã potfiebujeme dar Ducha Svatého
NeÏ jsme byli pokfitûni a konfirmováni za ãleny Církve, pfiicházel k nám
obãas Duch Svat˘. Pokud nás napfiíklad uãili misionáfii, Duch Svat˘ nám
dával dobr˘ pocit z evangelia a pomohl nám porozumût mu a pfiijmout
ho. Dokud jsme v‰ak nebyli pokfitûni a konfirmováni, nemûli jsme v˘sa-
du neustálého spoleãenství Ducha Svatého. V této chvíli jsme obdrÏeli
dar Ducha Svatého skrze moc Melchisedechova knûÏství.

Duch Svat˘ je jedním z nejvût‰ích darÛ, z kter˘ch se mÛÏeme na zemi
tû‰it. President Lorenzo Snow fiekl, Ïe „od chvíle, kdy pfiijmeme … dar
Ducha Svatého, máme pfiítele“ (Conference Report, Oct. 1899, 52).

■ Proã je Duch Svat˘ Ïádoucí spoleãník?

■ UkaÏte obrázek 4a „Mladá Ïena je konfirmována za ãlenku Církve a
pfiijímá Ducha Svatého vkládáním rukou“.

■ PoÏádejte ãlenky tfiídy, aby pfieãetly Jana 14:16–17, 26 a 16:13. Proã
potfiebujeme, aby Duch Svat˘ byl na‰ím spoleãníkem? Dejte sestrám
ãas na rozmy‰lenou; pak ukaÏte plakát s tímto seznamem, nebo se
odvolejte na informace na tabuli:

1. Pomáhá nám uãit evangeliu a pfiijímat ho.
2. Pomáhá nám pamatovat si urãité vûci.
3. OchraÀuje nás pfied zlem.
4. Varuje nás pfied nebezpeãím.
5. ¤íká nám v‰e, co máme dûlat.
6. Má oãi‰Èující a posvûcující moc.
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4a Mladá Ïena je konfirmována za ãlenku Církve a pfiijímá 
Ducha Svatého vkládáním rukou
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Star‰í LeGrand Richards prohlásil: „Chtûl bych, aby se mé dûti a dûti
m˘ch dûtí tû‰ily spí‰e ze spoleãenství Ducha Svatého neÏ z jakéhokoli
jiného spoleãenství na tomto svûtû, protoÏe budou-li dbát nabádání
tohoto Ducha, uvede je do ve‰keré pravdy a doprovodí je bezpeãnû do
pfiítomnosti Otce v nebi.“ (Conference Report, Apr. 1966, 112; nebo
Improvement Era, June 1966, 540.)

Duch Svat˘ je velmi Ïádoucí spoleãník. Máme se snaÏit ze v‰ech sil,
abychom si Jeho spoleãenství udrÏeli.

■ Pfieãtûte 2. Nefiho 32:5. âemu nás tento ver‰ uãí o spoleãenství
Ducha Svatého? Uveìte dal‰í dÛvody, proã je Duch Svat˘ Ïádoucí
spoleãník?

Jak si udrÏujeme Ducha Svatého
DodrÏování pfiikázání nám pomÛÏe udrÏet si Ducha Svatého. PokaÏdé,
kdyÏ pfiijímáme svátost, slibujeme, Ïe budeme poslu‰ni Pánov˘ch pfii-
kázání. Pokud tento slib dodrÏíme, Pán nám slibuje, Ïe mÛÏeme „vÏdy
míti jeho Ducha“, aby byl s námi. (Viz NaS 20:77.)

Pán nás také poÏádal, abychom se uchovávali morálnû ãistí. ¤ekl nám,
Ïe na‰e tûlo je jako chrám. Budeme-li si uchovávat tûlo ãisté a neposkvr-
nûné v my‰lenkách, fieãi, oblékání i chování, bude Duch Svat˘ s námi.
(Viz 1. Korintsk˘m 3:16–17.) Musíme se vyh˘bat v‰em formám zla,
vãetnû zdání zla.

Ducha Svatého mÛÏe pohor‰it to, co moÏná povaÏujeme za „maliã-
kosti“. Ve 3. Nefim 11:29 se dozvídáme, Ïe svár pochází od ìábla.
Svár znamená, Ïe nemáme jednotu nebo soulad. KdyÏ se s nûk˘m
pfieme nebo hádáme, Duch Svat˘ odchází. I kdyÏ spor s manÏelem,
dítûtem nebo sourozencem moÏná není váÏn˘ hfiích, odhání Ducha
Svatého.

Prorok Joseph Smith nemohl obdrÏet od Ducha inspiraci, pokud nemûl
vÛãi v‰em lidem správné pocity. Jednou ráno ho rozzlobilo nûco, co
udûlala jeho manÏelka. KdyÏ se Joseph snaÏil pfiekládat ãást Knihy
Mormonovy, nedokázal to, a tak ode‰el do sadu a modlil se tam. Pak
se vrátil a poÏádal Emmu o odpu‰tûní. Teprve pak byl schopen pfieklá-
dat. (Viz statement by David Whitmer, 15 Sept. 1882, B. H. Roberts,
A Comprehensive History of the Church, 1:131.)

KdyÏ na‰e dûti dûlají nûco ‰patného, nemáme se rozãilovat. Pfii usmûr-
Àování dûtí se máme nechat vést Duchem Svat˘m. (Viz NaS 121:43.)

■ Co v na‰em chování brání Duchu Svatému, aby byl na‰ím spoleãní-
kem? Co mÛÏeme udûlat proto, aby byl na‰ím spoleãníkem? Odpo-
vûdi napi‰te na tabuli do dvou oddûlen˘ch sloupcÛ.
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President Joseph Fielding Smith fiekl:

„Duch Svat˘ nebude pfieb˘vat s ãlovûkem, kter˘ není ochoten poslou-
chat a dodrÏovat pfiikázání BoÏí. ... Do takové du‰e nemÛÏe Duch
Svat˘ vstoupit.

Tento velk˘ dar k nám pfiichází pouze pokorou a vírou a poslu‰ností. …

Zastavili jste se nûkdy, abyste se zamysleli nad tím, jak velká v˘sada to
pro nás je, Ïe na‰ím spoleãníkem je jeden z ãlenÛ BoÏství? Pfiem˘‰leli
jste o tom nûkdy tímto zpÛsobem? Je to na‰e v˘sada, dodrÏujeme-li
pfiikázání, která nám Pán dal.“ („Fundamental Gospel Truths Balance
Education for Students at BYU“, Church News, 4 Nov. 1961, 14.)

Jak nám Duch Svat˘ pomáhá
Projevujeme-li svou vûrností, Ïe si pfiejeme, aby Duch Svat˘ byl na‰ím
spoleãníkem, bude nám pomáhat mnoha zpÛsoby.

Pomáhá nám mít ‰Èastnûj‰í rodinu
Duch Svat˘ „inspiruje ke ctnosti, laskavosti, dobrotû, jemnosti, vlíd-
nosti a pravé lásce“ (Parley P. Pratt, Key to the Science of Theology, 100).
Pokud my i ãlenové na‰í rodiny rozvíjíme tyto vlastnosti, máme doma
vût‰í soulad.

Ukazuje nám, co máme dûlat
Duch Svat˘ nám mÛÏe pomoci uãinit dÛleÏitá rozhodnutí a pomáhá
nám poznat, co máme dûlat.

■ PoÏádejte ãlenky tfiídy, aby pfieãetly Nauku a smlouvy 6:15 a 8:2. Jak
nám Duch Svat˘ ukazuje, co máme dûlat?

Pomáhá nám rÛst v Církvi
Star‰í Franklin D. Richards vyprávûl, jak ho Duch Svat˘ vedl: „Sly‰el
jsem onen tich˘ a jemn˘ hlas neboli na‰eptávání Ducha pfiitom, kdyÏ
jsem se s vámi radil, bratfii a sestry; kdyÏ jsem udílel muÏÛm knûÏství;
kdyÏ jsem ustanovoval muÏe a Ïeny k úfiadÛm v Církvi; kdyÏ jsem
dával poÏehnání nemocn˘m; kdyÏ jsem vydával svûdectví neãlenÛm
i ãlenÛm; pfii kázáních a mnoha dal‰ích pfiíleÏitostech.“ (Conference
Report, Apr. 1973, 171–172; nebo Ensign, July 1973, 117.)

Varuje nás
Nûkdy nás Duch Svat˘ varuje pfied nebezpeãím nebo poku‰ením.
Star‰í Franklin D. Richards vyprávûl zku‰enost jednoho mladého otce:

„Jednou v noci ho probudil hlas, kter˘ mu jasnû fiekl, aby vstal a se‰el
dolÛ. Poslechl toto varování, a kdyÏ vstoupil do kuchynû, uvidûl, Ïe
jedna stûna je v plamenech. Rychle vzbudil rodinu, zavolal hasiãe a
s pomocí rodiny se snaÏil oheÀ hasit, dokud nepfiijeli hasiãi a neuhasili
ho docela.
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V mysli nemûl pochybnost, Ïe toto varování byl projev ochrany, kte-
rou Duch Svat˘ mÛÏe poskytnout tûm, ktefií si udrÏují Ïivot v sou-
ladu s Duchem.“ (Conference Report, Apr. 1973, 171; nebo Ensign,
July 1973, 117.)

■ ZaÏily jste od doby, kdy jste pfiijaly dar Ducha Svatého, Ïe by vás
Duch Svat˘ varoval pfied poku‰ením nebo nebezpeãím?

Utû‰uje nás
Mnoho lidí svûdãí o utû‰ujícím duchu, kterého pociÈovali v období bolesti
nebo zármutku. Duch Svat˘ jim pomohl nalézt klid a porozumûní.

Star‰í Franklin D. Richards vyprávûl tuto zku‰enost: „Mûl jsem pfiíleÏi-
tost 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, … a jsou pfiesvûdãené, Ïe s nimi i s jejich rodi-
nami 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.)

President Heber J. Grant vyprávûl o tom, jak Duch Svat˘ pfiinesl poznání
a útûchu ãlenÛm jeho rodiny:

„Asi hodinu pfiedtím, neÏ manÏelka zemfiela, jsem k ní do pokoje
zavolal na‰e dûti a fiekl jsem jim, Ïe jim maminka umírá a Ïe se s ní
mají rozlouãit. Jedna na‰e holãiãka, pfiibliÏnû dvanáctiletá, mi fiekla:
‚Tatínku, já nechci, aby maminka umfiela. PÛl roku … jsem s tebou
chodila do nemocnice; vÏdycky, kdyÏ bylo mamince ‰patnû, jsi jí dal
poÏehnání a jí se ulevilo od bolesti a ti‰e usnula. Chci, abys na ma-
minku vloÏil ruce a uzdravil ji.‘

¤ekl jsem na‰í holãiãce, Ïe v‰ichni musíme jednou zemfiít, a Ïe cítím
s jistotou v srdci, Ïe ãas její maminky nade‰el. Pak s ostatními dûtmi
ode‰la z pokoje.

Potom jsem poklekl u manÏelãina loÏe (v té dobû uÏ byla v bezvû-
domí) a fiekl jsem Pánovi, Ïe uznávám Jeho ruku v Ïivotû, ve smrti,
v radosti, ve smutku, ve zdaru i v protivenství. Podûkoval jsem Mu
za to, Ïe vím, Ïe ke mnû má Ïena patfií na celou vûãnost. … Ale fiekl
jsem Pánovi, Ïe nemám sílu postarat se o to, aby se smrt mé Ïeny
nedotkla víry na‰ich mal˘ch dûtí. … A prosil jsem Pána ze v‰ech sil,
které jsem mûl, … [aby] mé malé holãiãce dal poznat, Ïe je to Jeho
pfiání a vÛle, aby její maminka zemfiela.

Za hodinu manÏelka zemfiela a já jsem znovu zavolal dûti k ní do
pokoje. Ná‰ chlapeãek, asi pût a pÛl nebo ‰estilet˘, usedavû plakal a
tato dvanáctiletá holãiãka ho objala a fiekla mu: ‚Neplaã, neplaã,
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Hebere. KdyÏ jsme pfiedtím vy‰li z pokoje, hlas Pánû z nebes mi fiekl:
„Smrtí tvojí maminky se dûje vÛle Pánû.“ ‘“ (Gospel Standards, comp.
G. Homer Durham [1941], 361.)

Dosvûdãuje pravdu
Právû prostfiednictvím Ducha Svatého získáváme svûdectví o evangeliu.

Jedna Ïidovka, která se chtûla pouãit o Církvi, ‰la do vefiejné knihovny
a pÛjãila si tam knihu Gospel Doctrine [Nauka evangelia] od Josepha F.
Smitha. Pfii ãetbû této knihy pociÈovala silnou touhu dozvûdût se více.
Rozhodla se nav‰tívit shromáÏdûní Svat˘ch posledních dnÛ. ¤ekla:

„ProtoÏe jsem v té dobû byla vdaná, poÏádala jsem manÏela, aby mû
vzal do mormonské církve. Jasnû si vzpomínám, jak jsem pfii vstupu do
kaple váhala, protoÏe jsem se obávala, Ïe uvidím kfiíÏ. KdyÏ jsem v‰ak
vstoupila dovnitfi a uvidûla jsem kapli plnou srdeãn˘ch, pfiátelsk˘ch
lidí, zaplavila mû velká radost. Po celou dobu shromáÏdûní Nedûlní
‰koly jsem mûla pocit, jako bych se po dlouhé cestû vrátila domÛ.

Po tomto shromáÏdûní nám bylo fieãeno, Ïe existují rÛzné tfiídy, a
byli jsme poÏádáni, abychom nav‰tívili jednu, která se, jak jsem se
dozvûdûla pozdûji, jmenovala tfiída zájemcÛ. Onu nedûli jsme mûli
lekci o organizaci Církve. KdyÏ se uãitel zmínil o úfiadu biskupa,
myslím, Ïe z úcty k mému manÏelovi a ke mnû, vysvûtlil, Ïe biskup
je jako rabín. KdyÏ nám potom ukazoval sborov˘ dÛm, fiekla jsem
mu: ‚Doufám, Ïe mi prominete poznámku, ale biskup ve va‰í církvi
vÛbec není jako rabín. Rabín je prostû uãitel, ale vá‰ biskup má pra-
vomoc od Boha.‘

Naprosto mû zaskoãilo, kdyÏ jsem se to sly‰ela fiíkat. A to byl teprve
zaãátek! V té dobû jsem nemûla ani ponûtí, odkud tyto vûci ‚vím‘. Je
pravda, Ïe jsem právû doãetla knihu Gospel Doctrine, ale za dva dny
ãlovûk nedokáÏe intelektuálnû vstfiebat 543 stran nov˘ch my‰lenek a
pojmÛ. Pozdûji jsem se dozvûdûla, Ïe právû pochopení vûcí srdcem –
potvrzení Ducha – pfietváfií poznání v porozumûní.“ (Renée Pool
Vorhaus, „The God of My Fathers“, Ensign, Feb. 1978, 20.)

Prostfiednictvím Ducha Svatého mÛÏeme poznat, Ïe prorok BoÏí zje-
vuje pravdu. President J. Reuben Clark ml. uãil: „Poznat, zda fieãníci
jsou ‚pohnuti Duchem Svat˘m‘, mÛÏeme pouze tehdy, jsme-li ‚pohnuti
Duchem Svat˘m‘ my sami.“ (Church News, 31 July 1954, 9.) Je dÛleÏité
Ïít tak, aby Duch Svat˘ mohl b˘t na‰ím stál˘m spoleãníkem a aby nás
mohl vést pfii rozpoznávání pravdy.

PoÏehnání Ducha Svatého jsou skuteãná. Tato poÏehnání jsou nám jako
ãlenÛm Církve dostupná, pokud o nû spravedlivû usilujeme.

■ Vyzvûte ãlenky tfiídy, aby vyprávûly o nûjakém záÏitku, kdy pociÈo-
valy spoleãenství Ducha Svatého.



Lekce 4

35

Závûr
Dar Ducha Svatého je velké poÏehnání. Je dán tûm, ktefií byli konfir-
mováni za ãleny Církve. Tohoto Ducha nutnû potfiebujeme k tomu,
abychom úspû‰nû splnili své poslání zde na zemi. Duch Svat˘ nám
pomÛÏe ve v‰ech oblastech Ïivota, budeme-li hodni toho, aby byl
na‰ím spoleãníkem.

V˘zva
Usilujte o spoleãenství Ducha Svatého v kaÏdodenním Ïivotû. Stanovte
si za cíl, Ïe se zlep‰íte v jednom nebo ve více z tûchto ohledÛ:

1. SnaÏit se dodrÏovat v‰echna pfiikázání.

2. Pravidelnû se modlit.

3. Projevovat lásku Spasiteli.

4. SlouÏit druh˘m.

5. Uchovávat si ãistotu my‰lení a jednání.

6. Dûkovat Pánu za Jeho poÏehnání a za dar Ducha Svatého.

Dal‰í pasáÏe z písem

■ Skutkové 5:32 (Duch Svat˘ jako svûdek)

■ 1. Nefi 10:17 (vidût, sly‰et a poznat mocí Ducha Svatého)

■ 2. Nefi 31:13 (mluvit jazykem andûlÛ po pfiijetí Ducha Svatého)

■ Nauka a smlouvy 107:56 (pfiedpovídat budoucnost prostfiednictvím
Ducha Svatého)

■ MojÏí‰ 6:61 (Utû‰itel)

Pfiíprava uãitelky
NeÏ budete uãit tuto lekci:

1. Prostudujte si Zásady evangelia, kapitolu 21 „Dar Ducha Svatého“.

2. Pfiipravte si plakát navrÏen˘ v této lekci, nebo napi‰te informace
na tabuli.

3. Povûfite ãlenky tfiídy vyprávûním pfiíbûhÛ, ãtením ver‰Û z písem
nebo citátÛ, jak to uznáte za vhodné.
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Tato lekce nám má pomoci získat svûdectví o znovuzfiízeném evange-
liu JeÏí‰e Krista a upevÀovat ho a vydávat ho.

Co je svûdectví?

■ Zazpívejte píseÀ „Já vím, Ïe Ïije Spasitel“ (ZNPPD 1, str. 64).

Svûdectví není v˘sledkem pouze na‰ich rozumov˘ch schopností.
President Spencer W. Kimball fiekl, Ïe „svûdectví jsou pocity, ne jen
nahromadûní faktÛ“. (Quoted by Margaret Hoopes in „Community
and Communing: The Power of Testimony Meeting“, Ensign, Jan.
1978, 50.)

Svûdectví o evangeliu „získáváme, kdyÏ Svat˘ Duch hovofií k duchu
v [nás]; pfiichází, kdyÏ sly‰íme na‰eptávání tichého a jemného hlasu“.
Pfiichází s „tichou, nezlomnou jistotou. …

KaÏdé platné svûdectví musí zahrnovat tfii velké pravdy: 1. Ïe JeÏí‰
Kristus je Syn BoÏí a Spasitel svûta (NaS 46:13); 2. Ïe Joseph Smith je
Prorok BoÏí, skrze nûhoÏ bylo v této dispensaci znovuzfiízeno evange-
lium; a 3. Ïe Církev JeÏí‰e Krista Svat˘ch posledních dnÛ je jediná pravá
a Ïivá církev na tváfii celé zemû. (Viz NaS 1:30.)“ (Bruce R. McConkie,
Mormon Doctrine, 2nd ed. [1966], 785–786.)

President Joseph F. Smith vydal toto svûdectví: „Bratfií a sestry, velmi
si pfieji vydat vám svûdectví; neboÈ jsem obdrÏel uji‰tûní, které ovládlo
celou mou bytost. Zapadlo mi hluboko do srdce; naplÀuje kaÏdou
Ïilku mé du‰e; tak, Ïe cítím, Ïe mám pfied tûmito lidmi fiíci …, Ïe BÛh
mi zjevil, Ïe JeÏí‰ je Kristus, Syn Ïivého Boha, Vykupitel svûta; Ïe
Joseph Smith je, byl a vÏdy bude prorok BoÏí, vysvûcen˘ a vyvolen˘,
aby stál v ãele [této] dispensace. … Jako Ïe Ïiji, vím, Ïe to je pravda, a
vydávám svûdectví o pravdivosti tûchto vûcí. … Vím, Ïe toto je králov-
ství BoÏí a Ïe ho fiídí BÛh. Pfiedsedá svému lidu. Pfiedsedá presidentovi
této Církve … a bude i nadále pfiedsedat vedoucím této Církve aÏ do
konce. Nestrpí, aby bylo dáno jin˘m lidem nebo ponecháno ãlovûku.“
(Gospel Doctrine, 5th ed. [1939], 501–502.)
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Proroci BoÏí mají silné svûdectví o evangeliu JeÏí‰e Krista. Mocné svû-
dectví v‰ak není vyhrazeno jen prorokÛm. President Brigham Young
fiekl: „Povinností i v˘sadou Svat˘ch posledních dnÛ je vûdût, Ïe jejich
náboÏenství je pravdivé.“ (Discourses of Brigham Young, sel. John A.
Widtsoe [1954], 429.)

KaÏd˘ máme v˘sadu a povinnost získat svûdectví o JeÏí‰i Kristu, o
Josephu Smithovi a o na‰em Ïijícím prorokovi. MÛÏeme získat svûdec-
tví o pravdivosti Knihy Mormonovy, o zásadû desátku, o Slovû mou-
drosti a o v‰ech dal‰ích zásadách evangelia.

■ PoÏádejte sestry, aby jmenovaly zásady evangelia, o kter˘ch získaly
svûdectví. Je-li to vhodné, poÏádejte je také, aby fiekly, jak svûdectví
získaly.

Svûdectví pfiichází prostfiednictvím Ducha Svatého
Svûdectví získáváme, kdyÏ Duch Svat˘ vydává na‰emu duchu, srdci a
mysli svûdectví o pravdivosti evangelia.

■ Pfieãtûte Nauku a smlouvy 8:2–3. Vysvûtlete, jak Duch Svat˘ vydává
svûdectví. ZmiÀte se o Zásadách evangelia, kapitole 7, oddíl „Poslání
Ducha Svatého“.

Pro nûkoho je získání svûdectví pozoruhodná zku‰enost. Bylo to tak
i v pfiípadû Heinricha Stilgera z Frankfurtu v Nûmecku. Nav‰tívili ho
misionáfii a on se rozhodl, Ïe se nechá pokfitít. Ale jak se stanoven˘
den blíÏil, zaãal o svém rozhodnutí pochybovat. Bylo pro nûj obtíÏné
Ïít podle Slova moudrosti a zákona desátku. Misionáfii byli trpûliví,
ale nedokázali ho pfiesvûdãit, aby si stanovil datum kfitu. Pak pfii‰el
jin˘ misionáfi a poÏádal ho, aby se modlil o svûdectví. Nakonec to
udûlal. Bratr Stilger pozdûji fiekl: „Vidûl jsem jasnou postavu a sly‰el
jsem hlas, kter˘ mi fiekl, Ïe Slovo moudrosti a zákon desátku jsou pfii-
kázání BoÏí.“ („His Testimony Came through Prayer“, Church News,
17 Jan. 1970, 6.)

Vût‰ina lidí získává svûdectví ménû pozoruhodn˘m zpÛsobem. Tato svû-
dectví nejsou ménû dÛleÏitá nebo ménû platná. I proroci a apo‰tolové
Církve získali svûdectví ménû pozoruhodn˘m zpÛsobem. President
David O. McKay vysvûtlil, Ïe svûdectví získal takto:

„Jako chlapec jsem naslouchal svûdectví o zásadách evangelia, moci
knûÏství, boÏskosti této práce. Sly‰el jsem nabádání, Ïe i my mÛÏeme
toto svûdectví získat, budeme-li se modlit, ale nûjak jsem v mládí do‰el
k názoru, Ïe nemÛÏeme získat svûdectví, nedostane-li se nám nûjakého
nápadného projevu. âetl jsem o Prvním vidûní Proroka Josepha Smitha
a vûdûl jsem, Ïe … to, co obdrÏel, bylo od Boha; sly‰el jsem o star‰ích,
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ktefií sly‰eli hlasy; … a jaksi jsem nabyl dojmu, Ïe to je zdroj ve‰kerého
svûdectví.

Pamatuji si, jak jsem jednou odpoledne jel na koni po kopcích a pfiem˘‰-
lel jsem o tûchto vûcech a do‰el jsem k závûru, Ïe uprostfied ticha tûchto
kopcÛ je to nejlep‰í místo k získání svûdectví. Zastavil jsem konû. …

Poklekl jsem a s ve‰kerou vroucností srdce jsem vylil svou du‰i pfied
Bohem a poÏádal jsem Ho o svûdectví o tomto evangeliu. Myslel jsem,
Ïe to bude nûjak˘ nápadn˘ projev, Ïe bych se mûl nûjak promûnit, aby
mû to zbavilo v‰ech pochybností.

Vstal jsem, nasedl jsem na konû, a kdyÏ jsem opût vyrazil po stezce …,
fiekl jsem si: ‚Ne, pane, nijak jsem se nezmûnil; jsem ten sam˘ chlapec,
jako jsem byl, neÏ jsem poklekl.‘ Oãekávan˘ nápadn˘ projev nepfii‰el.
…

Svûdectví, Ïe toto dílo je boÏské, [pfii‰lo] … poslu‰ností vÛle BoÏí,
v souladu s Kristov˘m slibem: ‚Bude-li kdo chtíti vÛli jeho ãiniti, tenÈ
bude umûti rozeznati, jestli to uãení z Boha, ãili mluvím já sám od
sebe.‘ (Jan 7:17.)“ („A Personal Testimony“, Improvement Era, Sept.
1962, 628–629.)

President Marion G. Romney vysvûtlil, jak získal svûdectví: „Nûkdy pfii-
chází svûdectví k ãlovûku pomalu, bûhem del‰ího období. Nevzpomínám
si, Ïe by ke mnû svûdectví pfii‰lo náhle. … Nepamatuji si, Ïe bych svûdec-
tví nûkdy nemûl. Bûhem let samozfiejmû sílilo, ale nepamatuji si, Ïe bych
nûkdy nevûfiil. Ale aÈ pfiijde svûdectví náhle nebo postupnû, s ãlovûkem to
nûco udûlá. KdyÏ získáte svûdectví, jste jiní.“ („How to Gain a
Testimony“, New Era, May 1976, 11.)

Nehledû na to, jak svûdectví pfiijde, poÏehná nám Ïivot a pomÛÏe nám
pfii pokroku v evangeliu.

Na obdrÏení svûdectví se musíme pfiipravit

■ UkaÏte plakát s tímto seznamem, nebo se odvolejte na informace na
tabuli:

1. Mûjte touhu vûfiit.
2. Bádejte v písmech.
3. âiÀte vÛli BoÏí.
4. Pfiemítejte a modlete se s vírou v Krista.
5. âasto se postûte a modlete.
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Mûjte touhu vûfiit
První krok, touha po svûdectví, je dÛleÏit˘.

■ Pfieãtûte Almu 32:26–27. Jak touha poznat pravdu ovlivnila zku‰enost
presidenta McKaye a Heinricha Stilgera? Jak tatáÏ touha zapÛsobila
na Josepha Smitha? (Viz Joseph Smith–Îivotopis 1:10–20.)

Bádejte v písmech
Studium písem nám pomáhá získat svûdectví. Svûdectví nepfiijde,
nepracujeme-li na tom.

■ Pfieãtûte Nauku a smlouvy 9:7–9. Jak nám mÛÏe studium písem
pomoci dosáhnout svûdectví?

âiÀte vÛli BoÏí
President David O. McKay získal svûdectví tím, Ïe ãinil vÛli Pánû.
I kaÏd˘ z nás mÛÏe získat svûdectví tím, Ïe ãiní vÛli Pánû.

■ Pfieãtûte Jana 7:17. Jak nás to, Ïe dodrÏujeme pfiikázání, pfiipravuje
na získání svûdectví?

Pfiemítejte a modlete se s vírou v Krista
Chceme-li získat poznání od Ducha Svatého, musíme o to Nebeského
Otce poÏádat. Musíme mít také dÛvûru, Ïe nás BÛh miluje a Ïe nám
pomÛÏe nabádání Ducha Svatého rozpoznat.

■ Pfieãtûte Moroniho 10:3–5. Proã je modlitba pro získání svûdectví tak
dÛleÏitá?

âasto se postûte a modlete
PÛstem moc modlitby roste. PÛst a modlitba nám pomohou pfii získá-
vání svûdectví.

■ Pfieãtûte Almu 5:45–46. Jak nám pÛst a modlitba pomáhají získat
svûdectví?

Jedné mladé Ïenû, Annette Parkinsonové, se stále nedafiilo získat svû-
dectví, i kdyÏ se modlila, ãetla písma a dodrÏovala pfiikázání. ¤ekla:

„Pronásledovaly mû obavy, Ïe bych mohla b˘t oklamána, Ïe bych
mohla sama sebe podvést tím, Ïe si budu myslet, Ïe uÏ mám svûdectví,
namísto toho, abych ho skuteãnû obdrÏela od Ducha Svatého. Bála
jsem se a dûsila jsem se takového klamu snad jako niãeho jiného.
My‰lenka, Ïe bych mûla projevit takovou dÛvûru v Boha, mi nahánûla
asi takov˘ strach, jako kdybych mûla skoãit do neznáma a doufat, Ïe
tam bude nûkdo, kdo mû zachytí. Vûdûla jsem v‰ak, Ïe chci-li nûkdy
svûdectví získat, budu pro to muset nûco udûlat.



Lekce 5

40

Zjistila jsem, Ïe víru nelze získat pfies noc. Upfiímnû jsem se v‰ak sna-
Ïila projevovat a pociÈovat dÛvûru v Pána. Jak míjel ãas, zaãalo se ve
mnû dít nûco úÏasného. Jednoho dne, kdyÏ jsem sedûla na posteli, jsem
pocítila nûco, ãeho jsem si nikdy pfiedtím nev‰imla; pfiesto to nebyl
úplnû nov˘ pocit. Pamatuji si, Ïe jak jsem tam sedûla, fiekla jsem si
v duchu: ‚Pán odpovûdûl na mé modlitby! UÏ vím, Ïe Ïije. Opravdu
vím, Ïe Ïije!‘

Byl to hlubok˘, pronikav˘, a pfiesto pfiíjemn˘ a pokojn˘ pocit. Vûdûla
jsem, Ïe BÛh Ïije. A byla jsem tak ‰Èastná!

Tím mé úsilí samozfiejmû neskonãilo. Je‰tû jsem potfiebovala poznat,
zda JeÏí‰ Kristus je opravdu mÛj Spasitel, zda Joseph Smith je prorok,
zda president Církve je prorok. …

Od té doby mé poznání evangelia stonásobnû vzrostlo a já jsem získala
svûdectví o mnoha vûcech.“ („Trust, a Key to Testimony“, New Era,
Feb. 1978, 33.)

■ Proã je nûkdy obtíÏné vybudovat si dÛvûru v Pána? Jak se na na‰em
jednání projevuje touha získat nebo posílit své svûdectví?

Svûdectví musíme neustále posilovat
Star‰í Heber C. Kimball fiekl:

„Abyste dokázali ãelit tûÏkostem, které pfiicházejí, bude nutné, abyste
mûli osobní poznání t˘kající se pravdivosti tohoto díla. …

Pfiijde doba, kdy Ïádn˘ muÏ ani Ïena nedokáÏe vytrvat s vypÛjãen˘m
svûtlem. KaÏd˘ se bude muset fiídit sv˘m vnitfiním svûtlem. Jak budete
moci obstát, nebudete-li ho mít?“ (Quoted by Orson F. Whitney in Life
of Heber C. Kimball, 3rd ed. [1967], 450.)

President Harold B. Lee fiekl: „Svûdectví není nûco, co máte dnes a co
budete mít vÏdy. Svûdectví je kfiehké. UdrÏet si ho je stejnû tûÏké jako
zadrÏet mûsíãní paprsek. Je to nûco, co musíte získávat znovu, kaÏd˘
den svého Ïivota.“ (Quoted by J. M. Heslop in „President Harold B.
Lee Directs Church; Led by the Spirit“, Church News, 15 July 1972, 4.)

Star‰í George Q. Cannon napsal: „Nestaãí, Ïe jsme o pravdivosti
tohoto díla vûdûli vãera nebo pfiedevãírem nebo pfied t˘dnem nebo
pfied mûsícem nebo pfied rokem; chceme-li b˘t ‰Èastní, máme a
musíme vûdût dnes, Ïe to je pravda. … Svûdectví o pravdû si doká-
Ïeme udrÏet v srdci jen tím, Ïe Ïijeme blízko Bohu.“ (Gospel Truth, sel.
Jerreld L. Newquist [1957], 1:343.)

Alma pfiirovnal svûdectví k seménku, o které musíme peãovat, aby
z nûj vyrostl nádhern˘ strom.

■ Pfieãtûte Almu 32:37–38. Jak bychom mohli svûdectví ztratit?
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■ Pfieãtûte Almu 32:41. Jak mÛÏeme svûdectví vyÏivovat?

Jedním ze zpÛsobÛ, jak mÛÏeme budovat svûdectví své i druh˘ch, je
to, Ïe ho ãasto vydáváme. Sdílení svûdectví se ãleny i neãleny je na‰e
povinnost. KaÏd˘ mûsíc mÛÏeme na postním a svûdeckém shromáÏ-
dûní svûdãit, Ïe víme, Ïe urãité zásady evangelia jsou pravdivé.
MÛÏeme také vysvûtlit, jak to víme. MÛÏeme vydat svûdectví o boÏ-
skosti a Usmífiení na‰eho Spasitele, o povolání Josepha Smitha proro-
kem a o povolání na‰eho souãasného proroka. Vydávání svûdectví nám
pomáhá chápat a oceÀovat na‰e pocity. Pomáhá to na‰emu svûdectví,
aby v nás rostlo. âasto nám samotné vydání svûdectví pomÛÏe uvûdo-
mit si, Ïe ho máme.

Vydáváme-li svûdectví mocí Ducha Svatého, mohou svûdectví od
Ducha Svatého obdrÏet i druzí. Tím poznají, Ïe to, co fiíkáme, je prav-
da. Mohou také získat touhu pfiekonat své chyby a zlep‰it se. Dobrá
svûdecká shromáÏdûní mohou ãleny sborÛ nebo odboãek sblíÏit nato-
lik, Ïe mají pocit, jako by byli jedna velká rodina.

Závûr
Svûdectví je jedna z nejcennûj‰ích vûcí, které mÛÏeme mít. Máme Ïít
spravedlivû, slouÏit druh˘m a vydávat svûdectví. Budeme-li to dûlat,
na‰e svûdectví získá na síle a bude nám do Ïivota pfiiná‰et velkou
radost, sílu a klid.

V˘zva
Vyhledávejte pfiíleÏitosti ke sdílení svûdectví s druh˘mi.

Pfiíprava uãitelky
NeÏ budete uãit tuto lekci:

1. Prostudujte si Zásady evangelia, kapitolu 7, oddíl „Poslání Ducha
Svatého“.

2. Prostudujete si Almu 32:26–43 a Etera 12:6.

3. Pfiipravte se, abyste lekci mohly zahájit písní „Já vím, Ïe Ïije Spasitel“
(ZNPPD 1, str. 64).

4. Pfiipravte si plakát navrÏen˘ v této lekci, nebo napi‰te informace na
tabuli.

5. Povûfite ãlenky tfiídy vyprávûním pfiíbûhÛ, ãtením ver‰Û z písem
nebo citátÛ, jak to uznáte za vhodné.
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Tato lekce nám má pomoci porozumût tomu, jak mÛÏeme sebe a svou
rodinu posilovat pÛstem.

Jak se správnû postit

■ PoÏádejte povûfienou ãlenku tfiídy, aby pfiednesla tfiíminutové shrnutí
Zásad evangelia, kapitoly 25 „PÛst“.

Posilujme duchovnost svého pÛstu
PÛst nám pomáhá uvûdomovat si, Ïe jsme závislí na Pánovi. KdyÏ se
postíme a modlíme, odvracíme se od svûtsk˘ch vûcí. Otevíráme srdce,
abychom poznávali a pfiijímali BoÏí vÛli pro nás a na‰i rodinu. PÛst
také zdÛrazÀuje opravdovost na‰í modlitby.

Posilujeme-li duchovnost svého pÛstu, mÛÏeme tím zlep‰it vztahy ve
své rodinû. MÛÏeme také získat velká duchovní poÏehnání útûchy a
pochopení.

■ Jak mÛÏeme obohatit své zku‰enosti s pÛstem?

Chceme-li ve svém Ïivotû nûco zmûnit, musíme si naplánovat, co tuto
zmûnu zpÛsobí, pfiipravit tyto vûci a pak je uplatÀovat. TytéÏ zásady
nám pomohou zlep‰it i ná‰ pÛst.

Postûte se za nûjak˘m úãelem
PÛst mÛÏe b˘t smysluplnûj‰í, postíme-li se za nûjak˘m úãelem. Mnoho
rodin a jednotlivcÛ pfied zaãátkem pÛstu zvaÏuje s modlitbou, o co se
mají postit. Je vhodné postit se napfiíklad 1) za poÏehnání pro nûkoho
jiného (viz Alma 6:6), 2) za to, abychom získali duchovní sílu pfiekonat
nûjak˘ problém, 3) abychom získali inspiraci a zjevení (viz Alma 17:3),
4) abychom poÏádali o pomoc nebo útûchu (viz Helaman 9:10) nebo
5) abychom ve svém domovû posílili lásku a soulad.

■ Proã je snaz‰í postit se za nûjak˘m úãelem? Jak tento úãel posiluje
v˘znam pÛstu? Za co se mohou rodiny napfiíklad postit?
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Pomozte ãlenÛm rodiny postit se
KdyÏ jsou na‰e dûti malé, nemáme je k pÛstu nutit. Máme s nimi mlu-
vit o smyslu pÛstu a máme je zapojit do modlitby pfii zahájení pÛstu.
Nauãit se postit jim mÛÏeme pomoci i tím, Ïe je poÏádáme, aby se
postily po dobu jednoho jídla. AÏ budou dost staré na to, aby mohly
b˘t pokfitûny, budou lépe pfiipravené dodrÏet cel˘ pÛst. Máme mít na
pamûti zdravotní problémy jednotlivcÛ a máme se snaÏit najít zpÛ-
soby, jak se ãlenové rodiny mohou postit.

âlenÛm rodiny, ktefií se snaÏí postit, mÛÏeme pomoci tím, Ïe mlad‰í
dûti nakrmíme oddûlenû. MÛÏeme zmûnit obvykl˘ postup a podávat
jídlo, které není nároãné na pfiípravu, namísto jídla, které naplní
dÛm lákavou vÛní. Jídlo na nedûli mÛÏeme pfiipravit v sobotu, ãímÏ
v nedûli získáme ãas na studium písem, modlitbu a meditaci o úãelu
na‰eho pÛstu. Tohoto ãasu mÛÏeme vyuÏít k tomu, Ïe dûtem ãteme
písma, povídáme si s nimi a posilujeme jejich lásku k evangeliu.
Naplánujeme-li si vhodné ãinnosti, kter˘mi zaplníme ãas bûÏnû vûno-
van˘ jídlu, budeme se ménû zajímat o vynechaná jídla. Pocítíme-li pfii
pÛstu hlad, máme se snaÏit na jídlo nemyslet. Namísto toho máme
myslet na to, jak se vyÏivovat duchovnû. To dûláme tím, Ïe hodujeme
na slovech Kristov˘ch (viz 2. Nefi 32:3). Namísto jídla máme studovat
písma, meditovat, pouÏívat víru a setrvávat v modlitbû.

■ Pfieãtûte Nauku a smlouvy 59:13–15. Jak˘ postoj máme mít pfii pfií-
pravû jídla na konci pÛstu? Jak by posílilo na‰i duchovnost to, kdy-
bychom se fiídili radou uvedenou v tûchto ver‰ích?

Postûte se s modlitbou
PÛst máme vÏdy zahájit modlitbou. V té chvíli mÛÏeme Nebeského
Otce poÏádat o sílu, abychom tento pÛst dokonãili. Máme vyjádfiit
pfiání postit se, úãel pÛstu a jeho dÛleÏitost pro nás. Máme také Boha
poÏádat, aby nám pomohl dosáhnout potfiebn˘ch poÏehnání.

PÛst máme ukonãit modlitbou, v níÏ projevíme víru ohlednû toho, o co
jsme se postili. Pokud se s námi postil o stejnou vûc i nûkdo jin˘, máme
se spojit v modlitbû. Máme vyjádfiit vdûãnost za poslu‰né a silné dûti,
které se chtûjí tû‰it z duchovních poÏehnání pÛstu.

■ Co mÛÏeme v na‰em domovû udûlat pro posílení duchovnosti pÛstu
pro v‰echny ãleny rodiny?

PÛst je zdroj síly
KdyÏ máme zkou‰ky, ãasto potfiebujeme posilu. Nositelé knûÏství se
ãasto postí o posílení schopnosti pouÏívat moc knûÏství. KdyÏ chceme
poÏádat o knûÏské poÏehnání, mÛÏeme pouÏít tutéÏ zásadu pÛstu.
Star‰í Matthew Cowley vyprávûl tento pfiíbûh o moci pÛstu rodiãÛ:
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„Asi tak pfied rokem ke mnû do kanceláfie pfii‰li manÏelé s mal˘m
chlapcem v náruãí. Jeho otec mi fiekl: ‚Postili jsme se se Ïenou dva
dny a pfiinesli jsme na‰eho chlapeãka, abyste mu poÏehnal. Poslali
nás k vám.‘

Zeptal jsem se: ‚Co mu je?‘

Odpovûdûli, Ïe je od narození slep˘, hluchonûm˘, má nekoordinované
svaly a v pûti letech je‰tû nedokáÏe lézt. Pomyslel jsem si: To je pfiesnû
ono. ‚Toto pokolení nevychází jedinû skrze modlitbu a pÛst.‘ Mûl jsem
bezv˘hradnou víru v pÛst a modlitby tûchto rodiãÛ. PoÏehnal jsem
onomu dítûti a za nûkolik t˘dnÛ mi pfii‰el dopis: ‚Bratfie Cowley, pfiáli
bychom vám, abyste mohl vidût na‰eho chlapeãka nyní. Leze. KdyÏ po
podlaze hodíme míã, Ïene se za ním po ruãkách a po kolínkách. Vidí.
KdyÏ mu zatleskáme nad hlavou, vyskoãí. Sly‰í.‘ Lékafiská vûda toto
bfiímû odloÏila. Ujal se ho BÛh.“ (Miracles, Brigham Young University
Speeches of the Year [18 Feb. 1953], 8.)

■ UkaÏte obrázek 6a „Ester se nehledû na ohroÏení svého Ïivota postila
a pfiedstoupila pfied krále“.

Spravedlivá Ïena mÛÏe b˘t díky svému poslu‰nému Ïivotu poÏehná-
ním nejen pro sebe a svou rodinu, ale i pro cel˘ národ. Takovou Ïenou
byla Ester, o níÏ se vypráví ve Starém zákonû. Îidovka Ester nalezla
pfiízeÀ u perského krále a stala se jeho Ïenou. V téÏe zemi Ïil jeden
mocn˘ muÏ jménem Aman, kter˘ byl zapfiisáhl˘m nepfiítelem Mardo-
chea, Estefiina bratrance. ProtoÏe se Mardocheus pfied ním odmítal
klanût, Aman vymyslel plán na zabití v‰ech ÎidÛ. KdyÏ Mardocheus
tuto tragickou zprávu usly‰el, vzkázal Ester a poÏádal ji, aby pfied-
stoupila pfied krále a poÏádala o jeho ochranu. Ester mu v‰ak vysvût-
lila, jak˘ tehdy platil zákon: „Kter˘Ï by koli muÏ neb Ïena v‰el pfied
krále do sínû vnitfiní, nejsa povolán, jedno právo o nûm jest, aby hrdlo
propadl, kromû toho, k komuÏ by král vztáhl berlu zlatou, Ïe Ïiv
zÛstane. Já pak nebyla jsem povolána, abych ve‰la k králi jiÏ tfiidceti
dnÛ.“ (Ester 4:11.) Mardocheus odpovûdûl, Ïe pokud Ester nezasáhne,
budou v‰ichni, vãetnû její rodiny, zabiti.

Ester si uvûdomila svou zodpovûdnost. Odpovûdûla: „Jdi a shromaÏì
v‰ecky Îidy, coÏ jest jich v Susan, a posÈte se za mne, a nejezte ani píte
za tfii dni, v noci ani ve dne. Já podobnû, i panny mé postiti se budou, a
teprv vejdu k králi, coÏ v‰ak neobyãejné jest, a jestliÏeÈ zahynu, nechÈ
zahynu.“ (Ester 4:16.) Ester se nehledû na ohroÏení svého Ïivota postila
a pfiedstoupila pfied krále. Král k ní vztáhl berlu, aby mohla pfiistoupit
a zÛstat na Ïivu. Díky tomu, Ïe svÛj Ïivot a tento problém vloÏila do
Pánov˘ch rukou, byla u‰etfiena. Král prohlásil, Ïe se Îidé mohou brá-
nit a Ïe mohou zÛstat na Ïivu. (Viz Ester 5:2; 8:10–11.)
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6a Ester se nehledû na ohroÏení svého Ïivota postila a pfiedstoupila pfied krále.
© Providence Lithograph Company
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■ Jak Ester pomohl vlastní pÛst a pÛst druh˘ch, aby získala sílu a
odvahu? V jak˘ch situacích by ve va‰em Ïivotû bylo tfieba síly a
odvahy? Jak by vám pomohl pÛst?

Závûr
Duchovní síla z pÛstu pfiichází poslu‰ností a vírou. KdyÏ se postíme a
modlíme a pouÏíváme víru, mÛÏe nám b˘t poÏehnáno vût‰í silou, kte-
rou potfiebujeme. Budeme-li se postit, síla na‰eho svûdectví poroste.
Budeme mít touhu podûlit se o nû na postním a svûdeckém shromáÏ-
dûní. Tím, Ïe na‰e dûti usly‰í o na‰í lásce k evangeliu a budou ji pociÈo-
vat, také duchovnû porostou.

V˘zva
Zkoumejte, jak se pfiipravujete na pÛst a co dûláte bûhem postní nedûle.
SnaÏte se posílit duchovnost ve svém domovû. Pamatujte na to, jak
dÛleÏit˘ je vá‰ postoj a va‰e pfiíprava pro úspû‰n˘ pÛst.

Dal‰í pasáÏe z písem

■ Matou‰ 6:16–18 (jak se postit)

■ Luká‰ 2:37 (slouÏit Bohu pÛstem a modlitbami)

■ Mosiá‰ 27:22–23 (uzdravování pÛstem a modlitbou)

■ Alma 5:46 (zjevení pÛstem a modlitbou)

Pfiíprava uãitelky
NeÏ budete uãit tuto lekci:

1. Prostudujte si Zásady evangelia, kapitolu 25 „PÛst“.

2. PoÏádejte nûjakou ãlenku tfiídy, aby pfiednesla tfiíminutové shrnutí
Zásad evangelia, kapitoly 25.

3. Povûfite ãlenky tfiídy vyprávûním pfiíbûhÛ, ãtením ver‰Û z písem
nebo citátÛ, jak to uznáte za vhodné.
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Tato lekce nám má pomoci nauãit se, jak uãit svou rodinu úctû a jak se
v úctû sami zlep‰it.

Úcta je vlastnost du‰e

■ UkaÏte plakát s Levitikem 19:30, nebo se odvolejte na ver‰ na
tabuli.

Novodobí proroci nám radí ohlednû úcty. President David O. McKay
fiekl: „Na úctu pohlíÏím jako na jednu z nejvy‰‰ích vlastností du‰e.“
(Conference Report, Oct. 1951, 179–180.)

Tento text napsal president Spencer W. Kimball ãlenÛm Církve:

„Jsme bohatû poÏehnan˘ lid. Pán nám dal v‰e: evangelium JeÏí‰e Krista,
svûtlo, knûÏství, moc, zaslíbení, smlouvy, chrámy, rodinu, pravdu. Mûli
bychom b˘t nej‰Èastnûj‰í lidé na zemi. Mûli bychom b˘t také nejuctivûj‰í
lidé, ale zde si myslím, Ïe kaÏd˘ jednotlivec a kaÏdá rodina se má podí-
vat sama na sebe. Jsme uctiví lidé? Je z na‰eho chování doma a na shro-
máÏdûní vidût úcta k na‰emu Stvofiiteli?

Nûkdy jsme udiveni. Nav‰tûvujeme shromáÏdûní svátosti a konference,
kde dûti bûhají volnû uliãkami mezi sedadly. Pfii shromáÏdûní vidíme,
jak se nûktefií dospûlí baví se sousedy, lidé podfiimují a mladí lidé se
shromaÏìují na chodbách. Vidíme rodiny, které pfiicházejí pozdû a
hluãnû si sedají na místo, a skupiny, které se po shromáÏdûní hlasitû
baví v kapli.

Na‰e my‰lenky se obracejí k zájemcÛm, pfiátelÛm a tûm, jejichÏ svûdec-
tví je kfiehké a teprve se rozvíjí. Jsou na‰e shromáÏdûní onûmi mocn˘mi
misionáfisk˘mi nástroji, jak˘mi mohou b˘t, kde vládne Duch Pánû a
proniká do srdce? Nebo musíme nejprve potlaãit mnoho zbyteãn˘ch
rozpt˘lení, neÏ jsme schopni pociÈovat Ducha?

Prozkoumejme úctu, nejen její v˘znam a její dÛleÏitost v Ïivotû Svat˘ch
posledních dnÛ, ale i to, jak mÛÏeme uãit úctû na‰e dûti a jak se v ní
mÛÏeme sami zlep‰it.
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7a Máme se chovat uctivû a máme uãit své dûti, aby se v kapli chovaly uctivû
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V˘znam a dÛleÏitost úcty
Úcta je definována jako ‚pocit nebo postoj hluboké váÏnosti, lásky a
respektu jakoby k nûãemu posvátnému‘. Úctu mÛÏeme charakterizovat
také jako oddanost Bohu.

Mnozí na‰i vedoucí se vyjádfiili, Ïe si úcty váÏí jako jedné z nejvy‰-
‰ích vlastností du‰e, coÏ naznaãuje, Ïe úcta zahrnuje opravdovou víru
v Boha a v Jeho spravedlivost, vysokou kulturnost a lásku k u‰lechti-
lej‰ím vûcem Ïivota.

Úcta k Bohu
V novodob˘ch zjeveních nám Pán pomáhá porozumût v˘znamu a
dÛleÏitosti úcty.

Zdá se, Ïe jeden takov˘ pfiípad naznaãuje, Ïe pro ty, jiÏ dosahují celes-
tiálního království, je úcta k Otci a k Synovi nezbytn˘m pfiedpokladem
nebo vlastností. V 76. oddíle Nauky a smluv, kter˘ je znám jako ‚Vidûní‘
dané Josephu Smithovi a Sidneymu Rigdonovi v únoru 1832, se pí‰e:

‚A tak jsme vidûli slávu celestiálních, která vyniká ve v‰ech vûcech –
kde BÛh, vpravdû Otec, vládne na trÛnu svém na vûky vûkÛ;

Pfied jehoÏ trÛnem se v‰e sklání v pokorné úctû a vzdává mu slávu na
vûky vûkÛ.

Ti, kdoÏ dlí v pfiítomnosti jeho, jsou církví Prvorozeného; a oni vidí, jak
jsou vidûni, a poznávají, jak jsou poznáváni, pfiijav‰e z plnosti jeho a
z milosti jeho;

A on je ãiní rovn˘mi v moci a v síle a v panství.‘ (NaS 76:92–95.)

Úcta ke jménu BoÏství
Dal‰í novodobé zjevení nás vede k tomu, abychom mûli v úctû i samotné
jméno BoÏství; bylo nám fieãeno, Ïe nemáme znesvûcovat jméno Otce a
Ïe ho dokonce nemáme ani pfiíli‰ ãasto uÏívat. (NaS 107:2–4.)

Zde si máme pfiipomenout, Ïe v jednom z Desatera pfiikázání se praví:

‚Nevezme‰ jména Hospodina Boha svého nadarmo; neboÈ nenechá
bez pomsty Hospodin toho, kdoÏ by bral jméno jeho nadarmo.‘
(Exodus 20:7.)

Zdá se, Ïe úcta k Bohu a k Jeho jménu je jednou z nejdÛleÏitûj‰ích
vlastností, které si mÛÏeme vypûstovat.

Úcta k domu Pánû
Pán nám dal prostfiednictvím novodobého zjevení pokyn v je‰tû jedné
mimofiádnû dÛleÏité oblasti, a to, Ïe máme mít náleÏitou úctu k Jeho
svatému domu. V dÛleÏitém zjevení daném Josephu Smithovi, jeÏ je
známo jako zasvûcovací modlitba chrámu v Kirtlandu, byl dán pfiíkaz,
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Ïe tento chrám, stejnû jako v‰echny ostatní posvátné chrámy postavené
Pánu, má b˘t místem úcty k Nûmu. (Viz NaS 109:13, 16–21.)

Ve skuteãnosti lze to, co bylo fieãeno o posvátn˘ch chrámech Církve,
vztáhnout i na kaÏd˘ ‚dÛm Pánû‘, aÈ to je sborov˘ dÛm nebo kterékoli
jiné místo, kde Svatí konají své bohosluÏby, a vlastnû i kaÏd˘ domov
Svat˘ch posledních dnÛ.

Souãástí úcty je ‰tûstí
Úcta, stejnû jako ostatní zásady evangelia, vede k vût‰í radosti.

Musíme mít na pamûti, Ïe úcta není jakási doãasná zasmu‰ilost, do
které se ponofiíme v nedûli. Souãástí opravdové úcty je ‰tûstí a také
láska, respekt, vdûãnost a zboÏná bázeÀ. Je to ctnost, která má b˘t sou-
ãástí na‰eho zpÛsobu Ïivota. Svatí posledních dnÛ mají b˘t ve skuteã-
nosti nejuctivûj‰í lidé na celé zemi.

Úcta v domovû
Kde tedy úcta zaãíná a jak ji mÛÏeme rozvinout?

Klíãem k úctû, stejnû jako ke kaÏdé jiné boÏské ctnosti, je domov.

Rád bych zdÛraznil, jak dÛleÏité je uãit dûti modlitbû. Právû pfii osob-
ních a rodinn˘ch modlitbách se na‰i maliãcí uãí sklonit hlavu, sloÏit
ruce a zavfiít oãi, zatímco promlouváme k Otci v nebi. Chování, kte-
rému se nauãí doma, urãuje chování na církevních shromáÏdûních.
Dítû, které se nauãilo modlit doma, brzy pochopí, Ïe musí b˘t potichu
a v klidu i pfii modlitbách na shromáÏdûní.

Stejnû tak, jsou-li souãástí domácího Ïivota rodinné domácí veãery,
dûti vûdí, Ïe pfii nûkter˘ch pfiíleÏitostech, nejen na shromáÏdûní, ale i
doma, se uãíme o Nebeském Otci a Ïe tehdy je tfieba, aby se v‰ichni
chovali co nejlépe.

Hudba je pro dûti obzvlá‰tním potû‰ením. NáboÏenské písnû,
které zpíváme ãasto na shromáÏdûní, si mÛÏeme osvojit i doma.
Pfiedev‰ím mal˘m dûtem by mohlo prospût, kdyby jim rodiãe doma
pomohli nauãit se jednoduch˘m náboÏensk˘m písním. Dûti by se pak
tû‰ily na to, aÏ se bude zpívat na shromáÏdûní svátosti a na dal‰ích
shromáÏdûních.

Úcta na shromáÏdûní
Rodiãe mají samozfiejmû nav‰tûvovat nedûlní shromáÏdûní se
sv˘mi dûtmi.

Otec a matka mají spolupracovat na tom, aby pfiíprava na shromáÏ-
dûní byla pro rodinu pfiíjemn˘m záÏitkem. Spûch na poslední chvíli,
kdy se snaÏíme dûti shromáÏdit, ustrojit je a pak pospícháme na shro-
máÏdûní, úctu niãí.
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Pokud se to pro rodinu stane zvykem, ãasto pfiichází na shromáÏdûní
pozdû, mnohdy se vyskytnou hnûvivá slova a pocity ublíÏení a dûti
jsou bûhem shromáÏdûní ãasto rozru‰ené a nepokojné. O co uctivûj‰í je
rodina, která se na shromáÏdûní pfiipravuje s dostateãn˘m pfiedstihem,
která do kaple pfiichází dostateãnû dlouho pfied zaãátkem shromáÏdûní
a která si spoleãnû sedne, aby naslouchala preludiu a vypustila z mysli
svûtské zájmy.

Pro rodiãe s mal˘mi dûtmi je nûkdy tûÏké pomoci dûtem váÏit si shro-
máÏdûní a zajistit, aby nepÛsobily ru‰ivû. Nezbytn˘mi pfiedpoklady
pro úspûch jsou vytrvalost, neústupnost a pfiíprava doma. Neví-li si
mladí rodiãe rady, jak dûti na shromáÏdûní zvládnout, mohou poÏádat
o radu zku‰enûj‰í rodiãe ve sboru.

âlenové Církve se pfied shromáÏdûním i po nûm ãasto seskupují
v kapli, aby se pozdravili. Nûkdy je zdánlivá neuctivost neúmysln˘m
dÛsledkem toho, Ïe jsme pfiátel‰tí lidé a Ïe sabat je pfiíhodnou dobou
pro rozhovory, rozvíjení pfiátelství a poznávání nov˘ch lidí. Rodiãe mají
b˘t pro svou rodinu pfiíkladem tím, Ïe si s pfiáteli pohovofií pfied shro-
máÏdûním nebo po nûm na chodbû nebo na jin˘ch místech mimo kapli.
Po shromáÏdûní mohou rodiãe pomoci pfienést ducha shromáÏdûní do
svého domova tím, Ïe doma s dûtmi diskutují o my‰lence, hudebním
vystoupení nebo o nûãem jiném pozitivním ze shromáÏdûní.

Úsilí o vût‰í úctu
Pohovofiili jsme o dÛleÏitosti úcty a zamysleli jsme se nad nûkter˘mi
jejími v˘znamy. Navrhli jsme také nûkolik námûtÛ, jak napomáhat úctû
doma a na shromáÏdûní. Skuteãné zlep‰ení v chování lidí v‰ak nastane,
aÏ místní vedoucí a rodiny budou spoleãnû usilovat o pfiekonání sv˘ch
konkrétních problémÛ s úctou. V duchu vidíme v celé Církvi úsilí o
zlep‰ení úcty. …

Opravdová úcta je zásadní vlastnost, která v‰ak ze svûta rychle mizí
s tím, jak síly zla nab˘vají na vlivu. NedokáÏeme plnû pochopit onu
sílu dobra, kterou mÛÏeme mít, stanou-li se ãlenové Kristovy pravé cír-
kve vzorem uctivého chování. NedokáÏeme si pfiedstavit, na kolik dal-
‰ích ÏivotÛ bychom mohli zapÛsobit. A co je moÏná je‰tû dÛleÏitûj‰í,
nedokáÏeme pfiedvídat, jak velk˘ duchovní úãinek to bude mít na na‰e
rodiny, staneme-li se oním uctiv˘m lidem, jak˘m víme, Ïe máme b˘t.
Modlím se o to, abychom si v Ïivotû dokázali vypûstovat více úcty a
uctivosti.“ (We Should Be a Reverent People [broÏura, 1976], 1–4.)

■ Jak mohou rodiãe pomoci sv˘m dûtem tû‰it se z církevních shromáÏ-
dûní a chovat se uctivûji? AÏ ãlenky tfiídy odpovûdí, poÏádejte nûkte-
rou z nich, aby pfieãetla tyto námûty:
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„Námûty pro rodiãe, jak uãit úctû
Rodiãe mohou pomoci sv˘m dûtem tû‰it se z církevních shromáÏdûní
tím, Ïe:

1. Budou se úãastnit Nedûlní ‰koly a shromáÏdûní svátosti se
sv˘mi dûtmi.

2. Zajistí, aby pfiíprava na shromáÏdûní probíhala v pfiíjemné náladû a
beze spûchu.

3. Pfiijdou pût aÏ deset minut pfied plánovan˘m zaãátkem shromáÏdûní.

4. Budou sedût spoleãnû jako rodina.

5. Po shromáÏdûní budou diskutovat o proslovu, hudebním vystou-
pení nebo o nûãem jiném pozitivním ze shromáÏdûní.“ (Spencer W.
Kimball, We Should Be a Reverent People, 4.)

■ UkaÏte obrázek 7a „Máme se chovat uctivû a máme uãit své dûti,
aby se v kapli chovaly uctivû“.

■ Jak mÛÏeme uãit malé dûti úctû? AÏ ãlenky tfiídy odpovûdí, poÏádejte
nûkterou, aby pfieãetla tyto námûty:

„Rodiãe s mal˘mi dûtmi se mají snaÏit:

1. Pomoci dûtem chápat, co se dûje.

Malé dûti se moÏná samy dokáÏí zamûstnat v tichosti omalovánkami
nebo pracovním se‰item, ale je dÛleÏité pomoci jim chápat ze shro-
máÏdûní co nejvíce, jak je to moÏné. PfiíleÏitostné za‰eptané vysvût-
lení, kter˘m objasníme nûjakou organizaãní záleÏitost sboru nebo to,
o ãem mluví fieãník, mÛÏe dítûti pomoci mít vztah k tomu, co se dûje.
Otec mÛÏe napfiíklad za‰eptat: ‚Teì mluví DanielÛv tatínek. Vypráví
o pion˘rech.‘

2. ZdÛraznit písnû.

Zpûv mÛÏe b˘t pro dûti jednou z nejzábavnûj‰ích ãástí shromáÏdûní.
Povzbuzujte zájem dítûte o náboÏenské písnû tím, Ïe budete doma zpí-
vat jednoduché náboÏenské písnû a Ïe jim budete dítû uãit. Sborov˘
fiídící hudby vám mÛÏe poskytnout seznam náboÏensk˘ch písní, které
se budou zpívat na shromáÏdûních v nejbliÏ‰í dobû.

3. UpevÀovat dobré chování, kterému se dítû uãí doma, v Primárkách a
pfii Nedûlní ‰kole.

Pomozte dûtem pamatovat na to, aby pfii modlitbách sloÏily ruce a
sklonily hlavu a aby pfii svátosti sedûly ti‰e. Dûti mají chápat, Ïe je
nezdvofiilé hrát si v uliãkách nebo chodit bûhem shromáÏdûní sem a
tam z kaple.
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4. B˘t pfiíkladem.

Buìte dobr˘m pfiíkladem tím, Ïe o shromáÏdûní projevujete zájem,
mluvíte jen, je-li to nezbytné, a pouze ‰eptem a povzbuzujete dûti, aby
se chovaly také tak.

5. Zajistit, aby dûti byly na shromáÏdûní pfiipraveny.

Nav‰tívit toaletu a napít se mají dûti pfied zaãátkem shromáÏdûní.“
(Spencer W. Kimball, We Should Be a Reverent People, 4–5.)

Závûr
Jsme-li uctiví, prokazujeme tím lásku a úctu k Nebeskému Otci a Jeho
Synovi, JeÏí‰i Kristu. Vypûstujeme-li si uctiv˘ postoj, mÛÏeme zaÏívat
více radosti v Ïivotû i v uãení evangelia JeÏí‰e Krista.

V˘zva
Napi‰te si, co v‰echno mÛÏete dûlat pro to, abyste byli sami uctivûj‰í a
abyste pomohli druh˘m, pfiedev‰ím své rodinû, b˘t uctivûj‰í.

Pfiíprava uãitelky
NeÏ budete uãit tuto lekci:

Pfiipravte si plakát navrÏen˘ v této lekci, nebo napi‰te ver‰ z písem
na tabuli.
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Tato lekce nám má pomoci chovat lásku k druh˘m a slouÏit jim.

BÛh nás miluje dokonalou láskou
Dokonalá láska, které se fiíká „pravá láska“, je ãistá láska Kristova
(viz Moroni 7:47). Pro ty, ktefií tuto lásku pocítili, je obtíÏné tuto lásku
popsat. Sestra Erma Braacková ze Spojen˘ch státÛ vyprávûla o zku‰e-
nosti svého manÏela s láskou BoÏí:

„Bert Braack … pfiijal biblické nabádání ‚Proste, a dánoÈ bude vám; hle-
dejte, a naleznete; tlucte, a bude vám otevfiíno‘ (Matou‰ 7:7) jako osob-
ní v˘zvu k modlitbû. …

Nesmírnû si pfiál vûdût, zda BÛh existuje. A pokud ano, jak˘ tento
BÛh je?

Zaãal nav‰tûvovat rÛzné církve a ãetl Bibli. Matou‰ova slova ho podnû-
covala k tomu, aby se sám zeptal, a tak, … s intenzivní touhou poznat
pravdu, pronesl svou první modlitbu: ‚Pokud, BoÏe, jsi, dej mi to
poznat a já uãiním, co si bude‰ pfiát.‘ K tomu, co se stalo, kdyÏ kleãel,
fiíká: ‚Pohltil mû velk˘ klid, srdce ve mnû planulo a zalila mû taková
radost, jakou jsem nikdy pfiedtím nepoznal. Mûl jsem pocit, jako bych
byl cel˘ ponofien do nûjaké nádherné duchovní esence.‘

Tento pocit ho doprovázel po tfii dny a celou tu dobu, jak k tomu fiíká,
‚jsem mûl pocit, jako bych se vzná‰el. Pfiipadalo mi, Ïe jsem cel˘ obklo-
pen ãistou láskou BoÏí, a bylo to krásné. V té dobû jsem mûl v‰echno
rád. Nikdy jsem se moc nezajímal o dûti, ale teì jsem k nim opl˘val
velkou láskou. VÏdy jsem proklínal dé‰È; teì, úplnû promoãen˘, jsem
miloval kaÏdou minutu v de‰ti. Pokud jsem tím trochu okusil BoÏí
lásku, která naplÀuje celestiální království, není divu, Ïe tam vedle
sebe mÛÏe leÏet jehÀátko se lvem a Ïe tam není nic, co by mohlo ublíÏit
nebo zastra‰it.‘“ Bert Braack pozdûji vstoupil do Církve. (Viz „‚A Small
Taste of Love‘“, Ensign, Aug. 1976, 36.)

■ PoÏádejte ãlenky tfiídy, aby si vzpomnûly na nûjakou pfiíleÏitost, kdy
se cítily naplnûny láskou.
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■ Proã máme vûdût, Ïe nás BÛh osobnû miluje?

Spasitel nám byl pfiíkladem toho, jak máme k druh˘m chovat lásku. I
kdyÏ s ním bylo zacházeno nespravedlivû, neobrátil se proti tûm, ktefií
Ho pronásledovali. Lidé Ho nenávidûli, a On jim nenávist oplácel lás-
kou. ¤ím‰tí vojáci Ho pfiibili na dfievûn˘ kfiíÏ a nechali Ho zemfiít, a pfie-
sto za nû prosil: „Otãe, odpusÈ jim, neboÈ nevûdí, co ãiní.“ (Luká‰ 23:34.)
Mûl trpûlivost s apo‰toly, i kdyÏ nûktefií plnû nechápali Jeho poslání.
Mûl velmi rád dûti. Dojemn˘ popis Spasitelovy lásky je zaznamenán
v 3. Nefim 17.

■ PoÏádejte povûfienou sestru, aby pfieãetla ver‰e z 3. Nefiho 17, které
si vybrala a které ukazují Spasitelovu lásku.

Je nám pfiikázáno, abychom k druh˘m chovali lásku
Jen nûkolik hodin pfied UkfiiÏováním uãil Spasitel své uãedníky tomuto:
„Pfiikázání nové dávám vám, abyste se milovali vespolek; jakoÏ já milo-
val jsem vás, abyste i vy milovali jeden druhého.“ (Jan 13:34.)

Pfiikázal nám, abychom jeden k druhému chovali lásku, tak jako On ji
choval ke sv˘m bliÏním. Uãil:

„Milujte nepfiátely své, dobrofieãte tûm, ktefiíÏ vás proklínají, dobfie ãiÀte
nenávidícím vás, a modlte se za ty, ktefiíÏ vás utiskují a vám se protiví.

Abyste byli synové Otce svého, kter˘Ï jest v nebesích.“ (Matou‰ 5:44–45.)

Star‰í Marion D. Hanks vyprávûl o tom, jak se jedna Ïena uãila jako
dítû rozvíjet kfiesÈanskou lásku: „Vzpomínám na jednu skvûlou Ïenu
od narození tûÏce tûlesnû postiÏenou, … která … hovofiila o pfiíhodû
z dûtství. Kamarádi se jí posmívali, a jí to bylo … tak líto, Ïe plakala.
KdyÏ pfii‰la domÛ, otec ji vzal na klín, objal ji sv˘ma velk˘ma siln˘ma
rukama a plakal s ní, a pfiitom jí vysvûtlil, Ïe díky … [této zku‰enosti]
mÛÏe b˘t její Ïivot plodn˘ a ‰Èastn˘. ‚Miláãku,‘ fiekl, … ‚je sice pravda,
Ïe má‰ na zádech hrb a Ïe má‰ je‰tû jiné váÏné problémy. Ale ty za to
nemÛÏe‰. A nemohou za to ani tvoji rodiãe, ani Nebesk˘ Otec. … To, co
chlapci a dûvãata fiekli, je pravda, ale nebylo to od nich správné ani las-
kavé. Pokud se bude‰ cel˘ Ïivot snaÏit k druh˘m chovat lépe a laska-
vûji, neÏ se moÏná nûktefií budou obãas chovat k tobû, bude‰ ‰Èastná a
tvÛj Ïivot bude bohat˘ a uÏiteãn˘.‘“ (Conference Report, Oct. 1976, 42;
nebo Ensign, Nov. 1976, 32.)

■ PoÏádejte nûkoho, aby pfieãetl 1. Korintsk˘m 13:2–7. PoÏádejte ãlenky
tfiídy, aby diskutovaly o my‰lenkách v tomto ver‰i. MÛÏe mít sestra,
která má pravou lásku, pfiedsudky vÛãi lidem jiné rasy? MÛÏe se
odvrátit od nemocn˘ch, chud˘ch nebo hladov˘ch? MÛÏe druh˘m
závidût úspûch? MÛÏe druhé pomlouvat nebo je kritizovat? Proã
musíme usilovat o to, abychom rozvíjeli pravou lásku?
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KfiesÈanská sluÏba posiluje lásku
President Harold B. Lee fiekl, Ïe jednou veãer se mu dostalo nûãeho, co
„muselo b˘t vidûní“, a bylo mu v nûm fieãeno: „Chce‰-li milovat Boha,
musí‰ se nauãit mít rád druhé a slouÏit jim. Tím má‰ Bohu projevovat
lásku.“ (Stand Ye in Holy Places [1974], 189.)

Pomocí sluÏby, aÈ velké, nebo malé, se mÛÏeme uãit mít druhé více
rádi. Sestra Cora Hillová Arnoldová ze Spojen˘ch státÛ vyprávûla, jak
se díky sluÏbû nauãila chovat lásku k druh˘m, pfiestoÏe Ïila v blízkosti
Ïeny, kterou, jak se jí zdálo, nedokázala mít ráda:

„Mûla jsem v˘hrady ke v‰emu, co dûlala. … Od druh˘ch jsem vûdûla,
Ïe totéÏ si myslí i ona o mnû. Pfiipadalo mi, Ïe se vÏdy snaÏí … kaÏ-
dému dokázat, jak je dÛleÏitá. A velmi mi vadilo, kdyÏ jsem vidûla, Ïe
se jí to podafiilo.

Nikdy ke mnû nebyla pfiíli‰ pfiátelská a já jsem ji míjela jen s chladn˘m
pok˘vnutím nebo se zdvofiil˘m pozdravem. … Cítila jsem se ‰patnû,
protoÏe nemáte-li nûkoho rádi, jste kvÛli tomu opravdu ne‰Èastní.

A pak jsem se jednoho dne dozvûdûla, Ïe onemocnûla. No a co? To není
má starost.

Ale byla to [má starost] a já na to musela stále myslet. A protoÏe mi
svûdomí nedalo, ‰la jsem nakonec do kuchynû a upekla jsem jableãné
koláãky. …

A pak jsem jí je odnesla!

Obliãej se jí rozzáfiil pfiekvapením a radostí a mnû se v srdci rozpro-
stfielo pfiíjemné teplo, které rázem odneslo v‰echny hnûvivé pfiedsudky.
Cestou domÛ jsem se usmívala a den byl jasn˘ a nádhern˘.

Nyní je to jedna z m˘ch nejlep‰ích pfiítelkyÀ. …

Nûkdo kdysi fiekl: ‚Nenávist je láska, která se nepovedla. Nenávidíme
ty, které jsme mohli mít rádi.‘“ („Shall I Deem Her My Enemy?“, Relief
Society Magazine, Aug. 1970, 595.)

■ PoÏádejte nûkterou sestru, aby vyprávûla o tom, co proÏila, kdyÏ se
uãila mít nûkoho ráda. Jak si mÛÏeme prostfiednictvím sluÏby vytvo-
fiit hlub‰í vztahy i se ãleny vlastní rodiny?

Uzavfieli jsme smlouvu, Ïe si budeme navzájem slouÏit
Pfii kfitu jsme s Pánem uzavfieli smlouvu, Ïe budeme „nésti … navzájem
bfiemena svá, … truchliti s tûmi, ktefií truchlí; ano, a utû‰ovati ty, ktefií
mají útûchy zapotfiebí“. (Mosiá‰ 18:8–9.) Máme povinnost vyhledávat
potfiebné. Pak jsme povinni pomoci jim, aniÏ by nás k tomu nûkdo
vybídl nebo by nám to pfiikázal. (Viz NaS 58:26–29.)
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Uzavfieli jsme smlouvu, Ïe budeme slouÏit potfiebn˘m, tak jako Kristus
slouÏil sv˘m bliÏním. O kfiesÈanskou sluÏbu nás nikdo nemusí poÏá-
dat. MÛÏe ji potfiebovat nûkdo, kdo je nám cizí a kdo nám to nikdy
nebude moci oplatit. MÛÏe to b˘t nepfiíjemné a mÛÏe to od nás vyÏa-
dovat mnoho úsilí. MÛÏe to b˘t zapotfiebí v dobû, kdy je pro nás tûÏké
to udûlat. Nemusí se nám za to dostat Ïádné chvály ani uznání. Slou-
Ïíme v‰ak proto, Ïe máme rádi dûti svého Nebeského Otce a chceme
jim pomoci z ãisté touhy svého srdce.

Emma Sommervillová McConkieová, babiãka star‰ího Bruce R.
McConkieho, byla vdova z Moabu v Utahu. Otec star‰ího McConkieho
si zapsal do deníku tuto pfiíhodu, která se stala jeho matce:

„Matka byla presidentkou Pomocného sdruÏení v Moabu. J. B. [neãlen,
kter˘ se stavûl proti Církvi] se oÏenil s mormonskou dívkou. Mûli
nûkolik dûtí a nyní se jim narodilo dal‰í. Byli velmi chudí a matka
k nim chodila kaÏd˘ den, aby se postarala o dítû, donesla jim ko‰ jídla
apod. Matka byla sama nemocná a nûkolikrát málem nedokázala dojít
po práci u J. B. domÛ.

Jednou se vrátila domÛ obzvlá‰tû unavená a vyãerpaná. Usnula v kfie-
sle. Zdálo se jí, Ïe koupe dítû, které, jak poznala, je Kristus jako dítû.
Pomyslela si: Jaká je to ãest takto slouÏit samotnému Kristu! KdyÏ
drÏela dûÈátko na klínû, cítila se tím naprosto ohromená. Pomyslela si:
Kdo jin˘ choval Krista jako dítû? Celou ji zaplavila nev˘slovná radost.
Planula slávou Pánû. Pfiipadalo jí, jako by se jí mûl rozpustit i morek
v kostech. Mûla takovou radost, Ïe jí to probudilo. KdyÏ procitla, byla jí
fieãena tato slova: ‚CoÏkoli jste ãinili jednomu z bratfií tûchto m˘ch nej-
men‰ích, mnû jste uãinili.‘“ (Quoted by Bruce R. McConkie in „Charity
Which Never Faileth“, Relief Society Magazine, Mar. 1970, 169.)

■ Pfieãtûte Matou‰e 25:34–40. PoÏádejte sestry, aby diskutovaly o tom,
jak mohou slouÏit druh˘m (viz Zásady evangelia, kapitola 28
„SluÏba“).

Závûr
President David O. McKay fiekl:

„Máme vût‰í zodpovûdnost neÏ kdy pfiedtím vytvofiit domov, z nûhoÏ
bude k na‰im sousedÛm vyzafiovat soulad, láska, sluÏba spoleãnosti a
vûrnost. NechÈ to na‰i sousedé vidí a sly‰í. …

Pomáhej nám BÛh jako ãlenÛm … Církve, aby z nás vyzafiovala … lá-
ska …, pravá láska … a sluÏba!“ („Radiation of the Individual“,
Instructor, Oct. 1964, 374.)
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V˘zva
Vyberte si nûkoho, s nímÏ si pfiíli‰ nerozumíte, a snaÏte si s ním vytvofiit
dobr˘ osobní vztah. SnaÏte si více uvûdomit, jak mÛÏete b˘t prospû‰ní
jemu i ostatním.

Pfiíprava uãitelky
NeÏ budete uãit tuto lekci:

1. Prostudujte si Zásady evangelia, kapitolu 28 „SluÏba“ a kapitolu 30
„Pravá láska“.

2. Povûfite jednu ãlenku tfiídy, aby si vybrala dva nebo tfii ver‰e
z 3. Nefiho 17, které ukazují JeÏí‰ovu lásku, a aby se pfiipravila na
to, Ïe je pfiednese ve tfiídû.

3. Povûfite ãlenky tfiídy vyprávûním pfiíbûhÛ, ãtením ver‰Û z písem
nebo citátÛ, jak to uznáte za vhodné.
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Tato lekce nám má pomoci Ïít podle zákona cudnosti a uãit tomu i
své dûti.

Zákon cudnosti
BÛh nám vloÏil do tûla posvátnou moc. Je to moc tvofiit dal‰í tûla, aby
Ïivot na zemi mohl pokraãovat. BÛh nám dal zákon cudnosti, aby nám
pomohl udrÏovat tuto moc v posvátnosti a pouÏívat ji moudfie.

■ PoÏádejte povûfienou sestru, aby pfieãetla Zásady evangelia, kapitolu
39, oddíl „Zákon cudnosti“. Co je to zákon cudnosti?

Cudnost také znamená vyh˘bat se v‰em neãist˘m my‰lenkám a skut-
kÛm, které jsou pfiíãinou nesprávn˘ch tuÏeb (viz Matou‰ 5:27–28).
Nesmíme se nechat ovlivÀovat mûfiítky nemorálního svûta.

DÛleÏitost zákona cudnosti
Îít podle zákona cudnosti je dÛleÏité, protoÏe to je pfiikázání BoÏí.
Písma nám fiíkají, Ïe cudnost je „to, co je nade v‰e drahé a cenné“
(Moroni 9:9). Pán fiekl: „NeboÈ já, Pán BÛh, se tû‰ím z cudnosti Ïen.
A smilstva jsou ohavností pfiede mnou.“ (Jákob 2:28.)

Îivot podle zákona cudnosti nám pfiinese velká poÏehnání od Pána.
PomÛÏe nám mít sebeúctu a osvobodí nás od v˘ãitek svûdomí.
PomÛÏe nám vyvarovat se sexuálnû pfienosn˘ch nemocí a trápení
s nimi spojeného. Kromû toho nám Ïivot podle zákona cudnosti
pomÛÏe, abychom byli hodni jak dÛvûry druh˘ch, tak vedení Ducha
Svatého. A co je nejdÛleÏitûj‰í, musíme b˘t cudní, abychom mohli
vstoupit do chrámu a b˘t oddáni na ãas a vûãnost. Cudnost nám
pomÛÏe radovat se ze ‰Èastného rodinného Ïivota na zemi. PomÛÏe
nám, abychom byli hodni pokraãovat ve svém rodinném Ïivotû vûãnû.

■ PoÏádejte sestru, která pfiinesla na lekci své miminko, aby vyjádfiila,
jak se s manÏelem radují z toho, Ïe jsou rodina.

Poru‰ení zákona cudnosti je závaÏn˘ hfiích. MÛÏe nám pfiinést zármutek
a zniãit na‰i sebeúctu. MÛÏe nás zatíÏit pocitem viny. Necudnost mÛÏe
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zpÛsobit, Ïe nám ãlenové rodiny nebudou dÛvûfiovat, a nakonec mÛÏe
rodinu zniãit. KvÛli necudnosti nejsme hodni vedení Ducha Svatého.
MÛÏe pfiivést na svût dûti mimo rodinnou jednotku. âlenové Církve,
ktefií poru‰í zákon cudnosti, tím poru‰í posvátné smlouvy s Bohem.
Jakékoli zneuÏití posvátné moci tvofiení nás mÛÏe pfiipravit o v˘sadu
vûãného pokroku.

MimomanÏelské sexuální vztahy jsou závaÏn˘ hfiích, kter˘ poskvr-
Àuje Ïivot tûch, ktefií se ho dopou‰tûjí. Tohoto poskvrnûní se lze zba-
vit jedinû pokáním (viz lekce 2 „Pokání“ v této pfiíruãce). Nûkdy se
chyby dopustíme pfiedtím, neÏ porozumíme Pánov˘m pfiikázáním
ohlednû cudnosti. Pokud k tomu dojde, je velmi dÛleÏité promluvit
si o tom se sv˘m presidentem odboãky, biskupem nebo presidentem
misie. Ten nám poradí a pomÛÏe nám ãinit úplné pokání. Pán nám
touÏí odpustit, ãiníme-li ze sv˘ch hfiíchÛ pokání. ¤íká nám: „Vizte,
ten, kdo ãinil pokání z hfiíchÛ sv˘ch, tomu je odpu‰tûno, a já, Pán,
jiÏ na nû nevzpomínám.“ (NaS 58:42.)

Jak uãit cudnosti dûti

■ UkaÏte plakát s tímto seznamem, nebo se odvolejte na informace na
tabuli:

Pomozte dûtem pochopit podstatu a posvátnost tûlesn˘ch funkcí
Dûti se pfiirozenû zajímají o své tûlo. Ve správném okamÏiku mohou
rodiãe jednoduch˘m zpÛsobem vysvûtlit, jak máme o své tûlo správnû
peãovat. Rodiãe mají dûtem také pomoci pochopit, Ïe na‰e tûlo je pfiíli‰
osobní a posvátné, abychom s ním sami zacházeli nevhodnû nebo aby
tak ãinil nûkdo jin˘.

■ PoÏádejte ãlenky tfiídy, aby jmenovaly situace, pfii kter˘ch by rodiãe
mohli dítû uãit úctû k jeho tûlu.

Postoje rodiãÛ se budou odráÏet v postojích dûtí. Smûjí-li se rodiãe
nevhodn˘m poznámkám, sledují-li pochybné filmy a televizní pro-
gramy nebo pfiipustí-li do svého domu erotické knihy a ãasopisy, dûti
se nauãí nesprávn˘m postojÛm. Rodiãe mají o tûle mluvit s úctou, ale

1. Pomozte dûtem pochopit podstatu a posvátnost
tûlesn˘ch funkcí.

2. Projevujte dûtem lásku.
3. Povzbuzujte správná mûfiítka pfii schÛzkách.
4. Povzbuzujte slu‰nost a skromnost v oblékání.
5. Jako rodiãe jim buìte dobr˘m pfiíkladem.
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otevfienû a beze studu. Posvátnosti plození dûtí uãí rodiãe i tím, Ïe si
vzájemnû projevují opravdovou náklonnost. Dûtem také máme pomoci
pochopit Ïenskou a muÏskou roli. To dítûti pomÛÏe mít dobr˘ pocit
z toho, Ïe je dívka nebo chlapec. Rodiãe, ktefií jsou spokojeni se svou
rolí jako muÏ nebo Ïena, pfiedávají tento pocit sv˘m dûtem.

■ Jak mohou postoje nás rodiãÛ uãit více neÏ pouhá slova?

Dûti musejí jasnû pochopit, jak je miminko poãato a jak pfiichází na
svût. Dûti musejí b˘t také pouãeny o tom, Ïe Pán pfiikázal, aby sexuální
vztahy byly vyhrazeny pro manÏelství. Chlapci, dûvãata, muÏi ani
Ïeny nesmûjí toto posvátné pfiikázání poru‰ovat.

Projevujte dûtem lásku

■ UkaÏte obrázek 9a „Matãina láska je pro rodinu poÏehnáním“.

KdyÏ jsou dûti malé, rodiãe je mohou uãit, jak správnû vyjadfiovat
pocity. Je dÛleÏité uspokojit u dûtí potfiebu lásky, aby se o to pozdûji
nesnaÏily nevhodn˘m zpÛsobem. Jsou-li rodiãe upfiímní a laskaví,
posilují tím dÛvûru, kterou k nim dûti chovají. Mají-li pak dûti otázky
nebo problémy v osobním Ïivotû, nebude jim zatûÏko se sv˘m rodi-
ãÛm svûfiit.

Povzbuzujte správná mûfiítka pfii schÛzkách
President Spencer W. Kimball fiekl, Ïe „s jak˘mikoli schÛzkami nebo
tvofiením párÛ ve spoleãenském Ïivotû se má poãkat do 16 let nebo
déle“ („The Marriage Decision“, Ensign, Feb. 1975, 4). Mladí lidé jsou
povzbuzováni, aby pûstovali jen obãasné a pfiátelské vztahy, dokud se
chlapci nevrátí z misie.

KdyÏ mladí lidé zaãnou s váÏnûj‰ími schÛzkami, mÛÏeme je povzbuzo-
vat, aby rozvíjeli pozitivní vlastnosti a tyto vlastnosti pak hledali u
svého potenciálního partnera. Star‰í Richard G. Scott dal tuto radu: „Pfii
hledání partnera na vûãnost hledejte nûkoho, kdo rozvíjí ony základní
vlastnosti, které pfiiná‰ejí ‰tûstí: hlubokou lásku k Pánu a k Jeho pfiiká-
záním, odhodlání Ïít podle nich, nûkoho, kdo má pro druhé laskavé
porozumûní, kdo druh˘m odpou‰tí, kdo je ochotn˘ sám ze sebe dávat,
protoÏe touÏí po rodinû poÏehnané nádhern˘mi dûtmi, a kdo je odhod-
lán je doma uãit pravdiv˘m zásadám.“ (Liahona, ãervenec 1999, 29.)

Star‰í Scott také zdÛraznil dÛleÏitost cudnosti pfii schÛzkách:
„Dopustíte-li se bûhem námluv dÛvûrností, které patfií jen do manÏel-
ského svazku, je to pfiestupek. Takov˘ skutek uráÏí Ducha Svatého,
klade základ pro zármutek a zklamání a mÛÏe zakr˘t rysy nebo vlast-
nosti, které se v manÏelské smlouvû mohou projevit jako konfliktní
nebo nesluãitelné. Semínka nedÛvûry, která vede k rozvodu a ztrátû
chrámov˘ch poÏehnání, jsou ãasto zaseta pfiestoupením zákonÛ osobní
ãistoty. NedopusÈte se této chyby.“ (Liahona, ãervenec 1999, 30.)
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■ Jaké jsou správné zásady Svat˘ch posledních dnÛ pro chození na
schÛzky? Jak mohou rodiãe uãit dûti dÛleÏitosti dodrÏování vysok˘ch
mûfiítek bûhem schÛzek?

Povzbuzujte slu‰nost a skromnost v oblékání
Od doby Adama a Evy Pán své dûti Ïádá, aby si zakr˘vali tûlo. Dokud
Satan Evu v zahradû Eden nesvedl, Eva s Adamem nevûdûli, Ïe jsou
nazí. Poté, co pojedli zakázané ovoce, uvûdomili si svou nahotu.
Nejposvátnûj‰í ãásti tûla si snaÏili zakr˘t zástûrami z fíkov˘ch listÛ.
Pánova mûfiítka slu‰nosti a skromnosti v oblékání jsou v‰ak vy‰‰í, a
tak jim dal odûv z kÛÏe, aby se mohli zakr˘t – i kdyÏ byli v té dobû
na svûtû sami. (Viz MojÏí‰ 4:13, 27.)

Pánova mûfiítka slu‰nosti a skromnosti v oblékání nejsou totoÏná
s mûfiítky svûta. Na‰i vedoucí od Proroka Josepha Smitha aÏ po sou-
ãasné proroky nás Ïádají, abychom si vytvofiili vlastní styl a módu
(Spencer W. Kimball, „A Style of Our Own“, BYU Devotional Assembly,
13 Feb. 1951). President Brigham Young popsal, jakou módu si máme
vzít za vzor. ¤ekl: „Pfiedstavte si, kdyby k vám domÛ pfii‰la Ïena-andûl
a kdybyste mûli tu v˘sadu ji vidût, jak by byla obleãená? … Byla by
upravená a pûkná, její vzhled by byl pln˘ slávy, záfie, jasu a dokonalé
krásy a kaÏd˘m ãinem by její pÛvab okouzloval srdce kaÏdého, kdo
by ji spatfiil. Není na ní nic zbyteãného. Îádná z m˘ch sester nevûfií,
Ïe v nebi se fiídí tûmito nepotfiebn˘mi, blázniv˘mi v˘stfielky módy.
Vezmûme si tedy [v Ïivotû] za vzor dobré a nebeské vûci…“ (Deseret
News [Weekly], 30 Apr. 1873, 196.)

Svá mûfiítka slu‰nosti a skromnosti v oblékání mÛÏeme ohodnotit tím,
Ïe si poloÏíme otázku: Jak bych se cítila v tomto obleãení, kdybych
vûdûla, Ïe ke mnû domÛ pfiijde prorok? Je mé obleãení pfiíkladem
toho, jak se má oblékat dívka nebo Ïena Svat˘ch posledních dnÛ?
Slu‰nû a skromnû obleãeni máme b˘t i doma. I malé dûti máme oblé-
kat slu‰nû a skromnû a máme je slu‰nosti a skromnosti v oblékání uãit.

Jsme zodpovûdni za to, jak sv˘mi mûfiítky obleãení ovlivÀujeme druhé.
Cokoli, co podnûcuje k nesprávn˘m my‰lenkám nebo je pro druhé
‰patn˘m pfiíkladem, není slu‰né. Obzvlá‰tû dÛleÏité je uãit mladé
dívky, aby nenosily obleãení, které by podnûcovalo mladé muÏe
k nesprávn˘m my‰lenkám.

■ âemu ze souãasné módy se máme vyh˘bat?

Slu‰nost nám mÛÏe pomoci uchovat si cudnost. Je tfieba, abychom si
vybírali takovou módu, která tû‰í nás i Pána.

Jako rodiãe buìte dobr˘m pfiíkladem
Rodiãe musejí b˘t dobr˘m pfiíkladem v dodrÏování zákona cudnosti a
ve slu‰nosti a ve skromnosti v oblékání.
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■ Znovu si prostudujte pût námûtÛ na tabuli nebo na plakátu, jak uãit
dûti, aby byly cudné. Jak jinak je‰tû mÛÏeme sobû i dûtem pomoci,
abychom dodrÏovali zákon cudnosti a oblékali se slu‰nû a skromnû?

Závûr
President Spencer W. Kimball v proslovu k dívkám Svat˘ch posledních
dnÛ v Mexico City fiekl: „Jste dcery BoÏí. … Byly jste stvofieny podle
obrazu na‰í nebeské matky. … Va‰e tûlo je pro vás posvátné a draho-
cenné.“ (Conference Report, Mexico City and Central America Area
Conference 1973, 108.)

Na‰e tûlo je chrám, ve kterém pfieb˘vá ná‰ duch. „Îádná neãistá vûc
nemÛÏe pfieb˘vati s Bohem.“ (1. Nefi 10:21; viz také 1. Korintsk˘m
3:16–17.) Uchovávání neposkvrnûnosti a ãistoty tûla je dÛleÏit˘m
pfiedpokladem pro to, abychom byli hodni vrátit se k Nebeskému
Otci a Ïít s Ním.

V˘zva
Projdûte si ‰atník, zda v‰echno va‰e obleãení je slu‰né a skromné. Doma
postavte pfied zrcadlo Ïidli. PoÏádejte kaÏdého ãlena rodiny, aby se na
Ïidli posadil a fiekl, jak b˘t slu‰n˘ a skromn˘ v oblékání a v postojích.
Je-li to moÏné, diskutujte s manÏelem o tom, jak je dÛleÏité uãit cud-
nosti a slu‰nosti v oblékání své dûti – jak chlapce, tak dívky.

Dal‰í pasáÏe z písem

■ 1. Korintsk˘m 10:13 (BÛh nám umoÏÀuje uniknout poku‰ení)

■ Jákob 2:22–35; 3:1–3 (Pán se tû‰í z cudnosti)

■ Alma 39:1–9 (Korianton je kárán za hfií‰né chování a dostává radu,
aby ãinil pokání)

Pfiíprava uãitelky
NeÏ budete uãit tuto lekci:

1. Prostudujte si Zásady evangelia, kapitolu 39 „Zákon cudnosti“.

2. Znovu si v této pfiíruãce prostudujte lekci 2 „Pokání“.

3. Pfiipravte si plakát navrÏen˘ v této lekci, nebo napi‰te informace na
tabuli.

4. Povûfite nûkterou sestru, aby pfii lekci pfieãetla Zásady evangelia, kapi-
tolu 39, oddíl „Zákon cudnosti“.

5. Povûfite ãlenky tfiídy vyprávûním pfiíbûhÛ, ãtením ver‰Û z písem nebo
citátÛ, jak to uznáte za vhodné.
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Tato lekce nám má pomoci naplánovat si pfiijetí smlouvy vûãného man-
Ïelství a pfiipravit se na to.

Proã máme uzavfiít sÀatek v chrámu

■ UkaÏte obrázek 10a „Dvojice uzavírá v chrámu sÀatek na vûãnost“.

Îivot nekonãí smrtí a ani manÏelství nebylo urãeno k tomu, aby jí
skonãilo. Av‰ak manÏelství uzavfiené státními úfiedníky nebo církev-
ními úfiedníky mimo chrám má platnost pouze pro tento Ïivot.
ManÏelství na vûãnost uzavfiené v chrámu je jediné manÏelství, které
bude pokraãovat i po smrti. Oslavení v nejvy‰‰ím stupni celestiálního
království se dostane jen tûm, ktefií uzavfiou smlouvu vûãného manÏel-
ství a dodrÏují ji.

■ Pfieãtûte Nauku a smlouvy 131:1–4.

Poté, co budeme vzkfií‰eni, pÛjdeme do jednoho ze tfií království slávy.
Abychom vstoupili do nejvy‰‰ího království, musíme ãinit spravedlivá
rozhodnutí, stále ãinit pokání a po cel˘ Ïivot se fiídit pfiikázáními
Nebeského Otce. (Viz Spencer W. Kimball, The Miracle of Forgiveness
[1969], 243–244.) Jedním z rozhodnutí, která ãiníme, je to, zda uzav-
fieme sÀatek na vûãnost v chrámu. Ti, ktefií uzavfiou smlouvu vûãného
manÏelství a dodrÏují ji, budou se svou rodinou sjednoceni na vûãnost.

■ Pfieãtûte Nauku a smlouvy 132:15–17.

Joseph Smith uãil: „Pokud muÏ a jeho Ïena nevstoupí do vûãné smlou-
vy a nebudou oddáni na vûãnost, … nebudou mít po vzkfií‰ení Ïádné
dûti.“ (History of the Church, 5:391.)

„Oslavení mohou získat jen spravedliví ãlenové Církve JeÏí‰e Krista; jen
ti, ktefií pfiijmou evangelium; jen ti, ktefií pfiijali obdarování ve svatém
chrámu BoÏím a ktefií byli zpeãetûni na vûãnost a ktefií i pak Ïijí spra-
vedlivû po cel˘ Ïivot.“ (Spencer W. Kimball, The Miracle of Forgiveness
[1969], 246.)
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■ Proã máme chtít, aby na‰e rodina byla zpeãetûna v chrámu? Co
musíme dûlat poté, co jsme byli zpeãetûni v chrámu, abychom
zÛstali oddáni na vûãnost?

PoÏehnání manÏelství na vûãnost
President Lorenzo Snow uãil: „KdyÏ se dva Svatí posledních dnÛ spojí
v manÏelství, dostane se jim zaslíbení ohlednû jejich potomstva sahají-
cího od vûãnosti do vûãnosti. Je jim slíbeno, Ïe budou mít moc a právo
vládnout svému potomstvu a fiídit je a udílet jim spasení a oslavení a
slávu, svûty bez konce. A co se t˘ãe potomstva, které nemají zde,
budou mít nepochybnû pfiíleÏitost mít ho na vûãnosti. Co víc by si ãlo-
vûk mohl pfiát? MuÏ a Ïena v dal‰ím Ïivotû, ktefií mají celestiální tûlo
opro‰tûné od nemocí a chorob a nepopsatelnû oslavení a krásní stojí
uprostfied svého potomstva a vládnou jim a fiídí je a udûlují jim Ïivot,
oslavení a slávu, svûty bez konce.“ (Deseret News, 13 Mar. 1897; quoted
by Spencer W. Kimball in The Miracle of Forgiveness [1969], 246.)

■ UkaÏte obrázek 10b „Peãeticí místnost v chrámu ve Washingtonu, D.C.“

Jsou to skuteãnû nádherná zaslíbení! Jsme-li zpeãetûni na vûãnost a i
nadále Ïijeme zpÛsobile, na‰e rodina potrvá na vûky. Na‰e pozemská
rodina nám bude vÏdy patfiit. A mÛÏeme se i nadále rozrÛstat a své
potomstvo rozhojÀovat o duchovní dûti.

■ Jaké pocity vám pfiiná‰í poznání, Ïe mÛÏete obdrÏet tato poÏehnání?

Bratr Bo G. Wennerlund ze ·védska vyjádfiil poté, co byli s manÏelkou
zpeãetûni v chrámu ve ·v˘carsku, tyto my‰lenky:

„Nikdy nezapomenu na tu radost a ‰tûstí a odhodlání Ïít podle evan-
gelia, které naplÀovalo mou du‰i po první náv‰tûvû chrámu. Získal
jsem znalost a porozumûní ohlednû svého vûãného urãení, o kterém se
mi pfiedtím ani nesnilo. Nejv˘znamnûj‰í událostí bylo zpeãetûní na‰í
rodiny na ãas a celou vûãnost.

Pfies oltáfi jsem se díval manÏelce do oãí a vidûl jsem, jak jí po tváfii sté-
kají slzy ‰tûstí. Miloval jsem ji pfiedtím, ale ne tak, jako od onoho oka-
mÏiku. Ona, dcera BoÏí, je matkou m˘ch dûtí! Pfiipadalo mi, jako bych
to pochopil teprve tehdy. Na‰e modlitby pak byly smysluplnûj‰í, milo-
vali jsme Pána více neÏ dfiíve a slouÏili jsme Mu s radostí.

Do chrámu se stále vracíme, protoÏe milujeme onu práci a onoho ducha,
kter˘ tam je. PokaÏdé, kdyÏ se tam vrátíme, si pfiipomínáme smlouvy,
které jsme uzavfieli, a to je pro nás nejvût‰í motivace k tomu, abychom
Ïili Ïivotem podle evangelia.“ („I Had Loved Her Before …“, Ensign,
Aug. 1974, 62.)

Máme Ïít tak, abychom byli hodni pfiijmout poÏehnání vûãného man-
Ïelství. Máme b˘t ochotni pfiinést velké obûti, abychom toho mohli
dosáhnout.
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10b Peãeticí místnost v chrámu ve Washingtonu, D.C.
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10c Chrám v Anglii v Prestonu



Lekce 10

70

■ Vyzvûte sestry, které byly zpeãetûny v chrámu, aby vyjádfiily své
pocity ohlednû vûãného manÏelství a vûãné rodiny.

Jak se pfiipravit na manÏelství na vûãnost
Pfiedtím, neÏ vstoupíme do chrámu, musíme projít osobním pohovo-
rem se sv˘m biskupem nebo presidentem odboãky a s presidentem
kÛlu nebo okrsku. V tomto pohovoru nám na‰i vedoucí poloÏí urãité
otázky t˘kající se na‰í zpÛsobilosti do chrámu vstoupit.

■ UkaÏte plakát s pfiíkladem otázek, které nám budou pfii tomto poho-
voru poloÏeny (viz Zásady evangelia, kapitola 38), nebo se odvolejte
na informace na tabuli.

■ NeÏijeme-li podle poÏadavkÛ na vstup do chrámu, co mÛÏeme udû-
lat pro to, abychom to napravili? Jaké obûti mÛÏeme pfiinést kvÛli
manÏelství na vûãnost?

Je tfieba, abychom mûli cíl chrámového sÀatku stále na pamûti. Jednou
z moÏností, jak mÛÏeme sami sobû i sv˘m dûtem pfiipomínat, jak dÛle-
Ïité je Ïít spravedlivû, je povûsit si doma obraz nejbliÏ‰ího chrámu.

■ UkaÏte obrázek 10c „Chrám v Anglii v Prestonu“.

Jako matky mÛÏeme sv˘m dûtem pomoci pochopit dÛleÏitost chrámo-
vého sÀatku. MÛÏeme je uãit mít víru v Boha. Své dcery máme povzbu-
zovat k tomu, aby si hledaly dobrého manÏela, kter˘ je povede ve
spravedlivosti mocí knûÏství. MuÏ BoÏí je pro svou manÏelku velkou
útûchou, obzvlá‰tû bûhem Ïivotních obtíÏí a zkou‰ek. Stejnû tak je dÛle-
Ïité uãit syny, aby si hledali dobrou, zpÛsobilou manÏelku, která je
bude podporovat v Církvi a bude své dûti uãit správn˘m zásadám.

Jedna mladá Ïena ze Stfiední Ameriky mûla pocit, Ïe velmi miluje jed-
noho muÏe, kter˘ nebyl ãlenem Církve. SnaÏila se ho s evangeliem
seznámit, ale nemûl o nû zájem. Právû se mu chystala slíbit, Ïe si ho
vezme, kdyÏ jí zatelefonovali blízcí pfiátelé ze vzdálené oblasti.
ZdÛraznili, jak dÛleÏité je projít Ïivot ve spojení s muÏem, kter˘ ji
bude podporovat bûhem zkou‰ek a se kter˘m spoleãnû dojde osla-
vení ve svûtû pfií‰tím. Naslouchala jim a peãlivû zváÏila následky
svého rozhodnutí. Toto povzbuzení postaãilo k tomu, aby jí pomohlo
rozhodnout se, Ïe si tohoto muÏe nevezme. Byla za to velmi vdûãná,
protoÏe pozdûji na‰la muÏe, kter˘ byl hoden vzít ji do chrámu.

■ Co máme své dûti uãit, aby hledaly, kdyÏ si vybírají partnera?

Je tfieba, abychom své dûti uãili, Ïe chtûjí-li skuteãnû mít spravedlivého
manÏela nebo manÏelku, musejí b˘t samy spravedlivé a zpÛsobilé.

■ Proã se máme jiÏ nyní zaãít pfiipravovat na chrámov˘ sÀatek?
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Ty z nás, které je‰tû nejsou provdány nebo které uzavfiely obãansk˘ sÀa-
tek, se mohou pfiipravovat na zpeãetûní s manÏelem v chrámu. Máme-li
dûti, mohou k nám b˘t pfiipeãetûny. Tento dÛleÏit˘ den ale nemáme
odkládat. Jakmile poznáme evangelium a pfiijmeme ho, máme uãinit v‰e,
co je v na‰ich silách, abychom chrámové obfiady pfiijaly, dokud jsme na
zemi. (Viz Spencer W. Kimball, The Miracle of Forgiveness [1969], 246.)

„I kdyÏ mnoho mlad˘ch lidí nemá v souãasné dobû chrám ve své obci
nebo mûstû, v‰eobecnû jsou chrámy v rozumné vzdálenosti. …

Upfiímnû doufáme …, Ïe si svatební cestu naplánujete tak, abyste
mohli nav‰tívit jeden z tûchto nejbliÏ‰ích chrámÛ a b˘t tam zpeãetûni
na celou vûãnost, aby va‰e dûti byly natrvalo va‰e a abyste vy byli
natrvalo jejich rodiãi.“ (Spencer W. Kimball, „The Marriage Decision“,
Ensign, Feb. 1975, 4.)

Nûktefií lidé moÏná kvÛli okolnostem, které nedokáÏí ovlivnit, nebudou
moci do chrámu vstoupit bûhem tohoto Ïivota. Utû‰uje nás ale vûdomí,
Ïe obfiad peãetûní na vûãnost mohou v chrámu pfiijmout v zastoupení.

■ PoÏádejte povûfienou ãlenku tfiídy, aby krátce shrnula dva oddíly
v Zásadách evangelia, kapitola 40 (viz „Pfiíprava uãitelky“ na konci
této lekce).

Máme b˘t ochotny obûtovat
Pán pozná, jak moc po urãité vûci touÏíme, podle obûtí, které jsme
ochotny pfiinést proto, abychom jí dosáhly. Chceme-li opravdu uzavfiít
manÏelství na vûãnost, budeme pro nûj ochotny podstoupit obûti.

Bratr a sestra Vaha‘i Tongovi ze souostroví Tonga pfiinesli obûÈ, aby
mohli vstoupit do chrámu. „Pro Svatého z Tongy nebylo jednoduché
u‰etfiit dost penûz na takovou cestu. Byly k tomu tfieba mûsíce pfiíprav a
‰etfiení, ale nakonec jsme peníze pfiece jen u‰etfiili a plány byly hotové.“

Za bratrem Tongou v‰ak pfii‰el president misie a poÏádal ho, aby
v‰echny peníze, které u‰etfiil na cestu do chrámu, vûnoval na kapli,
která mûla b˘t v jeho odboãce postavena. Kdyby to neudûlal, trvalo by
to je‰tû dva roky, neÏ by kaple mohla b˘t postavena. Bratr Tonga se
poradil o této situaci s manÏelkou.

„Bylo tûÏké vzdát se snu, Ïe uvidí nov˘ chrám,“ ale druhého dne dali
tyto peníze presidentovi misie. „Té noci fiekl [bratr Tonga] … [manÏelce]:
‚Miláãku, Pán nám prostfiednictvím na‰ich vedoucích slíbil, Ïe budeme-li
dodrÏovat Jeho pfiikázání, nûjak to zafiídí, abychom mohli jet na zasvû-
cení [chrámu na Novém Zélandu]. Máme krávy, prasata a nûkolik koní,
a kromû toho je‰tû nábytek a rohoÏe. Prodejme to v‰echno, abychom
mohli pfiijmout poÏehnání zasvûcení.‘“
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Bratr Tonga a jeho manÏelka se snaÏili prodat dobytek ve ãtvrtek a
v pátek, ale nikdo si ho nekoupil. âasu ub˘valo. Loì na Nov˘ Zéland
odplouvala pfií‰tí pondûlí. Bratr Tonga vyprávûl:

„V sobotu ráno pfii‰ly tfii rodiny, které potfiebovaly nûkolik krav, prasat
a dal‰í vûci, a my jsme za necelou pÛlhodinu utrÏili nûco mezi 500 a
600 dolary.“ Peníze jiÏ tedy mûli a mohli se vydat na cestu.

Bratr Tonga a jeho manÏelka byli prvním manÏelsk˘m párem, kter˘ byl
zpeãetûn v chrámu na Novém Zélandu. Tím ale jejich pfiíbûh nekonãí.
Bratr Tonga fiekl:

„KdyÏ jsme byli s manÏelkou navzájem zpeãetûni, uvûdomil jsem si
nûco, co mû dojalo. Na‰e dûti tam nebyly s námi a do oãí mi vstoupily
slzy. KdyÏ jsme se vrátili domÛ, slíbil jsem na‰im ãtyfiem dûtem, Ïe
pokud pomohou, budeme moci jet do chrámu spoleãnû. Pomyslel jsem
si: ‚Jak mÛÏe‰ fiíci, buì hodn˘ chlapec nebo buì hodné dûvãe, nejsem-li
s nimi zpeãetûn v chrámu?‘ Mûl jsem pocit, Ïe mi nepatfií.

Po dva roky jsme obûtovali témûfi v‰echno. SvÛj plat ze ‰koly jsem
vÏdy rozdûlil mezi kaÏdého z nás a dávali jsme ho stranou. Ale platili
jsme desátek a postní obûti. Dva roky jsme museli vystaãit se 70 centy
… na mûsíc. Îili jsme z toho, co jsme dokázali vypûstovat a sklidit. …
Dûti si nemohly koupit sladkosti ani boty ani nemohly chodit do kina,
protoÏe ‰etfiily na cestu do chrámu. …

Abych u‰etfiil na cestovném, jezdil jsem také … sedm mil … na kole …
na schÛzky okrsku. SchÛzky okrsku vût‰inou zaãínaly v ‰est hodin
ráno, a tak jsem musel z domova vyjíÏdût velmi brzy.

KdyÏ se pfiiblíÏil termín, kdy jsme museli mít peníze na‰etfiené, … dva
nejstar‰í chlapci fiekli, Ïe mají kolem 235 dolarÛ. Po dvouletém ‰etfiení
ná‰ nejmlad‰í syn [kterému bylo pût let] na‰etfiil 65 dolarÛ. Já jsem pro
rodinu u‰etfiil témûfi 1 300 dolarÛ.

Díky obûti jsme mohli vzít rodinu na Nov˘ Zéland a b˘t zpeãetûni
v chrámu. Museli jsme zafiídit je‰tû nûkolik dal‰ích vûcí, abychom
svého cíle dosáhli, ale bylo to pro nás velké poÏehnání.“ (Viz „We
Lived on 70 Cents a Month for the Temple“, Ensign, Feb. 1976, 30–31.)

Závûr
Jsme-li zpeãetûni prostfiednictvím chrámového sÀatku a Ïijeme-li zpÛ-
sobile, na‰e rodina bude vûãná. V pfií‰tím Ïivotû se mÛÏeme i nadále
rozrÛstat a roz‰ifiovat svou rodinu o duchovní dûti. Pokud jsme ne-
uzavfieli chrámov˘ sÀatek, máme se na toto vûãné poÏehnání pfiipravo-
vat spravedliv˘m Ïivotem.
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V˘zva
Diskutujte s rodinou o dÛleÏitosti manÏelství na vûãnost. Dejte si
náv‰tûvu chrámu za cíl. Umístûte doma obraz chrámu, aby vám tento
cíl pfiipomínal.

Pfiíprava uãitelky
NeÏ budete uãit tuto lekci:

1. Prostudujte si Zásady evangelia, kapitolu 38 „ManÏelství na vûãnost“
a kapitolu 40 „Chrámová práce a rodinná historie“.

2. Prostudujte si Nauku a smlouvy 132:14–20.

3. Pfiipravte si plakát navrÏen˘ v této lekci, nebo napi‰te informace na
tabuli.

4. Povûfite jednu ãlenku tfiídy, aby krátce shrnula dva oddíly v Zásadách
evangelia, kapitola 40: „Chrámové obfiady peãetí rodiny na vûky“ a
„Rodinná historie – zaãínáme pomáhat sv˘m pfiedkÛm“.

5. Povûfite ãlenky tfiídy vyprávûním pfiíbûhÛ, ãtením ver‰Û z písem nebo
citátÛ, jak to uznáte za vhodné.
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Tato lekce nám má pomoci pochopit, co je knûÏství a jak mÛÏe na‰í
rodinû pomoci dosáhnout oslavení.

KnûÏství – moc jednat v zastoupení Boha
BoÏím dílem je „uskuteãniti nesmrtelnost a vûãn˘ Ïivot ãlovûka“
(MojÏí‰ 1:39). BÛh a JeÏí‰ Kristus dali muÏÛm pravomoc a moc pro-
vádût Jejich dílo na zemi. „[KnûÏství] není nic více ani nic ménû neÏ
moc BoÏí pfienesená na ãlovûka, jíÏ mÛÏe ãlovûk na zemi jednat pro
spasení lidské rodiny, ve jménu Otce a Syna a Ducha Svatého, a jed-
nat s oprávnûním.“ (Joseph F. Smith, Gospel Doctrine, 5th ed. [1939],
139–140.)

■ UkaÏte obrázek 11a „Petr, Jakub a Jan pfiedávají Josephu Smithovi a
Oliveru Cowderymu Melchisedechovo knûÏství“.

Jan Kfititel se zjevil Josephu Smithovi a Oliveru Cowderymu 15. kvûtna
1829 a pfiedal jim Aronovo knûÏství. Brzy nato jim Petr, Jakub a Jan pfie-
dali Melchisedechovo knûÏství. 6. dubna 1830 se pak Joseph Smith a
Oliver Cowdery vzájemnû vysvûtili star‰ími v knûÏství.

KnûÏství je pfiedáváno zpÛsobil˘m muÏsk˘m ãlenÛm Církve. Ti pak
mohou, stejnû jako Joseph Smith a Oliver Cowdery, b˘t vysvûceni do
úfiadu v knûÏství. KdyÏ je muÏÛm pfiedáno Aronovo knûÏství, mohou
b˘t vysvûceni do úfiadu jáhna, uãitele nebo knûze. KdyÏ je jim pfiedáno
Melchisedechovo knûÏství, mohou b˘t vysvûceni do úfiadu star‰ího
nebo vysokého knûze; vysocí knûÏí mohou b˘t vysvûceni zvlá‰tním
povoláním do úfiadu biskupa, patriarchy, sedmdesátníka nebo apo-
‰tola. V‰echny tyto úfiady jsou povolání v knûÏství a kaÏd˘ úfiad má
jiné zodpovûdnosti.

Jsou-li muÏi nositeli knûÏství, mohou vykonávat posvátné obfiady
evangelia, jako je kfiest, konfirmace, podávání svátosti a dal‰í. (O tom-
to tématu pojednává lekce 12 „Obfiady knûÏství“.)
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11a Petr, Jakub a Jan pfiedávají Josephu Smithovi a Oliveru Cowderymu
Melchisedechovo knûÏství
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Moc knûÏství pochází ze spravedlivého Ïivota
Joseph Smith uãil základní zásadû knûÏství: „Práva knûÏství jsou
neoddûlitelnû spojena s mocemi nebesk˘mi a … moci nebeské nemo-
hou b˘ti ovládány ani pouÏívány, pouze podle zásad spravedlivosti.“
(NaS 121:36.)

President N. Eldon Tanner ilustroval dÛleÏitost spravedlivého Ïivota a
moci knûÏství tímto pfiíbûhem:

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

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

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

■ Proã bylo pro tohoto mladého muÏe lep‰í s vysvûcením poãkat, aÏ
bude pfiipraven?

Pán fiekl, Ïe muÏi získávají poÏehnání knûÏství jen díky svému spra-
vedlivému Ïivotu. Musejí knûÏské povolání zvelebovat tím, Ïe plní
své knûÏské úkoly. Musejí také vést svou rodinu s láskou, laskavostí
a trpûlivostí. (Viz NaS 121:34, 41–42.)

Sestra Ju Kum Oková z Koreje vyprávûla tento pfiíbûh o tom, jak její
manÏel ctil v domovû knûÏství:

„Jsem Ïena v domácnosti a máme jednoho syna a dvû dcery. Je mi tfiicet
ãtyfii let. Provdala jsem se v roce 1964. Chtûla bych vydat svûdectví.

Byla jsem pokfitûna 14. záfií 1974 a jsem hrdá na svého manÏela, kter˘ je
skuteãn˘m Svat˘m posledních dnÛ v Koreji. I kdyÏ byl pokfitûn teprve
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pfied ãtyfimi lety, povaÏuji ho za skvûlého ãlovûka. Rozhodl se, Ïe bude
muÏem, kter˘ se podobá JeÏí‰i Kristu. … Nevûdûla jsem nic o smyslu
Ïivota. Mûla jsem takové otázky jako: Odkud jsme pfii‰li? Proã jsme
zde? Kam máme jít? Myslela jsem si, Ïe BÛh neexistuje a Ïe JeÏí‰ byl
jen obyãejn˘ ãlovûk. M˘m jedin˘m pfiáním bylo pomáhat manÏelovi a
starat se o dûti, aby byly silné a rostly. Spasení neboli vûãn˘ Ïivot mû
nikdy nezajímaly.

Od té doby jsem se ale hodnû zmûnila. Vím, co je skuteãn˘m smyslem
Ïivota. Díky manÏelov˘m ãinÛm a slovÛm jsem opravdu poznala, co
je mormonismus. ManÏel nepije, nekoufií, nepije kávu ani ãaj a z práce
chodí rovnou domÛ. NeuráÏí se a rád si hraje s dûtmi, myje nádobí,
udrÏuje v domû ãistotu, nikdy nelÏe a vÏdy se snaÏí mluvit laskavû a
dûlat domácí práce co nejochotnûji. V‰echny tyto vûci vidím na vlastní
oãi. Myslím, Ïe neexistuje vût‰í zázrak, neÏ je tento. Z manÏela se stal
naprosto jin˘ ãlovûk.

KdyÏ se manÏel obrátil, pfiem˘‰lela jsem, co ho tak zmûnilo. Nakonec
jsem to pochopila. Byla to Kniha Mormonova, kterou stále ãetl. Rozhodla
jsem se zapsat se do tfiídy institutu, abych se o Knize Mormonovû pouãi-
la, a studovala jsem s americk˘mi misionáfii, se kter˘mi mû manÏel
seznámil. Nakonec mû mÛj milovan˘ manÏel pokfitil. Myslím, Ïe tent˘Ï
mocn˘ duch, kter˘ tak zásadním zpÛsobem zmûnil mého manÏela,
pÛsobí nyní i na mû a Ïehná mi.

Nyní chci s manÏelem a s dûtmi Ïít v ãase i na vûãnosti v domovû
celestiální slávy. Chtûla bych b˘t oddanou ãlenkou Pomocného sdru-
Ïení, dobrou matkou a dobrou manÏelkou, která vÏdy podporuje nosi-
tele knûÏství, svého manÏela.“ („A Real Latter-day Saint“ in Leon
Hartshorn, comp., Inspirational Missionary Stories [1976], 30–31.)

Tím, Ïe se tento muÏ zmûnil a ctil knûÏství, podnítil svou manÏelku
k pfiání b˘t lep‰í manÏelkou, matkou a dcerou BoÏí.

■ Jak by odhodlání této sestry Ïít spravedlivû mohlo ovlivnit jejího
manÏela a její dûti? Jak mÛÏe ná‰ spravedliv˘ Ïivot ovlivnit na‰eho
manÏela a na‰e dûti? Jak˘ vliv to má na ná‰ vûãn˘ Ïivot?

KnûÏství je nezbytné pro oslavení rodiny
Abychom dosáhli oslavení a Ïili s na‰ím Otcem v nebi, musíme uãinit
urãité vûci. S pomocí knûÏství je mÛÏeme uãinit v‰echny.

President Brigham Young fiekl: „Mnoho jiÏ bylo fieãeno o moci Svat˘ch
posledních dnÛ. Je to moc tûchto lidí, ktefií se naz˘vají Svatí posledních
dnÛ, nebo to je moc knûÏství? Je to moc knûÏství; a Ïijí-li oni podle
tohoto knûÏství, mohou zde zaãít své dílo … a b˘t pfiipraveni obdrÏet
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slávu, nesmrtelnost a vûãn˘ Ïivot.“ (Discourses of Brigham Young, sel.
John A. Widtsoe [1954], 131–132.)

Pán nám dal pfiikázání a zásady evangelia. Pro oslavení rodiny je
nutné, abychom jich byli poslu‰ni. I kdyÏ nûkter˘ch pfiikázání mÛÏeme
b˘t poslu‰ni bez knûÏství, obfiady oslavení závisejí na moci knûÏství.
Kfiest, konfirmace, chrámov˘ sÀatek – to v‰e závisí na moci knûÏství.
Bez tûchto obfiadÛ nemÛÏeme b˘t oslaveni.

Nûkteré z nás se mohou cítit v nev˘hodû, protoÏe nejsme provdané
nebo protoÏe ná‰ manÏel nebo otec není ãlenem Církve nebo nectí své
knûÏství. Máme mít s nimi trpûlivost a milovat je. Máme se neustále
modlit o to, aby se jich jednou dotkl Duch Pánû. Zatím mÛÏeme obfiady
pfiijmout skrze jiné spravedlivé nositele knûÏství.

„Ná‰ Nebesk˘ Otec objasnil dûtem lidsk˘m, Ïe jen pod rukama tûch,
ktefií vlastní boÏskou pravomoc, se nám mÛÏe dostat moci stát se ãleny
celestiálního království.“ (George Albert Smith, Conference Report,
Apr. 1934, 28.)

■ Pfieãtûte Nauku a smlouvy 132:19. O kterém obfiadu knûÏství nezbyt-
ném pro oslavení se hovofií v tomto ver‰i? Co je to oslavení? Jak mÛÏe
b˘t oslavena rodina?

„Oslavení je Ïivot v nejvy‰‰ím stupni celestiálního království s na‰ím
Nebesk˘m Otcem. ManÏelsk˘ pár, kter˘ Ïije zpÛsobile, mÛÏe b˘t zpeãe-
tûn v chrámu. KdyÏ se jim narodí dûti, stávají se souãástí této rodinné
jednotky. Peãeticí obfiad v chrámu mÛÏe pfiijmout i rodina, která do
Církve vstoupí pozdûji a která prokáÏe, Ïe je zpÛsobilá. V obou pfiípa-
dech je pro oslavení nezbytné vytrvat zpÛsobile do konce.“ (Learn of Me
and Listen to My Words: Laurel Course A [1977], 118.)

Závûr
Prostfiednictvím znovuzfiízení knûÏství nám Nebesk˘ Otec dal moc zís-
kat oslavení. Máme pfiijmout peãeticí obfiady a Ïít spravedlivû. Máme
Ïít pro vûãnost, nejen pro souãasn˘ okamÏik. Máme se snaÏit b˘t hodni
obfiadÛ knûÏství, které pfiinesou oslavení, a máme je pfiijmout.

V˘zva
Pfieãtûte si Zásady evangelia, kapitoly 13 a 14, abyste se více pouãily o
knûÏství. V rámci lekce na rodinném domácím veãeru diskutujte o
dÛleÏitosti knûÏství.

Dal‰í pasáÏe z písem

■ Nauka a smlouvy 13 (vysvûcení Josepha Smitha a Olivera Cowderyho
k Aronovu knûÏství)
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■ Nauka a smlouvy 131:1–3 (nová a vûãná smlouva manÏelství)

■ Nauka a smlouvy 132:18–20 (manÏelství na vûãnost)

Pfiíprava uãitelky
NeÏ budete uãit tuto lekci:

1. Prostudujte si Zásady evangelia, kapitolu 13 „KnûÏství“ a kapitolu 14
„Uspofiádání knûÏství“.

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



OB¤ADY
KNùÎSTVÍ

L e k c e  1 2

82

Tato lekce nám má pomoci uvûdomit si, jak obfiady knûÏství Ïehnají
na‰í rodinû.

Obfiady knûÏství
Obfiady knûÏství jsou zvlá‰tní úkony, které mohou nositelé knûÏství
vykonávat pro poÏehnání Pánov˘ch dûtí. ZpÛsobilí muÏi, ktefií jsou
nositeli knûÏství, mohou tyto obfiady vykonávat pro ãleny své rodiny
a, jsou-li k tomu zmocnûni, i pro ostatní.

Nûkteré obfiady knûÏství jsou nezbytné pro na‰e spasení a oslavení.
Je to kfiest, udûlení Ducha Svatého a chrámové obdarování a peãetûní.
Dal‰í obfiady, jako je poÏehnání pro uzdravení nemocn˘ch nebo zvlá‰tní
poÏehnání útûchy a vedení pro osamûlé, k nám prostfiednictvím knûÏ-
ství pfiicházejí, aby nám pomohly na cestû Ïivotem.

■ UkaÏte plakát s tímto seznamem obfiadÛ knûÏství, nebo se odvolejte
na informace na tabuli:

1. Kfiest.
2. Udûlení daru Ducha Svatého, které se také naz˘vá

konfirmace.
3. Udûlení knûÏství (pro muÏské ãleny).
4. Chrámové obdarování.
5. Chrámov˘ sÀatek a peãetûní na ãas a vûãnost.
6. Svátost.
7. Îehnání a udílení jmen dûtem.
8. Îehnání nemocn˘m.
9. Zvlá‰tní poÏehnání.

10. Patriarchální poÏehnání.
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■ UkaÏte obrázek 12a „Nositel knûÏství vykonává obfiad kfitu“, 12b
„Nov˘ ãlen je dvûma star‰ími konfirmován do Církve JeÏí‰e Krista
Svat˘ch posledních dnÛ“, 12c „ZpÛsobil˘ otec udûluje jméno svému
dítûti a udûluje mu poÏehnání“ a 12d „Îehnání nemocnému“.
Diskutujte o úãelu kaÏdého tohoto obfiadu (viz „Obfiady a poÏeh-
nání knûÏství“ v Pfiíruãce pro rodinu [31180 121]).

■ Které obfiady jste jiÏ vy nebo va‰e rodina pfiijali?

PoÏehnání obfiadÛ knûÏství
Obfiady knûÏství jsou pro nás poÏehnáním v mnoha ohledech. Kro-
mû obfiadÛ, které jsou nezbytné pro na‰e spasení, se biskup H. Burke
Peterson zmínil o dal‰ích zpÛsobech, jak pro nás mÛÏe b˘t knûÏství
poÏehnáním: „Îijeme-li tak, abychom toho byli hodni, mÛÏeme od
Nebeského Otce získat moc, která vnese klid do neklidného domova.
MÛÏeme získat moc, která poÏehná mal˘m dûtem a utû‰í je, která
v ãasn˘ch ranních hodinách pfiinese spánek uplakan˘m oãím.
MÛÏeme získat moc, která … zklidní rozru‰ené nervy unavené man-
Ïelky. MÛÏeme získat moc, která poskytne vedení zmatenému …
dospívajícímu. Moc poÏehnat dcefii pfied její první schÛzkou ãi pfied
chrámov˘m sÀatkem nebo moc poÏehnat synovi pfied odjezdem na
misii ãi na vysokou ‰kolu. … MÛÏeme získat moc uzdravovat
nemocné a utû‰ovat osamûlé.“ (Conference Report, Apr. 1976, 50–51;
nebo Ensign, May 1976, 33.)

Jako manÏelky, matky, dcery a sestry mÛÏeme o takové poÏehnání
poÏádat svého manÏela, otce, bratra nebo domácího uãitele.

■ PoÏádejte sestry, aby jmenovaly, na které muÏe se mohou obrátit,
kdyby potfiebovaly knûÏské poÏehnání.

Sestfie Kjuln Leeové z Koreje se dostalo útûchy díky knûÏskému poÏeh-
nání v jejím domovû. Vyprávûla tento pfiíbûh:

„Stalo se to asi pfied sedmi lety, kdyÏ … mÛj manÏel, tehdy ãlen
pfiedsednictva okrsku Korea, musel pfii plnûní úkolÛ pro Církev ces-
tovat 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 vzdáleného Pusanu (jedna cesta trvala sedm hodin) a
v nedûli se vracel … do odboãky 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
svátosti 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
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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 objal dítû i mû a zeptal se, co se dûje. Po Hee vypadala
‰patnû. KdyÏ jsem mu fiekla, co se stalo, odloÏil kabát a kuffiík a vyn-
dal 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 slou-
Ïit. 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.

Dcerka nyní chodí do druhé tfiídy a je zdravá a ‰Èastná.“ („Our Baby,
My Husband, and the Priesthood“, Ensign, Aug. 1975, 65.)

Zvlá‰tní knûÏská poÏehnání jsou dostupná v‰em ãlenÛm rodiny.
Dítû, které má obtíÏn˘ problém, mÛÏe poÏádat o zvlá‰tní poÏehnání.
ManÏelka nebo svobodná Ïena, která potfiebuje útûchu nebo vedení,
mÛÏe rovnûÏ poÏádat o takové poÏehnání. Máme v‰ak mít na
pamûti, Ïe mnoho zkou‰ek pfiichází, abychom z nich získali zku‰e-
nost. Musíme se s nimi vypofiádat, jak nejlépe dovedeme. KdyÏ zjis-
tíme, Ïe potfiebujeme mimofiádnou pomoc, mÛÏeme se obrátit na
nositele knûÏství – manÏela, otce, domácího uãitele nebo jiné vedoucí
knûÏství – a poÏádat je o zvlá‰tní poÏehnání.

■ PoÏádejte sestry, aby jmenovaly poÏehnání, kter˘ch se jim dostalo
díky obfiadÛm knûÏství.

Pfiijetí Pánovy vÛle
PoÏehnání, po kter˘ch touÏíme, se nemusejí dostavit okamÏitû poté,
co pfiijmeme obfiad knûÏství. Nûkdy poÏehnání neobdrÏíme proto, Ïe
nemáme dostatek víry v Pána. MoÏná nedodrÏujeme v‰echna pfiiká-
zání. MoÏná Ïádáme o poÏehnání, která nejsme pfiipraveni pfiijmout.

NemÛÏeme oãekávat, Ïe se zbavíme v‰ech zkou‰ek, které k nám pfii-
cházejí. Nûkteré problémy nás uãí pokofie, trpûlivosti nebo porozu-
mûní. Jiné nám pomáhají uãit se sná‰et utrpení. President Spencer
W. Kimball fiekl, Ïe nûkdy se chceme zbavit problémÛ, protoÏe nechá-
peme, proã je máme. Kdyby kaÏdá sobecká ãi nemoudrá modlitba
byla zodpovûzena, pak by témûfi nebo vÛbec neexistovalo utrpení,
zármutek, zklamání nebo dokonce smrt. Bez tûchto zku‰eností by
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v‰ak neexistovala ani radost, úspûch, vzkfií‰ení, vûãn˘ Ïivot, boÏství.
President Kimball fiekl: „Kdybychom na smrtelnost pohlíÏeli jako na
jedinou existenci, pak by bolest, zármutek, neúspûch a krátk˘ Ïivot
byly katastrofou. PohlíÏíme-li v‰ak na Ïivot jako na nûco vûãného, co
sahá daleko do pfiedsmrtelné minulosti a do vûãné posmrtné budouc-
nosti, pak lze v‰echny události vidût ze správné perspektivy.“ (Viz
Faith Precedes the Miracle [1972], 97–99.)

Sestra Edna O. F. Shawová se tomuto nauãila z této zku‰enosti:

„Na‰e milovaná nejstar‰í dcera Carol Jean onemocnûla zdufiením
lymfatick˘ch Ïláz. Odvezli jsme ji k lékafii a ten nás poslal do Salt
Lake City na vy‰etfiení. Dozvûdûli jsme se, Ïe má Ïaludeãní nádor.
Byla tak nemocná, Ïe v sobû nedokázala udrÏet Ïádné jídlo. Vzali
jsme ji domÛ, ale bylo jí tak ‰patnû, Ïe jsme ji museli odvézt zpátky
do nemocnice. Tehdy nám lékafi fiekl, Ïe má sarkom leukemické
povahy.

Nikdy v Ïivotû jsem se tak usilovnû nemodlila. Nemohla jsem uvûfiit,
Ïe se to stalo právû nám. Zatímco byla v nemocnici, star‰í jí nûkolikrát
poÏehnali. Pfies v‰echno na‰e úsilí v‰ak zemfiela.

ObviÀovala jsem se. ¤íkala jsem si, Ïe … jsem nemûla dost víry, Ïe
bude Ïít. Pak jsem se zaãala obracet k písmÛm. Pfii ãtení jsem narazila
na nûkolik ver‰Û v Nauce a smlouvách, které mi tomu pomohly poro-
zumût.“ („If Appointed unto Death“, Ensign, Dec. 1972, 32.)

■ Pfieãtûte Nauku a smlouvy 42:44, 46, 48. Proã nebudou v‰ichni
nemocní uzdraveni?

Ne v‰echna knûÏská poÏehnání se splní v dobû, kdy si to pfiejeme. Za
Vaughnem J. Featherstonem, kter˘ byl tehdy ãlenem Pfiedsedajícího
biskupstva, pfii‰la jistá Ïena. StûÏovala si mu, Ïe mnoho knûÏsk˘ch
poÏehnání se jí nesplnilo. Stále mûla chatrné zdraví a nemohla pfiivést
na svût dítû. Biskup Featherstone byl inspirován, aby jí fiekl, Ïe stano-
vila Pánovi lhÛtu. ProtoÏe se tato poÏehnání nesplnila po pûti letech
manÏelství, byla rozãarovaná. ¤ekl jí: „Ale slibuji vám, Ïe tak jistû, jako
je BÛh v nebi, se vám tyto sliby dané spravedliv˘mi nositeli knûÏství
v Ïivotû splní.“ Je‰tû nepfii‰el správn˘ ãas na splnûní tûchto poÏehnání.
Musíme Pánovi dÛvûfiovat. (Viz „Acres of Diamonds“, Speeches of the
Year, 1974 [1975] 346–349.)

Závûr
Díky obfiadÛm knûÏství mÛÏeme dosáhnout spasení a oslavení. MÛ-
Ïeme získat vedení a útûchu, mÛÏeme b˘t ochránûni pfied nebezpeãím
a uzdraveni z nemoci. Je tfieba, abychom se na pfiijetí tûchto obfiadÛ
pfiipravili.
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V˘zva
Diskutujte s rodinou o obfiadech knûÏství, které mÛÏete pfiijmout.
Pfiipravte se na pfiijetí tûchto obfiadÛ.

Dal‰í pasáÏe z písem

■ 3. Nefi 17 (Spasitel uzdravoval nemocné a Ïehnal mal˘m dûtem)

Pfiíprava uãitelky
NeÏ budete uãit tuto lekci:

1. Prostudujte si Zásady evangelia, kapitolu 14 „Uspofiádání knûÏství“,
Pfiíruãku pro vedoucí knûÏství a Pfiíruãku pro rodinu.

2. Pfiipravte si plakát navrÏen˘ v této lekci, nebo napi‰te informace na
tabuli.

3. Povûfite ãlenky tfiídy vyprávûním pfiíbûhÛ, ãtením ver‰Û z písem
nebo citátÛ, jak to uznáte za vhodné.
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Tato lekce nám má pomoci porozumût tomu, jak knûÏství mÛÏe Ïehnat
nám jako Ïenám.

KnûÏství pfiiná‰í uÏitek v‰em ãlenÛm Církve
„[KnûÏství] je … moc BoÏí pfienesená na ãlovûka, jíÏ mÛÏe ãlovûk
na zemi jednat pro spasení lidské rodiny.“ (Joseph F. Smith, Gospel
Doctrine, 5th ed. [1939], 139.) Pán muÏe povûfiil hlavní zodpovûdností za
fiízení záleÏitostí Církve a rodiny a za to, aby jim pfiedsedali. Oni mají
na oplátku pouÏívat tuto posvátnou moc pro poÏehnání a ku prospûchu
v‰ech ãlenÛ Církve – muÏÛ, Ïen a dûtí. President Brigham Young fiekl:

„KnûÏství má b˘t pouÏíváno ku prospûchu celé lidské rodiny, pro
pozvednutí muÏÛ, Ïen i dûtí. V pravé Kristovû Církvi skuteãnû není
Ïádná privilegovaná tfiída nebo privilegované pohlaví. … MuÏi mají
na práci své povinnosti a svou moc mají pouÏívat ku prospûchu v‰ech
ãlenÛ Církve. …

A stejnû tak i Ïena – má pouÏívat své zvlá‰tní dary ku prospûchu a
povznesení celého lidstva.“ (Quoted by John A. Widtsoe, comp.,
Priesthood and Church Government, rev. ed. [1954], 92–93.)

MuÏi a Ïeny mají v domovû i v Církvi odli‰né, av‰ak stejnû dÛleÏité
povinnosti. Moc knûÏství mÛÏe pomoci kaÏdému ãlovûku vykonávat
tyto povinnosti ku prospûchu v‰ech.

Díky tomu, Ïe je dnes na zemi moc knûÏství, mohou v‰ichni zpÛsobilí
ãlenové Církve, aÈ stafií, nebo mladí, muÏi i Ïeny, svobodní ãi vdané
nebo Ïenatí, získat velká poÏehnání.

■ Co mohou Ïeny dûlat, aby ctily knûÏství?

O mnoh˘ch v˘sadách a poÏehnáních knûÏství se hovofií v lekci 12
„Obfiady knûÏství“.

Star‰í John A. Widtsoe vysvûtlil dal‰í pfiínos knûÏství:

„MuÏi nemají o nic vût‰í nárok na poÏehnání, která plynou z knûÏství
a která jsou s jeho vlastnictvím spojena, neÏ Ïeny. …
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MuÏ je nositelem knûÏství, vykonává knûÏské povinnosti Církve, ale
jeho manÏelka se spolu s ním tû‰í ze v‰ech ostatních v˘sad plynoucích
z vlastnictví knûÏství. Toto se napfiíklad jasnû projevuje ve sluÏbû Církve
v chrámu. Obfiady chrámu jsou zfietelnû knûÏské povahy, av‰ak Ïeny
mají pfiístup ke v‰em z nich a nejvy‰‰í poÏehnání chrámu jsou udílena
pouze muÏi a jeho manÏelce spoleãnû.“ (Priesthood and Church
Government [1965], 83.)

Star‰í Bruce R. McConkie vysvûtlil partnerskou úlohu knûÏství a Ïen:
„V pravém patriarchálním fiádu je muÏ nositelem knûÏství a je hlavou
domácnosti, … av‰ak plnosti radosti zde ani vûãné odmûny ve svûtû
pfií‰tím nemÛÏe dosáhnout sám. Îena stojí po jeho boku jako spoludû-
diãka plnosti v‰ech vûcí. Oslavení a vûãné rozrÛstání je jejím údûlem,
stejnû jako jeho. (NaS 131:1–4.) BoÏství není urãeno jen muÏÛm; je
urãeno muÏÛm a Ïenám spoleãnû. (NaS 132:19–20.)“ (Mormon Doctrine,
2nd ed. [1966], 844.)

■ Jaká poÏehnání vám knûÏství pfiineslo?

KaÏd˘ ãlen má ctít knûÏství a podporovat ho
Tak jako má kaÏd˘ ãlovûk v Církvi z knûÏství uÏitek, má také kaÏd˘ zod-
povûdnost knûÏství ctít a pomáhat mu. NositelÛm knûÏství je neustále
pfiipomínáno, Ïe „práva knûÏství jsou neoddûlitelnû spojena s mocemi
nebesk˘mi a Ïe moci nebeské nemohou b˘ti ovládány ani pouÏívány,
pouze podle zásad spravedlivosti“ (NaS 121:36). Stejnû tak se Ïenám
dostává rady, aby knûÏství ctily, aby byly vdûãné za jeho moc a aby proje-
vovaly úctu jeho nositelÛm. I my máme zodpovûdnost knûÏství podporo-
vat. Podporovat nûco znamená „hájit zájmy nebo vûc nûãeho; … zastávat
se toho nebo bránit to jako právoplatné nebo správné“. (Webster’s New
Collegiate Dictionary, 10th ed. [1993], „Support“, 1184.)

Nûkolik námûtÛ, jak mÛÏeme knûÏství ctít a podporovat, se nachází
v tûchto ver‰ích:

■ UkaÏte plakát s tímto seznamem, nebo se odvolejte na informace na
tabuli. PoÏádejte sestry, aby si pfii ãtení kaÏdého ver‰e v‰ímaly námûtÛ,
které jim pomohou ctít knûÏství. Vedle kaÏdého odkazu napi‰te
námûty, které jsou v nûm uvedeny.

Nauka a smlouvy
19:23: uãit se od JeÏí‰e Krista, naslouchat Jeho slovÛm,

b˘t ochotni se uãit
20:33: mít se na pozoru, vÏdy se modlit
58:26–27: b˘t horlivû zamûstnáni v dobré vûci
64:33–34: neb˘t znaveni konáním dobra
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Vztah Ïeny ke knûÏskému vedení v domovû
Povinnost pfiedsedat v domovû a vést ho náleÏí manÏelovi. V pfiíruãce
pro kvora Melchisedechova knûÏství je vysvûtleno:

„Z pohledu evangelia ‚vedení‘ neznamená právo pfiikazovat, nafiizo-
vat nebo porouãet. Naopak to znamená vést, chránit, ukazovat cestu,
b˘t pfiíkladem, starat se o bezpeãí, inspirovat a vzbuzovat v druh˘ch
pfiání podporovat a následovat. ManÏel má doslova jít v ãele.“ (The
Savior, the Priesthood and You [Melchizedek Priesthood course of study,
1973–74], 172.)

Zatímco otec je v domovû vedoucím, jeho manÏelka je „jeho nejdÛle-
Ïitûj‰í spoleãnicí, partnerkou a rádkyní“. (Pfiíruãka pro rodinu [2001],
2.) ManÏelé musejí spolupracovat na posilování rodiny a pfii v˘uce
sv˘ch dûtí zásadám evangelia. Plní-li Ïena roli rádkynû svého man-
Ïela, mÛÏe tím upevÀovat manÏelovu roli jako hlavy rodiny a posilo-
vat jednotu rodiny.

KnûÏství ctíme také tím, Ïe se ke svému manÏelovi chováme se stejnou
vlídností, laskavostí a láskou, kterou má on zachovávat jako nositel
knûÏství. Prorok Joseph Smith radil Pomocnému sdruÏení, aby „uãilo
Ïeny, jak se mají chovat ke svému manÏelovi, aby s ním jednaly s mír-
ností a láskou. KdyÏ muÏe tíÏí starosti, kdyÏ ho zmáhá trápení a tûÏ-
kosti, mÛÏe-li se setkat s úsmûvem namísto sváru nebo stûÏování –
mÛÏe-li se setkat s mírností, uti‰í to jeho du‰i a ukonej‰í jeho pocity;
kdyÏ se mysli zmocÀuje beznadûj, potfiebuje útûchu lásky a laskavosti.“
(History of the Church, 4:606–607.)

DÛvûru a jednotu lze najít v domovû, ve kterém jak muÏi, tak Ïenû
skuteãnû záleÏí na nejlep‰ích zájmech a ‰tûstí toho druhého. V takovém
prostfiedí se oba budou radovat ze svého spoleãenství a kaÏdému se
dostane pfiíleÏitostí dosáhnout uspokojení.

Ve zjevení daném Emmû Smithové, manÏelce Proroka Josepha, je
vysvûtlena úloha manÏelky a její vztah ke knûÏství. Pán jí fiekl:

„Jsi vyvolenou paní, kterou jsem povolal. …

A úfiad povolání tvého bude pro útûchu sluÏebníku mému, Josephu
Smithovi ml., manÏelovi tvému, ve strastech jeho, skrze utû‰ující slova. …

Pokraãuj v duchu mírnosti a varuj se p˘chy. NechÈ du‰e tvá se tû‰í
z manÏela tvého a ze slávy, která na nûj sestoupí.

Zachovávej neustále pfiikázání má, a korunu spravedlivosti obdrÏí‰.“
(NaS 25:3, 5, 14–15.)

■ Co mûla Emma dûlat pro svého manÏela? Jaká poÏehnání plynou
z toho, Ïe se touto radou fiídíme v dne‰ní dobû?
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Podporujme nositele knûÏství v domovû
Jako Ïeny v Církvi mÛÏeme mít velk˘ vliv na nositele knûÏství ve
svém domovû. Svého manÏela, otce, bratra a syna mÛÏeme podporo-
vat a povzbuzovat v plnûní jeho knûÏsk˘ch povinností. PoÏádáme-li o
poÏehnání a pak toto poÏehnání ctíme, vyjadfiujeme tím knûÏství pod-
poru. Nositele knûÏství mÛÏeme ve svém domovû posilovat také tím,
Ïe na nû pamatujeme v modlitbách. Prorok Joseph Smith radil Ïenám
Církve, aby „svou víru a modlitby soustfiedily na svého manÏela a
vloÏily v nûj svou dÛvûru; … Ïe je máme vyzbrojit a napomáhat jim
sv˘mi modlitbami“ (History of the Church, 4:604–605).

Neustále musíme pracovat na zdokonalování svého charakteru a plnit
své povinnosti. MoÏná bude také tfieba, abychom nositele knûÏství ve
svém domovû povzbuzovaly, aby ctili své knûÏské povolání a zvelebo-
vali ho, a jemnû jim to pfiipomínaly. Mladé Ïeny i matky mohou udûlat
mnoho pro povzbuzení mlad˘ch muÏÛ k úãasti na shromáÏdûní a
k pfiípravû na sluÏbu na misii. Star‰í David B. Haight fiekl: „Vy, mladé
dámy, máte mocn˘ vliv na chování mlad˘ch muÏÛ. … Vá‰ vliv na
mladé muÏe je v˘znamn˘. Vy podnûcujete k církevním mûfiítkÛm a
k oblékání a k chování.“ (Conference Report, Oct. 1977, 85; nebo
Ensign, Nov. 1977, 56–57.)

Má-li manÏelka pozitivní postoj k církevním povinnostem svého man-
Ïela, je pro nûj snaz‰í tyto povinnosti vykonávat. Její postoj také dává
pocítit jejich dûtem, Ïe mít v domovû knûÏství je velké poÏehnání.

■ Jak si mÛÏe Ïena zorganizovat své kaÏdodenní ãinnosti, aby mohla
lépe podporovat svého manÏela v jeho knûÏsk˘ch povoláních?

Vztah Ïeny k nositelÛm knûÏství v Církvi
Tak jako mÛÏe mít spravedlivá Ïena v˘znamn˘ vliv k dobrému tím, Ïe
podporuje nositele knûÏství ve vlastním domovû, mÛÏe také posilovat
Církev tím, Ïe podporuje vedoucí v odboãce nebo ve sboru a v okrsku
ãi v kÛlu. Vedoucí podporujeme tím, Ïe ochotnû pfiijímáme církevní
povolání a vûrnû je vykonáváme s vûdomím, Ïe povolání od knûÏství je
povolání od Pána. MÛÏeme ctít rady vedoucích knûÏství – svého man-
Ïela, domácích uãitelÛ, biskupa nebo presidenta odboãky, vedoucích
kÛlu ãi okrsku a generálních autorit. Máme se zdrÏet kritiky vedoucích
knûÏství a máme uãit své dûti, aby ãinily totéÏ. Vyjadfiování podpory
knûÏství a samotná podpora znamená nûco více neÏ jen zvednout ruku
nebo fiíci, Ïe knûÏství podporujeme. Znamená to uãit se, modlit se, b˘t
poslu‰ni a slouÏit dobré vûci.

Pán nám dal vedoucí knûÏství, aby nám pod Jeho vedením stanovo-
vali smûr, kter˘m máme jít. Na‰í povinností je proto naslouchat jejich
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spravedliv˘m radám a fiídit se jimi, jako kdyby pfiicházely od Pána.
„A cokoli budou [vedoucí knûÏství] mluviti, kdyÏ jsou pohnuti
Duchem Svat˘m, bude … vÛle Pánû, … mysl Pánû, … slovo Pánû, …
hlas Pánû a moc BoÏí ke spasení.“ (NaS 68:4.)

KdyÏ byl Harold B. Lee presidentem Kvora Dvanácti, dal v‰em ãle-
nÛm Církve tuto radu ohlednû podpory vedoucích knûÏství a zejmé-
na proroka: „Musíme se nauãit dbát slov a pfiikázání, která Pán
udûluje skrze svého proroka, ‚kdyÏ je obdrÏí, kráãeje ve v‰í svatosti
pfiede mnou; … jako z m˘ch vlastních úst, ve v‰í trpûlivosti a vífie.‘
(NaS 21:4–5.) Objeví se vûci, které vyÏadují trpûlivost a víru. To, co
pfiichází od autority Církve, se vám nemusí líbit. MÛÏe to protifieãit
va‰im politick˘m názorÛm. MÛÏe to protifieãit va‰im spoleãensk˘m
názorÛm. MÛÏe to b˘t v rozporu s nûãím z va‰eho spoleãenského
Ïivota. Budete-li v‰ak tûmto vûcem naslouchat, jako by vycházely
z úst samotného Pána, s trpûlivostí a vírou, máte zaslíbení, Ïe ‚vás
brány pekelné nepfiemohou; ano, a Pán BÛh rozpt˘lí pfied vámi moci
temnoty a zpÛsobí, aby se nebesa zachvûla pro va‰e dobro a slávu
jeho jména.‘ (NaS 21:6.)“ (Conference Report, Oct. 1970, 152; nebo
Improvement Era, Dec. 1970, 126.)

Závûr
KnûÏství je velké poÏehnání od Boha pro v‰echny Jeho dûti. V‰ichni
ãlenové Církve mají ctít knûÏství a rozvíjet kfiesÈanské vlastnosti ve
vztahu s druh˘mi v domovû a v Církvi. Îeny, které se snaÏí rozvíjet
tyto vlastnosti, mohou posilovat nositele knûÏství a Ïehnat své rodinû
a Církvi. ·tûstí a vliv Ïen poroste tak, jak budou ctít své vedoucí
knûÏství a následovat je.

V˘zva
PouÏijte tuto lekci k tomu, abyste více porozumûly roli knûÏství ve
své rodinû.

Dal‰í pasáÏe z písem

■ 1. Korintsk˘m 11:3, 8–12 (vztah mezi muÏem a Ïenou)

■ Kolossensk˘m 3:18–24 (milujte se navzájem)

■ 1. Petrova 3:5–7 (mûjte vzájemnou úctu)
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Pfiíprava uãitelky
NeÏ budete uãit tuto lekci:

1. Znovu si v této pfiíruãce prostudujte lekci 12 „Obfiady knûÏství“.

2. Pfiipravte si plakát navrÏen˘ v této lekci, nebo napi‰te informace na
tabuli.

3. Povûfite ãlenky tfiídy vyprávûním pfiíbûhÛ, ãtením ver‰Û z písem
nebo citátÛ, jak to uznáte za vhodné.
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Tato lekce nám má pomoci porozumût sv˘m zodpovûdnostem a poÏeh-
náním, které jako Ïeny Svat˘ch posledních dnÛ máme – vdané, vdovy
nebo svobodné; matky i ty, které dûti nemají.

Role Ïeny
President Brigham Young vysvûtlil roli Ïen takto:

„Jedna vûc je zcela pravdivá a my v ni vûfiíme – totiÏ to, Ïe Ïena je slá-
vou muÏe. …

KdyÏ uvaÏuji o povinnostech a zodpovûdnostech, které spoãívají na
na‰ich matkách a sestrách, a o vlivu, kter˘m vládnou, pohlíÏím na nû
jako na hlavní pramen a du‰i na‰eho zdej‰ího bytí. Je pravda, Ïe muÏ
je první. … KdyÏ ale pfii‰la matka Eva, mûla na [otce Adama] velko-
lep˘ vliv. …

[Sestry,] pfiejeme si, aby vá‰ vliv a va‰e moc pomáhaly pfii budování krá-
lovství.“ (Discourses of Brigham Young, sel. John A. Widtsoe [1954], 199.)

Zodpovûdnosti a poÏehnání manÏelky Svat˘ch posledních dnÛ
Jako ãlenky Církve rozumíme tomu, co je ideální spoleãenství mezi
manÏeli. „Zeptáte-li se nov˘ch sester, jakou nejvût‰í zmûnu zazname-
naly poté, co se staly ãlenkami, odpovûdí, Ïe to je jejich nov˘ pohled
na domov, manÏela a dûti. V nûkter˘ch pfiípadech pro nû bylo obtíÏné
zmûnit své postoje, ale v‰echny zdÛrazÀují, Ïe je dÛleÏité uãit se vzá-
jemné úctû a podporovat muÏe jako patriarchu domova.“ (Anna
Lindback, quoted by Carol Larsen in „The Gospel Counterculture“,
Ensign, Mar. 1977, 26.)

ManÏelka Svat˘ch posledních dnÛ, aÈ uÏ její manÏel je ãlenem nebo
není, aÈ je aktivní nebo ménû aktivní, pro nûj mÛÏe b˘t spoleãnicí a
pomocnicí.

President N. Eldon Tanner fiekl: „Îeny, vy jste pro muÏe velkou silou a
podporou a oni va‰i pomoc nûkdy nejvíce potfiebují, kdyÏ si ji nejménû
zaslouÏí. Pro muÏe není nic vût‰í motivací, nadûjí a silou, neÏ kdyÏ ví,
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Ïe … mu jeho manÏelka dÛvûfiuje a Ïe ho miluje.“ (Conference Report,
Oct. 1973, 125; nebo Ensign, Jan. 1974, 8.)

■ Jak mÛÏeme dát manÏelovi najevo, Ïe ho milujeme a Ïe mu dÛvûfiu-
jeme? Proã bychom mu to mûly vyjadfiovat i ve chvíli, kdy si myslíme,
Ïe si to nejménû zaslouÏí?

Je tfieba, abychom jako manÏelky Svat˘ch posledních dnÛ podporo-
valy svého manÏela v jeho církevních úkolech. KdyÏ se pro muÏe
uvaÏuje o novém úfiadu v knûÏství nebo o povolání, je brána v úvahu
i zpÛsobilost jeho manÏelky. Je tfieba, aby ho dokázala plnû podporo-
vat. Její srdce má b˘t zamûfieno ne na vûci tohoto svûta, ale na vûci
vûãného Ïivota. Pak dokáÏe stát pfii svém manÏelovi a podporovat
ho. (O tom, jak konkrétnû podporovat nositele knûÏství, viz lekce 13
„Îeny a knûÏství“ v této pfiíruãce.)

Nûkteré z nás jsou moÏná provdány za neãlena nebo ménû aktivního
ãlena. To, Ïe se manÏel stále nestává aktivním v Církvi, nás mÛÏe odra-
zovat. Nûkdy ho mÛÏe zmûnit jen zázrak, ale manÏelka, která vytrvá
v trpûlivosti a vífie, se mÛÏe takového zázraku doãkat. Nûkter˘m
muÏÛm to mÛÏe trvat léta, neÏ se stanou aktivní; máme se v‰ak za nû
neustále modlit a Ïít doma podle uãení evangelia.

Jednou z vûcí, kterou mÛÏeme manÏelovi pomoci, aby se stal aktivnûj‰í
v Církvi, je pofiádání rodinn˘ch ãinností bûhem veãera urãeného pro
rodinn˘ domácí veãer. MÛÏeme pomoci dûtem pfiipravit si pfiíbûhy
z evangelia a zahrát je rodinû, a mÛÏeme pozvat manÏela, aby se do
toho zapojil. Postupnû ho mÛÏeme povzbuzovat, aby rodinn˘ domácí
veãer sám vedl a pak i uãil lekce. Mnozí muÏi se cítí mnohem lépe na
rodinném domácím veãeru neÏ na oficiálním církevním shromáÏdûní.
Jakmile si zvyknou na domácí shromáÏdûní, je pro nû snaz‰í chodit i
na církevní shromáÏdûní.

„Marilyz de Dolderová z druhého sboru La Plata je ãlenkou Církve
od devíti let. VÏdy byla v Církvi aktivní a zastávala mnoho církev-
ních funkcí. Provdala se za vynikajícího mladého muÏe, kter˘ nebyl
ãlenem Církve, ona se v‰ak snaÏila s moudrostí doma uplatÀovat
v‰echny rady a uãení evangelia. O této zku‰enosti fiekla: ‚Musíte usi-
lovat o rovnováhu.‘ Se zájmem a s láskou se oddala domovu, manÏe-
lovi a dûtem. Po církevních shromáÏdûních se nezdrÏovala, aby si
popovídala s pfiáteli, ale rychle se vracela domÛ, aby se vûnovala
sv˘m povinnostem.

Její manÏel je nyní jiÏ dva roky ãlenem Církve a slouÏí jako biskup
druhého sboru La Plata.“ (Carol Larsen, „The Gospel Counterculture“,
Ensign, Mar. 1977, 27.)
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■ Co dûlala sestra de Dolderová, aby podporovala manÏela a aby
zÛstala aktivní v Církvi?

Îena mÛÏe také svému manÏelovi pomáhat v plnûní úlohy duchov-
ního vedoucího rodiny. „Pro jednoho otce, tichého, skromného muÏe,
bylo obtíÏné vyjadfiovat rodinû lásku. Na manÏelãin podnût se zaãali
s rodinou modlit a to se pro nûj stalo pfiíleÏitostí vyjádfiit to, co mûl na
srdci. Pro jeho dceru, která si otcovo chování mylnû vykládala jako
nezájem, byla tato zku‰enost objevem. Modlil se jednodu‰e a obãas se
vyjadfioval neobratnû, ale kdyÏ sly‰ela, jak fiíká: ‚PoÏehnej mé milé
dcefii, aby se jí dafiilo.‘, byla dojatá.“ (Ann H. Banks, „The Extra
Blessings of Family Prayer“, Ensign, Jan. 1976, 37.)

■ Jak tato sestra pomohla svému manÏelovi stát se duchovním vedou-
cím v rodinû? Jak je‰tû mÛÏeme manÏelovi pomoci stát se duchovním
vedoucím?

Jako manÏelky Svat˘ch posledních dnÛ máme doma vytváfiet duchovní
atmosféru tím, Ïe posilujeme svou trpûlivost a veselou náladu. Je tfieba,
abychom pracovaly na rozvíjení dobr˘ch rodinn˘ch vztahÛ. KaÏd˘ den
musíme projevovat víru a Ïít podle evangelia.

■ Pfieãtûte ¤ímanÛm 15:1–5. Proã je trpûlivost souãástí na‰í role manÏelky?

Zodpovûdnosti a poÏehnání matky Svat˘ch posledních dnÛ
MuÏi a Ïeny, ktefií uzavfieli manÏelství a jsou toho schopni, mají zodpo-
vûdnost pfiivést na svût duchovní dûti Boha. Stáváme se tím spoleãníky
Boha. Poskytujeme tûlo Jeho duchovním dûtem – na‰im duchovním
bratrÛm a sestrám. (Viz Spencer W. Kimball, The Miracle of Forgiveness
[1969], 97.)

■ UkaÏte obrázek 14a „Matka jde s rodinou na shromáÏdûní“.

■ UkaÏte plakát s tímto seznamem, nebo se odvolejte na informace
na tabuli. PoÏádejte sestry, aby si pfii ãtení kaÏdého ver‰e v‰ímaly,
o jak˘ch povinnostech rodiãÛ se zde hovofií. Vedle kaÏdého odkazu
napi‰te povinnosti, které jsou v nûm uvedeny.

1. Mosiá‰ 4:14–15: uãte dûti, aby kráãely po cestách pravdy
a stfiídmosti a navzájem se milovaly a slouÏily si

2. Nauka a smlouvy 20:70: zajistûte, aby se dûtem dostalo
knûÏsk˘ch poÏehnání

3. Nauka a smlouvy 68:25–28: uãte dûti o pokání, vífie,
daru Ducha Svatého, modlitbû a spravedlivosti
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14a Matka jde s rodinou na shromáÏdûní
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Pro Ïeny neexistuje vût‰í pocta neÏ to, Ïe mohou pomáhat v boÏském
plánu pfiivádût na zem duchovní dûti a uãit je „[kráãet] zpfiíma pfied
Pánem“. Îena získá mnoho uspokojení a radosti tím, Ïe je moudrou a
zpÛsobilou matkou a Ïe vychovává dobré dûti. To je pro lidstvo vût‰í
pfiínos neÏ jakékoli jiné povolání. (Viz N. Eldon Tanner, Conference
Report, Oct. 1973, 126; nebo Ensign, Jan. 1974, 10.)

ProtoÏe kaÏdodenní zamûstnání vût‰inou odvádí otce z domova,
nemusejí mít tolik pfiíleÏitostí ovlivnit své dûti jako matky. Zdá se, Ïe
matky mají ãasto na utváfiení Ïivota sv˘ch dûtí vût‰í vliv. (Viz Heber J.
Grant, Gospel Standards, comp. G. Homer Durham [1941], 152.) Proto je
tak dÛleÏité, aby matky zÛstávaly doma a samy se o dûti postaraly.
Mají se snaÏit nesvûfiovat je do péãe druh˘ch lidí. Na‰i vedoucí Ïádají
matky, aby nepracovaly mimo domov, pokud to není nezbytnû nutné.

„I kdyÏ si situace vyÏádá, aby matka rodiny pracovala …, nemá
zanedbávat své domácí úkoly a povinnosti, a to pfiedev‰ím ve
v˘chovû dûtí.“ (Harold B. Lee, „Maintain Your Place As a Woman“,
Ensign, Feb. 1972, 52.)

Îeny, které musejí vychovávat dûti samy nebo jejichÏ dûti jsou jiÏ
velké a manÏel je opustil, mají nárok na zvlá‰tní pomoc vedoucích
knûÏství. President Harold B. Lee fiekl jedné Ïenû, která zÛstala sama
s osmi dûtmi: „ ‚NeciÈte se sama proto, Ïe vá‰ manÏel není s vámi.
ZÛstaÀte v tûsném spojení se sv˘mi domácími uãiteli a s biskupem.‘
A ona mi s úsmûvem odpovûdûla: ‚Bratfie Lee, já mám ty nejlep‰í
domácí uãitele, jaké mÛÏete mít, a nikdo nemá lep‰ího biskupa neÏ
my. Je o nás postaráno. Máme otcovského otce, kter˘ nad námi bdí,
nositele knûÏství, kter˘ vstoupil do na‰eho Ïivota.‘“ (Ensign, Feb.
1972, 53–54.)

Nûkteré Ïeny nemají moÏnost vychovat v‰echny své dûti aÏ do
dospûlosti, protoÏe jejich dûti zemfiou v útlém vûku. Prorok Joseph
uãil, Ïe mnohé tyto dûti byly pfiíli‰ ãisté a dobré na to, aby Ïily ve
zkaÏeném svûtû. I kdyÏ se rmoutíme tím, Ïe jsme o nû v souãasné
dobû pfii‰li, máme dÛvod k radosti, protoÏe byly osvobozeny od zla.
(Viz Teachings of the Prophet Joseph Smith, sel. Joseph Fielding Smith
[1976], 196–197.) Prorok Joseph také uãil, Ïe ti, ktefií zemfiou pfied
osm˘m rokem Ïivota, jsou spaseni v celestiálním království (viz NaS
137:10). Budou-li matky tûchto dûtí Ïít vûrnû, vychovají je do dospû-
losti bûhem milénia (viz Joseph F. Smith, Gospel Doctrine, 5th ed.
[1939], 455–456).

Nûkteré Ïeny nemohou mít dûti. Bezdûtné Ïeny ãasto naplÀují svou
matefiskou roli adopcí dûtí nebo pfiijetím dûtí do pûstounské péãe.
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Îeny, které nemohou mít dûti, nebo svobodné Ïeny mohou najít uspo-
kojení v práci s dûtmi v rÛzné podobû nebo vykonáváním jin˘ch vûcí,
kter˘mi mohou samy ze sebe dávat pfii sluÏbû druh˘m. Îeny, které
takovou práci vykonávají, v ní mohou nalézt radost a pfiiná‰et ‰tûstí a
hodnotn˘ vliv do Ïivota dûtí, zvlá‰tû tûch, kter˘m byla odepfiena láska
matefiská.

President Brigham Young utû‰il tyto bezdûtné Ïeny, které byly vûrné
sv˘m chrámov˘m smlouvám, takto: „Mnoho sester truchlí, protoÏe
nejsou poÏehnány potomstvem. Spatfiíte dobu, kdy kolem sebe budete
mít miliony dûtí. Budete-li vûrné sv˘m smlouvám, budete matkami
národÛ. … Buìte vûrné, a nebude-li vám poÏehnáno dûtmi v této
dobû, bude vám jimi poÏehnáno pozdûji.“ (Deseret News [Weekly],
28 Nov. 1860, 306.)

■ Jak mohou tyto nauky utû‰it bezdûtné a zarmoucené Ïeny? Jak nás tato
zjevená pravda mÛÏe povzbudit k tomu, abychom Ïily spravedlivû?

Role svobodné Ïeny

■ UkaÏte obrázek 14b „Mladá Ïena se studiem pfiipravuje na budoucí
povolání“.

V‰echny Ïeny, aÈ svobodné, nebo vdané, mají ve smrtelnosti dÛleÏité
povinnosti a zodpovûdnosti. Dívka nebo mladá Ïena má v mládí vel-
kou pfiíleÏitost pfiipravit se na budoucí povolání manÏelky a matky.
MÛÏe se uãit vedení domácnosti od matky, ve ‰kole nebo pfii církev-
ních schÛzkách pro obohacování domova, rodiny a jednotlivce. MÛÏe
se vzdûlávat tím, Ïe bude chodit do ‰koly. Je tfieba, aby se pfiipravila
na to, Ïe bude uãitelkou ve svém domovû. Má b˘t dobr˘m pfiíkladem
pro své pfiátele z Církve i mimo ni tím, Ïe si uchovává osobní ãistotu
a cudnost.

■ Jste-li mladé a svobodné Ïeny, jak se mÛÏete pfiipravovat na to, Ïe
budete manÏelkou a matkou? Proã je dÛleÏité rozvíjet se v mládí
duchovnû?

■ UkaÏte obrázek 14c „Îena uãí tfiídu dûtí“.

Nûkteré Ïeny se provdají aÏ v pozdûj‰ím vûku. Nûkteré zÛstanou svo-
bodné po cel˘ smrteln˘ Ïivot, protoÏe nemohou najít zpÛsobilého part-
nera. Takov˘m Ïenám je zaslíben zpÛsobil˘ manÏel a dûti v Ïivotû po
smrti. Îádné poÏehnání dostupné na zemi jim nebude odepfieno.

President Harold B. Lee fiekl: „Vás, mladé Ïeny, kter˘m pfiib˘vá let,
ale které jste je‰tû nepfiijaly nabídku k sÀatku, budete-li zpÛsobilé a
pfiipravené vstoupit do domu Pánû a máte-li víru v tuto posvátnou
zásadu celestiálního sÀatku na vûãnost, i kdyÏ se vám v˘sady sÀatku
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nedostane nyní ve smrtelnosti, vás Pán v pfiíhodném ãase odmûní a
nebude vám odepfieno Ïádné poÏehnání. Nejste povinny pfiijmout
nabídku od nûkoho, kdo vás není hoden, ze strachu, Ïe o svá poÏeh-
nání pfiijdete.“ (Ye Are the Light of the World [1974], 308.)

■ Jak mÛÏe tento slib pfiinést útûchu a uji‰tûní neprovdan˘m Ïenám?

Jedna svobodná Ïena vyjádfiila své pocity takto:

„Pro svobodné ãleny je pfiipraveno mnoÏství jedineãn˘ch pfiíleÏitostí a
mimofiádn˘ch poÏehnání. …

KvÛli touze vdát se nebo oÏenit se mÛÏeme snadno pfiehlédnout mnoho
jedineãn˘ch pfiíleÏitostí, které nás pfiipraví nejen na manÏelství, ale i na
vûãné oslavení.

Jako svobodná [Ïena v] Církvi ãasto s netrpûlivostí pfiem˘‰lím o uzav-
fiení sÀatku v chrámu, kter˘ mi byl slíben v patriarchálním poÏehnání.
Av‰ak … mnohem více jsem si zaãala uvûdomovat ona mimofiádná
poÏehnání, která získávají vûrní svobodní ãlenové, a zaãala jsem za nû
b˘t vdûãná.

Máme ãas a v˘sadu strávit ho podle svého pfiání. Jsme v‰ak také zod-
povûdni za to, jak tento drahocenn˘ dar ãasu zuÏitkujeme. Jako svo-
bodní ãlenové Církve mÛÏeme … [truchlit] nad tím, Ïe jsme svobodní,
… nebo tohoto mezidobí ve svém Ïivotû mÛÏeme vyuÏít jako dobu
aktivního, tvofiivého ãekání. Jsem pevnû pfiesvûdãena, Ïe to, jak trá-
víme tuto [dobu], má rozhodující v˘znam pro na‰e bezprostfiední a
koneãné ‰tûstí a také pro ná‰ vûãn˘ pokrok.

První vûc, nad kterou se mÛÏeme zamyslet, je otázka na‰eho povolání
nebo zamûstnání. … Nûkteré Ïeny nacházejí velké uspokojení pfii zvlá-
dání poÏadavkÛ nároãného povolání. … Prostfiednictvím modlitby a
knûÏsk˘ch poÏehnání jsem … získala uklidÀující osobní uji‰tûní, Ïe
[práce v zamûstnání], kterou v souãasné dobû vykonávám, je v oãích
Pánû pfiíjemná. …

Musím [v‰ak] pfiiznat, Ïe nejvût‰í a nejtrvalej‰í radost mám … z tich˘ch,
anonymních skutkÛ soucitné sluÏby. … Je velmi snadné zab˘vat se
sv˘mi potfiebami a problémy natolik, Ïe zaãneme b˘t duchovnû hlu‰í
k pláãi a zármutku kolem sebe. …

Nikdy uÏ nebudeme mít takové neomezené mnoÏství ãasu jako nyní.
Máme ãas vzdûlávat se, … seznámit se s literaturou tím, Ïe budeme
vyhledávat z nejlep‰ích knih, … rozvíjet rÛzné talenty a zájmy, …
zaãít pracovat na [své] genealogii. … [To mÛÏe motivovat] celou
rodinu k tomu, aby se zapojila do … vyhledávání [rodinn˘ch]
záznamÛ. …
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NedokáÏeme docenit ono velké uspokojení plynoucí z pravidelné a
usilovné sluÏby v Církvi. … To, Ïe slouÏím … jako uãitelka Nedûlní
‰koly ve sboru, mi pfiiná‰í velkou radost. …

Máme ãas peãovat o svou fyzickou kondici. … Pravidelné cviãení
pozvedá ducha i náladu a zkrá‰luje tûlo.

Máme ãas poznat rodiny ve svém sboru nebo odboãce a spfiátelit se
s men‰ími dûtmi. Jsem zvána na … [mnoho akcí pro dûti] … a vÏdy se
na nû velmi tû‰ím. PÛsobením vlastního pfiíkladu je také mÛÏeme nená-
padnû povzbuzovat, aby se v dospívání fiídily zásadami evangelia.

Máme neomezené mnoÏství ãasu, kter˘ mÛÏeme v klidu strávit se
sv˘m Otcem v nebi. NedokáÏi docenit, jak˘ vliv mûl na mÛj Ïivot pÛst
a dlouhá modlitba. … Získala jsem neochvûjné svûdectví o Pánovû
v˘jimeãné lásce a o tom, Ïe se zajímá o mé dobro. …

KdyÏ je nám tûÏko, máme kolem sebe milující ruce, které nás pozved-
nou, posílí a pomohou nám. Rozhlédnûte se. Slibuji vám, Ïe tam jsou.

A kdyÏ na mû doléhá tíha beznadûje, … zjistila jsem, Ïe nejlep‰ím
lékem na depresi je uvûdomit si, Ïe nûkdo mû nûkde potfiebuje. Tím, Ïe
Ïehnám nûkomu jinému, se mé potfieby a problémy rychle rozplynou
v hfiejivém vûdomí, Ïe jsem rozjasnila Ïivot nûkoho jiného a Ïe to, co
jsem uãinila, je pro Pána pfiíjemné.

Radujme se proto z tohoto drahocenného pokladu, kter˘m ãas je, a
dûkujme Pánu za jedineãn˘ dar.“ (Anne G. Osborn, „The Ecstasy of
the Agony: How to Be Single and Sane at the Same Time“, Ensign,
Mar. 1977, 47–49.)

■ Jaké moÏnosti pro obohacení svého Ïivota objevila tato sestra?

Závûr
KaÏdá Ïena v této Církvi má velkou hodnotu. Îijeme-li vûrnû, budeme
jednou poÏehnány v˘sadou b˘t spoleãnicí, pomocnicí a matkou. AÈ se
nám této pfiíleÏitosti dostane brzy, nebo pozdûji v Ïivotû, nebo v Ïivotû
pfií‰tím, mÛÏeme svÛj Ïivot naplnit sluÏbou druh˘m a tím, Ïe vykoná-
váme svou roli Ïeny Svat˘ch posledních dnÛ.

V˘zva
Pfiem˘‰lejte o tom, jak se mÛÏete ve své roli nebo rolích zlep‰it.

Dal‰í pasáÏe z písem

■ Efezsk˘m 6:4 (nepopouzejte dûti k hnûvu)

■ 1. Timoteovi 5:3–14 (vdovy)
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Pfiíprava uãitelky
NeÏ budete uãit tuto lekci:

1. Prostudujte si Zásady evangelia, kapitolu 36 „Rodina mÛÏe b˘t vûãná“
a kapitolu 37 „Rodinné zodpovûdnosti“.

2. Znovu si v této pfiíruãce prostudujte lekci 13 „Îeny a knûÏství“.

3. Pfiipravte si plakát navrÏen˘ v této lekci, nebo napi‰te informace na
tabuli.

4. Povûfite ãlenky tfiídy vyprávûním pfiíbûhÛ, ãtením ver‰Û z písem
nebo citátÛ, jak to uznáte za vhodné.
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Tato lekce nám má pomoci posílit svou rodinu poradami s manÏelem a
s dûtmi.

Otec je vedoucím domova

■ Zazpívejte píseÀ „Láska v domovû“ (ZNPPD 2, ã. 102).

Ná‰ pozemsk˘ domov je poãátkem nebeského domova. Je tfieba, aby-
chom si v domovû vytvofiili takovou atmosféru, která v na‰í rodinû
potrvá vûãnû. President N. Eldon Tanner fiekl: „KaÏdá domácnost
Svat˘ch posledních dnÛ má b˘t vzorovou domácností, kde otec je hla-
vou rodiny, ale pfiedsedá jí s láskou a v naprostém souladu se spraved-
liv˘mi pfiáními matky. Oba mají spoleãnû usilovat o dosaÏení stejn˘ch
rodinn˘ch cílÛ a dûti mají pociÈovat lásku a soulad, kter˘ tam je.“
(„Fatherhood“, Ensign, June 1977, 2.)

Otec je v rodinû patriarcha a pfiedsedající autorita. Má zodpovûdnost za
vedení v rodinn˘ch záleÏitostech. Rodiãe jsou zodpovûdni za v˘chovu
spravedlivé rodiny, ale Ïádn˘ samozfiejmû nemá tuto zodpovûdnost
sám. Oba jsou dÛleÏití. My a ná‰ manÏel jsme partnefii. Spoleãnû mÛÏe-
me vybudovat pevné manÏelství a pfiivést rodinu zpût do Pánovy pfií-
tomnosti. Je tfieba, abychom se s manÏelem radily, abychom se tak
v domovû mohli tû‰it z Pánova Ducha.

Projevujme manÏelovi lásku a pozornost
KaÏdá máme jako manÏelka budovat dÛm pofiádku a lásky. Chování
v duchu upfiímné lásky a sdílení na‰emu manÏelství poÏehná a posílí
ho. Máme se spoleãnû pravidelnû modlit, projevovat si lásku a úctu a
spoleãnû ãíst a studovat písma. Máme dodrÏovat BoÏí pfiikázání a
smlouvy, které jsme uzavfieli pfii sÀatku.

KdyÏ president J. Reuben Clark ml. popisoval dokonal˘ domov, pro-
hlásil, Ïe „pravá láska … Ïehná kaÏdé my‰lence a ãinu [manÏela a
manÏelky] a posvûcuje je. V tomto domovû musí b˘t úcta a uznání.
Musí tam b˘t hojnost trpûlivosti … a vûrnost v my‰lenkách a slovech
a ãinech. …
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Jako laskavé svûtlo musí domov pokr˘vat víra.

Musejí b˘t vedeni a povzbuzováni poslu‰ností BoÏích pfiikázání.“
(„Our Homes“, Relief Society Magazine, Dec. 1940, 809–810.)

■ Jak mÛÏeme manÏelovi projevovat lásku a pozornost? Jak nám pro-
jevování lásky pomáhá uvést domov do pofiádku?

Raìme se spoleãnû

■ UkaÏte obrázek 15a „ManÏelé spoleãnû pracují“.

Je dÛleÏité, aby mezi manÏeli byla dobrá komunikace. Pak mÛÏeme
spoleãnû pracovat na fie‰ení problémÛ, které v manÏelství vznikají.
Vût‰inu problémÛ lze fie‰it a zvládnout, jsme-li s manÏelem vedeni
Pánem.

■ Pfieãtûte Almu 37:37. Jak nám mÛÏe pomoci porada s Pánem?

Je tfieba, abychom spolu ãasto hovofiili. Musíme s modlitbou diskutovat
o sv˘ch problémech a cílech. Lásku projevujeme manÏelovi tím, Ïe
vyhledáváme jeho vedení a pomoc pfii fie‰ení rodinn˘ch problémÛ.
V‰echny dÛleÏité rodinné otázky máme rozhodovat spoleãnû. Máme si
vyhradit ãas na prodiskutování a fie‰ení záleÏitostí t˘kajících se penûz,
dûtí, náboÏenství a dal‰ích otázek dÛleÏit˘ch pro rodinu nebo jednot-
livce. KdyÏ rodiãe uãiní nûjaké rozhodnutí, musejí zachovávat jednotu
pfii jeho uskuteãÀování.

Tato zku‰enost je pfiíkladem toho, jak se jeden manÏelsk˘ pár spoleãnû
radil:

Moji rodiãe byli moudfií a vzdûlaní lidé. Oba by snadno dokázali roz-
hodnout o mnoha rodinn˘ch záleÏitostech sami. Namísto toho se vÏdy
posadili a o problémech a o jejich moÏn˘ch fie‰eních diskutovali spo-
leãnû. Nejménû jednou t˘dnû, vût‰inou v nedûli veãer, si v kuchyni sedli
ke stolu a hovofiili o problémech. Nûkdy do diskuse zapojili i nás dûti.
Díky tomu, Ïe se matka s otcem radili, se témûfi vÏdy shodli na tom, jak
nás mají vychovávat. I kdyÏ mûl otec mal˘ pfiíjem, mûli jsme vÏdy dost
penûz. Nepamatuji si, Ïe by se rodiãe hádali nebo Ïe by na sebe kfiiãeli.
Jsem vdûãná za moudré rodiãe, ktefií nám ukázali, jak vypadá témûfi
dokonal˘ celestiální domov, kter˘ se my v‰ichni nyní snaÏíme napodo-
bit ve vlastní rodinû.

■ Jak nám porady mohou pomoci v tom, abychom se ve svém domovû
vyhnuli hádkám a problémÛm? Jak porady mohou prohloubit lásku
v na‰em manÏelství?
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Rodinné rady

■ UkaÏte obrázek 15b „Rodina pfii rodinném domácím veãeru“.

Poté, co se otec s matkou poradí, mají zavolat dûti, aby spoleãnû pro-
diskutovali rodinné cíle a plány pfii rodinné radû.

Rodinné rady, pfii kter˘ch se sejde celá rodina, jsou velmi cenné. Mohou
zlep‰it rodinn˘ Ïivot, prohloubit lásku a pfiispût k vût‰í radosti. Dûti
budou pfiedem informovány o rodinn˘ch plánech. Pokud kaÏd˘ ãlen
rodiny ví, co dûlají ostatní, vede to k pofiádku a souladu. Kdykoli je to
moÏné, máme dûtem dovolit, aby se na rozhodování podílely, a dûti pak
mají pomáhat pfii uskuteãÀování tûchto rozhodnutí. Pfii rodinn˘ch
radách máme respektovat názory, problémy a ãasové plány kaÏdého
jednotlivce.

■ Kdy je vhodné konat rodinné rady? O kter˘ch oblastech mÛÏeme pfii
takov˘ch radách diskutovat?

■ UkaÏte obrázek 15c „Matka neformálnû radí mladé dcefii“.

Porady s na‰imi dûtmi neprobíhají vÏdy formálnû. Jako matky máme
vyuÏít kaÏdé pfiíleÏitosti k tomu, abychom naslouchaly jejich problé-
mÛm. Máme se snaÏit chápat jejich hledisko. Nemáme se smát jejich
starostem, ani je zlehãovat. Namísto toho se máme snaÏit chápat je
s láskou a poradit jim. MÛÏeme také povzbuzovat manÏela, aby se
v soukromí radil s kaÏd˘m dítûtem.

„Je nádherné, kdyÏ si otec nebo matka sedne se synem nebo dcerou a
diskutují o osobním problému. … Existují tlaky a svody …, pfied kte-
r˘mi na‰i synové a dcery potfiebují posílit. …

Pfii takov˘chto upfiímn˘ch rozhovorech rodiãe pomohou dûtem stano-
vit si cíle.“ (ElRay L. Christiansen, Conference Report, Apr. 1972, 43;
nebo Ensign, July 1972, 55.)

■ O ãem byste jako mladé Ïeny rády hovofiily se sv˘mi rodiãi? O ãem
byste jako matky rády hovofiily se sv˘mi dûtmi? Chcete-li, mÛÏete
tfiídû pfiipomenout, aby pfii udílení a pfiijímání rad vÏdy usilovaly o
vedení Ducha Svatého. Duch Svat˘ nám mÛÏe pomoci poznat, co
máme fiíci a jak máme pouÏít radu, kterou jsme obdrÏely.

KdyÏ star‰í Richard L. Evans hovofiil o poradách s dûtmi, fiekl: „Vy i
oni máte spoleãnou v˘sadu, právo i povinnost spoleãnû hovofiit o
sv˘ch my‰lenkách a vzájemnû zvaÏovat svá rozhodnutí, aby vám v‰em
bylo nasloucháno a byl na vás brán ohled – a pracovat a modlit se a
plánovat spoleãnû pro plnost svého ‰tûstí – vÏdy a na vûky.“ („As
Parents and Children Come to Common Ground“, Improvement Era,
May 1956, 342.)
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Závûr
ProtoÏe v celestiálním království budeme Ïít v klidu a souladu, musí-
me nyní zaãít pracovat na dosaÏení jednoty a lásky. Toto se neusku-
teãní samo od sebe. President David O. McKay fiekl: „DokáÏi si
pfiedstavit jen málo vûcí, které jsou pro domov více neÏádoucí neÏ
nedostatek jednoty a souladu. Na druhé stranû vím, Ïe domov, v nûmÏ
panuje jednota, vzájemná snaha prospívat si a láska, je … kouskem
nebe na zemi.“ (Conference Report, Oct. 1967, 7.) KdyÏ se radíme
s manÏelem a s dûtmi, mÛÏeme svou rodinu posilovat. MÛÏeme poci-
Èovat více vzájemné lásky a blízkosti.

V˘zva
V‰ímejte si pfiíleÏitostí pro porady s manÏelem a s dûtmi. Povzbuzujte
je, aby se na tyto pfiíleÏitosti pfiipravili s modlitbou. Povzbuzujte man-
Ïela, aby provádûl pohovory s kaÏd˘m dítûtem. Îijete-li bez manÏela,
usilujte o to, aby vám Duch Svat˘ pomáhal pochopit, jak ve své rodinû
mÛÏete posilovat soulad.

Dal‰í pasáÏe z písem

■ 1. Korintsk˘m 13 (ctnost pravé lásky)

■ Galatsk˘m 5:22–23 (ovoce Ducha)

■ Jákob 2:35 (Nefité ztratili dÛvûru sv˘ch dûtí)

■ Jákob 3:7 (Lamanité milovali své rodiny)

■ Nauka a smlouvy 121:43 (po pokárání projevte více lásky)

Pfiíprava uãitelky
NeÏ budete uãit tuto lekci:

1. Prostudujte si Zásady evangelia, kapitolu 37 „Rodinné zodpovûdnosti“.

2. Pfiipravte se, abyste lekci mohly zahájit písní „Láska v domovû“
(ZNPPD 2, ã. 102).

3. Povûfite ãlenky tfiídy vyprávûním pfiíbûhÛ, ãtením ver‰Û z písem
nebo citátÛ, jak to uznáte za vhodné.
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Tato lekce nás má inspirovat a pomoci nám k tomu, abychom mûli
úspû‰né rodinné domácí veãery.

Rodinn˘ domácí veãer je pro kaÏdého
KaÏdá rodina má kaÏd˘ t˘den pofiádat pravideln˘ rodinn˘ domácí
veãer. Za tímto úãelem Církev plánuje v‰echny ostatní ãinnosti a akce
mimo pondûlí veãer.

■ UkaÏte obrázek 16a „Rodiãe zapojují své malé dûti do rodinného
domácího veãera“ a 16b „Star‰í manÏelsk˘ pár pofiádá rodinn˘
domácí veãer“.

V‰echny rodiny nejsou stejné. V nûkter˘ch rodinách jsou v domovû
rodiãe a dûti; jinde je jeden rodiã s dûtmi. V jin˘ch rodinách nejsou
Ïádné dûti. Mnozí svobodní dospûlí Ïijí sami nebo se spolubydlícími.
Av‰ak nehledû na na‰i situaci je rodinn˘ domácí veãer urãen kaÏdému.
Îije-li nûkdo sám, mÛÏe rodinn˘ domácí veãer pofiádat s nûk˘m jin˘m.
Pro ty, ktefií jsou osamûlí, to mÛÏe b˘t neobyãejné poÏehnání.

„Není vhodnûj‰ího místa pro uãení evangeliu 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.“ (Family Home Evening
[1971], 4.)

Pofiádání pravideln˘ch rodinn˘ch domácích veãerÛ je jedním z nejlep-
‰ích zpÛsobÛ v˘uky a poznávání zásad evangelia. To sbliÏuje ãleny
rodiny v lásce a jednotû.

■ 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 jsme-li osamoceni, jsme slab‰í, neÏ
jsme-li spojeni s rodinou. Pak vezmûte provázek nebo gumiãku a
svaÏte proutky dohromady. ¤eknûte tfiídû, Ïe provázek pfiedstavuje
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stmelující vliv uãení evangelia. Pak ukaÏte, jak je tûÏké svázané
proutky zlomit. Vysvûtlete, Ïe jsme-li jako rodina sjednoceni a spo-
jeni pravdami evangelia, jsme silnûj‰í.

Jak vést rodinn˘ domácí veãer
Pfii rodinn˘ch domácích veãerech má pfiedsedat otec jako patriarcha
domova. V otcovû nepfiítomnosti nebo chybí-li v rodinû otec úplnû, má
vedení pfievzít matka. Je-li to moÏné, má otec a matka spoleãnû kaÏd˘
rodinn˘ domácí veãer dopfiedu naplánovat. Pak mohou zadat úkoly
ãlenÛm rodiny.

Krátká rodinná rada nebo plánovací schÛzka na zaãátku kaÏdého
domácího veãera pomÛÏe udûlat si pfiehled o ãinnostech a plánech
v‰ech ãlenÛ rodiny pro nadcházející t˘den. To je obzvlá‰tû pfiínosné,
jsou-li v rodinû dospívající dûti.

„[Lekci uãí otec] nebo její v˘ukou povûfií svou manÏelku nebo dûti,
které jsou dostateãnû velké. … Mlad‰í dûti mohou pomáhat napfiíklad
vedením hudby, citováním písem, odpovídáním na otázky, drÏením
obrázkÛ, rozná‰ením obãerstvení a modlitbou. …

Následuje pfiíklad programu rodinného domácího veãera:

Úvodní píseÀ (rodina)

Úvodní modlitba (nûkter˘ ãlen rodiny)

âetba básnû nebo písem (nûkter˘ ãlen rodiny)

Lekce (otec, matka nebo nûkteré star‰í dítû)

âinnost (vede ãlen rodiny a úãastní se v‰ichni ãlenové rodiny)

Závûreãná píseÀ (rodina)

Závûreãná modlitba (nûkter˘ ãlen rodiny)

Obãerstvení

Rodina mÛÏe pofiádat domácí veãer mnoha dal‰ími zpÛsoby. Jakákoli
ãinnost, která rodinu sbliÏuje, posiluje její vzájemnou lásku, pomáhá jí
pfiilnout tûsnûji k Nebeskému Otci a povzbuzuje ji, aby Ïila spraved-
livû, mÛÏe b˘t náplní rodinného domácího veãera. Pfiíkladem tûchto
ãinností mÛÏe b˘t ãetba písem, diskuse o evangeliu, sdílení svûdectví,
vykonávání projektu sluÏby, spoleãn˘ zpûv, v˘let s piknikem, hraní
rodinné hry nebo pû‰í turistika. V‰echny rodinné domácí veãery mají
obsahovat modlitbu.“ (Pfiíruãka pro rodinu [2001], 7.)

V‰ichni mÛÏeme jako ãlenové rodiny pfiispût k tomu, aby se rodinn˘
domácí veãer vydafiil. Zaprvé si mÛÏeme rozvrhnout osobní ãinnosti
tak, abychom si udûlali na rodinn˘ domácí veãer ãas. KaÏd˘ se také
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mÛÏeme ujmout nûjakého úkolu nebo nûjak pomoci pfii pfiípravû.
Matka nebo star‰í dûti mohou bûhem t˘dne pomoci men‰ím dûtem
s jejich úkolem. Malé dûti rády pfiedvádûjí jednoduché pfiíbûhy na fla-
nelové tabuli a obecnû je tû‰í, kdyÏ mohou nûco pfiedvádût. KaÏdé dítû
se mÛÏe na veãeru podílet, pokud ho otec a matka zapojí a mají-li trpû-
livost s jeho úsilím. KaÏd˘ mÛÏeme zlep‰it rodinné domácí veãery tím,
Ïe se modlíme k Nebeskému Otci, aby nám pomohl pfii pfiípravû
na‰eho úkolu.

Úspû‰n˘ domácí veãer mÛÏe vypadat napfiíklad takto:

Rodina Thompsonov˘ch nazvala jeden svÛj domácí veãer Udílení
„Thompsonovy ceny“. Sedm dûtí ve vûku od pûti do sedmnácti let
hlasovalo o tom, která oblíbená jídla budou k veãefii. Nejprve se tedy
podávalo vítûzné jídlo a pak byly vyhlá‰eny „Thompsonovy ceny“.

Otec ve svém nejlep‰ím obleku, s velikánsk˘m mot˘lkem u krku, dûlal
konferenciéra. Matka obleãená do sv˘ch nejkrásnûj‰ích ‰atÛ stála vedle
otce a drÏela obálky se jmény „vítûzÛ“. Babiãka a dûdeãek byli pozváni,
aby jako obdivující a uznalé obecenstvo zhlédli pfiedávání cen dûtem.
Poté, co otec pfiednesl uvítací fieã, pokraãovalo pfiedávání takto:

Otec fiekl: „Za vynikající v˘sledky na poli matematiky byli nomino-
váni: Albert Einstein a Paul Thompson. Obálku, prosím.“ Matka
podala otci obálku, ten ji otevfiel a radostnû oznámil: „Vítûzem se
stává – Paul Thompson!“

Paul za nad‰eného potlesku rodiny vystoupil dopfiedu a byla mu
pfiedána „Thompsonova cena“. (V tomto pfiípadû se cena sestávala
z malé plastikové figurky, na níÏ bylo napsáno jméno dítûte a za co
cenu dostává.)

Toto se opakovalo tak dlouho, dokud nebyly ocenûny v‰echny dûti a
nebyly prohlá‰eny za vítûze nad tuzemsk˘mi i svûtov˘mi hvûzdami a
slavn˘mi osobnostmi. Sheri dostala odmûnu za úspûchy v plavání,
Bryan za skauting, Michele za hudební úspûchy, Michael za skvûlé
v˘kony v dorosteneckém volejbalu, Denise za to, jak se jí dafií uãit se
ãíst, a Cynthia za rozjasÀování Ïivota rodiny. Dostala za to zvlá‰tní
cenu nazvanou „Sluneãní cena“.

KaÏdé dítû pak pfiedvedlo vystoupení, které si pfiipravilo bûhem t˘dne,
a kaÏdému se dostalo potlesku a pochvaly. Denise s Cynthií pak zazpí-
valy „Nauã mû kráãet ve svûtle“ (viz ZNPPD 1, str. 102). Pak se Michael
na závûr pomodlil a podávalo se obãerstvení.

Domácí veãer je tfieba naplánovat tak, aby odpovídal potfiebám a
zájmÛm rodiny. Dûlejte to, co se bude ãlenÛm rodiny líbit. Domácí
veãery mají rodinû pomáhat. Originální domácí veãery, které rodina
sama vymyslí, jsou ãasto nejúspû‰nûj‰í.
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■ Kolik ãasu strávíte kaÏd˘ t˘den pfiípravou rodinného domácího
veãera? Jak mÛÏete svÛj domácí veãer zlep‰it lep‰ím plánováním?

První pfiedsednictvo Církve prohlásilo: „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?

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

■ Jak mÛÏeme ke zlep‰ení sv˘ch rodinn˘ch domácích veãerÛ vyuÏít
modlitby?

PoÏehnání plynoucí z pravideln˘ch rodinn˘ch domácích veãerÛ
Pofiádání pravideln˘ch rodinn˘ch domácích veãerÛ pfiiná‰í na‰í rodinû
mnoho poÏehnání. Úãast na nich pomáhá kaÏdému ãlenovi budovat si
pocit osobní hodnoty. Ub˘vá problémÛ s kázní a vzrÛstá oddanost a
soulad.

Sestra Remde Malloyová, matka pûti dûtí, fiekla: „I kdyÏ je na‰emu
nejstar‰ímu dítûti teprve ‰est let, zaznamenali jsme od doby, kdy
jsme zaãali kaÏdé pondûlí pofiádat pravidelné rodinné domácí veãery,
zmûnu v chování v‰ech na‰ich dûtí. … Je nádherné, kdyÏ zji‰Èujeme,
Ïe si pamatují mnohé z toho, ãemu je uãíme.“ („To Be a Woman in the
Church“, Ensign, Aug. 1973, 38.) Jak o tom svûdãí sestra Malloyová,
dûti si skuteãnû pamatují to, ãemu se na rodinn˘ch domácích veãe-
rech uãí.

Pûtilet˘ Alan z Midlandu v Texasu si hrál s dûdeãkem na dvofie, kdyÏ
v tom se na sousedním dvofie zaãaly pfiít nûjaké dûti. Hádka byla stále
hlasitûj‰í, a jak do sebe zaãaly strkat a doráÏet na sebe, znûly jejich
hlásky je‰tû hnûvivûji. Pak jedno dítû uhodilo druhé a to zaãalo s kfii-
kem protestovat. Adam je chvíli pozoroval a pak zamy‰lenû fiekl: „Ty
dûti by potfiebovaly rodinn˘ domácí veãer, dûdeãku!“

První pfiedsednictvo vydalo toto prohlá‰ení: „Bûhem nûkolika posled-
ních let jsme se stali svûdky práce nov˘ch … sil zla …, které [pokou-
‰ejí] ná‰ lid, zvlá‰tû pak na‰e mladé. Program rodinn˘ch domácích
veãerÛ se díky svému dobrému vlivu stal pro rodiãe velik˘m pomocní-
kem. … Pfii domácích veãerech i jin˘ch pozitivních rodinn˘ch ãinnos-
tech si mÛÏeme du‰i naplnit vûcmi BoÏími, ãímÏ neposkytneme zlu
prostor k tomu, aby se usídlilo v na‰em srdci nebo mysli.“ (Family
Home Evening [1972], 4.)
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■ Jaká poÏehnání jste vy a va‰e rodina získali díky domácím veãerÛm?

První pfiedsednictvo také fieklo: „Znovu co nejnaléhavûji vyz˘váme
rodiãe, aby kolem sebe shromáÏdili 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.“
(Family Home Evening: Walk in the Light [1975], 3.)

Závûr
Úãinné pravidelné rodinné domácí veãery pomáhají kaÏdému, kdo se
jich úãastní. Rodinné domácí veãery posilují lásku a dÛvûru k na‰emu
Nebeskému Otci. U kaÏdého z nás prohlubují porozumûní evangeliu.
Posilují rodinné vztahy a kaÏdého povzbuzují k rozvíjení talentÛ.

V˘zva
Zaãnûte pravidelnû pofiádat rodinné domácí veãery. Mûjte na pamûti
zásadu plánování, trpûlivosti a modlitby.

Napi‰te si, jakou zásadu evangelia byste si pfiáli, aby se o ní va‰e
rodina pouãila na pfií‰tím rodinném domácím veãeru.

Pfiíprava uãitelky
NeÏ budete uãit tuto lekci:

1. Pfiipravte si svazek proutkÛ nebo zápalek k znázornûní rodinné
jednoty.

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



CÍRKEVNÍ
SHROMÁÎDùNÍ

L e k c e  1 7

122

Tato lekce nám má pomoci porozumût smyslu církevních shromáÏdûní
a povzbudit nás, abychom se jich pravidelnû úãastnili.

Úãel církevních shromáÏdûní
JeÏí‰ fiekl: „BuìteÏ vy tedy dokonalí, jako i Otec vá‰, kter˘Ï jest v nebe-
sích, dokonal˘ jest.“ (Matou‰ 5:48.) ProtoÏe dosáhnout dokonalosti je
velmi obtíÏné, ná‰ Otec nám v tom pomáhá. Zfiídil Církev, povolal
vedoucí a dal nám pfiikázání, zásady a obfiady. Na církevních shromáÏ-
dûních se nám ohlednû tûchto vûcí dostává pokynÛ. Chceme-li dosáh-
nout dokonalosti, musíme b˘t poslu‰ni BoÏích zákonÛ a Ïít podle nich.
Pán fiekl: „KdyÏ jste shromáÏdûni, budete se vzájemnû pouãovati a
vzdûlávati, abyste mohli vûdûti, jak … jednati ohlednû bodÛ zákona
mého a pfiikázání, která jsem dal.“ (NaS 43:8.)

Existují rÛzná církevní shromáÏdûní, kter˘ch se mÛÏeme nebo budeme
moci úãastnit.

ShromáÏdûní svátosti

■ UkaÏte obrázek 17a „Poslední veãefie“.

Pavel fiekl Svat˘m v Korintu, „Ïe Pán JeÏí‰ v tu noc, v kterouÏ zrazen
jest, vzal chléb,

A díky ãiniv, lámal a fiekl: Vezmûte, jezte, to jest tûlo mé, kteréÏ se za
vás láme. To ãiÀte na mou památku.

TakÏ i kalich, kdyÏ poveãefiel, fika: Tento kalich jest ta nová smlouva
v mé krvi. To ãiÀte, kolikrátkoli píti budete, na mou památku.

Nebo kolikrátÏ byste koli jedli chléb tento a kalich tento pili, smrt Pánû
zvûstujete, dokudÏ nepfiijde.“ (1. Korintsk˘m 11:23–26.)

ShromáÏdûní svátosti se koná proto, abychom mohli pfiijmout svátost.
Ta nám pfiipomíná obûÈ, kterou pro nás ná‰ Pán uãinil. Obnovujeme
smlouvy, jeÏ jsme uzavfieli pfii kfitu, kter˘m jsme se stali ãleny Jeho
Církve a vzali na sebe Jeho jméno – jméno JeÏí‰e Krista.
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17a Poslední veãefie, Carl Heinrich Bloch
PouÏito se svolením Národního historického muzea ve Frederiksborgu v Hillerødu.
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■ UkaÏte obrázek 17b „Svátost je pfiipomínkou tûla a krve Kristovy“.

V Nauce a smlouvách 20:75 ãteme, Ïe „je nutné, aby se církev scházela
ãasto, aby pfiijímala chléb a víno na památku Pána JeÏí‰e“. Chléb a voda,
které jsou rozná‰eny, jsou „symboly tûla a krve Kristovy“ (NaS 20:40).
Pfiijímání tûchto symbolÛ je velmi posvátná v˘sada. Nikdo nemá pfiijí-
mat svátost nehodnû (viz 3. Nefi 18:28–29).

■ PoÏádejte povûfienou sestru, aby promluvila o oddíle „Ná‰ postoj pfii
pfiijímání svátosti“ v Zásadách evangelia, kapitola 23.

ShromáÏdûní svátosti je urãeno v‰em ãlenÛm rodiny, vãetnû dûtí. ProtoÏe
malé dûti ãasto nedokáÏí pfii shromáÏdûní klidnû sedût, mÛÏeme si klást
otázku, zda je to pro nû nûjak prospû‰né. KaÏdé dítû má v‰ak ducha,
kter˘ je schopen se uãit. Úãast na církevních shromáÏdûních umoÏÀuje
duchu dítûte, aby se uãil.

Úãast na shromáÏdûní svátosti je pro nás pfiikázáním. KdyÏ JeÏí‰ uãil
Nefity o úãelu svátosti a o tom, jak ji mají pfiijímat, fiekl: „A dávám vám
pfiikázání, abyste tyto vûci ãinili [pfiijímali chléb a vodu].“ (3. Nefi 18:12.)

„Církev nafiizuje konání t˘denních shromáÏdûní svátosti ve v‰ech sv˘ch
zorganizovan˘ch jednotkách. Tato shromáÏdûní jsou nejslavnostnûj‰ími
a nejposvátnûj‰ími shromáÏdûními v Církvi. Mají umoÏnit svat˘m
obnovit své smlouvy pfiijímáním svátosti, obdrÏet pokyny ohlednû
nauk království, uctívat V‰emohoucího zpûvem, modlitbou a kázá-
ním.“ (Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, 2nd ed. [1966], 661.)

Postní a svûdecké shromáÏdûní
Postní a svûdecké shromáÏdûní se koná jednou mûsíãnû, obvykle
první nedûli, bûhem shromáÏdûní svátosti. Na tomto shromáÏdûní
mÛÏeme, pokud si to pfiejeme, vydat svûdectví. Na‰e svûdectví má
b˘t struãn˘m vyjádfiením toho, Ïe vûfiíme v boÏské poslání JeÏí‰e
Krista a v povolání a pravomoc církevních vedoucích a Ïe o tom
máme poznání, a také vyjádfiením upfiímné vdûãnosti za Pánovo
milosrdenství vÛãi nám. Tato shromáÏdûní pozvedají na‰eho ducha.
Na‰e víra v Boha a poslu‰nost vÛãi Nûmu roste. Postní a svûdecké
shromáÏdûní je vhodnou pfiíleÏitostí pro provádûní takov˘ch obfiadÛ,
jako je udûlení jména dítûti a jeho poÏehnání a konfirmace nov˘ch
ãlenÛ Církve.

KnûÏské shromáÏdûní
Toto shromáÏdûní se koná kaÏdou nedûli a je urãeno v‰em muÏsk˘m ãle-
nÛm Církve od 12 let, ktefií jsou nositeli Aronova nebo Melchisedechova
knûÏství. K úãasti mohou b˘t pozváni i zájemci a ãlenové, ktefií nejsou
nositeli knûÏství.
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17b Svátost je pfiipomínkou tûla a krve Kristovy
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ShromáÏdûní Ïen
KaÏdou nedûli se koná shromáÏdûní, na nûmÏ Ïeny a dívky studují
evangelium. Úãastní-li se ho dostateãn˘ poãet Ïen a dívek, mÛÏe b˘t
tato skupina rozdûlena na dvû oddûlené skupiny podle vûku. Îeny se
úãastní Pomocného sdruÏení a dívky (ve vûku 12–17 let vãetnû) se
úãastní shromáÏdûní Mlad˘ch Ïen.

V˘uka evangelia pro dûti
Dûti do 12 let se k v˘uce evangelia scházejí kaÏdou nedûli v Primárkách.
Tato v˘uka probíhá bûhem Nedûlní ‰koly a knûÏského shromáÏdûní a
shromáÏdûní Ïen.

Nedûlní ‰kola
Nedûlní ‰kola je zodpovûdná za v˘uku evangelia pro ãleny Církve od
12 let po dobu jedné vyuãovací hodiny kaÏdou nedûli.

Jak zajistit, aby církevní shromáÏdûní byla úspû‰ná
AÈ je shromáÏdûní jakékoli, mÛÏeme pfiispût k jeho zlep‰ení.

Sestra LaRue C. Longdenová vyprávûla o jedné své pfiíhodû:
„Vzpomínám si, jak jsem jednou, kdyÏ jsem byla velmi mladá (a mys-
lela jsem si, kolik toho vím), na‰í milé uãitelce Nedûlní ‰koly fiekla, Ïe
na shromáÏdûní svátosti uÏ nebudu chodit, protoÏe je tak nudné a
nezáÏivné. … [Uãitelka] se na mû podívala a fiekla: ‚Tohle aÈ od tebe
uÏ nikdy nesly‰ím! BÛh tû na to shromáÏdûní pozval, abys pfiijala
symboly utrpení JeÏí‰e Krista a Jeho daru pro tebe. Je to pro tebe
velká v˘sada, Ïe tû tam pozval. Pokud si na shromáÏdûní pfiinese‰
správného ducha, odnese‰ si vÏdycky nûco dobrého.‘“ („God Has
Invited You“ in Leon R. Hartshorn, comp., Remarkable Stories from the
Lives of Latter-day Saint Women [1973], 1:97–98.)

■ Co tato uãitelka doporuãila sestfie Longdenové, aby udûlala? Kromû
toho, Ïe si pfiineseme správného ducha, co je‰tû mÛÏeme udûlat pro
to, aby bylo shromáÏdûní uÏiteãné? (Námûty napi‰te na tabuli.)

Aby bylo shromáÏdûní úspû‰né, máme pfiicházet s modlitbou v srdci.
To nám pomÛÏe pfiijímat Ducha, aÏ tam budeme. MÛÏeme pfiicházet
vãas a úãastnit se shromáÏdûní pravidelnû. MÛÏeme b˘t ke v‰em pfiá-
tel‰tí. MÛÏeme se zapojit do zpûvu a v duchu se modlit za ty, ktefií se
na shromáÏdûní podílejí. MÛÏeme b˘t uctiví a soustfiedit se na to, co se
fiíká a dûje. MÛÏeme se ochotnû zapojit, jsme-li o to poÏádáni. MÛÏeme
rychle uposlechnout nabádání Ducha a vydat svûdectví.

KaÏd˘ rodiã má zvlá‰tní zodpovûdnost pomoci dûtem pfiipravit se
tak, aby pro nû úãast na shromáÏdûní byla pfiíjemn˘m a vydafien˘m
záÏitkem. PomÛÏe nám v tom to, Ïe dûti nakrmíme a ustrojíme vãas
a tím se vyhneme spûchu na poslední chvíli. Vysvûtlíme-li jim pfii
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shromáÏdûní ti‰e, co se dûje, mÛÏe jim to pomoci chápat to a tû‰it se
z toho. Budeme-li je doma uãit náboÏensk˘m písním, pomÛÏe jim to
zapojit se pfii zpûvu na církevním shromáÏdûní.

President Spencer W. Kimball nám pfiipomnûl, Ïe „na sabatní shromáÏ-
dûní nechodíme proto, abychom se bavili. … Chodíme tam uctívat
Pána. … Pokud vás shromáÏdûní zklamalo, zklamali jste vy. Nikdo
nemÛÏe uctívat za vás.“ („The Sabbath—A Delight“, Ensign, Jan. 1978,
4–5.)

Jedna sestra, která byla témûfi naprosto nesly‰ící, chodila na shromáÏ-
dûní svátosti kaÏd˘ t˘den. Projevovala Ïiv˘ zájem o to, co se fiíkalo.
¤ekla: „Tû‰ím se na to, Ïe budu moci b˘t … s lidmi, které mám ráda a
ktefií milují evangelium. PociÈuji jejich ducha, aniÏ sly‰ím jediné slovo,
a pokud se opravdu naladím, Pán ke mnû ‰eptá.“ (Quoted by Robert
K. Thomas in „Listening with the Spirit“, Ensign, Jan. 1978, 40.)

Tím, Ïe se úãastníme shromáÏdûní, mÛÏeme poskytovat sílu a podporu
a zároveÀ ji sami od druh˘ch pfiijímat.

PoÏehnání plynoucí z úãasti na církevních shromáÏdûních
JiÏ jsme hovofiili o tom, jak mÛÏeme ke shromáÏdûní, jehoÏ se úãast-
níme, pfiispût. Nyní se zamysleme nad tím, co mÛÏeme úãastí na
nûm získat.

■ PoÏádejte sestry, aby diskutovaly o poÏehnáních, kter˘ch se jim
dostává díky úãasti na církevních shromáÏdûních.

Úãastníme-li se církevních shromáÏdûní, která nám jsou urãena, mÛÏe
nám to pomoci b˘t poslu‰nûj‰í Pánov˘ch pfiikázání. Církevní shromáÏ-
dûní nám pomáhají rozvíjet své talenty, prohloubit poznání nauky a
zásad evangelia a vybudovat si silnûj‰í víru a svûdectví. Posilují na‰e
svazky s pfiáteli a sousedy, ktefií nám pomohou Ïít spravedlivû.
PfiibliÏují nás více k na‰emu Otci v nebi a k JeÏí‰i, na‰emu Spasiteli.
Pomáhají nám mít Pánova Ducha. Spasitel slíbil, Ïe „kdeÏkoli shro-
máÏdí se dva neb tfii ve jménu mém, tuÈ jsem já u prostfied nich“
(Matou‰ 18:20).

Závûr
Úãast na církevních shromáÏdûních nám mÛÏe pomoci dosáhnout
klidu v tomto Ïivotû a vûãného Ïivota ve svûtû pfií‰tím. ShromáÏdûní
jsou pro nás poÏehnáním od Pána.

V˘zva

■ UkaÏte obrázek 17c „Námûty, jak smysluplnûji proÏívat svátost“.

Pfieãtûte námûty uvedené na obrazové pomÛcce 17c. Vyberte si ale-
spoÀ jeden z nich a pracujte na nûm, abyste mohli obdrÏet poÏehnání
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17c Námûty, jak smysluplnûji proÏívat svátost

Budu se více soustfiedit na slova
písnû zpívané pfied svátostí.

Budu pozornû naslouchat 
modlitbám svátosti.

Slíbím sama sobû a JeÏí‰ovi, 
Ïe budu dodrÏovat 

Jeho pfiikázání.

Oãistím svou mysl od 
svûtsk˘ch my‰lenek a 
budu myslet na JeÏí‰e.

Díky tomu, Ïe toto 
budu dûlat, bude Jeho Duch 

moci b˘t se mnou.
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plynoucí ze shromáÏdûní svátosti. Se svou rodinou diskutujte o tom,
jak mÛÏete dosáhnout toho, aby církevní shromáÏdûní byla pro kaÏ-
dého ãlena va‰í rodiny smysluplnûj‰ím záÏitkem.

Dal‰í pasáÏe z písem

■ Efezsk˘m 4:11–13 (zdokonalování Svat˘ch)

■ Nauka a smlouvy 20:45, 55 (star‰í vedou shromáÏdûní; shromaÏìujte
se ãasto)

■ Nauka a smlouvy 59:9–12 (svûtit den Pánû)

Pfiíprava uãitelky
NeÏ budete uãit tuto lekci:

1. Prostudujte si Zásady evangelia, kapitolu 23 „Svátost“.

2. Povûfite nûkterou sestru, aby pohovofiila o oddíle „Ná‰ postoj pfii
pfiijímání svátosti“ v Zásadách evangelia, kapitola 23.

3. Povûfite ãlenky tfiídy vyprávûním pfiíbûhÛ, ãtením ver‰Û z písem
nebo citátÛ, jak to uznáte za vhodné.
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Tato lekce nám má pomoci zapojit se aktivnû do vyhledávání a uãení
potenciálních ãlenÛ Církve a do navazování pfiátelsk˘ch vztahÛ
s nov˘mi ãleny.

DÛleÏitost misionáfiské práce
Sestra Petra G. de Hernandezová z Monterrey v Mexiku vyprávûla
svÛj pfiíbûh:

„Pfied devatenácti lety mi zahynul manÏel pfii dopravní nehodû. Tehdy
jsem pocítila potfiebu najít Boha, aby mi pomohl zvládnout rodinu. Mé
nejmlad‰í dcefii bylo jedenáct mûsícÛ.

Jednou v noci, kdyÏ jsem byla hodnû zoufalá, … jsem se modlila
k Pánu, jako kdybych mluvila k druhému ãlovûku. PoÏádala jsem Ho,
aby mi ukázal, jak˘m smûrem mám v Ïivotû jít. ¤ekla jsem Mu, Ïe vím,
Ïe existuje, ale Ïe nevím, kde. PoÏádala jsem Ho, aby mi ukázal, jak
nebo kde Ho mohu najít. Udûlala jsem to s takovou vírou a touhou
najít pravdu, Ïe na tuto modlitbu nikdy nezapomenu.

Odpovûì na moji modlitbu na sebe nenechala dlouho ãekat. Jednou
ráno u nás na dvefie zaklepali dva mladí misionáfii a fiekli, Ïe jsou
z mormonské církve a Ïe mi pfiinesli velmi dÛleÏité poselství. O mor-
monech jsem uÏ sly‰ela, ale nemûla jsem o nû ani nejmen‰í zájem.
Pozvala jsem je dál a oni mû zaãali uãit první lekci. KdyÏ jsem první
lekci vyslechla, mûla jsem pocit, Ïe to, co fiíkají, je pravda, a fiekla
jsem jim, Ïe i s rodinou chci b˘t pokfitûná. …

Ode dne, kdy jsme pfiijali evangelium, se ná‰ Ïivot zcela zmûnil. Nyní
jsem si byla jistá, Ïe BÛh na‰e modlitby sly‰í. …

S jistotou mohu fiíci, Ïe na‰e rodina je sjednocená díky evangeliu a onûm
dvûma misionáfiÛm, ktefií u nás pfied patnácti lety zaklepali na dvefie.

Budu jim obûma navÏdy vdûãná, Ïe u nás zaklepali, a vím, Ïe existují
lidé, ktefií jsou vdûãní, Ïe mé dûti byly tûmi misionáfii, ktefií zaklepali u
nich na dvefie a pfiinesli jim evangelium.“ („A Missionary’s Mother“ in
Leon R. Hartshorn, comp., Inspirational Missionary Stories [1976], 123–125.)
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■ PoÏádejte sestry, které jsou obrácené, aby vyjádfiily, jak jsou vdûãné
za misionáfie, ktefií je uãili. PoÏádejte sestry, aby krátce pohovofiily o
tom, jak jim evangelium zmûnilo Ïivot.

Tím, Ïe Nebesk˘ Otec zfiídil misionáfisk˘ program, kter˘ pomáhá pfii-
ná‰et evangelium Jeho dûtem po celém svûtû, nám Nebesk˘ Otec proje-
vil velkou lásku. Pán fiekl: „KaÏte evangelium mé kaÏdému stvofiení,
které ho neobdrÏelo.“ (NaS 112:28; kurzíva pfiidána.) Od doby, kdy
byla Církev v roce 1830 zorganizována, byly ke kázání evangelia povo-
lány tisíce misionáfiÛ, jak muÏÛ, tak i Ïen.

President Spencer W. Kimball fiekl:

„Pán nám skrze na‰e proroky objasnil, Ïe musíme pfiinést evangelium
národÛm svûta – Ïe v‰ichni musejí b˘t uãeni ve vlastním jazyce, aÏ do
koncÛ zemû. Na svûtû neexistuje nikdo jin˘, kdo by mûl uãit národy,
neÏ my. A protoÏe je mlad˘ch muÏÛ omezen˘ poãet, je správné, aby
kaÏd˘ ãlen byl misionáfiem … v souladu s Pánov˘m pfiíkazem:

‚Vizte, vyslal jsem vás, abyste svûdãili a abyste varovali lid, a pfiíslu‰í
kaÏdému ãlovûku, kter˘ byl varován, aby varoval bliÏního svého.‘
(NaS 88:81.)“ („Advice to a Young Man: Now Is the Time to Prepare“,
New Era, June 1973, 8–9.)

■ Proã máme své dûti povzbuzovat, aby slouÏily na misii? Proã i kaÏd˘
ãlen musí b˘t misionáfiem?

Sdílení evangelia pfiiná‰í radost
President Kimball nám pfiipomnûl velká poÏehnání, kter˘ch se nám
dostává jako ãlenÛm Církve JeÏí‰e Krista: „Máme evangelium JeÏí‰e
Krista – evangelium pokoje, evangelium radosti. Máme pravdy, které
mohou kaÏdého ãlovûka uãinit lep‰ím a pomoci mu více se rozvinout,
které mohou uãinit kaÏdé manÏelství ‰Èastnûj‰ím a pfiíjemnûj‰ím, kaÏd˘
domov více nebesk˘m. Máme moc BoÏího knûÏství, které mÛÏe Ïehnat
na‰í rodinû, nám i druh˘m.“ Pak president Kimball prohlásil: „Nyní je
na nás, abychom ‚dali to, co máme‘ i sousedÛm a pfiátelÛm-neãlenÛm.
Pán nám pfiikázal, abychom to udûlali. Musíme prodlouÏit krok a udû-
lat to nyní.“ („Always a Convert Church“, Ensign, Sept. 1975, 3.)

âlenÛm Církve byla svûfiena zodpovûdnost sdílet evangelium s dru-
h˘mi. Tím, Ïe tuto zodpovûdnost plníme, se nám dostává pfiíleÏitosti
podílet se na radosti druh˘ch, ktefií se uãí o evangeliu na‰ím pfiiãinû-
ním.

■ Pfieãtûte Nauku a smlouvy 18:15–16. PoÏádejte sestru, která má zku-
‰enost se sdílením evangelia, aby fiekla, jaké jí to pfiineslo pocity.
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Jak b˘t misionáfikami

■ Co mÛÏeme nyní dûlat, abychom byly misionáfikami?

■ UkaÏte plakát s tímto seznamem, nebo se odvolejte na informace na
tabuli:

Nebojme se b˘t svûdky
Star‰í Gene R. Cook fiekl: „Na‰i ãlenové se nûkdy bojí zastat se pravdy.
… [Máme] se postavit za Pána a za Jeho proroka v dÛleÏit˘ch otázkách
bûÏného Ïivota.“ (Conference Report, Apr. 1976, 152–153; nebo Ensign,
May 1976, 103.) Je to na‰e povinnost jako pokfitûn˘ch ãlenÛ Církve.
(Viz Mosiá‰ 18:9.)

Star‰í Cook vyprávûl, jak se jedna sestra zastala pravdy: „Byla na
obûdû s nûkolika ãleny Církve; nûktefií byli aktivní, nûktefií neaktivní;
bylo tam i nûkolik neãlenÛ. ¤eã se stoãila na potrat a antikoncepci a
jedna neãlenka hovofiila na toto téma velmi emocionálnû asi pût minut.
Nesprávnû uvedla, Ïe si myslí, Ïe na potratu není nic ‰patného a Ïe
muÏi a Ïeny nemají b˘t v otázkách antikoncepce nijak omezováni. Tato
dobrá sestra v Církvi stála pfied obtíÏn˘m rozhodnutím, zda má hovo-
fiit o poãasí nebo na jiné téma, nebo zda se má ozvat a fiíci pravdu. Tato
skvûlá Ïena se rozhodla pro to druhé. Nejprve vysvûtlila, co k obûma
vûcem fiekl Pán, a poté vyjádfiila svÛj vlastní názor vydáním svûdectví.
Správnû tu‰íte, Ïe obûd pak rychle skonãil. Jedna z neaktivních Ïen pak
ale za touto dobrou sestrou pfii‰la a svûfiila se jí, Ïe nikdy pfiedtím nero-
zumûla Pánovu stanovisku k tûmto vûcem a Ïe má pocit, Ïe to, co
tehdy fiekla, je pravda.“ (Conference Report, Apr. 1976, 153; nebo
Ensign, May 1976, 103.)

■ Jak se mÛÏeme zastat pravdy v dÛleÏit˘ch spoleãensk˘ch otázkách?

1. Nebojme se b˘t svûdky.
2. Vydejme svûdectví, kdyÏ nás k tomu Duch nabádá.
3. Rozdávejme církevní literaturu.
4. ¤iìme se nabádáním Ducha.
5. Buìme dobr˘m pfiíkladem a mûjme trpûlivost se ãleny

rodiny a s pfiáteli, ktefií nejsou ãleny Církve.
6. Zvûme pfiátele a známé k sobû domÛ nebo na církevní

shromáÏdûní ãi aktivity.
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Vydejme svûdectví, kdyÏ nás k tomu Duch nabádá
K ‰ífiení evangelia si mÛÏeme vytvofiit pfiíleÏitosti. Zaãneme-li mluvit
s cizím ãlovûkem, mÛÏeme hovor smûfiovat k evangeliu. Pod vedením
Ducha Svatého není tûÏké najít si cestu k vydání svûdectví.

Nevidomou sestru Alici Coltonovou Smithovou vyzval president
odboãky k tomu, aby byla ãlenkou-misionáfikou. V‰ichni její pfiátelé
v‰ak byli ãlenové Církve, a tak se ho zeptala: „Jak bych mohla nûkoho
pfiivést do Církve?“ Její pfiíbûh pokraãuje takto:

„President odboãky jí odpovûdûl: ‚Sestro, BÛh ti ukáÏe, jak to udûlat,
bude‰-li mít víru a touhu ãinit Jeho vÛli.‘

Za nûkolik t˘dnÛ tato sestra cestovala vlakem. Bûhem cesty jí cestující,
ktefií sedûli naproti ní, pomohli se zavazadly a starali se o její potfieby
s velk˘m soucitem k jejímu postiÏení. Sestra pfiem˘‰lela: ‚Jak bych jim
to mohla oplatit?‘ Po chvíli se k nim naklonila a fiekla: ‚Chtûla bych
vám za va‰i laskavost nûco dát. Mám pro vás velk˘ dar, pokud ho
budete chtít pfiijmout.‘

Tito noví pfiátelé se usmáli. Jak by jim tato Ïena, viditelnû ne pfiíli‰
bohatá, mohla dát velk˘ dar? Zdvofiile jí podûkovali a fiekli, Ïe to není
tfieba. Ona v‰ak jemnû trvala na svém. Jedna z Ïen nakonec fiekla: ‚Já
ho ráda pfiijmu.‘

Sestra odpovûdûla: ‚Tímto darem nejsou peníze ani ‰perk; je to dar
Svatého Ducha. Vím, Ïe BÛh Ïije. Vím, Ïe JeÏí‰ je Kristus. Vím, Ïe
dnes na zemi Ïije jeden z BoÏích prorokÛ, kter˘ nám zjevuje slovo
BoÏí. Tento velk˘ dar poznání vám mohu dát.‘

Îena se pfies neobvyklost situace se zaujetím zeptala: ‚Jak?‘

‚Dejte mi svou adresu a já k vám po‰lu dva mladé muÏe, ktefií vám to
vysvûtlí.‘ A to se stalo.

Tato Ïena [pak skuteãnû do Církve vstoupila] a [stejnû tak] i sedm jejích
pfiátel a pfiíbuzn˘ch.“ („I Have a Great Gift to Give You“ in Leon
Hartshorn, comp., Inspirational Missionary Stories [1976], 168–169.)

Rozdávejme církevní literaturu
V˘tisk Knihy Mormonovy, církevní broÏura nebo církevní kniha
mohou druh˘m velmi pomoci pfiipravit se vyslechnout misionáfie.
Patricia Lettová, která pracovala jako uãitelka, vyprávûla pfiíbûh o
tom, jak ji jedna její Ïákynû pfiipravila na to, aby vyslechla misionáfie.

„Jednoho dne loni na jafie mi Carol poloÏila na stÛl [knihu dûtsk˘ch
pfiíbûhÛ z Knihy Mormonovy] a zeptala se mû, jestli bych si ji
nechtûla pfieãíst.
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‚Dobfie, Carol, ráda si ji pfieãtu,‘ fiekla jsem.

ProtoÏe se blíÏil konec ‰kolního roku a já jsem mûla plno práce, úplnû
jsem na tu knihu zapomnûla. Ale Carol ne. Netrvalo dlouho a usly-
‰ela jsem dûtsk˘ hlásek, jak fiíká: ‚Paní Lettová, uÏ jste si pfieãetla tu
kníÏku?‘ …

‚To ví‰, Ïe jsem ji ãetla…‘

Druh˘ den mi dala v˘tisk Knihy Mormonovy. Za nûkolik dní jsem usly-
‰ela onen hlásek znovu: ‚Paní Lettová, nechtûla byste se setkat s nûkolika
lidmi z na‰í církve?‘ …

Dal‰í pátek stáli u dvefií na‰í tfiídy deset minut pfied koncem hodiny
star‰í Grassley a Lott.“ („By Your Pupils You‘ll Be Taught“ in Leon
Hartshorn, comp., Inspirational Missionary Stories [1976], 70–71.)

I dûti mohou b˘t dobr˘mi ãleny-misionáfii.

¤iìme se nabádáním Ducha
Je dÛleÏité udûlat si ãas na to, abychom udûlaly to, k ãemu nás vede
Duch Svat˘. Jeho nabádání nám v tu chvíli mÛÏe pfiipadat nedÛleÏité, a
proto je tfieba, abychom se mu nauãily naslouchat a fiídit se jím. Sestra
Catherine A. Martinová vyprávûla o své zku‰enosti s vedením Ducha
Svatého:

„Pamatuji si na chvíli, kdyÏ jsem poprvé uvidûla ten obchÛdek. KdyÏ
jsem kolem nûho projíÏdûla, … mûla jsem velmi zvlá‰tní pocit …, kter˘
jako by mi fiíkal, Ïe v tom obchodû je nûkdo, kdo by mûl b˘t ãlenem
Církve. Mûla jsem v‰ak naspûch, a tak jsem jela dál. … Jela jsem kolem
toho obchÛdku je‰tû nûkolikrát a pokaÏdé jsem mûla siln˘ pocit, kter˘
mi fiíkal, Ïe mám zajít dovnitfi. … Jednoho dne … jsem kolem tohoto
obchodu ‰la pû‰ky a doslova mû vtáhl dovnitfi neodolateln˘ dojem, Ïe
je tam nûco duchovnû zajímavého.

Otevfiela jsem dvefie … a uvidûla jsem rámy na obrazy v‰ech tvarÛ a
velikostí. …

KdyÏ jsem pfielétla pohledem po místnosti …, zaujal mû jeden obraz
na stûnû. Byl to jeden z kolekce kreseb vojákÛ v rÛzn˘ch uniformách.
Nûco mi fieklo, Ïe právû s tím umûlcem, kter˘ vytvofiil tyto kresby,
bych mûla promluvit o evangeliu!

PoÏádala jsem [majitele obchodu], zda by mi nemohl dát adresu tohoto
kreslífie. Chvíli váhal a pak fiekl, Ïe umûlec ho sám poÏádal, aby o nûm
nevydával jiné informace, neÏ jak se jmenuje, ale pak fiekl: ‚Víte, mám
dojem, Ïe tentokrát mu to nebude vadit. Zavolám mu a dám mu va‰e
jméno a telefonní ãíslo.‘
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Tento umûlec … mi skuteãnû zavolal a dohodli jsme se, Ïe se sejdeme a
pohovofiíme si o umûní a historii. …

Pamatuji si, Ïe jsem mu fiekla, Ïe vím nûco, co by mûl vûdût – nûco, co
mu zmûní cel˘ Ïivot k lep‰ímu. Byl zvûdav˘, co to mÛÏe b˘t. Takto
povzbuzena jsem mu fiekla o Znovuzfiízení Kristovy Církve na zemi.
¤ekla jsem mu o tom, jak jsem hledala pravdu a jak jsem si pfiála
poznat, jakou by Pán chtûl, abych byla. Pak jsem mu fiekla o onûch
zvlá‰tních a podivuhodn˘ch událostech, které mû vedly k objevení
evangelia, a o kráse, která s ním vstoupila do mého Ïivota. …

Byl pfiístupn˘ tomu, co jsem mu fiíkala, ale vyhradil si právo prostudo-
vat to a zhodnotit, neÏ mi odpoví. Byl otevfien˘, poctiv˘ a piln˘ ve
snaze poznat pravdu a pfies mnohá vnûj‰í protivenství byl pokfitûn. …

Pán opravdu zná a miluje kaÏdého z nás. Zná ty, ktefií jsou pfiipraveni
sly‰et Jeho slovo, a pokud se modlíme a plníme své povinnosti, zavede
nás k tûmto spravedliv˘m lidem. ProÏila jsem fiadu nádhern˘ch zku‰e-
ností s na‰eptáváním Ducha, kter˘ je darem dostupn˘m nám v‰em,
bude-li pro nás oslavení druh˘ch stejnû dÛleÏité a cenné jako to na‰e.“
(„Whisperings of the Spirit“ in Margie Calhoun Jensen, comp., Stories
of Insight and Inspiration [1976], 124–125.)

■ Jak nabádal Duch sestru Martinovou, aby na‰la tohoto muÏe? Jak se
mÛÏeme stát citlivûj‰ími k nabádání Ducha?

Buìme dobr˘m pfiíkladem a mûjme trpûlivost s ãleny rodiny a s pfiáteli,
ktefií nejsou ãleny Církve
Star‰í Adney Y. Komatsu fiekl:

„Mnozí z vás jste ve své rodinû první, ktefií vstoupili do Církve. Jste
skuteãnû pion˘ry své rodiny. …

KdyÏ diskutujete o zásadách evangelia s rodiãi, pfiáteli a sousedy,
nenechte se odradit tím, Ïe vám nenaslouchají nebo Ïe nechápou
zásady, kter˘m se je snaÏíte uãit. Buìme trpûliví a pamatujme si, Ïe
rodiãe, sourozenci a pfiátelé jsou pro nás velmi dÛleÏití lidé. Máme je
rádi a pfiejeme si pro nû to nejlep‰í, coÏ je evangelium JeÏí‰e Krista.
Oslavení rodiny je souãástí na‰eho osobního ‰tûstí a radosti v tomto
svûtû i ve svûtû, kter˘ pfiijde.

Pokud jako svobodní je‰tû Ïijete s rodiãi a sourozenci a oni nepfiijímají
vá‰ nov˘ zpÛsob Ïivota, ctûte je, mûjte je rádi a vlastním pfiíkladem jim
ukazujte nádherné pravdy evangelia.“ (Conference Report, Korea Area
Conference 1977, 4.)

Misionáfiskou práci nevykonáváme proto, abychom dosáhli nûjak˘ch
poct. Musíme mít rádi ty, jimÏ jsme se rozhodli pomoci. Musíme jim
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poskytnout upfiímné a trvalé pfiátelství, i kdyÏ evangelium nepfiijímají
nebo jim to trvá mnoho let.

Zvûme pfiátele a známé k sobû domÛ nebo na církevní shromáÏdûní ãi
aktivity
Druhé mÛÏeme s Církví seznámit tím, Ïe je pozveme, aby se s námi
zúãastnili církevních aktivit. S dal‰í rodinou mÛÏeme uspofiádat
rodinn˘ domácí veãer a pozvat na nûj misionáfie. Máme zvát pfiátele a
pfiíbuzné, ktefií nejsou ãleny Církve, aby se s námi zúãastnili shromáÏ-
dûní. Mohou tak Církev poznat sami a rozhodnout se, zda se o ní
chtûjí dozvûdût nûco více.

Sestra Villafrancová ze San Fernanda v Mexiku pozvala do svého jed-
nopokojového domku 50 lidí na mimofiádnou Nedûlní ‰kolu pofiáda-
nou misionáfii. Poté byli pfiítomní vyzváni, aby zÛstali na první diskusi.
Nûkolik tûchto lidí bylo pozdûji pokfitûno a bûhem ‰esti let vznikla
v San Fernandu odboãka s 200 ãleny. (Viz Glenn V. Bird, „Miracle at
San Fernando“, New Era, Jan. 1977, 28–29.)

■ PoÏádejte jednu nebo dvû sestry, aby krátce pohovofiily o tom, proã
se zaãaly zajímat o Církev.

Navazujme mezi sebou pfiátelské vztahy
Jsme zde proto, abychom si vzájemnû pomáhali v pokroku. Je tfieba, aby-
chom o sebe jako Pánovy dûti vzájemnû peãovali. President Gordon B.
Hinckley fiekl: „Jsem pfiesvûdãen, Ïe ztratíme jen málo, velmi málo tûch,
ktefií do Církve pfiicházejí, budeme-li o nû lépe peãovat.“ („Vyhledávejte
beránky, paste ovce“, Liahona, ãervenec 1999, 123.)

Jsou-li mezi námi noví ãlenové, máme zodpovûdnost ze v‰ech sil se sna-
Ïit b˘t k nim pfiátel‰tí a pomáhat jim. Mohou si pfiipadat cizí. Musíme se
postarat o to, aby se cítili jako doma. Tomu se fiíká navazování pfiátelsk˘ch
vztahÛ. Navazovat pfiátelské vztahy znamená vzájemnû se povzbuzovat
k tomu, abychom se tû‰ili ze v‰ech poÏehnání evangelia, a pomáhat si
v tom. Znamená to chovat se k sobû zdvofiile a laskavû, sdílet zku‰enosti
a slouÏit si a mít se rádi. Pfiátelské vztahy budujeme tím, Ïe jsme dobfií
pfiátelé a sousedé.

Církev nám v tom pomáhá mnoha zpÛsoby. Nabízí nám programy, jako
je nav‰tûvující uãení, které nás povzbuzují k sluÏbû druh˘m. Pofiádá
shromáÏdûní, kde se spolu mÛÏeme st˘kat. A uãí nás správnému proje-
vování lásky a zájmu.

Také se máme zajímat o rodiny kolem nás, v nichÏ otec, matka, syn
nebo dcera nejsou ãleny Církve. Tyto rodiny nás potfiebují. Tím, Ïe
s nimi navazujeme pfiátelské vztahy a sdílíme s nimi své porozumûní



Lekce 18

137

a lásku, mÛÏeme tûmto rodinám, v nichÏ nûktefií nepatfií k Církvi,
pomoci, aby se sjednotily v evangeliu.

■ Pfieãtûte Efezsk˘m 2:19–20. Jak mÛÏeme nov˘m ãlenÛm projevit, Ïe je
máme rádi a Ïe je pfiijímáme?

Závûr
Svatí posledních dnÛ jsou povûfieni zodpovûdností kázat evangelium
svûtu. Abychom to mohli dûlat, má b˘t kaÏd˘ z nás misionáfiem. Máme
pfiipravovat pfiátele a sousedy na vyslechnutí misionáfisk˘ch lekcí. Není
tfieba, abychom v‰ichni vy‰li do svûta, ale je tfieba, abychom o evangeliu
fiekli pfiátelÛm a sousedÛm. Také tím, Ïe jsme vûrní pfiikázáním Pánû,
ukazujeme lidem kolem sebe cestu k vûãnému Ïivotu. Nov˘m ãlenÛm
mÛÏeme pomáhat tím, Ïe je zveme, aby na shromáÏdûní chodili s námi.
Máme k nim b˘t pfiátel‰tí na shromáÏdûní i v místû, kde Ïijeme. VÏdy
máme b˘t vstfiícní k cizím lidem, ktefií pfiicházejí na na‰e shromáÏdûní.

V˘zva
S modlitbou si zvolte jeden ze zpÛsobÛ misionáfiské práce, o nichÏ se
hovofií v této lekci. Urãete si pfiítele nebo ãlena rodiny, kterého chcete uãit.

Pfiíprava uãitelky
NeÏ budete uãit tuto lekci:

1. Prostudujte si Zásady evangelia, kapitolu 33 „Misionáfiská práce“.

2. Pfiipravte si plakát navrÏen˘ v této lekci, nebo napi‰te informace na
tabuli.

3. Povûfite ãlenky tfiídy vyprávûním pfiíbûhÛ, ãtením ver‰Û z písem
nebo citátÛ, jak to uznáte za vhodné.
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Tato lekce nás má nauãit, jak pomáhat mlad˘m lidem pfiipravit se na
povolání na misii a jak jim pomoci ho vykonávat.

Jak pfiipravovat na‰e mladé lidi na misii
Presidenti Církve nás Ïádají, aby bylo více misionáfiÛ, ktefií by pfiiná‰eli
evangelium svûtu, av‰ak zdÛrazÀují, Ïe musejí b˘t pfiipraveni lépe neÏ
kdykoli pfiedtím. President Spencer W. Kimball fiekl: „Na misii má jít
kaÏd˘ chlapec i mnoho dívek a manÏelsk˘ch párÛ. KaÏd˘ budoucí
misionáfi se má cel˘ Ïivot pfiipravovat morálnû, duchovnû, psychicky a
finanãnû, aby ve velkém programu misionáfiské práce slouÏil vûrnû,
efektivnû a dobfie.“ („Advice to a Young Man: Now Is the Time to
Prepare“, New Era, June 1973, 9; kurzíva pfiidána.)

President Kimball zdÛrazÀoval, Ïe zodpovûdnost za v˘chovu misio-
náfiÛ spoãívá pfiedev‰ím na rodinû. PoÏádal nás, abychom své misio-
náfie pfiipravovali „mnohem lépe, mnohem dfiíve, mnohem déle, tak
aby kaÏd˘ oãekával svou misii s velkou radostí.“ („When the World
Will Be Converted“, Ensign, Oct. 1974, 7.)

■ Jak mÛÏeme pfiipravovat mladé lidi na misionáfiskou sluÏbu jiÏ
v útlém vûku?

■ UkaÏte obrázek 19a „Chlapec poãítá peníze ve své misionáfiské
pokladniãce“.

Star‰í S. Dilworth Young nám poskytl nûkolik uÏiteãn˘ch námûtÛ, jak
pfiipravovat dûti na misionáfiskou sluÏbu. ¤ekl, Ïe se s dûtmi máme
ãasto modlit a prosit svého Otce v nebi, aby jim umoÏnil jít na misii.
Máme jim vyprávût misionáfiské záÏitky z na‰í vlastní rodiny. Také
navrhl, abychom mlad˘m lidem pomáhali seznámit se s písmy, uãili
je poslu‰nosti a poskytovali jim pfiíleÏitosti k sluÏbû druh˘m. Star‰í
Young navrhl, Ïe tûmto dÛleÏit˘m pravdám mÛÏeme uãit pfii rodin-
n˘ch domácích veãerech, kdyÏ se sejdeme u jídla, pfied spaním nebo
pfii rodinném odpoãinku. (Viz Conference Report, Apr. 1972, 82–84;
nebo Ensign, July 1972, 76–77.)
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Star‰í Franklin D. Richards fiekl:

„Jednou z vûcí, o kterou jsem jako mlad˘ muÏ usiloval, bylo, abych
mohl jít na misii. … Jsem pfiesvûdãen, Ïe moje rodina byla pro mé roz-
hodnutí dÛleÏit˘m faktorem.

Pamatuji si, Ïe jsem naslouchal babiãce Jane Snyderové-Richardsové,
která mi vyprávûla o mém dûdeãkovi. … Velmi jsem ho obdivoval. Byl
to skvûl˘ misionáfi – bûhem svého Ïivota slouÏil na nûkolika misiích.
Jsem si jist, Ïe mû to ovlivnilo.“ („Have a Dream“, New Era, Jan.
1978, 4.)

■ UkaÏte obrázek 19b „Matka pfiipravuje syna na misionáfisk˘ Ïivot tím,
Ïe ho uãí vafiit vhodná jídla“.

Sv˘m dospívajícím máme pomoci získat fyzickou zdatnost, aby je misio-
náfiská sluÏba nevyãerpávala. Mají se nauãit pfiipravovat jednoduchá,
ale v˘Ïivná jídla a moudfie nakupovat. Dobré stravovací návyky jsou
nezbytné pro udrÏení zdraví a pro to, aby mûli na svou práci dost sil.
Máme je nauãit prát, Ïehlit a spravovat obleãení. Máme je také nauãit,
jak udrÏovat pofiádek ve svém obydlí. Mohou se uãit hrdosti na to, Ïe
jsou správnû obleãeni a upraveni. MÛÏeme je uãit, aby si ‰etfiili peníze,
poãkali s navazováním váÏné známosti, získali svûdectví a vydávali ho
a ãinili jednotlivé kroky pokání. V‰echno toto mohou dûlat pfiedtím,
neÏ odejdou do misijního pole.

■ Jak mÛÏeme povzbuzovat mladé lidi k tomu, aby si vydûlávali a ‰etfiili
peníze na misii?

KdyÏ star‰í M. Russell Ballard slouÏil jako president misie, poÏádal
misionáfie, aby odpovûdûli na tuto otázku: „Co mohla maminka udûlat,
aby mû pfiipravila lépe?“

Odpovûdûli: „Mûla trvat na tom, abych dával vût‰í pozor, kdyÏ se mû
snaÏila pouãit o vedení domácnosti – jak si uvafiit, uklidit, vyprat,
v˘hodnû nakoupit, jak se postarat o osobní hygienu, jak opravovat
rÛzné vûci, jak si rychle pfiipravit nûco k jídlu.“

Star‰í Ballard pak dal tuto radu: „Matky, uãte své dûti, aby byly citlivé
k potfiebám druh˘ch a aby si jich v‰ímaly. Uãte je znát a pouÏívat
základní zásady dobr˘ch mezilidsk˘ch vztahÛ. … Obejmûte své dûti,
podívejte se jim zpfiíma do oãí a fieknûte jim, aÈ se tûmto dovednostem
nauãí, protoÏe chcete, aby byly na misii ‰Èastné a úspû‰né.“ (Conference
Report, Oct. 1976, 130; nebo Ensign, Nov. 1976, 88.)

■ Jak mÛÏeme sv˘m dûtem pomoci, aby si v‰ímaly potfieb lidí ve své
rodinû, v rodinách sv˘ch pfiátel a na vefiejnosti?

Mají-li misionáfii splnit své povolání tak, jak to Ïádá Pán, musejí se
nauãit zásadû práce. Tûm, ktefií káÏí slovo BoÏí, je v Knize Mormonovû
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fieãeno, aby uãili „se v‰í pílí“ a pracovali „se svou mocí“ (Jákob 1:19).
Misionáfi nebo misionáfika, ktefií mají skuteãnou snahu a pracují pilnû,
jsou ‰Èastní a v˘konní.

Jin˘ b˘val˘ president misie, star‰í Vaughn J. Featherstone, vyprávûl
tento pfiíbûh:

„Jeden star‰í v na‰í misii mûl pomûrnû váÏné zdravotní problémy. …
KdyÏ jsem do na‰í misie pfiijel, pfiispával si, aby nezeslábl a nedostal
chfiipku. KdyÏ pfii‰el domÛ na obûd, chodil si na nûkolik hodin leh-
nout, aby se nenachladil nebo nedostal chfiipku. Jeho spoleãník z toho
byl ne‰Èastn˘, a tak mi zavolal.

Zatelefonoval jsem lékafii tohoto star‰ího. Ten mi fiekl: ‚Není na tom
dobfie, ale je to s ním lep‰í, neÏ kdyÏ do misijního pole pfiijel. A to, kolik
hodin bude pracovat, jeho stav nijak neovlivní.‘ Zavolal jsem si star‰ího
do kanceláfie a fiekl jsem mu, Ïe budu radûji, kdyÏ chfiipku skuteãnû
dostane, neÏ kdyÏ se toho bude stále bát. Hovofiil jsem s ním o zásadû
… pustit se jednodu‰e do práce a dûlat to, k ãemu ho Pán povolal. …

Moji radu pfiijal a zafiídil se podle ní. Stal se jedním z nejlep‰ích misio-
náfiÛ v misii. Zjistil, jak … mÛÏe pracovat.“ („Self-Denial“, New Era,
Nov. 1977, 7.)

■ Jak˘ vliv mohou mít mladé Ïeny na mladé muÏe pfii pfiípravû na misii?

Mladé Ïeny mohou mít na chování mlad˘ch muÏÛ velk˘ vliv. Mladá
Ïena má zavést vysoká morální mûfiítka v oblékání, v fieãi a v jednání.
Má b˘t pfiíkladem spravedlivosti. Star‰í David B. Haight v proslovu
k mlad˘m Ïenám Církve fiekl:

„Vy, mladé Ïeny, hrajete v pfiípravû a v pfiípravném ‰kolení na‰ich
mlad˘ch muÏÛ zásadní roli. …

Ty, dcero Sionská, mÛÏe‰ b˘t záfiiv˘m svûtlem, bude‰-li dobr˘m pfiíkla-
dem. ZdrÏuj se pfiedãasn˘ch schÛzek a váÏn˘ch známostí. … Rozvíjej
svou mysl a osobnost. … Oba máte talenty, které mÛÏete rozvíjet a sdílet.

âti skvûlé knihy. Poslouchej dobrou hudbu. UvaÏuj a hovofi o poÏehná-
ních obsaÏen˘ch ve Slovû moudrosti. …

âti písma. …

Mladého muÏe mÛÏe‰ povzbuzovat, ovlivÀovat a dokonce ochránit v klí-
ãovém období jeho Ïivota. … Svou lásku k Pánovi projevuje‰ tím, Ïe mla-
dému muÏi pomáhá‰ zÛstat zpÛsobil˘m a pfiipraven˘m slouÏit Pánu.“
(Conference Report, Oct. 1977, 86–88; nebo Ensign, Nov. 1977, 57–58.)

Je dÛleÏité, aby se mladé Ïeny chovaly k mlad˘m muÏÛm s úctou a
aby je povzbuzovaly k sluÏbû na misii na pln˘ úvazek. Jakékoli my‰-
lenky na sÀatek mají poãkat, dokud se mladí muÏi nevrátí z misie.
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Jak pomáhat misionáfiÛm vykonávat jejich povolání
âasto myslíme na misionáfie, které jsme poznali, a zvlá‰tû na ty, ktefií
nás uãili evangeliu jako první. VáÏíme si jejich obûti a pfiíkladu. Svou
vdûãnost jim a na‰emu Otci v nebi mÛÏeme projevit tím, Ïe budeme
ostatním misionáfiÛm pomáhat lépe vykonávat jejich povolání. KdyÏ
na‰e mladé Ïeny a mladí muÏi slouÏí na misii, potfiebují na‰i nepfietrÏi-
tou pomoc a podporu. MÛÏeme se za nû modlit a dbát na to, aby chá-
pali dÛleÏitost modlitby.

Star‰í Hugh B. Brown vyprávûl, jak mu matka pomohla, aby bûhem
misie v Anglii spoléhal na Pána. Pfii odjezdu mu fiekla: „‚Hugu, synu,
pamatuje‰ si, jak si jako mal˘ chlapec míval ãasto ‰patné sny, noãní
mÛry, a jak jsi na mû volal do vedlej‰ího pokoje, kde jsem spala: „Mami,
mami, jsi tam?“ Pamatuje‰, jak jsem ti vÏdy fiekla: „Ano, synu, jsem
tady. Otoã se a spi dál. V‰echno je v pofiádku.“‘ Pak fiekla: ‚Chlapãe, teì
nás musí oddûlit pût tisíc mil pfies cel˘ kontinent a oceán. Nebude‰ mít
‰patné sny jen v noci, ale mnohokrát se ti i ve dne bude chtít volat o
pomoc a útûchu. Synu, aÏ na tebe dolehnou tûÏkosti, aÏ se setká‰
s poku‰ením, aÏ bude‰ zmaten˘ a nebude‰ vûdût, kam jít, zavolej a
fiekni: „Otãe, jsi tam?“‘ A pak fiekla: ‚Chlapãe, slibuji ti, Ïe ti vÏdy
odpoví a Ïe se nemusí‰ bát.‘“ (The Abundant Life [1965], 202–203.)

■ Jak jinak mÛÏeme je‰tû misionáfiÛm pomáhat vykonávat jejich povolání?

Máme jim psát. Star‰í Gordon B. Hinckley nám ohlednû psaní misio-
náfiÛm poradil toto: „Mé srdce se obrací k misionáfii, kter˘ nedostává
pravidelnû dopisy z domova. Jeden dopis za t˘den je obecnû dobré
pravidlo. Na druhé stranû pfiíli‰ mnoho dopisÛ mÛÏe oslabovat misio-
náfiovu morálku. Aby byl misionáfi v˘konn˘, musí se odstûhovat
z domu; to, jaké dopisy dostává, bude mít proto velk˘ vliv na to, co
dûlá a jak se cítí. Dopisy, které líãí domácí problémy, které se soustfie-
ìují na tûÏkosti, oslabují misionáfiovu morálku. Moudfií pisatelé
dopisÛ se zamûfií na vyjádfiení kladn˘ch pocitÛ – jak jsou hrdí na to,
Ïe mají misionáfie ve sluÏbû v poli, jak jim Pán Ïehná díky jeho práci
pfii sluÏbû. Takové dopisy jsou pro Ïivot misionáfie poÏehnáním.“
(Quoted by Brian Kelly in „A Visit with Elder Gordon B. Hinckley
about Missionary Work“, New Era, June 1973, 32.)

■ Jaké dopisy mají misionáfiÛm psát mladé Ïeny?

Mladé Ïeny mají s misionáfii sdílet duchovní zku‰enosti a také jim mají
psát radostné zprávy o pfiátelích a o domovû.

■ Jak mÛÏeme pomáhat misionáfiÛm ve své oblasti?

Misionáfie mÛÏeme seznámit s ãleny rodiny a s pfiáteli, ktefií nejsou ãleny
Církve. MÛÏeme také dbát na to, abychom je zbyteãnû nepfiipravovali o
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ãas. KdyÏ je pozveme k sobû domÛ na jídlo, mÛÏeme je rychle obslou-
Ïit. Pak je mÛÏeme povzbudit k tomu, aby ode‰li a pokraãovali v práci.
Nemáme je Ïádat, aby nám pomohli um˘t nádobí, ani jim to nemáme
dovolit. Nemáme je zvát, aby se s námi dívali na televizi. MÛÏeme se
seznámit s misionáfisk˘mi pravidly a mÛÏeme misionáfiÛm pomáhat
je dodrÏovat.

Zvlá‰tû mladé Ïeny se mají zdrÏet toho, aby nepl˘tvaly ãasem misio-
náfiÛ na nedÛleÏité ãinnosti. Mladé Ïeny nemají b˘t s misionáfiem
nikdy samy, ani si s ním nemají vytváfiet blízké vztahy. Mladé Ïeny
nemají psát ani telefonovat misionáfiÛm ve své oblasti.

Budeme-li mít v‰ichni k misionáfiÛm a k jejich povolání úctu, pomÛÏeme
jim tím uãit evangeliu druhé.

Závûr
Star‰í Gordon B. Hinckley fiekl, Ïe „misionáfiská práce nebyla nikdy
snadná, av‰ak její radostné odmûny jsou nesrovnatelné s jak˘mkoli
jin˘m záÏitkem. Nûco tak vzácného jako evangelium JeÏí‰e Krista je
hodno ve‰kerého úsilí a obûtování ãasu a prostfiedkÛ, které na jeho
v˘uku vynakládáme.“ (New Era, June 1973, 30.)

Jako Ïeny v Církvi máme dûlat v‰e, co mÛÏeme, abychom mlad˘m
lidem pomohly pfiipravit se na povolání na misii a abychom jim ho
pomohly vykonávat. Na‰e úsilí mÛÏe ovlivnit to, zda na misii pÛjdou
nebo ne. Na‰e povzbuzování má velk˘ vliv na to, jak obstojí v misijním
poli. Sv˘m misionáfiÛm mÛÏeme pomoci pfiipravit se tak, aby zaÏívali
radost, aÏ budou na‰im bratrÛm a sestrám pfiiná‰et spasení. (Viz NaS
18:15–16.) Své úsilí máme ãasto hodnotit, máme se radit s církevními
vedoucími a ostatními ãleny, abychom získaly námûty, a máme Ïádat
svého Otce v nebi o inspiraci pfiitom, kdyÏ pomáháme sv˘m misioná-
fiÛm pfiiná‰et evangelium svûtu.

V˘zva
Doma si tuto lekci pfieãtûte znovu. Zvolte si nûkteré zpÛsoby, jak mÛ-
Ïete sv˘m dûtem nebo sobû pomoci pfiipravit se na misii. ZhodnoÈte své
vztahy s budoucími misionáfii a s misionáfii na pln˘ úvazek a urãete si,
jak je mÛÏete více podporovat. Rozhodnûte se s rodinou, Ïe budete pra-
videlnû psát dopisy nûkomu, kdo je na misii.

Pfiíprava uãitelky
NeÏ budete uãit tuto lekci:

1. Prostudujte si Zásady evangelia, kapitolu 33 „Misionáfiská práce“.

2. Povûfite ãlenky tfiídy vyprávûním pfiíbûhÛ, ãtením ver‰Û z písem
nebo citátÛ, jak to uznáte za vhodné.
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Tato lekce nám má pomoci uspofiádat si domov a správnû vyuÏívat ãas.

Pofiádek v domovû nám umoÏÀuje dûlat dal‰í dÛleÏité vûci
President Brigham Young fiekl: „Ve sv˘ch rÛzn˘ch zamûstnáních
uvaÏujte o pofiádku a ãistotû. … Zkrá‰lujte svÛj domov a své srdce
ozdobte milostí BoÏí.“ (Discourses of Brigham Young, sel. John A.
Widtsoe [1954], 200.)

Pro vedení domácnosti je také dÛleÏité b˘t schopnou hospodyní.
UdrÏujeme-li v domovû pofiádek, máme pocit hrdosti. Je-li domov
ãist˘, tû‰íme se tam z klidné atmosféry. MÛÏeme najít v‰e, co chceme,
kdykoli si to pfiejeme. V uspofiádaném domovû se pofiádek udrÏuje
snadnûji neÏ v domovû neuspofiádaném.

Je tfieba uspofiádat si nejen domov, ale i ãas. Nûkteré Ïeny tráví úkli-
dem domova pfiíli‰ mnoho ãasu. Je tfieba, aby se nauãily vûnovat
domácím pracím ménû ãasu, aby ho tak mohly více vûnovat rodinû,
rozvíjení talentÛ a sluÏbû druh˘m. Domácí práce jsou dÛleÏité, ale
nemají b˘t vykonávány na úkor dÛleÏitûj‰ích vûcí. Pofiádek v domovû
nemá b˘t na‰ím hlavním cílem; má b˘t souãástí cíle b˘t ‰Èastné a mít
‰Èastnou rodinu. Je tfieba, abychom mûly ãas na rozvíjení talentÛ a na
to, abychom se uãily Ïít podle zásad evangelia. Máme mít ãas na
sluÏbu v církevních povoláních, na pomoc bliÏním a lidem v nouzi
a na to, abychom byly dobr˘mi misionáfikami. UdrÏujeme-li v domovû
pofiádek tak, abychom domácími pracemi netrávily pfiíli‰ mnoho
ãasu, mÛÏeme vûnovat více ãasu rodinn˘m ãinnostem a jin˘m dÛleÏi-
t˘m vûcem.

■ UkaÏte obrázek 20a „Rodina se tû‰í ze spoleãného hudebního veãera“.

■ PoÏádejte sestry, aby se zamyslely nad tûmito otázkami: Co je smys-
lem mého Ïivota? Jak bych mûla trávit vût‰inu ãasu? Proã je dÛleÏité
udrÏovat rovnováhu mezi sv˘mi ãinnostmi, rodinou a domácími
pracemi?
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Místo pro v‰echno
Má-li b˘t dÛm pohodln˘, musí b˘t zafiízen prakticky. Prvním krokem
pfii organizování domova je rozhodnutí, ãemu má kaÏdá místnost slou-
Ïit. To, co v této místnosti potfiebujeme, pak mÛÏeme uloÏit do uspofiá-
dan˘ch zásuvek a skfiíní.

■ Volitelná ukázka: PoloÏte na stÛl krabici s rozmanit˘mi vûcmi.
PoÏádejte nûkterou sestru, aby ukázala, co by udûlala, kdyby pomá-
hala sousedce uspofiádat domov. AÈ roztfiídí vûci z krabice do nûko-
lika hromádek. V kaÏdé mají b˘t vûci natolik blízké, Ïe patfií do
jedné zásuvky nebo skfiínû.

Nûkdy nemáme dostatek polic, skfiíní ãi zásuvek. Je-li tomu tak, mÛÏeme
samy nebo manÏel nûjaké koupit nebo vyrobit.

I kdyÏ máme úloÏného prostoru dostatek, mÛÏe se stát, Ïe ani tak se
nám tam v‰echny vûci nevejdou. V tom pfiípadû je vhodné vûci projít
a rozhodnout se, které mÛÏe pouÏít nûkdo jin˘, které vyhodíme a
které budeme skladovat nûkde jinde. Rozhodneme-li se nûco sklado-
vat, máme to uloÏit do fiádnû oznaãen˘ch nádob. Nápisy nám pomá-
hají, abychom snadno a rychle na‰ly to, co potfiebujeme. DÛleÏité
písemnosti, jako jsou závûti, smlouvy, pojistky a rodinné fotografie,
mají b˘t uspofiádány, popsány a uloÏeny.

UdrÏování pofiádku v domovû je snaz‰í, snaÏí-li se o to v‰ichni ãle-
nové rodiny. Na zodpovûdnosti za udrÏování ãistoty a pofiádku
v domovû se má podílet kaÏd˘. President Brigham Young radil: „Uãte
malé dûti zásadám pofiádku; dívku, aby uloÏila smeták na místo, kam
patfií, … a v‰echno ostatní na své místo. Uãte je, aby si odkládaly oble-
ãení úhlednû a tam, kde ho lze najít. … Uãte chlapce, aby odkládali
motyku, r˘ã atd. tam, kde je nezniãí rez; … a dohlédnûte na to, aby
po práci posbírali nástroje a uloÏili je na správné místo.“ (Discourses
of Brigham Young, sel. John A. Widtsoe [1954], 211.)

■ UkaÏte obrázek 20b „Sestra uãí své malé dûti ãistotû a pofiádku“.
PoÏádejte sestry, aby vyprávûly o tom, jak ãleny rodiny uãí, aby si
zvykli odkládat vûci na své místo.

Jak si zjednodu‰it domácí práce
Pokud si pfiedem uspofiádáme pracovní prostfiedí, zabere nám práce
ménû ãasu. Je uÏiteãné uspofiádat si potfiebné vûci pfiedem, abychom se
nemusely vracet pro nûco, co potfiebujeme. MÛÏeme také u‰etfiit energii
tím, Ïe potfiebné nástroje odkládáme tak, abychom je mûly po ruce.

Dal‰í moÏností, jak si zjednodu‰it práci, je uklidit po sobû hned, jak-
mile nûco dokonãíme. Nepofiádek se rychle hromadí. Necháme-li na
stole nebo na jin˘ch pracovních plochách nepofiádek, tím spí‰e nám
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mÛÏe nûco spadnout. Nádobí se myje hÛfie, necháme-li na nûm za-
schnout jídlo. âím dfiíve po sobû uklidíme, tím snadnûj‰í to je.

Tfietí moÏností, jak si mÛÏeme domácí práce usnadnit, je dûlat více vûcí
najednou. Nûkteré hospodynû nosí zástûru s kapsami. Mohou prochá-
zet po domû a pfiitom uklízet v‰e, co se naskytne. ·ikovné hospodynû
nûkteré ãinnosti spojují. KdyÏ napfiíklad dûlají nûco rukama, mohou
pfiitom mluvit nebo plánovat. Mohou skládat obleãení a pfiitom uãit
dûti, jak vyfie‰it osobní problém, nebo telefonovat. Je zábavné vym˘‰let
zpÛsoby, jak vyuÏívat ãas efektivnû.

■ PoÏádejte ãlenky tfiídy, aby se podûlily o nápady, jak si pfii domácích
pracích u‰etfiit ãas.

Mnohé máme bûhem dne ãas, kter˘ promarníme proto, Ïe jsme si nena-
plánovaly, jak ho vyuÏijeme.

■ Jak mÛÏeme trávit voln˘ ãas uÏiteãnûji?

âas, kter˘ jsme u‰etfiily tím, Ïe jsme pracovaly úãelnû, mÛÏeme vyu-
Ïít k odpoãinku a k potû‰ení vlastnímu nebo své rodiny, k pomoci
druh˘m nebo k práci na dlouhodob˘ch úkolech, jako je napfiíklad
rodinná historie.

■ Na co byste mûly rády ãas?

Plánování nám pomáhá stihnout, co potfiebujeme
Nûktefií lidé mají stále hodnû práce, ale zdá se, Ïe toho pfiesto mnoho
nestihnou. Je tfieba rozhodnout se, co je pro nás nejdÛleÏitûj‰í, a to
udûlat jako první.

■ PoÏádejte jednu sestru, aby jmenovala ‰est nejdÛleÏitûj‰ích vûcí, které
má zítra udûlat. Napi‰te je na tabuli. Pak ji poÏádejte, aby je sefiadila
podle dÛleÏitosti. Navrhnûte sestrám, aby tento postup vyzkou‰ely
pfii plánování svého dne s tím, Ïe vÏdy, neÏ se pustí do nûãeho dal-
‰ího, dokonãí to, co právû dûlají.

Nûkdy nestihneme udûlat v‰e, co jsme si na cel˘ den naplánovaly.
Udûláme-li v‰ak to nejdÛleÏitûj‰í jako první, vyuÏíváme svÛj ãas
správnû. Pfii plánování práce je dÛleÏité pamatovat na to, Ïe máme
b˘t pfiizpÛsobivé. Jen zfiídka se na‰e plány splní pfiesnû tak, jak jsme
si to pfiedstavovaly. Bûhem dne nás vyru‰ují malé i velké naléhavé
vûci, av‰ak víme-li, kam jdeme, svou práci vykonáme. Na konci dne
budeme mít dobr˘ pocit. Budeme moci trávit více ãasu s rodinou.

Závûr
Pofiádek mÛÏe pfiispût ke klidu a k souladu v na‰em domovû. MÛÏeme
mít více ãasu na rozvíjení talentÛ a na sluÏbu druh˘m.
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V˘zva
Tento t˘den se zaãnûte lépe organizovat. VyuÏívejte lépe ãas.

Dal‰í pasáÏe z písem

■ Nauka a smlouvy 88:119 (zorganizujte se a pfiipravte kaÏdou nut-
nou vûc)

Pfiíprava uãitelky
NeÏ budete uãit tuto lekci:

1. (Volitelné.) Pfiineste velkou krabici plnou rÛzn˘ch vûcí z domova,
napfiíklad obleãení rÛzn˘ch velikostí, hraãky, nástroje, kuchyÀské
potfieby atd.

2. Povûfite ãlenky tfiídy vyprávûním pfiíbûhÛ, ãtením ver‰Û z písem
nebo citátÛ, jak to uznáte za vhodné.
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Tato lekce nám má pomoci nauãit se, jak máme spravovat své finance.

PouÏívejme své zdroje moudfie
„Hospodinova jest zemû, a plnost její.“ (Îalm 24:1.)

President Brigham Young fiekl, Ïe Pán „pfiedal tomuto lidu znaãnou
ãást. … Ta ale není na‰e a v‰e, co máme dûlat, je snaÏit se a zji‰Èovat, co
Pán chce, abychom dûlali s tím, co máme ve svém vlastnictví, a potom
jít a dûlat to.“ Brigham Young také fiekl, Ïe to mÛÏeme dokázat „vírou,
trpûlivostí a pracovitostí“. (Viz Discourses of Brigham Young, sel. John A.
Widtsoe [1954], 305.)

■ Co nám Pán dal, aby nám pomohl postarat se o na‰i rodinu?
Pfiem˘‰lejte o tom, jak pfiíjem va‰í rodiny závisí na tom, co nám
Pán dal, kdyÏ stvofiil tuto zem.

Pán nám dal plnost zemû. Smrtelníci vytvofiili peníze, aby si mohli vzá-
jemnû platit za vûci, které pocházejí ze zemû. „Penûzi mÛÏe b˘t cokoli,
co se lidé uvolí pfiijímat v˘mûnou za vûci, které prodávají, nebo práci,
kterou odvádûjí.“ (World Book Encyclopedia [1977], 13:588.) Peníze jsou
mûfiítkem hodnoty. Ve v‰ech kulturách existuje nûjaká forma penûz.
Máme se nauãit pouÏívat peníze tak, jak si to od nás Pán pfieje.

Plánujme si, jak naloÏíme s pfiíjmem
Peníze mohou b˘t nástrojem ke konání dobra. Pán si pfieje, aby se nám
dafiilo dobfie. Pfieje si, abychom se starali o svou rodinu a pomáhali Jeho
dílu na zemi. Spravujeme-li peníze moudfie a pouÏíváme-li je tak, jak si
to Pán pfieje, pak nám Ïehná pfii uspokojování na‰ich potfieb. Máme se
nauãit s penûzi hospodafiit. Máme se pfiipravit na to, abychom dokázali
zacházet s penûzi moudfie. To, jak peníze pouÏíváme, ukazuje, jak˘
postoj máme k druh˘m, k Pánovi a k Jeho dílu a k sobû sam˘m. Uka-
zuje to, zda jsme ‰tûdfií nebo sobeãtí, ‰etrní, ãi zda pl˘tváme.

■ Pfieãtûte Luká‰e 14:28–30. Co musíme udûlat pfiedtím, neÏ pouÏijeme
jakékoli své peníze?
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■ UkaÏte obrázek 21a „Rodina diskutuje o rozpoãtu“.

Je tfieba, abychom si jako rodina spoleãnû naplánovali, jak své peníze
vynaloÏíme. Tento plán se naz˘vá rozpoãet. UmoÏÀuje nám mít kon-
trolu. Díky tomu neutrácíme peníze za vûci, které nejsou dÛleÏité.
KaÏd˘ úspû‰n˘ podnik funguje na základû rozpoãtu. I Církev pouÏí-
vá rozpoãet.

KaÏdá rodina bude mít jin˘ rozpoãet. Co je dÛleÏité pro jednu rodinu,
mÛÏe b˘t ménû dÛleÏité pro druhou. Je tfieba rozhodnout se, co je nej-
dÛleÏitûj‰í pro na‰i rodinu. Je tfieba stanovit si finanãní cíle. To mÛÏeme
udûlat doma pfii rodinné radû.

Jedním z velk˘ch pfiikázání, která nám byla dána, je zákon desátku. Jako
Svatí posledních dnÛ máme tuto poloÏku ve svém rozpoãtu povaÏovat
za prvofiadou. Pán nám bude Ïehnat, budeme-li toto pfiikázání dodrÏo-
vat. Vûnujeme-li dÛslednû desetinu svého pfiíjmu na desátek, máme jis-
totu, Ïe nám Pán sv˘m zpÛsobem poÏehná. (Viz Malachiá‰ 3:10; Matou‰
6:33.) Je pro nás útûchou vûdût, Ïe Pánu záleÏí na na‰em ãasném blahu.
Bude nám Ïehnat, budeme-li jednat ãestnû a prokáÏeme-li ochotu dát
BoÏí království na první místo.

Jak sestavit rozpoãet

■ UkaÏte plakát 21b „Pfiíklad rozpoãtu“.

Prvním krokem pfii sestavování rozpoãtu je seãtení v‰ech zdrojÛ pfiíjmÛ.
Potfiebujeme zjistit, jak˘ máme celkov˘ pfiíjem kaÏd˘ mûsíc.

■ Napi‰te na tabuli: Celkov˘ pfiíjem.

Z tohoto celkového pfiíjmu odeãteme 10 % na desátek.

■ Napi‰te na tabuli: Desátek – 10 %.

Dal‰ím krokem je dát si stranou peníze na církevní pfiíspûvky, mezi
které patfií napfiíklad postní obûti ãi pfiíspûvky do misionáfiského fondu.

■ Napi‰te na tabuli: Církevní pfiíspûvky.

Poté, co zaplatíme desátek a ostatní církevní pfiíspûvky, máme si dát
stranou peníze na úspory. Církevní vedoucí doporuãují, abychom se
kaÏd˘ mûsíc snaÏili uspofiit stejnou ãástku, jakou platíme na desátek –
tedy 10 %. (Viz Relief Society Courses of Study, 1977–78 [1977], 56–57.)
Máme-li finanãní problémy, mÛÏeme sníÏit ãástku, kterou spofiíme, ale
je tfieba, abychom kaÏd˘ mûsíc u‰etfiili alespoÀ nûco. Úspory pouÏijeme
v neãekan˘ch nouzov˘ch situacích, jako je nezamûstnanost, nemoc
nebo úraz. Také je tfieba, abychom si ‰etfiili na misii, vzdûlání, cesty
do chrámu a na jiné dlouhodobé cíle.
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21b Pfiíklad rozpoãtu

Rozpoãet

Celkov˘ pfiíjem

Desátek – 10 %

Církevní pfiíspûvky

Úspory

Jídlo

Obleãení

Bydlení

V˘daje na lékafiskou péãi

Doprava

SluÏby

Ostatní

Ostatní

Ostatní

Celkové v˘daje



156

21c Nábytek si mÛÏeme velmi levnû vyrobit sami
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■ Napi‰te na tabuli: Úspory.

Nejsme-li schopni mnoho penûz u‰etfiit, mÛÏeme se snaÏit b˘t doma
‰etrní. MÛÏeme se spolehnout na vlastní talenty a schopnosti, které
máme. To nám pomÛÏe u‰etfiit mnoho penûz. MÛÏeme zahradniãit a
pûstovat si nûkteré potraviny. MÛÏeme znovu pouÏít staré obleãení tím,
Ïe ho upravíme podle nové módy. MÛÏeme si vyrobit nov˘ nábytek ze
starého a vyrobit nové hraãky z bed˘nek, polínek, odfiezkÛ dfieva,
zbytkÛ látek a knoflíkÛ. Pfie‰íváním obleãení a modernizováním
nábytku si mÛÏeme opatfiit mnoho vûcí.

■ UkaÏte obrázek 21c „Nábytek si mÛÏeme velmi levnû vyrobit sami“.

■ PoÏádejte sestry, aby ostatním ukázaly pfiedmûty, které si pfiinesly.
PoÏádejte je, aby povûdûly, jak je vypûstovaly nebo vyrobily.

Dal‰í poloÏkou na‰eho rozpoãtu mají b˘t základní Ïivotní potfieby:
jídlo, obleãení a bydlení. âástka, kterou za nû utratíme, se bude li‰it
v závislosti na tom, jak jsme ‰etrní a jak velká je na‰e rodina. Rodiny,
které nakupují hotové v˘robky nebo v˘robky komerãnû balené, utratí
více neÏ ty, které vafií ze základních surovin nebo které jedí potraviny
z vlastní zahrady. Nakupovat s rozvahou znamená dávat pozor na
slevy, kupovat jen potfiebné vûci a vyh˘bat se luxusu. U‰etfiit mÛÏeme
i tím, Ïe pfie‰íváme staré obleãení nebo kupujeme zlevnûné látky a
z nich sami ‰ijeme, namísto toho, abychom kupovali hotové obleãení.
Nûkteré rodiny ‰etfií tím, Ïe mají levnûj‰í bydlení.

■ Napi‰te na tabuli: Jídlo, obleãení a bydlení.

Rodiny potfiebují rozpoãet i na mnoho dal‰ích oblastí. Jednou z nich
jsou v˘daje na lékafiskou péãi. Dal‰ími oblastmi b˘vá doprava, topení,
elektfiina a voda. Tyto poslední poloÏky se naz˘vají sluÏby.

■ Napi‰te na tabuli: V˘daje na lékafiskou péãi, doprava a sluÏby.

Z penûz, které nám zb˘vají, si mÛÏeme naplánovat nákup vûcí, které
bychom mûli rádi, ale které ve skuteãnosti nepotfiebujeme. MÛÏe to
b˘t rodinná dovolená, dárky, kino apod.

■ Napi‰te na tabuli: Ostatní.

Nezb˘vají-li nám Ïádné peníze nebo nemáme-li dost penûz na v‰echny
nezbytné vûci, budeme muset upravit ãástky, které jsme si naplánovaly
na jednotlivé oblasti. Jakmile se rozhodneme, na co peníze vynaloÏíme,
musíme rozpoãet dodrÏovat. Utratíme-li peníze pfiidûlené do urãité
oblasti, nemáme v ní jiÏ nic utratit, dokud nebudeme mít dal‰í pfiíjem.
Vyskytne-li se naléhavá potfieba, mÛÏeme si vypÛjãit z nejménû dÛle-
Ïité oblasti rozpoãtu.
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Pfií‰tí mûsíc se mÛÏeme rozhodnout pro jin˘ rozpoãet, neÏ jak˘ jsme
mûli v pfiedchozím mûsíci. Máme mít takov˘ rozpoãet, jak˘ vyhovuje
potfiebám na‰í rodiny. AÏ budeme s rozpoãtem pracovat, poznáme
jeho hodnotu spoãívající v tom, Ïe nám pomáhá pouÏívat své peníze
moudfie.

■ Jak˘ch poÏehnání se nám dostává, pokud se sv˘m rozpoãtem fiídíme?
Proã je dÛleÏité, abychom své dûti uãily hospodafiit s pfiíjmem? Jak to
mÛÏeme dûlat?

Vyh˘bejme se dluhu

■ Pfieãtûte Nauku a smlouvy 104:78. Proã si myslíte, Ïe nám Pán pfiikázal,
abychom se nezadluÏovali?

V této oblasti se nám téÏ dostalo rady od presidenta J. Reubena
Clarka ml.:

„Vyh˘bejme se dluhu tak, jako bychom se vyh˘bali moru; jsme-li právû
zadluÏeni, zbavme se tohoto dluhu; ne-li dnes, tedy zítra.

Îijme pfiesnû a nekompromisnû v rámci svého pfiíjmu a spofime trochu.“
(Conference Report, Apr. 1937, 26.)

Dluh mÛÏeme sníÏit tím, Ïe ho zahrneme do rozpoãtu. MoÏná se
budeme muset omezit v ostatních oblastech, ale na‰i proroci nám fiíkají,
abychom se dluhu vyh˘bali. Nejde-li o pofiízení bydlení nebo jin˘ch
velmi dÛleÏit˘ch vûcí, máme se vyh˘bat nákupÛm na úvûr. DluÏíme-li
peníze, máme je splatit, jak jsme slíbili, abychom byli ve ve‰kerém jed-
nání s druh˘mi ãestní.

President N. Eldon Tanner nás varoval pfied jedním velk˘m nebezpeãím
spojen˘m s dluhem: „[Lidé] se nemohou tû‰it z Ïivota, jsou-li zadluÏeni
natolik, Ïe nevûdí, co bude dál. Vede to k napûtí v rodinû, k obavám a sta-
rostem a nûkdy i k rozvodu jen proto, Ïe lidé neÏijí podle sv˘ch finan-
ãních moÏností.“ (Address at Welfare Agriculture Meeting, 9 Apr. 1966;
quoted in Relief Society Courses of Study, 1977–78, [1977], 81.)

■ Jak˘ch poÏehnání se nám dostává, nejsme-li zadluÏeni?

Závûr
Pán nám dal tuto zemi, abychom se o sebe mohli postarat. Pfieje si,
aby se nám dafiilo. Spravujeme-li své peníze moudfie a je-li pro nás
království BoÏí na prvním místû, Pán nám bude Ïehnat finanãnû i
duchovnû.
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V˘zva
Udûlejte si ãas na sestavení rozpoãtu na pfií‰tí mûsíc. Otcové a matky
mohou o rozpoãtu diskutovat s dûtmi pfii rodinné radû. Máte-li dluhy,
rozhodnûte se, jak je zmen‰íte. SnaÏte se kaÏd˘ mûsíc nûco uspofiit.

Pfiíprava uãitelky
NeÏ budete uãit tuto lekci:

1. PoÏádejte tfii nebo ãtyfii sestry, aby pfiinesly jednu vûc z domácí
v˘roby, jako je vlastnoruãnû vypûstované ovoce nebo zelenina,
vlastnoruãnû vyrobené obleãení, hraãka nebo ozdobn˘ pfiedmût.

2. Povûfite ãlenky tfiídy vyprávûním pfiíbûhÛ, ãtením ver‰Û z písem
nebo citátÛ, jak to uznáte za vhodné.
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Tato lekce nám má pomoci nauãit se, jaké potraviny musíme jíst, aby-
chom si udrÏeli zdraví.

Nebesk˘ Otec si pfieje, abychom byli zdraví
Nebesk˘ Otec nás velmi miluje. ProtoÏe si pfieje, abychom se na zemi
tû‰ili zdraví, dal nám pokyny ohlednû potravin a dal‰ích vûcí, které
pfiijímáme do tûla. Tyto pokyny se nacházejí v Nauce a smlouvách 89
a fiíká se jim téÏ Slovo moudrosti. Ve Slovû moudrosti je nám fieãeno,
abychom jedli urãité druhy potravin, které podporují zdraví. Je tam
také fieãeno, Ïe se máme zdrÏovat urãit˘ch látek, jako je ãaj, káva,
alkohol a tabák, které jsou pro nás ‰kodlivé.

RÛzné druhy potravin pfiispívají rÛzn˘m zpÛsobem k na‰emu zdraví

■ Pfieãtûte Nauku a smlouvy 89:10–11. O jak˘ch potravinách se hovofií
v tûchto ver‰ích? Jaké druhy ovoce a zeleniny jsou k dostání v na‰í
oblasti?

Ovoce a zelenina jsou dÛleÏité, protoÏe obsahují vitamíny, které nás
chrání pfied nûkter˘mi nemocemi. Konzumace tûchto potravin nám
pomáhá chránit se pfied nûkter˘mi druhy slepoty a infekcí a zlep‰uje
hojení ran. Tyto potraviny nás také chrání pfied mnoha dal‰ími zdra-
votními problémy.

■ Pfieãtûte Nauku a smlouvy 89:12–13. O jak˘ch potravinách se hovofií
v tûchto ver‰ích?

Maso, drÛbeÏ, vejce a ryby jsou dobr˘m zdrojem bílkovin, jeÏ na‰e tûlo
potfiebuje k tomu, aby bylo silné. Mléko, jogurty a s˘r jsou také dob-
r˘m zdrojem bílkovin. Bílkoviny vytváfiejí svalovou tkáÀ a pomáhají
nám pfii uzdravování z nemoci. Zvlá‰tû tûhotné Ïeny a malé dûti potfie-
bují bílkoviny pro správn˘ v˘voj. Tyto potraviny také obsahují mine-
rály, jako je Ïelezo a vápník, které napomáhají správnému rozvoji a
fungování na‰eho tûla.
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22a Potraviny ze v‰ech potravinov˘ch skupin
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22b Pyramida zdravého jídelníãku

Pyramida zdravého jídelníãku
Doporuãení pro skladbu jídelníãku na kaÏd˘ den

Tuky, oleje a sladkosti

KONZUMUJTE SE ST¤ÍDMOSTÍ

Mléko, jogurty a s˘ry

2–3 DÁVKY Maso, drÛbeÏ, ryby, 
fazole, vejce a ofiechy

2–3 DÁVKY

Zelenina

3–5 DÁVEK

Ovoce

2–4 DÁVKY

Chléb, obilniny, r˘Ïe a tûstoviny

6–11 DÁVEK
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■ Pfieãtûte Nauku a smlouvy 89:14–17. O jak˘ch potravinách se hovofií
v tûchto ver‰ích? Které podobné potraviny jíte?

Kromû obilí se v 16. ver‰i hovofií i o plodech popínav˘ch rostlin, jako
jsou melouny, d˘nû, rajská jablka, hrách a fazole. Tyto potraviny jsou
obilninám blízké v tom, jak pomáhají tûlu. Poskytují nám nûkteré
potfiebné bílkoviny, vitamíny a minerály. A co je nejdÛleÏitûj‰í, posky-
tují nám uhlovodany, ãili pfiírodní ‰kroby a cukry. Z uhlovodanÛ tûlo
vyrábí energii, kterou potfiebujeme ke kaÏdodenním ãinnostem.

K udrÏení zdraví je nutná pestrá strava
Nûktefií lidé si myslí, Ïe není podstatné, co jedí, pokud se tím nasytí.
To není pravda. Îádn˘ druh potravin nemÛÏe nahradit jin˘ druh.
KaÏd˘ má svou hodnotu. Potfiebujeme vitamíny z ovoce a zeleniny,
aby nás chránily pfied nûkter˘mi nemocemi. Potfiebujeme bílkoviny
z masa a z dal‰ích potravin pro rÛst. (Rozhodnou-li se ãlenové
rodiny, Ïe nebudou jíst maso nebo Ïivoãi‰né v˘robky, jsou pro nû
dobr˘m zdrojem bílkovin fazole, hrách a ãoãka.) Potfiebujeme i uhlo-
vodany z obilnin kvÛli energii. ZaloÏíme-li si jídelníãek na tûchto
základních pûti potravinov˘ch skupinách, pomÛÏe nám to zajistit
pfiíjem vyváÏené stravy.

■ UkaÏte obrázek 22a „Potraviny ze v‰ech potravinov˘ch skupin“ a
22b „Pyramida zdravého jídelníãku“. PoÏádejte sestry, aby uvedly
pfiíklady místních potravin z kaÏdé potravinové skupiny.

V‰ichni potfiebujeme sníst kaÏd˘ den urãitou dávku od kaÏdé potra-
vinové skupiny. Je tfieba dbát na to, abychom plánovaly taková jídla,
která pfiedstavují dostateãnou dávku od kaÏdé potraviny pro v‰echny
ãleny rodiny.

■ UkaÏte plakát s tûmito pfiíklady dávek z jednotliv˘ch potravinov˘ch
skupin, nebo se odvolejte na informace na tabuli:

1 krajíc chleba; 85 g vafien˘ch obilnin, r˘Ïe nebo tûstovin
1 stfiednû velk˘ plod ovoce; 120 ml kompotovaného nebo

vafieného ovoce
70 g syrové listové zeleniny; 85 g vafiené zeleniny
250 ml mléka; 40–60 g s˘ra
60–90 g vafieného libového masa, drÛbeÏe nebo ryb; 

80 g vafien˘ch fazolí; 1 vejce
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■ Napi‰te na tabuli, co jste vãera mûly k jídlu. Byly v kaÏdém jídle
zastoupeny rÛzné potravinové skupiny? Snûdly jste bûhem dne
dostateãnou dávku od v‰ech potravinov˘ch skupin? Pokud ne,
co mÛÏete udûlat proto, abyste snûdly dostateãnou dávku?

Chceme-li jíst dostateãné mnoÏství v‰ech druhÛ potravin, bude moÏná
tfieba, abychom ze v‰ech skupin kupovaly levnûj‰í potraviny a tak
nakládaly moudfie s penûzi.

■ Které potraviny jsou v rámci jednotliv˘ch skupin draÏ‰í? Které
potraviny by bylo moÏné v jednotliv˘ch skupinách nahradit lev-
nûj‰ími?

Jak tûchto pût potravinov˘ch skupin zahrnout do svého jídelníãku
Chceme-li za den sníst dostateãnou dávku od kaÏdé skupiny, mÛÏeme
udûlat nûkolik vûcí:

1. UÏ ráno mÛÏeme zaãít pfiem˘‰let o tom, co pfiipravíme k jídlu bûhem
dne. Necháme-li to aÏ na dobu pfiípravy jídla, mÛÏeme zjistit, Ïe
doma nemáme dostatek rÛzn˘ch potravin.

2. Pfii plánování jídelníãku mÛÏeme zaãít nûjakou bûÏnou potravinou –
napfiíklad r˘Ïí nebo kukufiicí – a k ní pak pfiidat potraviny z ostat-
ních skupin.

3. KdyÏ jdeme nakupovat, máme si napsat seznam potravin, které
potfiebujeme, abychom pamatovaly na v‰ech pût skupin.

4. MÛÏeme si zafiídit zahradu a pûstovat na ní zeleninu a ovoce.
Nemáme-li na zahradu místo, mÛÏeme pûstovat potraviny v kbelíku
nebo v truhlíku. MoÏná bychom také mohly sdílet kousek pÛdy na
zahradniãení s pfiáteli nebo s pfiíbuzn˘mi.

Závûr
V‰ichni chceme b˘t zdraví. PomÛÏe nám v tom to, Ïe si budeme roz-
váÏnû plánovat stravu, tak abychom konzumovali dostateãnou dávku
ze v‰ech pûti potravinov˘ch skupin

V˘zvy
Porovnejte kaÏdé jídlo, které jíte, se základními potravinov˘mi skupi-
nami. Pfiem˘‰lejte o tom, jak mÛÏete zaãít jíst potraviny ze skupin,
které ve va‰em jídelníãku chybûjí. Mûjte na pamûti, Ïe budete-li si plá-
novat jídlo dopfiedu, pomÛÏe vám to konzumovat potraviny ze v‰ech
pûti skupin.

Pfieãtûte si Nauku a smlouvy 89, abyste se více pouãily o Pánovû zdra-
votním zákonû.
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Pfiíprava uãitelky
NeÏ budete uãit tuto lekci:

1. Prostudujte si Zásady evangelia, kapitolu 29 „PánÛv zákon zdraví“.

2. Prostudujte si Nauku a smlouvy 89. Zamûfite se pfiedev‰ím na ver‰e,
o nichÏ se hovofií v této lekci.

3. Zeptejte se odborníka na správnou v˘Ïivu, které kombinace potravin
jsou ve va‰í oblasti vhodné pro správnou stravu.

4. Povûfite ãlenky tfiídy vyprávûním pfiíbûhÛ, ãtením ver‰Û z písem nebo
citátÛ, jak to uznáte za vhodné.
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Tato lekce nám má pomoci pouãit se o stravû tûhotn˘ch a kojících Ïen a
o tom, ãím mají matky krmit malé dûti.

V˘Ïiva tûhotn˘ch Ïen

■ UkaÏte obrázek 23a „Správná v˘Ïiva je dÛleÏitá jak pro matku, tak
pro dítû“.

Tûhotná Ïena má dbát na to, aby jedla to, co prospívá jejímu zdraví i
zdraví dítûte, které se má narodit. Je tfieba, aby se postarala o to, Ïe
kaÏd˘ den konzumuje dostatek porcí ze v‰ech pûti potravinov˘ch sku-
pin. Jde o tûchto pût skupin: 1. peãivo, cereálie, obilniny; 2. zelenina;
3. ovoce; 4. mléko, s˘ry a jogurty a 5. maso, drÛbeÏ, ryby a ofiechy.
Tûhotné Ïeny mají také dbát na to, aby pily hodnû tekutin a vyhnuly
se tak problémÛm s dehydratací. Îeny, které si stravu vybírají moudfie,
mají obvykle zdravûj‰í a silnûj‰í dûti neÏ matky, které nejedí správnû.

■ PoÏádejte sestry, aby jmenovaly nûkolik potravin z kaÏdé skupiny;
pak je poÏádejte, aby naplánovaly jídlo pro tûhotnou Ïenu. Dbejte na
to, aby do nûj zahrnuly rÛzné potraviny ze zmínûn˘ch pûti skupin.

■ Proã je správná strava pro budoucí matku dÛleÏitá?

„Nemá-li matka dobrou stravu nebo nepfiijímá-li dostatek Ïivin, které
dítû potfiebuje, dítû neporoste a nebude se vyvíjet tak, jak má.

Míra kojenecké úmrtnosti, jíÏ se vyjadfiuje poãet dûtí, které zemfiou
v prvním roce Ïivota, je v mnoha rozvojov˘ch zemích svûta vysoká.
Vysoká úmrtnost je dÛsledkem problémÛ s hygienou a s ‰ífiením
infekce a problémÛ s podv˘Ïivou. Av‰ak i v rozvinut˘ch zemích …
pfiispívá nevhodná strava budoucích matek k enormní mífie kojenecké
úmrtnosti. Nepfiijímá-li matka v tûhotenství vhodnou stravu, zvlá‰tû
jde-li o velmi mladou Ïenu, zvy‰uje se tím pravdûpodobnost, Ïe její
dítû bude pfii porodu men‰í a bude mít niÏ‰í hmotnost. U dûtí s malou
porodní hmotností je vût‰í riziko úmrtí brzy po porodu. V˘Ïiva nastá-
vající matky je velmi dÛleÏit˘m faktorem, kter˘ pfiispívá ke zdraví



167

23a Dobrá v˘Ïiva je dÛleÏitá jak pro matku, tak pro dítû
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jejího dítûte. Matka má jíst takové potraviny, které jí dodají Ïiviny
nutné pro rÛst a ochranu tûla jejího dítûte.“ (1973–74 Relief Society
Courses of Study [1973], 105.)

Nejvhodnûj‰í stravou pro malé dûti je obvykle matefiské mléko 
Ná‰ Nebesk˘ Otec stvofiil matãino tûlo tak, aby produkovalo mléko.
Toto mléko je urãeno speciálnû pro v˘Ïivu dûtí. Pro malé dûti je lep‰í
neÏ zvífiecí mléko. DÛleÏitá je i tekutina, kterou matãina prsa produkují
po porodu dítûte. Obsahuje totiÏ látky, které pomáhají chránit dítû pfied
nemocemi v prÛbûhu nûkolika prvních mûsícÛ.

Nûkdy matka ze zdravotních dÛvodÛ dítû kojit nemÛÏe. V tomto pfií-
padû lze pouÏívat kravské nebo kozí mléko nebo umûlou v˘Ïivu, av‰ak
matka musí více dbát na hygieniãnost tohoto mléka. Je-li to v‰ak moÏné,
má matka dítû kojit. Matãina strava má vliv na to, kolik mléka pro dítû
vyprodukuje. Matka, která konzumuje dostatek vhodné stravy a pije
dostatek tekutin, dokáÏe pro své dítû vyprodukovat obvykle dostateãné
mnoÏství mléka.

■ Proã nûkteré matky dûti nekojí? Proã je tekutina, která je produko-
vána pfiedtím, neÏ se objeví mléko, pro dûti dobrá? Jaké dal‰í v˘hody
s sebou kojení nese, kromû toho, Ïe je pro dítû zdrojem v˘Ïivy a
chrání ho pfied onemocnûním?

Umûlá v˘Ïiva
NemÛÏe-li matka dítû kojit, mÛÏe dítûti podávat jiné mléko. To se
obvykle provádí krmením dítûte z láhve (pozdûji z hrníãku). Pfii
krmení dítûte z láhve je tfieba dbát na tyto vûci:

1. UdrÏujte láhev v ãistotû. Spadne-li láhev na zem nebo sedají-li na
dudlík mouchy a zanechají tam mikroby, dítû mÛÏe onemocnût.
Láhev i dudlík proto om˘vejte horkou vodou se saponátem a dobfie
je vypláchnûte.

2. PouÏívejte ãistou vodu. Smícháte-li mléko s neãistou vodou, mohou
mikroby ve vodû zpÛsobit, Ïe dítû onemocní. Máte-li podezfiení, Ïe
voda není ãistá, vÏdy ji 20 minut vafite a pak ji nechte vychladnout.

3. Pokud se mléko zkazí, vylijte ho a pouÏijte ãerstvé.

4. âtûte údaje uvedené na obalech od umûlé v˘Ïivy a pouÏívejte správné
mnoÏství vody. ¤edíme-li mléko nedostateãnû nebo pfiíli‰, dûti z toho
onemocní. Nepfiidávejte do mléka pfiíli‰ mnoho vody jen proto, aby
vám vydrÏelo déle.

Pfiíbûh, kter˘ vyprávûl dr. James O. Mason, ukazuje, jak dÛleÏité je
nefiedit pfiíli‰ mléko, které dáváme dûtem.

Jeden mlad˘ otec a matka pozvali dr. Masona, aby se pfii‰el podívat na
jejich dítû. KdyÏ matka svou ‰estit˘denní dceru‰ku rozbalila, lékafi se
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zhrozil, jak je dítû vyhublé. Byly jí vidût i kosti. Rodiãe mu fiekli, Ïe
matka nemÛÏe dítû kojit, protoÏe byla v tûhotenství velmi nemocná.
KdyÏ se dítû narodilo, koupili plechovku su‰eného mléka, ale kdyÏ
do‰lo, nemohli si dovolit koupit dal‰í. Lékafi se jich zeptal: „A ãím
krmíte dítû teì?“ Ukázali mu dûtskou láhev naplnûnou témûfi ãirou
tekutinou. Byla to voda s nûkolika kapkami kondenzovaného mléka
z malinké plechovky. Dr. Mason dal presidentovi odboãky peníze, aby
z nich rodina koupila pro dítû mléko. Nauãil je také, jak mléko pfiipra-
vovat. Pfies lékafiovo úsilí v‰ak miminko pozdûji zemfielo. Mnohem
pozdûji se rodina dozvûdûla, Ïe pro své dítû mohli získávat mléko
z místního zdroje. (Viz „For the Health of the Saints“, in Speeches of
the Year, 1974 [1975], 153–154.)

■ Volitelná ukázka: Pfiedveìte správn˘ postup pfii mytí dûtské láhve a
pfii pfiípravû mléka pro dítû.

Umûlá v˘Ïiva nám pfiiná‰í práci navíc, av‰ak i takto krmené dûti mohou
b˘t zdravé. Pfiesto je vhodnûj‰í dávat dítûti matefiské mléko, i kdyÏ je
nûkdy nutné ho nakrmit i z láhve.

Dal‰í potraviny vhodné pro dûtskou v˘Ïivu
KdyÏ je miminko star‰í, nebude k udrÏení jeho zdraví staãit pouhé
mléko. Potfiebuje pfiijímat i dal‰í potraviny. Je tûÏké urãit, jak dlouho
dokáÏe matefiské mléko uspokojit potfieby dítûte; dítû má proto pfii-
bliÏnû v ‰esti mûsících zaãít jíst i jiné potraviny.

Dûti potfiebují jíst potraviny ze stejn˘ch pûti skupin, které jsou nezbytné
pro dospûlé. Hotová dûtská jídla pfiedstavují jednu moÏnost, jak mÛÏete
dûtem pomoci pfiijímat potraviny ze základních potravinov˘ch skupin.
Nemáte-li hotová jídla k dispozici, mÛÏete dûtskou stravu snadno pfii-
pravit z t˘chÏ potravin, které jedí dospûlí. U tûchto jídel je tfieba velmi
dbát na ãistotu. Mají b˘t také rozmaãkána nebo propasírována, aby je
dítû mohlo snadno sníst, i kdyÏ je‰tû nemá zuby.

Ovoce, které má slupku, je ãist‰í neÏ jiné druhy ovoce. Vhodnou stra-
vou pro malé dûti jsou napfiíklad zralé banány. Ostatní druhy ovoce je
tfieba dobfie om˘t a oloupat ãist˘m noÏem. Ovoce máme vÏdy jíst ãis-
t˘ma rukama.

Vafiená zelenina, obzvlá‰tû listová, je pro dûtskou stravu velice vhodná.
Lze ji snadno rozsekat nebo rozmaãkat, coÏ dítûti jídlo usnadní, a obsa-
huje vitamíny, které dítûti pomohou, aby bylo zdravé.

Obilniny jsou pro dûtskou stravu také vhodné, protoÏe obsahují uhlo-
vodany. Samotné v‰ak nestaãí. Dûti potfiebují i dal‰í potraviny, jako je
ovoce, zelenina, vejce a mléko, aby byly zdravé a správnû rostly.

Nûktefií lidé dávají dûtem masové v˘vary. Masov˘ v˘var je dobr˘
proto, Ïe je obvykle pfievafien˘ a nejsou v nûm mikroby. Samotn˘
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v˘var v‰ak dítûti k rÛstu nepomÛÏe. Dûtem máme dávat i jiné potra-
viny, tak aby pfiijímaly v‰echny vitamíny, minerály, bílkoviny a uhlo-
hydráty, které potfiebují.

Rodiãe mají do stravy dítûte zavádût vÏdy jen jednu novou potravinu.
Nûkdy je dítû na urãit˘ druh jídla alergické. To mÛÏe vést ke zvracení,
otokÛm a neprÛchodnosti dolních cest d˘chacích nebo nosu, prÛjmu
nebo vyráÏce. Zavádûjí-li rodiãe vÏdy jen jednu novou potravinu,
mohou poznat, které potraviny jejich dítû nemÛÏe jíst kvÛli alergii.

■ Které potraviny z kaÏdé z onûch pûti skupin mÛÏe dítû jíst? Jak je
tfieba tyto potraviny pfiipravit?

■ PoÏádejte sestry, aby naplánovaly jídlo pro dítû. Dbejte na to, aby do
nûj zahrnuly rÛzné potraviny ze základních potravinov˘ch skupin.

■ Volitelná ukázka: Pfiedveìte, jak lze pfiipravit dvû nebo tfii rÛzná jídla
vhodná pro malé dítû.

Závûr
Je tfieba vybírat si s rozvahou, co jíme. To je obzvlá‰tû dÛleÏité pro
tûhotné Ïeny a kojící matky. Zdraví dítûte mÛÏeme ovlivnit také tím,
co mu dáváme k jídlu. Matefiské mléko je to nejlep‰í mléko, kter˘m
mÛÏeme dûti krmit. Dûti, kter˘m je nûkolik mûsícÛ, v‰ak potfiebují jíst
potraviny ze v‰ech pûti skupin, aby byly silné a zdravé.

Pfiíprava uãitelky
NeÏ budete uãit tuto lekci:

1. Znovu si v této pfiíruãce prostudujte lekci 22 „V˘Ïiva rodiny“.

2. (Volitelné.) Pfiineste na lekci dûtskou láhev a umûlou dûtskou v˘Ïivu
a pfiedveìte, jak se správnû myje dûtská láhev a jak se pfiipravuje
mléko pro dítû.

3. (Volitelné.) Pfiineste na lekci jídla, která jsou obzvlá‰tû vhodná pro
v˘Ïivu mal˘ch dûtí. Je-li to moÏné, pfiineste i potfiebné vybavení,
abyste mohly ukázat, jak se toto jídlo pfiipravuje.

4. Povûfite ãlenky tfiídy vyprávûním pfiíbûhÛ, ãtením ver‰Û z písem
nebo citátÛ, jak to uznáte za vhodné.
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Tato lekce nám má pfiipomenout, Ïe máme dodrÏovat zásady ochrany
pfied onemocnûním a tak si uchovat zdraví.

Musíme se nauãit, jak peãovat o zdraví
V minulosti lidé neznali pfiíãiny rÛzn˘ch onemocnûní. Mysleli si, Ïe
nemoci vznikají proto, Ïe ãlovûk hfie‰í, nepfiinese obûÈ nebo pÛsobením
zl˘ch kouzel. Díky staletím bádání nyní vûdci a lékafii znají pfiíãinu
mnoha nemocí. Od chvíle, kdy bylo v r. 1830 znovuzfiízeno evangelium,
jsme získali mnoho znalostí. Od té doby se na zem vylévá Duch Pánû.
Bylo uãinûno mnoho objevÛ, které nám pomáhají b˘t zdraví.

Je tfieba, abychom jako dospûlí lidé vûdûli, co nám pomÛÏe uchovat si
zdraví, a abychom to dûlali. Tûmto vûcem také máme uãit své dûti. Je
tfieba, abychom svou rodinu uãili dobrému postoji vÛãi zdraví. V nûkte-
r˘ch kulturách rodiãe dûtem fiíkají, Ïe budou-li zlobit, dostanou injekci.
To není moudré. Tím dûti uãíme pohlíÏet na péãi o zdraví jako na trest.

V této lekci si zopakujeme nûkteré zásady, které nám pomáhají uchovat
si zdraví.

Ochrana pfied mikroby zabraÀuje onemocnûní
Mikroby jsou velice malí Ïiví tvorové, ktefií mohou zpÛsobit vznik
nemoci. Nûkteré mikroby se pfiená‰ejí z jednoho ãlovûka na druhého.
Jiné mikroby se pfiená‰ejí ze zvífiat na lidi. Proniknou-li do tûla, zpÛso-
bují mnoho rÛzn˘ch onemocnûní. Îijí a mnoÏí se v místech, kde je
teplo, vlhko a tma. MnoÏí se v blízkosti zvífiat nebo ve zvífiecích a lid-
sk˘ch v˘kalech a odpadcích. Je tfieba pfiipravit mikroby o podmínky,
v kter˘ch se jim dafií.

■ Co mÛÏeme dûlat, abychom tyto podmínky odstranily? Námûty, jeÏ
sestry uvedou, doplÀte o tyto námûty:

ChraÀme domov pfied hmyzem
Jednou z moÏností, jak chránit domov pfied hmyzem, je umístit do oken
i do dvefií sítû, je-li to moÏné. Tyto sítû máme udrÏovat v dobrém stavu,
zvlá‰tû za teplého poãasí.
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UdrÏujme ãistotu na místech, kde mikroby Ïijí
V místech, kde v domû vafiíme, myjeme se nebo pereme prádlo, se
ãasto drÏí vlhkost. Existují zpÛsoby, jak mÛÏeme tato místa udrÏovat
su‰‰í. Vlhká místa pfiedstavují problém, pfiedev‰ím, je-li tam teplo. I
kdyÏ je sluneãní svit zdrojem tepla, pomáhá bránit mnoÏení mikrobÛ.

■ Které vûci mÛÏeme obãas vystavit sluneãním paprskÛm a zbavit je
tak ãásteãnû mikrobÛ?

Správnû likvidujme zvífiecí a lidské v˘kaly a odpadky
Mikroby Ïijí ve zvífiecích a lidsk˘ch v˘kalech a odpadcích. Necháme-li
v˘kaly a odpadky volnû leÏet, usazují se na nich mouchy a do drobn˘ch
chloupkÛ na nohou se jim zachytávají mikroby. KdyÏ si pak moucha
sedne na nûco jiného, mohou tam tyto mikroby odpadnout.

■ Jak mÛÏeme likvidovat zvífiecí a lidské v˘kaly a odpadky? (K likvi-
daci lidsk˘ch v˘kalÛ a odpadkÛ pouÏívejte latrínu nebo splachovací
záchod. Zvífiata chovejte v ohradû. V˘kaly zvífiat, jeÏ nejedí maso,
zakopávejte do pÛdy na zahradû. V˘kaly a odpadky zakr˘vejte hlí-
nou, sítûmi nebo krytem, aby se na nû nemohly dostat mouchy.)

ChraÀme potraviny pfied hmyzem
Jídlo, které nedojíte, uloÏte tak, aby k nûmu nemohl proniknout hmyz.
Máte-li doma chladné místo, uchovávejte potraviny tam. V mrazniãce,
ledniãce nebo sklípku je jídlo je‰tû ve vût‰ím chladnu. ProtoÏe nûkteré
mikroby se mohou pfiená‰et vzduchem, máme potraviny chránit i pfied
vûtrem. Na nûkter˘ch místech s tropick˘m podnebím je pro skladování
potravin nejvhodnûj‰í dobrá spiÏírna.

Oãkování nám pomáhá chránit se pfied nemocemi
Sebe i svou rodinu mÛÏeme pfied nûkter˘mi nemocemi ochránit tím, Ïe
se necháme ooãkovat. U nûkter˘ch nemocí potfiebujeme jen jedno oãko-
vání, u jin˘ch nemocí je v‰ak tfieba oãkování po urãité dobû opakovat.
Dûtská obrna je nemoc, která byla dfiíve velmi bûÏná. Pfied mnoha lety
jeden vûdec objevil zpÛsob, jak je moÏné lidi ochránit, aby tuto nemoc
nedostali. Vyvinul oãkovací látku proti obrnû. Lidé, ktefií se jí nechají
ooãkovat, se tak ochrání pfied nemocí, jeÏ kdysi pfiipravila o Ïivot
mnoho lidí a je‰tû mnohem více jich zmrzaãila. Toto oãkování lze získat
na zdravotním stfiedisku nebo u lékafie témûfi na celém svûtû.

■ Které nemoci jsou bûÏné ve va‰í oblasti? Proti kter˘m nemocem dopo-
ruãují lékafii nebo pracovníci zdravotních stfiedisek, aby se lidé nechali
ooãkovat? Jak ãasto je tfieba tato oãkování provádût? Co mÛÏete udûlat,
aby va‰e rodina získala nezbytné oãkování? ¤eknûte sestrám, kdy a
kde se oãkování provádí. Navrhnûte sestrám, aby si stanovily, kdy se
nechají oãkovat.
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24a Odolnost a imunita proti nemocem 

Jednorázovû nebo znovu po 5 letech u lidí z rizikov˘ch skupin. Od vûku 65 let. Od vûku 2 let u lidí
s chronick˘mi zdravotními problémy, na doporuãení lékafie. Lidé Ïijící ve zvlá‰tním prostfiedí nebo
spoleãensk˘ch podmínkách, jako napfiíklad indiánské obyvatelstvo. Poraìte se s lékafiem.

Odolnost a imunita proti nemocem
Doporuãen˘ rozvrh oãkování*

* Oãkování nemá b˘t odkládáno kvÛli ménû závaÏn˘m nemocem.

Nemoc

KaÏd˘ rok. Od vûku 65 let. Pracovníci ve zdravotnictví nebo lidé z jin˘ch rizikov˘ch skupin. Od vûku
2 let u lidí s chronick˘mi zdravotními problémy jako je astma, srdeãní choroba a cukrovka. Poraìte se
s lékafiem. Nesmí se provádût pfii alergii na vejce.

Hepatitida B

Zá‰krt, tetanus,
ãern˘ ka‰el

Hemofilová
chfiipka typu B

Dûtská obrna

Spalniãky, pfiíu‰-
nice, zardûnky

Plané ne‰tovice

Chfiipka

Pneumokokov˘
zánût plic

Dvû dávky: druhá dávka se aplikuje 6 mûsícÛ po dávce první. Od vûku dvou let pfii nûkter˘ch cestách
do zahraniãí (viz „C“ dále).
Lidé s chronick˘m onemocnûním jater nebo lidé více ohroÏení hepatitidou A. Poraìte se s lékafiem.

A Pracovníci ve zdravotnictví a v oblasti vefiejného zdraví a ostatní lidé z rizikov˘ch skupin. Poraìte se
s lékafiem.

B Pfii léãbû poranûní mÛÏe b˘t tfieba se po 5 letech pfieoãkovat. Poraìte se s lékafiem.

C Pfii nûkter˘ch cestách do zahraniãí. Poraìte se s lékafiem nebo na místním úfiadû spravujícím zdravotnictví.

D Dvû dávky v minimálnû ãtyfit˘denním intervalu. Poraìte se s lékafiem. Lidé narození v r. 1957 nebo
pozdûji mají dostat nejménû 1 dávku, vykazují-li nedostateãnou imunitu. Dospûlí z rizikov˘ch skupin
(vysoko‰kol‰tí studenti, pracovníci ve zdravotnictví aj.). Nesmí se provádût v tûhotenství nebo pfii
podezfiení na tûhotenství do 3 mûsícÛ.

E Dvû dávky minimálnû v intervalu 4–8 t˘dnÛ. V‰ichni náchylní dospûlí a lidé z rizikov˘ch skupin
(pracovníci ve zdravotnictví, uãitelé mal˘ch dûtí, pracovníci v pfied‰kolních zafiízeních aj.). Lidé, ktefií
podle hodnovûrn˘ch pramenÛ jiÏ plané ne‰tovice prodûlali, mohou b˘t povaÏováni za imunní. Nesmí
se provádût v tûhotenství nebo pfii podezfiení na tûhotenství do 1 mûsíce.

Hepatitida A

Pfii
narození

Vûk

1 mûs. 2 mûs. 4 mûs. 6 mûs. 12 mûs. 15 mûs. 18 mûs. 4 roky –
6 let

11–12
let

14–16
let

Dospû-
lost

1. dávka

2. dávka 
(1 mûsíc po 1. dávce)

3. dávka 
(5 mûsícÛ po 2. dávce)

1., 2. a 3. dávka
(ti, ktefií je‰tû
nebyli oãkováni)

1. dávka 2. dávka 3. dávka 4. dávka 5. dávka B, pfieoãkování proti tetanu
kaÏd˘ch 10 let

1. dávka 2. dávka 3. dávka 4. dávka

1. dávka 2. dávka 3. dávka 4. dávka C

1. dávka 2. dávka 2. dávka (pokud
nebyla aplikována
ve vûku 4–6 let)

C, D

C, E1. dávka (pokud
nebyla aplikována
dfiíve)

1. dávka
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24b Moudrá mladá Ïena dbá na to, aby mûla dostatek spánku, konzumovala v˘Ïivnou
stravu, fiádnû si ãistila zuby nejménû dvakrát dennû a ãasto si myla ruce
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■ UkaÏte obrazovou pomÛcku 24a „Odolnost a imunita proti nemocem“.
Dejte sestrám ãas na prostudování tabulky uvedené v pfiíruãce.

Správné zdravotní návyky nám pomáhají chránit se pfied nemocemi

■ UkaÏte obrázek 24b „Moudrá mladá Ïena dbá na to, aby mûla dosta-
tek spánku, konzumovala v˘Ïivnou stravu, fiádnû si ãistila zuby nej-
ménû dvakrát dennû a ãasto si myla ruce“.

MÛÏeme si vypûstovat návyky, díky nimÏ budeme zdravûj‰í. Tûmito
návyky je napfiíklad dostateãnû se v noci vyspat, dodrÏovat správnou
skladbu jídelníãku a kaÏd˘ den si trochu zacviãit. Správné návyky potfie-
bujeme i pro oãistu tûla. Pravidelnû se koupat, po kaÏdém jídle si ãistit
zuby kartáãkem a zubní nití, m˘t si ruce po pouÏití toalety a zakr˘vat si
nos a ústa, kdyÏ k˘cháme – to jsou dal‰í správné návyky, které si máme
vypûstovat. V tropickém podnebí mají v‰ichni nosit sandály nebo jinou
obuv kvÛli ochranû pfied infekcí.

■ PoÏádejte sestry, aby pohovofiily o tom, jak se uãily správn˘m zdra-
votním návykÛm nebo jak jim uãily ãleny své rodiny.

KdyÏ onemocníme
Nemoc se vût‰inou projeví zmûnou v tom, jak se cítíme nebo ve vzhledu
ãi funkci na‰eho tûla. Náhlá zmûna nebo velká zmûna je ãasto známkou
toho, Ïe nûco není v pofiádku. Mezi zmûny, které jsou známkou nemoci,
patfií bolest, horeãka, zimnice, ztráta chuti k jídlu, nevolnost, bledost,
závratû, slabost, vyráÏka, svûdûní, otok a prÛjem.

Onemocníme-li, máme nav‰tívit zdravotní stfiedisko nebo lékafie, aby-
chom zjistili, jak mÛÏeme nemoc nejlépe pfiekonat. Pomoci mohou i
knûÏská poÏehnání. Pán oãekává, Ïe vynaloÏíme úsilí na získání poÏeh-
nání. Pfii léãbû nemoci se máme nechat vést lékafiem; dále máme dodr-
Ïovat správné zdravotní návyky a pouÏívat víru, modlitby a knûÏská
poÏehnání. Dûláme-li tyto vûci, mÛÏeme pfiekonat mnoho nemocí.

■ Co mÛÏete udûlat dnes nebo tento t˘den pro to, abyste se chránily
pfied nemocemi?

Závûr
Jsme Pánovi pracovníci na této zemi. Máme-li b˘t schopni úãinnû Mu
slouÏit, je tfieba, abychom byli zdraví. MÛÏeme pomáhat budovat Sion,
jsme-li sami zdraví a vychováváme-li zdravé dûti.

Pán nám poskytl mnoho zpÛsobÛ, jak se mÛÏeme pfied nemocemi chrá-
nit. Oãekává, Ïe se budeme chovat moudfie a udûláme pro to v‰e, co je
v na‰ich silách. Pfieje si, abychom se dobfie postarali o ty, ktefií onemocní.
Slíbil nám, Ïe skrze víru, modlitbu a moc knûÏství mÛÏeme b˘t uzdra-
veni, je-li to Jeho vÛle. President Brigham Young uãil: „SnaÏme se proto
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co nejvíce prodlouÏit souãasn˘ Ïivot tím, Ïe dodrÏujeme v‰echny zdra-
votní 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
PouÏijte zásady v této lekci k tomu, abyste ãleny své rodiny uãily mít
správné zdravotní návyky. Znovu si prostudujte tabulku na obrazové
pomÛcce 24a.

Pfiíprava uãitelky
NeÏ budete uãit tuto lekci:

1. Nav‰tivte místní zdravotní stfiedisko a zjistûte, která oãkování mají
lidé ve va‰em mûstû nebo obci k dispozici. Zjistûte, kdy se tato
oãkování provádûjí, které doklady si musíte vzít s sebou atd.

2. Povûfite ãlenky tfiídy vyprávûním pfiíbûhÛ, ãtením ver‰Û z písem
nebo citátÛ, jak to uznáte za vhodné.
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Tato lekce nám má pomoci zaãít zahradniãit nebo se v tom zlep‰it.

Na‰i proroci nás Ïádají, abychom mûli zahradu.
President Spencer W. Kimball vyzval Svaté posledních dnÛ po celém
svûtû, aby si pûstovali vlastní potraviny. Nûkolik let Ïádal v‰echny
rodiny, aby si pofiídily vlastní zahradu. ¤ekl: „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 zeleninu a jezte ji z vlastní zahrady. I ti, ktefií
bydlí v bytû, … mohou zpravidla pûstovat nûco málo potravin v kvûti-
náãích a v 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.)

Poté, co president Kimball poÏádal kaÏdého z nás, abychom zahradni-
ãili, pfiipomnûl nám Pánova slova: „Co pak mi fiíkáte: Pane, Pane, a
neãiníte, coÏ pravím?“ (Luká‰ 6:46.)

Tato rada na‰ich prorokÛ je opodstatnûná. Zahradniãení s sebou nese
mnoho v˘hod. Uãíme se tím váÏit si více pfiírody. Uãí to rodinu spo-
leãné práci. Máme-li zahradu, která dobfie plodí, nejsme v potravinách
zcela odkázáni na jiné lidi. MÛÏeme si zvolit plodiny, které máme rádi
a z kter˘ch získáme v˘Ïivnou stravu. Pûstujeme-li si vlastní potraviny,
dává nám to pocit uspokojení, Ïe se o sebe dokáÏeme postarat. Tyto
plodiny také mÛÏeme vymûÀovat se sousedy, mÛÏeme tím u‰etfiit
peníze a pomoci potfiebn˘m.

■ PoÏádejte sestry, aby vysvûtlily, jak˘ uÏitek mají z toho, Ïe zahradniãí.

Zaãnûte plánováním
NeÏ mÛÏeme pfiistoupit k vlastnímu osázení zahrady, musíme si vyfie‰it
nûkolik otázek.
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Kde zaloÏit zahradu

■ UkaÏte obrázek 25a „Lidé, ktefií bydlí v bytû, mohou pûstovat rostliny
v kvûtináãích a v truhlících“.

Nejprve se musíme rozhodnout, kde zahradu zaloÏíme. Zahrada potfie-
buje co nejlep‰í umístûní. Stane se cenn˘m pozemkem. Vyberte slunné
místo, kam svítí slunce nejménû ‰est hodin dennû. Prozkoumejte pÛdu.
Nûkde je pÛda tak písãitá, Ïe neudrÏí vodu, nebo natolik jílovitá, Ïe se
voda hromadí v kaluÏích na povrchu a vsakuje se velmi pomalu. V tom
pfiípadû je tfieba zlep‰it kvalitu pÛdy tím, Ïe pfiidáme kompost nebo
opaãn˘ druh pÛdy. Není-li tam dost sráÏek, je tfieba mít k dispozici
zdroj vody. Je-li to moÏné, má b˘t zahrada blízko domova. Nemá b˘t
tak daleko, aby pro nás bylo obtíÏné zajít tam nûkolikrát t˘dnû praco-
vat. Vyberte si místo, které není pfiíli‰ svaÏité; jinak voda odplaví pÛdu
i semena. Musíte-li zaloÏit zahradu na strmém svahu, veìte brázdy
napfiíã svahem, a ne shora dolÛ. Lidé, ktefií bydlí v bytû, mohou pûsto-
vat rostliny v kvûtináãích a v truhlících.

Chceme-li mít vût‰í zahradu, mÛÏeme zr˘t dvorek nebo kvûtinovou
zahradu nebo si pozemek pÛjãit ãi najmout. Dvû rodiny v Nûmecku
na‰ly fie‰ení, jak si pofiídit zahradu:

„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.“ (Quoted by Spencer W. Kimball in
Conference Report, Oct. 1976, 5; nebo Ensign, Nov. 1976, 5.)

Co pûstovat

■ UkaÏte obrázek 25b „K pûstování si vyberte plodiny, kter˘m se dafií
ve va‰em podnebí a ve va‰í pÛdû“.

Zadruhé budeme muset vyfie‰it otázku, co budeme pûstovat. Na nûkte-
r˘ch zahradách je dost prostoru, jinde je ho málo. Máte-li omezen˘
prostor, vyberte si plodiny, které rostou do v˘‰ky, jako jsou popínavé
bobuloviny, fazole a rajská jablka na tyãkách. Vybírejte radûji semena,
která dávají hodnû plodÛ, jako jsou d˘nû a rajská jablka, neÏ semena
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takov˘ch plodin, jako je fiedkev, z nichÏ vyroste jen jeden plod nebo
rostlinka.

Dbejte na to, abyste si zvolili potraviny, které va‰í rodinû poskytnou
potfiebné Ïiviny. Nepûstujte potraviny, které ãlenové rodiny nemají rádi
nebo které nebudou jíst. Dbejte i na to, abyste vybrali plodiny, kter˘m
se dafií ve va‰em podnebí a ve va‰í pÛdû.

■ UkaÏte plakát s pfiehledem konkrétních druhÛ ovoce, zeleniny, lu‰tû-
nin, kofienové zeleniny a obilnin, které se pûstují ve va‰í oblasti, nebo
se odvolejte na informace na tabuli. Které plodiny dávají na malém
prostoru nejvût‰í úrodu?

KaÏd˘m rokem je vhodné naãrtnout si pfii plánování zahrady její
mapku. Na jednom místû nemají rÛst nûkolik let po sobû stejné plo-
diny. Pokud plodiny neobmûÀujeme, pÛda se ochuzuje a rostlinám se
nebude dafiit.

■ UkaÏte obrázek 25c „Pfiíklad rÛzn˘ch druhÛ zeleniny“.

Kdy sít nebo sázet
Dále si musíme urãit, kdy budeme sít nebo sázet. KaÏdé plodinû se dafií
nejvíce za urãit˘ch podmínek. Nûkter˘m se dafií více za sucha, jiné mají
radûji vlhko. Nûkter˘m plodinám – fiepû, zelí, mrkvi, kapustû, salátu,
cibuli, hrá‰ku a ‰penátu – se dafií více za chladnûj‰ího poãasí. Jin˘m –
fazolím, kukufiici, melounÛm, d˘ním a rajsk˘m jablkÛm – se dafií více,
kdyÏ je tepleji.

■ UkaÏte plakát s pfiehledem termínÛ vhodn˘ch pro setí nebo sadbu
urãit˘ch plodin, které se pûstují ve va‰í oblasti, nebo se odvolejte na
informace na tabuli.

Pfiipravte pÛdu
âtyfii nebo ‰est t˘dnÛ pfied termínem sadby nebo setí pÛdu vyplejte a
odstraÀte z ní kofieny, kameny, odpadky a vûtve. PÛdu nakypfiete r˘ãem
nebo motykou, aby mohla snadno vstfiebávat vodu. Pfii sázení nebo setí
se má hlína drolit a nemají v ní b˘t hroudy.

■ UkaÏte obrázek 25d „Pfied sadbou nebo setím pÛdu fiádnû pfiipravte“.

V této dobû lze vût‰inu druhÛ pÛdy vylep‰it. Kompost nebo zetlelé
rostliny ãi zvífiecí v˘kaly zlep‰í 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, tak aby
ho bylo moÏné zapracovat do pÛdy, trvá pfiibliÏnû ãtyfii aÏ ‰est mûsícÛ.
Nûktefií lidé proto kaÏd˘ rok zakládají nov˘ kompost a v následujícím
roce ho pouÏijí k hnojení na zahradû.
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Chcete-li se dozvûdût, jak si kompost zaloÏit, vypÛjãte si o tom kníÏku
v knihovnû nebo se na to zeptejte odborníka na zemûdûlství ãi zku‰e-
ného pûstitele.

■ PoÏádejte sestry, které mají s kompostováním zku‰enost, aby vysvût-
lily, jak se kompost zakládá a jak se o nûj peãuje.

Zasejte nebo zasaìte plodiny
V oblastech, kde je vegetaãní období krátké, si mÛÏete rostlinky narychlit
doma v kvûtináãích. Zaãnete-li pfiímo venku, zasejte semena do rovn˘ch
fiádkÛ, abyste pak rozeznali plevel od zeleniny. Mezi semeny dodrÏujte
odstup. Zjistûte si, kdy je vhodné jednotlivé plodiny zasít, a tyto termíny
dodrÏte. U plodin, jako je kukufiice, zasejte nebo zasaìte kaÏd˘ t˘den
jeden fiádek a to opakujte nûkolik t˘dnÛ. Tím prodlouÏíte dobu skliznû.

Semena jsou rÛznû velká; zasejeme-li v‰echna stejnû hluboko, nepo-
rostou. Semena sejte do hloubky pfiibliÏnû ãtyfinásobku jejich prÛ-
mûru. Hlínu pak svrchu upûchujte. Dbejte na to, abyste mezi fiádky
nechali dost prostoru, tak abyste mohli rostliny bûhem vegetaãního
období okopávat.

Poté, co semena zasejete, udrÏujte pÛdu vlhkou. Pokud pÛda vyschne,
semena nevyklíãí.

Starejte se o zahradu
V‰echno plánování, pfiíprava a setí, které provádíme, nám nepfiinese
mnoho uÏitku, pfiestaneme-li se pak o zahradu starat. Bude tfieba,
abychom dûlali toto:

ZavlaÏování
Není-li dost sráÏek, jednou za t˘den zahradu vydatnû zalijte. Tûsnû po
zálivce má b˘t pÛda vlhká do hloubky 18 cm. NezavlaÏujte v dobû,
kdy slunce pálí, aby pÛda nevyprahla.

Mulãování
AÏ rostliny povyrostou o nûkolik centimetrÛ, odstraÀte kolem nich
plevel. Kolem rostlin a mezi fiádky nasypte piliny, rozfiezané noviny,
trávu, listy nebo slámu do v˘‰ky 5–8 cm. Toto mulãování chrání pÛdu
pfied vysycháním a pfiehfiátím. Mnozí lidé, ktefií techniku mulãování
pouÏívají, zji‰Èují, Ïe pak nemusejí plít tolik plevele.

Obdûlávání pÛdy
Plevel ochuzuje rostliny o vodu a o Ïiviny. Vytahujte ho rukama nebo
ho vykopávejte motykou. Silná vrstva mulãovacího materiálu mÛÏe
rÛstu plevele zabránit, av‰ak pfii kypfiení pÛdy motykou pfiibliÏnû jed-
nou za t˘den je tfieba ji odhrnout stranou. Po nakypfiení pÛdy vraÈte
vrstvu na místo.
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25d Pfied sadbou nebo setím pÛdu fiádnû pfiipravte

PÛdu vyplejte a odstraÀte z ní kofieny, kameny,
odpadky a vûtve. 

PÛdu nakypfiete r˘ãem nebo motykou.

Kvalitu pÛdy zlep‰ete pfiidáním kompostu. Pfied setím nebo sázením pÛdu urovnejte hrábûmi.
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Ochrana pfied ‰kodliv˘m hmyzem
Hmyz rostliny niãí a mÛÏe úrodu zniãit. Dbejte na to, abyste ve‰keré
zralé plodiny ze zahrady odstranili dfiíve, neÏ se zaãnou rozkládat.
Pokud to neudûláte, stanou se potravou pro hmyz. OdstraÀte také
v‰echny rostliny, které pfiestaly rodit. Hmyz odstraÀujte ruãnû, vodou
nebo pouÏitím prostfiedkÛ na hubení hmyzu. PouÏijete-li tyto pro-
stfiedky, nezapomeÀte plody pfied konzumací om˘t.

SklizeÀ plodin
Sklízíte-li ovoce a zeleninu tûsnû pfiedtím, neÏ ji zaãnete pfiipravovat,
konzumovat nebo konzervovat, uchová si nejlep‰í chuÈ a v˘Ïivnou
hodnotu. Nûkteré plodiny, napfiíklad okurky, plodí mnohem více,
sklízíme-li z nich ãasto. Nenechte je pfiezrát, zvadnout nebo uschnout.
Listovou zeleninu sklízejte, dokud je mladá a kfiehká.

■ UkaÏte obrázek 25e „Zahrada mÛÏe rodinû pfiinést mnoho uÏitku“.

■ Jak˘ uÏitek nám pfiiná‰í zahrada, pokud ji naplánujeme, pfiipravíme,
osázíme ãi osejeme a staráme se o ni?

Závûr
To, Ïe Pána milujeme a dÛvûfiujeme Mu, mÛÏeme prokázat tím, Ïe
dûláme to, o co nás Ïádají Jeho proroci. KaÏdému z nás se dostane
poÏehnání, pokud si naplánujeme a pfiipravíme si zahradu a pak se o ni
budeme starat, aby byla v pofiádku a dobfie plodila. President Kimball
radil: „Peãujte o svÛj trávník a zahradu, aby byly pûknû upravené. AÈ
Ïijete v jak˘chkoli podmínkách, nechÈ vá‰ dÛm a pozemek záfií pofiád-
kem, krásou a ‰tûstím. Plánujte dobfie a své plány uskuteãÀujte spofiá-
danû a systematicky.“ (Conference Report, Apr. 1976, 171; nebo Ensign,
May 1976, 125.)

■ Pfieãtûte Nauku a smlouvy 59:16–19.

V˘zva
Pfiipravte si plán, jak zaloÏíte zahradu nebo jak ji zlep‰íte. Pamatujte
na to, Ïe celá rodina mÛÏe spolupracovat na tom, aby zahrada
vzkvétala.

Pfiíprava uãitelky
NeÏ budete uãit tuto lekci:

1. V knihovnû, od místního zemûdûlského poradce nebo zku‰eného
pûstitele zjistûte:

a. Které plodiny nejlépe plodí na zahradû.
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b. Kdy se jednotlivé druhy sázejí nebo sejí.

c. Jak si mÛÏeme na zahradû zaloÏit kompost.

d. Jak máme zahradu zavlaÏovat, odplevelovat, chránit ji pfied ‰kod-
liv˘m hmyzem, mulãovat a jak máme obdûlávat pÛdu.

2. Pfiipravte si plakáty navrÏené v této lekci, nebo napi‰te informace
na tabuli.

3. Povûfite ãlenky tfiídy vyprávûním pfiíbûhÛ, ãtením ver‰Û z písem nebo
citátÛ, jak to uznáte za vhodné.
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Tato lekce nám má pomoci pochopit, jak se mÛÏeme stát sobûstaãn˘mi
tím, Ïe si sami vyrábíme to, co potfiebujeme.

Sobûstaãnost
President Spencer W. Kimball fiekl: „Vyz˘váme v‰echny rodiny
Svat˘ch posledních dnÛ, aby se staly sobûstaãn˘mi a nezávisl˘mi.“
(Conference Report, Apr. 1976, 170; nebo Ensign, May 1976, 124.)
Tato rada je opodstatnûná. President Marion G. Romney to vysvûtlil:
„Îijeme v posledních dnech. … Îijeme v období tûsnû pfied druh˘m
pfiíchodem Pána JeÏí‰e Krista. Jsme nabádáni, abychom se pfiipravili
a Ïili tak, abychom mohli b˘t … nezávislí na ve‰kerém ostatním
stvofiení pod celestiálním královstvím.“ (Conference Report, Apr.
1975, 165.) (Viz NaS 78:13–14.)

■ UkaÏte obrázek 26a „Na malém prostoru lze chovat drÛbeÏ na jídlo“.

President Kimball nám radil, abychom se stali sobûstaãn˘mi, protoÏe
dávná proroctví se splÀují. ¤ekl: „Myslím si, Ïe pfiichází ãas, kdy bude
více ne‰tûstí, kdy moÏná bude více vichfiic a více záplav, … více zemû-
tfiesení. … Myslím si, Ïe jak se budeme blíÏit konci, bude jich pravdû-
podobnû pfiib˘vat, a proto se na to musíme pfiipravit.“ (Conference
Report, Apr. 1974, 184.)

President Kimball také fiekl:

„Kdyby pfii‰ly zlé ãasy, mnozí by si asi pfiáli, aby b˘vali naplnili v‰echny
zavafiovací sklenice ovocem a aby si za domem zaloÏili zahradu a pûsto-
vali na ní nûkolik ovocn˘ch stromÛ a kefiÛ bobulovin a mûli zaji‰tûné
zemûdûlské plodiny pro svou potfiebu.

Pán si pfiál, abychom byli nezávislí na v‰ech stvofieních, ale zji‰Èujeme,
Ïe i mnoho farmáfiÛ kupuje mléko z mlékárny a vlastníci domu kupují
zeleninu v obchodû. A kdyby nákladní auta nenaplnila regály obchodÛ,
mnozí lidé by byli o hladu.“ (Conference Report, Oct. 1974, 6; nebo
Ensign, Nov. 1974, 6.)
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■ PoÏádejte sestry, aby si pfiedstavily, Ïe by se obchody zavfiely a Ïe by
se musely ve v‰em spolehnout na sebe. Zeptejte se jich, co by si pfiály,
aby v takové situaci doma produkovaly?

Jak se mÛÏeme postarat o své potfieby
Biskup Vaughn J. Featherstone nás uãil, jaké dovednosti máme rozví-
jet, abychom se dokázali postarat o své potfieby: „Co se t˘ãe domácí
v˘roby: chovejte zvífiata, pokud vám to prostfiedky a místní zákony
dovolují. Pûstujte ovocné stromy, vinnou révu, kefie bobulovin a zele-
ninu. Získáte tak pro rodinu potraviny, z nichÏ mnohé se mohou sníst
ãerstvé. Jiné potraviny, které pûstujete, mÛÏete konzervovat a pfiidat je
ke sv˘m domácím zásobám. Kdekoli je to moÏné, vyrábûjte si kromû
potravin i ostatní vûci nutné k Ïivotu. ·ijte si obleãení a spravujte ho.
Vyrábûjte nebo budujte potfiebné vûci. A mohl bych dodat, zkrá‰lujte a
opravujte ve‰ker˘ svÛj majetek a udrÏujte ho v pofiádku.“ („Food
Storage“, Ensign, May 1976, 117.)

Abychom se mohli fiídit pokyny biskupa Featherstona, musíme se nauãit
postarat se o sebe tímto zpÛsobem:

■ UkaÏte plakát s tímto seznamem, nebo se odvolejte na informace na
tabuli:

Chovejte hospodáfiská zvífiata
Máme-li dostateãnû velk˘ pozemek a je-li tam, kde Ïijeme, chov hospo-
dáfisk˘ch zvífiat dovolen, máme nûjaká chovat. NeÏ se rozhodneme,
která zvífiata budeme chovat, musíme zjistit, jakou potravu, pfiístfie‰ek
a péãi potfiebují, aby byla zdravá. Musíme se dopfiedu pfiipravit na to,
abychom se o nû dokázali postarat. Mezi zvífiata, jeÏ jsou ménû nároãná
na péãi, patfií slepice, králíci, kachny a kozy.

■ Diskutujte o tom, které druhy hospodáfisk˘ch zvífiat se nejãastûji cho-
vají ve va‰í oblasti. Diskutujte o tom, jakou potravu, pfiístfie‰ek a péãi
kaÏd˘ druh potfiebuje.

1. Chovejte hospodáfiská zvífiata.
2. Pûstujte ovocné stromy, popínavé rostliny a kefie.
3. ZaloÏte si zeleninovou zahradu.
4. Konzervujte potraviny.
5. ·ijte a spravujte obleãení.
6. Vyrábûjte nebo sestavujte potfiebné vûci.
7. Opravujte svÛj majetek a udrÏujte jej v dobrém stavu.
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26b Námûty k sázení stromÛ a k sázení nebo setí zeleniny

Pomocí prutu poloÏeného pfies jámu zjistíte,
jak hluboko je tfieba strom zasadit.

Pfiidáte-li do pÛdy kompost, podpofiíte tím rÛst
kofienÛ. Voda se nemá vsakovat pfiíli‰ rychle.

Provázek napnut˘ mezi kolíky vám pomÛÏe
udûlat rovné fiádky.

Zasejete-li kaÏd˘ t˘den jeden fiádek plodiny,
prodlouÏíte tím dobu skliznû.
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Pûstujte ovocné stromy, popínavé rostliny a kefie

■ UkaÏte obrázek 26b „Námûty k sázení stromÛ a k sázení nebo setí
zeleniny“.

Ovocné stromy, popínavé rostliny a kefie plodí kaÏd˘ rok nebo kaÏd˘
druh˘ rok. Nemusejí se sázet kaÏd˘ rok znovu jako zelenina. Poté, co
je zasadíte, to v‰ak mÛÏe trvat nûkolik let, neÏ zaãnou plodit. Máme je
zasadit co nejdfiíve, abychom z nich mûli plody, aÏ je budeme nejvíce
potfiebovat.

KaÏd˘ strom, popínavá rostlina i kefi potfiebují správné mnoÏství vody.
Musíme je chránit pfied ‰kÛdci a nemocemi. Nûkteré stromy a kefie ros-
tou mnohem rychleji neÏ ostatní. NeÏ je zasadíme, máme si zjistit,
kolik místa potfiebují pfii plném vzrÛstu.

■ Diskutujte o tom, které ovocné stromy, popínavé rostliny a kefie
bobulovin ve va‰í oblasti dobfie plodí. Diskutujte o tom, jak se sázejí
rÛzné stromy, popínavé rostliny a kefie a jakou péãi potfiebují.

ZaloÏte si zeleninovou zahradu

■ UkaÏte obrázek 26c „Rodina spoleãnû pracuje na své zahradû“.

President Kimball nás poÏádal, aby kaÏdá rodina mûla zeleninovou
zahradu. Poskytuje nám ãerstvé potraviny i dal‰í potraviny, které
mÛÏeme konzervovat a uskladÀovat. O tomto tématu se hovofií
v lekci 25 „Domácí zahradniãení“.

Konzervujte potraviny

■ UkaÏte obrázek 26d „Potraviny mÛÏeme skladovat, zavafiovat nebo
su‰it a pak je pouÏít, kdyÏ nemáme k dispozici ãerstvé plodiny“.

JiÏ mnoho let nás proroci Ïádají, abychom tam, kde je to podle zákona
moÏné, konzervovali potraviny a skladovali je. Je tfieba, abychom sklado-
vali potraviny pro pfiípad, Ïe pfiijde doba, kdy nebudeme mít k dispozici
jiné potraviny. KdyÏ na podzim v roce 1974 zasáhl Honduras hurikán,
ãlenové Církve byli vdûãní, Ïe mûli usu‰ené a uskladnûné potraviny. Jen
nûkolik mûsícÛ pfied hurikánem je president misie pfied blíÏící se katastro-
fou varoval. Vyzval je, aby zaãali s programem domácích zásob. Fazole,
mouka, r˘Ïe a jiné spotfiební zboÏí, které si Svatí uloÏili, je zachránily
pfied hladem. (Viz Bruce Chapman, „Hurricane in Honduras“, New Era,
Jan. 1975, 30–31.)

Konzervovat a skladovat potraviny mÛÏeme nûkolika zpÛsoby:

1. Skladování pod zemí. Tato metoda je vhodná pro nûkteré druhy
kofienové zeleniny a nûkteré druhy zelené listové zeleniny, je-li
místo dobfie odvodnûno a nepr‰í-li tam pfiíli‰.
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26d Potraviny mÛÏeme skladovat, zavafiovat nebo su‰it a pak je pouÏít, 
kdyÏ nemáme k dispozici ãerstvé plodiny
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2. Su‰ení. PouÏívejte su‰iãku na potraviny nebo ovoce a zeleninu su‰te
za teplého a sluneãného poãasí na slunci. Pfii su‰ení na slunci je tfieba
potraviny chránit pfied mouchami a jin˘m hmyzem, a zaãne-li pr‰et,
musíme je zakr˘t nebo odnést pod stfiechu.

3. Zavafiování. Tato metoda je jednoduchá – av‰ak nebezpeãná, není-li
provedena správnû. Pokud zavafiování provádíme správnû, je to
dobr˘ zpÛsob, jak potraviny skladovat a jak uchovat jejich chuÈ.
K zavafiování je tfieba alespoÀ zavafiovací nádoba. (Potfiebné zafií-
zení mÛÏe pouÏívat i nûkolik rodin dohromady.) Pfii pouÏívání této
metody je také tfieba chránit sklenice pfied rozbitím.

4. Nasolování nebo konzervace v ãisté osolené vodû. Toto je levná
metoda konzervace ovoce, zeleniny a masa. Potfiebujeme k ní jen
minimální nebo Ïádné vybavení.

■ Diskutujte o tradiãních metodách konzervace potravin ve va‰í oblasti.
Diskutujte o nov˘ch metodách, které sestry chtûjí poznat.

·ijte a spravujte obleãení

■ UkaÏte obrázek 26e „Nástroje pouÏívané v domácnosti k ‰ití, vafiení
a v˘robû pfiedmûtÛ“.

Máme se nauãit ‰ít a spravovat si obleãení. Abychom byly pfiipraveny
na nouzové situace, máme se také nauãit pfie‰ívat staré obleãení na
nové. Je vhodné skladovat materiály na v˘robu obleãení pro pfiípad,
Ïe by Ïádné jiné nebyly k dispozici. Kromû obleãení se mÛÏeme nauãit
vyrábût i mnoho jin˘ch vûcí: loÏní prádlo, závûsy, pokr˘vky podlahy,
ruãníky a utûrky, ubrusy a ãalounûní nebo potahy na nábytek. MÛÏeme
se také nauãit dal‰ím dovednostem, jako je tkaní, v˘roba pokr˘vek,
pletení, háãkování a dal‰í ruãní práce. Tím v‰ím mÛÏeme zkrá‰lovat
své obleãení a domov.

■ Co mÛÏeme ‰ít nebo vyrábût pro svÛj domov?

Vyrábûjte nebo sestavujte potfiebné vûci
Kdybychom museli ãelit pfiírodní katastrofû, máme b˘t pfiipraveni vafiit,
ohfiívat jídlo, vytápût domov, prát prádlo, m˘t se a udrÏovat pofiádek ve
svém okolí. MÛÏeme se nauãit vyrábût m˘dlo z materiálÛ, jeÏ máme
doma. A je-li to v souladu se zákony, máme skladovat palivo a dbát pfii-
tom na to, aby bylo skladováno na bezpeãném, chránûném místû.

V pfiípadû nouze mÛÏeme také stát pfied nutností opravit si domov,
hospodáfiské budovy ãi ohrady. Je dÛleÏité, aby se ãlenové rodiny
nauãili pracovat s dfievem a s jin˘mi materiály a nauãili se pouÏívat
nástroje. Pak dokáÏí vyrábût a opravovat svÛj majetek.
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■ Známe ve své oblasti lidi, ktefií ovládají tyto dovednosti? Jak se
mÛÏeme samy nebo ãlenové na‰í rodiny tûmto dovednostem nauãit?

Opravujte svÛj majetek a udrÏujte jej v dobrém stavu
Chceme u‰etfiit ãas a peníze a vyhnout se závislosti na druh˘ch. Aby-
chom to dokázali, mÛÏeme se nauãit opravovat svÛj majetek a udrÏo-
vat jej v dobrém stavu.

■ Proã je dÛleÏité udrÏovat své vûci v dobrém stavu?

Nauãme se dovednostem, které postrádáme
Církev doporuãuje pofiádat samostatné lekce, abychom se nauãily
dovednostem potfiebn˘m pro sobûstaãnost. Nûkteré z nás se nauãily
dovednostem, jimÏ mohou uãit druhé. Pokud nûkteré dovednosti neovlá-
dáme, mÛÏeme najít nûkoho, kdo je nás mÛÏe nauãit. MÛÏeme se uãit i
z knih nebo z ãasopisÛ, na kurzech vedení domácnosti, ve státních
institucích nebo v programech pofiádan˘ch ‰kolami.

■ PoÏádejte sestry, aby fiekly, které dovednosti ovládají, a povzbuìte je,
aby jim nauãily ostatní sestry. Vysvûtlete, kde se tûmto i jin˘m doved-
nostem mohou nauãit ve va‰em mûstû nebo obci. Jak mÛÏeme pomá-
hat sv˘m dûtem, aby se nauãily uÏiteãn˘m dovednostem, a jak je
k tomu mÛÏeme povzbuzovat?

I v dobách Starého zákona Pán svÛj lid vyz˘val, aby byl sobûstaãn˘ a
nezávisl˘. V Pfiíslovích 31 je popsána dobrá hospodynû, která sv˘mi
dovednostmi zaopatfiuje svou domácnost:

„Hledá pilnû vlny a lnu, a dûlá ‰Èastnû rukama sv˘ma. …

… z v˘dûlku rukou sv˘ch ‰tûpuje i vinici. …

Rukama sv˘ma sahá k kuÏeli, a prsty sv˘mi drÏí vfieteno.

Ruku svou otvírá chudému, a ruce své vztahuje k nuznému.

Nebojí se za ãeleì svou v ãas snûhu; nebo v‰ecka ãeleì její obláãí se
v roucho dvojnásobní.

Spatfiuje obcování ãeledi své, a chleba zahálky nejí.“ (Ver‰e 13, 16,
19–21, 27.)

Závûr
Pánov˘m úmyslem je, aby problémy a zkou‰ky byly souãástí na‰í
pozemské zku‰enosti. Je k nám v‰ak milosrdn˘. Pfiipravil moÏnosti, jak
tyto problémy mÛÏeme fie‰it. Prostfiednictvím sv˘ch prorokÛ nám Pán
radí, abychom se o sebe nauãili postarat. Budeme-li se touto radou fiídit,
nebudeme se bát tûÏk˘ch dob, protoÏe budeme pfiipraveni. Pán fiekl:
„Jste-li pfiipraveni, nebudete se báti.“ (NaS 38:30.)
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V˘zva
Rozhodnûte se, kter˘m dovednostem se vy a va‰e rodina potfiebujete
nauãit. Tento t˘den se zaãnûte uãit nejménû jedné z tûchto dovedností
a zaãnûte ji pouÏívat.

Pfiíprava uãitelky
NeÏ budete uãit tuto lekci:

1. Zjistûte, kde se sestry mohou nauãit dovednostem potfiebn˘m
k domácí v˘robû – napfiíklad ve vefiejn˘ch kurzech nebo ve zvlá‰t-
ním církevním kurzu, kam by pfii‰li zku‰ení lidé a nauãili je to.

2. Poraìte se s pracovníkem státní instituce zab˘vající se zemûdûlstvím
a domácím hospodafiením nebo s nûjakou jinou zku‰enou osobou a
zjistûte:

a. Které druhy hospodáfisk˘ch zvífiat se chovají ve va‰í oblasti a
které jsou nejménû nároãné na chov.

b. Kter˘m ovocn˘m stromÛm, popínav˘m rostlinám a kefiÛm bobu-
lovin se dafií ve va‰í oblasti a jakou péãi potfiebují.

c. Zda jsou k dispozici kurzy ‰ití. Pokud ne, zjistûte, kdo by ãlenky
tfiídy mohl nauãit ‰ít.

d. Zda jsou k dispozici kurzy pro ãleny rodin, kde by se nauãili, jak
si postavit pfiístfie‰í, vyrobit nábytek a jiné potfiebné pfiedmûty.
Pokud ne, pokuste se najít lidi s tûmito dovednostmi, ktefií by
byli ochotni jim uãit.

3. Pfiipravte si plakát navrÏen˘ v této lekci, nebo napi‰te informace na
tabuli.

4. Povûfite ãlenky tfiídy vyprávûním pfiíbûhÛ, ãtením ver‰Û z písem nebo
citátÛ, jak to uznáte za vhodné.
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Tato lekce nám má pomoci zjistit, jaké nám Nebesk˘ Otec dal talenty a
schopnosti, a má nám pomoci je rozvíjet a pouÏívat.

KaÏd˘ má talenty a schopnosti
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.)

Kdyby se nás nûkdo zeptal, jaké máme talenty, jak bychom odpovûdûly?
Nûkteré si moÏná myslí, Ïe Ïádné talenty nemají. MoÏná nemáme umû-
lecké schopnosti v oblastech, jako je zpûv, tanec nebo literatura. MÛÏeme
v‰ak mít schopnosti, které nepokládáme za talenty. MÛÏeme mít zvlá‰tní
dovednosti spoãívající v tom, Ïe dokáÏeme nûco dobfie zorganizovat,
navazovat pfiátelské vztahy, utû‰ovat druhé a uãit je nebo Ïe dokáÏeme
peãovat o dûti.

Ella, dospívající dívka, byla smutná, protoÏe nemûla talenty, které
mûly její star‰í sestry. Nedostávalo se jí tolik pozornosti a chvály jako
jim. Celá ne‰Èastná si ‰la postûÏovat tetû Susan: „Nikdo mû nemá rád.
Jsem úplnû k niãemu.“

KdyÏ ji teta utû‰ila, na chvíli se zamyslela a pak fiekla: „Vím, jak ti,
Ello, je. Je tûÏké Ïít se dvûma tak oblíben˘mi a nadan˘mi star‰ími
sestrami. Není divu, Ïe má‰ pocity ménûcennosti.“ Pak jí fiekla: „Ello,
Otec v nebi si dal velmi záleÏet, aby nás kaÏdého stvofiil individuálnû.
NesnaÏ se b˘t jako nûkdo jin˘. Buì vdûãná za své talenty a dary a snaÏ
se je ze v‰ech sil rozvíjet.“

Teta Susan vysvûtlila, Ïe si Ella dokáÏe velmi dobfie poradit s dûtmi, a
proto je velmi dobrá chÛva. A pokraãovala:

„Matka o tobû fiíká, Ïe … vÏdy dûlá‰ svou práci dobfie a ochotnû a Ïe
dûlá‰ hodnû pro to, aby bylo u vás doma hezky.

Uvûdomila sis, Ello, nûkdy, Ïe kdyÏ nûkdo onemocní, ty hned ví‰, co
udûlat, aby se cítil dobfie? [KdyÏ jsem byla nemocná], udûlala sis ãas na
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to, abys zafiídila mé obchÛzky, dávala jsi mi k posteli ãerstvé kvûtiny
a tû‰ila jsi mû náv‰tûvami. Jsi chytré dûvãe, Ello. … Ráda se uãí‰ a ve
‰kole ti to jde velmi dobfie. … Má‰ mnoho darÛ a nadání, díky kter˘m
jsi vzácná právû taková, jaká jsi.“ A pak se teta Elly zeptala, zda ví, Ïe
„na svûtû neexistují, ani nikdy neexistovaly, dva stejné diamanty. …“
Vysvûtlila jí: „I kvÛli tomu mají … diamanty ze v‰ech drahocenn˘ch
vûcí na svûtû nejvût‰í cenu. Neexistují dva stejné diamanty, ale v‰echny
jsou drahokamy. Nikdy, Ello, nezapomeÀ, Ïe jsi drahokam.“ (Viz Daryl
V. Hoole and Donette V. Ockey, With Sugar ’n Spice [1966], 19–21.)

Na‰e talenty a schopnosti jsou dary od Nebeského Otce. KaÏd˘ ãlovûk
je obdafien nûkter˘mi tûmito dary.

Objevme a rozvíjejme své talenty
Je velmi dÛleÏité, abychom své talenty objevili a rozvíjeli je. Apo‰tol
Pavel fiekl: „Nezanedbávej daru, kter˘Ï jest v tobû.“ (1. Timoteovi 4:14.)
K poznání a rozvíjení talentÛ je v‰ak tfieba úsilí.

■ Jak mÛÏeme své talenty objevit?

KdyÏ zkoumáme své talenty a pokou‰íme se je objevit, máme se
modlit k Nebeskému Otci o vedení. MÛÏeme poÏádat o mimofiádné
poÏehnání, které nám pomÛÏe je rozpoznat. Pokud jsme nûkdy byly
ustanoveny k církevnímu povolání, o nûjakém talentu se pravdûpo-
dobnû hovofiilo pfii této pfiíleÏitosti nebo pfii uvolÀování z tohoto
povolání. MÛÏeme si poloÏit otázku: „Které vlastnosti mi pomohly
uãit lekci, pfiednést proslov, pracovat na úkolu ve v˘boru nebo
pomoci s pfiípravou veãírku?“ Máme pozorovat, jací jsou lidé, které
obdivujeme. Pak se mÛÏeme podívat na sebe, zda nûkteré jejich
dobré vlastnosti také nemáme, alespoÀ v malé mífie. Pfii rozpozná-
vání a rozvíjení talentÛ nám ãasto mohou pomoci rodiãe, jiní pfií-
buzní, pfiátelé a uãitelé.

Tam, kde je v Církvi zorganizován kÛl, mohou zpÛsobilí ãlenové obdr-
Ïet poÏehnání od patriarchy kÛlu. V patriarchálním poÏehnání jsou
ãasto zjeveny na‰e zvlá‰tní dary a talenty. MÛÏeme ho pouÏít jako
vodítko pfii hledání a rozvíjení talentÛ. President Spencer W. Kimball
fiekl: „Velmi bychom si pfiáli, aby se kaÏdému ãlovûku, vãetnû mlad˘ch,
dostalo pfiíleÏitosti mít patriarchální poÏehnání.“ (Conference Report,
Oct. 1977, 4; nebo Ensign, Nov. 1977, 4.)

Sestra Nancy Seljestadová z Homeru na Alja‰ce vyprávûla, jak své
talenty objevila. PoÏádala manÏela o zvlá‰tní poÏehnání. ManÏel byl
pfii udûlování poÏehnání inspirován, aby jí fiekl, nerozvine-li brzy své
talenty, budou jí odÀaty a budou dány nûkomu jinému. ¤ekla:

„·okovalo mû to, polekalo a pokofiilo.
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Donutilo mû to pfiem˘‰let. … Nic na sobû mi nepfiipadalo jako talent.
Jak bych mohla rozvinout nûco, co nedokáÏu rozpoznat? Nûkde ve mnû
se musí skr˘vat nevyuÏit˘ zdroj darÛ, které jsou neznámé, nedotãené,
nevyuÏité. …

Jako obrácená vidím nadané lidi, ktefií jsou v Církvi po cel˘ Ïivot a mají
za sebou roky zku‰eností s rozvíjením sv˘ch pûveck˘ch, literárních a
fieãnick˘ch talentÛ. Já nic takového nemám.

Najednou mi to do‰lo. Mohu naslouchat sv˘m pfiáním a zájmÛm a tak
své talenty odhalit a pouÏívat je v malém mûfiítku.

Pfiem˘‰lením a modlitbami jsem objevila, Ïe mám tato pfiání a zájmy:

Lidé: Rozhodla jsem se uskuteãÀovat ony dobré úmysly, které ãasto
mám, ale jen málokdy je dovedu do konce, abych jimi druhé ob‰Èast-
nila. Pro zaãátek jsem upekla koláã pro jednoho malého chlapce, jehoÏ
matka byla mimo domov.

Hudba: I kdyÏ neznám noty a neumím hrát na Ïádn˘ hudební nástroj,
hudbu miluji. Spojila jsem se s jednou sestrou, která má hudební talent,
a fiekla jsem jí: ‚Ráda bych s vámi zazpívala duet.‘

Divadlo: Nabídla jsem se, Ïe zorganizuji ‚divadelní veãer‘, jehoÏ v˘tûÏek
vyuÏijí mladí lidé v na‰í odboãce na cestu do chrámu.

Psaní: âasto na mû silnû zapÛsobí nûco, co nûkdo fiekne nebo udûlá.
Rozhodla jsem se, Ïe aÏ nûco takového pocítím, zapí‰u to a po‰lu to
tomu, kdo mû takto oslovil. …

Nikdy asi nebudu ‚slavná‘. … To, co skuteãnû mám, v‰ak mohu sdílet
se sv˘mi nejbliÏ‰ími – s rodinou, se ãleny na‰í odboãky a se sousedy.
MoÏná malé, ale pfiesto schopné rozvoje, vzácné a dané Bohem – své
vlastní talenty.“ („I Dug Up My Talents“, Ensign, Mar. 1976, 31.)

Na‰e nadání mohou b˘t na zaãátku jen malá. Ale pilnou snahou se
mohou zvût‰it. To, Ïe se zdokonalíme v jedné oblasti, nám ãasto mÛÏe
pomoci rozvinout jiné talenty. Zvlá‰tní kurzy nebo formální vzdûlání
nám pomáhají rozvíjet mnoho dovedností. Také to, Ïe pfiekonáváme
obtíÏné problémy nebo pfiekáÏky, nám mÛÏe v rozvíjení nov˘ch
talentÛ pomoci. Jako ãlenové Církve JeÏí‰e Krista Svat˘ch posledních
dnÛ máme mnoho pfiíleÏitostí objevit v sobû a rozvinout nové talenty
tím, Ïe pfiijímáme povolání ke sluÏbû. Mnozí jsme povoláváni ne pro
to, co umíme, ale pro to, jací mÛÏeme b˘t.

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
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vykonat vûci, které se zdají nemoÏné.“ (Conference Report, Sao Paulo
Area Conference 1977, 23.)

Sestra Maria Teresa P. de Paredesová, manÏelka b˘valého presidenta
mexické misie Veracruz, to dosvûdãila: „KdyÏ je Ïena aktivní v Církvi,
rozvíjí pfiekvapivû talenty, o nichÏ ani nevûdûla, Ïe je má. Tím, Ïe stu-
duje evangelium a v kaÏdodenním Ïivotû uplatÀuje správné zásady, se
mûní v lep‰í Ïenu, schopnûj‰í vykonávat správcovství svého domova a
pomáhat rodinû a spoleãnosti.“ (Quoted by Carol Larsen in „The
Gospel Counterculture“, Ensign, Mar. 1977, 23.)

President Brigham Young fiekl: „KaÏd˘ v˘sledek, kaÏdá vytfiíbená
ctnost, kaÏdá uÏiteãná znalost v matematice, hudbû a ve v‰ech vûdách
a umûní patfií Svat˘m.“ (Discourses of Brigham Young, sel. John A.
Widtsoe [1954], 252.)

President Spencer W. Kimball se tû‰il na den, kdy ãlenové Církve budou
skvûl˘mi umûlci a mistrovsk˘mi fiemeslníky. Vyzval nás, abychom vyni-
kali v talentech a schopnostech. Upozornil nás, abychom se nespokojili
s „dobr˘mi“ v˘sledky, ale abychom usilovali o znamenitost. Pfiipomnûl
nám, Ïe ti, ktefií své talenty rozvíjejí s pomocí Svatého Ducha, mají
dosáhnout mimofiádn˘ch v˘sledkÛ. (Viz „The Gospel Vision of the
Arts“, Ensign, July 1977, 3.)

■ UkaÏte obrázek 27a „Îena tká látku“ a 27b „Îena se uãí hrát na
kytaru“.

PouÏívejme své talenty, nebo je ztratíme
Poté, co své talenty objevíme a rozvineme, Pán od nás oãekává, Ïe je
budeme pouÏívat. NepouÏíváme-li je, ztratíme je. Pán nás varoval:

„Ale nûkter˘mi nejsem velmi potû‰en, neboÈ nechtûjí otvírati ústa svá,
ale skr˘vají hfiivnu, kterou jsem jim dal, kvÛli strachu z ãlovûka. Bûda
takov˘m, neboÈ hnûv mÛj je roznícen proti nim.

A stane se, nebudou-li mi vûrnûj‰í, bude jim odÀato dokonce i to, co
mají.“ (NaS 60:2–3.)

Star‰í Richard L. Evans vyprávûl o jedné matce, která si dûlala sta-
rosti s tím, „co její dcera dûlá nebo nedûlá se sv˘mi talenty a pfiíleÏi-
tostmi. … Jednoho dne matka … fiekla: ‚Dala jsem ti Ïivot. Tak s ním
nûco udûlej!‘“ Star‰í Evans pak fiekl: „Mohli bychom si pfiedstavit,
jak Otec nás v‰ech fiíká totéÏ: ‚Dal jsem ti Ïivot. Tak s ním nûco udû-
lej! Co nejvíce ho vyuÏij! Dal jsem ti ãas, rozum, dobrou zemi a v‰e,
co nabízí – tak to pouÏívej.‘“ (Conference Report, Oct. 1970, 86–87;
nebo Improvement Era, Dec. 1970, 88.)
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MnoÏství na‰ich talentÛ je ménû dÛleÏité neÏ to, jak je vyuÏíváme. Pán
fiekl: „NeboÈ od toho, komu je mnoho dáno, je mnoho poÏadováno.“
(NaS 82:3.)

·tûstí pfiichází spravedliv˘m pouÏíváním talentÛ
Pán fiekl:

„Usilujte dychtivû o nejlep‰í dary, vÏdy pamatujíce, proã jsou dány;

NeboÈ vpravdû pravím vám, jsou dány …, aby mohli b˘ti poÏehnáni
v‰ichni, ktefií … mne prosí, … a ne pro znamení, aby ho mohli promr-
hati v Ïádostech sv˘ch.“ (NaS 46:8–9.)

Na‰e talenty a schopnosti mají pomáhat druh˘m i nám samotn˘m.
Vdûãnost za své talenty projevujeme Nebeskému Otci tím, Ïe je pouÏí-
váme k tomu, abychom druhé pouãily, pozvedly je a posílily. Máme je
pouÏívat k tomu, abychom uãily dûti a mládeÏ a abychom je motivo-
valy k vût‰ímu úsilí. Pro na‰i rodinu je poÏehnáním, pouÏíváme-li své
talenty doma. Tím, Ïe se uãíme ‰ít, vafiit a udrÏovat domov v pofiádku,
mÛÏeme zkrá‰lit svÛj Ïivot a ulehãit práci druh˘m. Tím, Ïe pûstujeme
laskavou a milující povahu, vná‰íme do svého domova klid a soulad.
Své talenty mÛÏeme roz‰ífiit na své okolí a tím mu poÏehnat. MÛÏeme
pfiiná‰et radost pfiátelÛm kolem sebe tím, Ïe pomáháme tûm, ktefií to
potfiebují.

Nûktefií lidé nane‰tûstí v sobû objeví talent, rozvinou ho, ale pak ho
pouÏívají tak, Ïe to druh˘m lidem nepomáhá. Nûktefií sv˘mi talenty
dokonce podporují nespravedlivost. âlovûk, kter˘ má krásn˘ hlas,
mÛÏe zpívat nemorální písnû. âlovûk, kter˘ dokáÏe psát inspirativní
poezii, mÛÏe tento talent zneuÏít k psaní pornografické literatury.
Nadan˘ fieãník nebo uãitel mÛÏe svést ostatní k hfiíchu. „Talentu bez
charakteru je spí‰e tfieba se bát, neÏ ho obdivovat.“ (Richard L. Evans,
Thoughts … for One Hundred Days [1966], 208.)

V této lekci jsme se dozvûdûly o sestfie Seljestadové, která objevila a roz-
vinula nûkolik nov˘ch talentÛ. President odboãky sestru Seljestadovou
poÏádal, aby v odboãce slouÏila jako vedoucí pro styk s vefiejností. To jí
dalo pfiíleÏitost vyuÏít nûkteré právû objevené talenty. Redaktorovi míst-
ních novin navrhla, Ïe by pro místní t˘deník mohla psát náboÏenskou
rubriku. To jí umoÏnilo setkat se s vedoucími jin˘ch církví a spolupraco-
vat s nimi. ¤ekla, Ïe díky této rubrice dokázala vyvrátit mnoho povûr o
Církvi a rozdala v˘tisky Knihy Mormonovy. (Viz „Calling Talent“,
Church News, 4 Feb. 1978, 14.)

Star‰í Boyd K. Packer nás vyzval: „Dejte se tedy do práce, vy, ktefií jste
nadaní; pûstujte svÛj dar. Rozvíjejte ho v jakémkoli umûní a v jakékoli
jeho hodnotné podobû. Máte-li takovou schopnost a touhu, usilujte o
zamûstnání nebo svÛj talent vyuÏijte ve vedlej‰ím zamûstnání nebo ho
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rozvíjejte jako koníãek. VÏdy jím v‰ak Ïehnejte druh˘m. Buìte vzorem
znamenitosti. … Nikdy svÛj dar nepouÏívejte nevhodn˘m zpÛsobem.“
(„The Arts and the Spirit of the Lord“, v Speeches of the Year, 1976
[1977], 280.)

Závûr
KaÏd˘ z nás je poÏehnán talenty a schopnostmi a také pfiíleÏitostmi
k tomu, abychom je rozvíjeli. Nebesk˘ Otec od nás oãekává, Ïe své
talenty pouÏijeme k prospûchu druh˘ch i svému. PouÏíváme-li talenty
k spravedliv˘m úãelÛm, mÛÏe to pfiinést velkou radost nám i lidem
kolem nás. KdyÏ své talenty pouÏíváme spravedlivû, budou rÛst a
budou se objevovat i nové pfiíleÏitosti a schopnosti. Je dÛleÏité, aby-
chom mûli na pamûti, Ïe na‰e talenty jsou dary od Boha a Ïe nás BÛh
ãiní zodpovûdn˘mi za to, co s nimi dûláme.

V˘zva
Prozkoumejte své zájmy a snaÏte se objevit nov˘ talent; pak ho rozví-
jejte. Povzbuzujte ãleny rodiny, aby objevovali a rozvíjeli své talenty.

Dal‰í pasáÏe z písem

■ Matou‰ 25:14–30 (podobenství o hfiivnách)

Pfiíprava uãitelky
NeÏ budete uãit tuto lekci:

1. Prostudujte si Zásady evangelia, kapitolu 34 „Rozvíjení na‰ich talentÛ“.

2. Povûfite ãlenky tfiídy vyprávûním pfiíbûhÛ, ãtením ver‰Û z písem
nebo citátÛ, jak to uznáte za vhodné.
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Tato lekce nás má motivovat k tomu, abychom v sobû objevily a rozví-
jely profesní dovednosti.

Nûkdy je tfieba, aby Ïeny byly zamûstnané
V mnoha rodinách se o zaji‰tûní potfieb rodiny stará otec nebo man-
Ïel. Není tomu tak ale vÏdy. I Ïeny musejí b˘t pfiipraveny zaji‰Èovat
Ïivobytí. Mnoho Ïen se prací Ïiví samo a dal‰í Ïeny Ïiví svou prací
sebe i rodinu.

■ Proã musejí nûkdy Ïeny pracovat? Odpovûdi napi‰te na tabuli a dis-
kutujte o nich. Dbejte na to, aby sestry jmenovaly tyto pfiípady:

Její manÏel nebo otec zemfiel.
Její manÏel nebo otec je kvÛli nemoci nebo nehodû postiÏen˘.
Îije sama a musí se uÏivit.
Jeden pfiíjem nestaãí uspokojit základní potfieby rodiny.
Neãekaná nemoc nebo jiné tûÏkosti si vyÏadují dal‰ího pfiíjmu.

Îeny se mají pfiipravit na zamûstnání
Îeny mají b˘t schopny vést domácnost i vydûlávat na Ïivobytí.

„Neprovdaná Ïena je vÏdy ‰Èastnûj‰í, má-li zamûstnání, díky nûmuÏ
mÛÏe slouÏit spoleãnosti a b˘t finanãnû nezávislá. … KaÏdá vdaná
Ïena mÛÏe neãekanû ovdovût. Majetek se mÛÏe rozplynout stejnû
rychle, jako mÛÏe zemfiít manÏel. Kterákoli Ïena proto mÛÏe b˘t
nucena Ïivit se sama a postarat se i o v˘Ïivu nezaopatfien˘ch dûtí.
Taková Ïena bude mnohem ‰Èastnûj‰í a bude mít vût‰í pocit jistoty,
pokud se vzdûláním pfiipravila na povinnosti a na nepfiedvídané udá-
losti Ïivota, jeÏ ji mohou potkat.“ (Camilla Kimball, „A Woman’s
Preparation“, Ensign, Mar. 1977, 59.)

Matky jsou povzbuzovány, aby se v první fiadû vûnovaly v˘chovû dûtí,
zvlá‰tû jsou-li dûti malé. Mají se ale pfiipravit i na to, aby dokázaly vydû-
lat na Ïivobytí i mimo domov. NeÏ se v‰ak matka mal˘ch dûtí rozhodne
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najít si zamûstnání mimo domov, aby mohla zajistit základní potfieby
rodiny, má si b˘t jistá, Ïe tyto potfieby jsou oprávnûné. Má se ujistit, Ïe
je není moÏné uspokojit ‰etrn˘m hospodafiením a domácí v˘robou. Má
udûlat v‰e pro to, aby mohla zÛstat doma s dûtmi.

„Matky s mal˘mi dûtmi mají svou energii vûnovat pfiedev‰ím tomu,
aby byly se sv˘mi dûtmi a uãily je a aby peãovaly o rodinu, a zamûst-
nání si mají hledat pouze v pfiípadû, Ïe základní potfieby jejich rodiny
není moÏné jinak uspokojit.“ (First Presidency letter to Neal A. Maxwell
and Dallin H. Oaks; quoted by Dallin H. Oaks in „Insights“, Ensign,
Mar. 1975, 56.)

■ UkaÏte obrázek 28a „Îena pomáhá zranûnému manÏelovi“.

Pro matku, jeÏ se náhle ocitne v situaci, kdy se mimo domácích povin-
ností musí postarat i o zaopatfiení rodiny, je velmi dÛleÏité vzdûlání.
Pokud se pfiipravila s pfiedstihem, dostane se jí lep‰ích pfiíleÏitostí a
mÛÏe si zamûstnání obstarat rychleji.

Pokud jsme schopni pracovat, nemáme oãekávat od státu a jeho sociální
péãe, Ïe se o na‰e potfieby postará. Biskup Victor L. Brown fiekl:

„Podpora v nezamûstnanosti neboli to, Ïe dostáváme nûco za nic, pod-
poruje zahálku a závislost a niãí sebeúctu.

PánÛv zpÛsob je urãen k tomu, aby pomohl kaÏdému z nás pfiipravit se
na zaji‰tûní vlastních potfieb.“ („The Church and the Family in Welfare
Services“, Ensign, May 1976, 110.)

Jak se pfiipravit na zamûstnání

■ Diskutujte o následujících námûtech, jak se Ïeny mohou pfiipravit na
zamûstnání. Vyzvûte tfiídu, aby jmenovala dal‰í moÏnosti.

Îeny a dívky, které jsou neprovdané, mohou:

1. Rozhodnout se pro nûjaké povolání a získat pro nû potfiebné vzdûlání
a v˘cvik.

2. Pfiipravit se na zamûstnání docházkou do normální nebo veãerní
‰koly.

3. Najít si zamûstnání a díky nûmu získat dovednosti a zku‰enosti.

4. Usilovat o získání vzdûlání, které je pfiipraví na zodpovûdnosti man-
Ïelky a matky.

5. Pracovat jako dobrovolnice v nemocnicích, v místních institucích,
‰kolách nebo jinde.

6. Nauãit se dovednostem, které lze vyuÏít k domácím v˘dûleãn˘m
ãinnostem.
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■ Jsou ve va‰í oblasti nûjaké pfiíleÏitosti pro práci na ãásteãn˘ úvazek?
Máte moÏnost roz‰ífiit si vzdûlání v kurzech?

Vdané Ïeny, které v souãasné dobû nemusejí mít zamûstnání mimo
domov, mohou:

1. Nav‰tûvovat kurzy, v nichÏ se pfiipraví na zamûstnání.

2. Obrátit se na ‰koly nebo instituce ve své oblasti o radu a poradenství
v oblasti profesních dovedností a pracovních pfiíleÏitostí.

3. Vykonávat dobrovolnou práci, která jim pomÛÏe získat pracovní
dovednosti.

Îádná tato ãinnost samozfiejmû nemá matce bránit v uspokojování
potfieb rodiny. Matka má naopak vyhledávat to, co jí pomÛÏe stát se
lep‰í matkou a hospodyní. Napfiíklad kurz hospodafiení s financemi jí
mÛÏe pomoci nauãit se lépe spravovat rodinn˘ rozpoãet.

■ Jak jinak se je‰tû mÛÏete pfiipravit na zamûstnání?

Jedna sestra ze Stfiední Ameriky ovdovûla v dobû, kdy jejímu nejmlad-
‰ímu dítûti nebyl je‰tû ani rok. Nejprve se cítila bezmocná a osamûlá.
Vûdûla, Ïe má-li uÏivit tfii malé dûti, bude muset získat nûjaké pracovní
dovednosti. Zapsala se do kurzu, kde se nauãila vytváfiet stfiihy a ‰ít
obleãení, tak aby mohla pracovat doma a zároveÀ b˘t s dûtmi. V tûchto
dovednostech se natolik zdokonalila, Ïe ji vláda pozdûji poÏádala, aby
pro ni takové kurzy vedla. Díky její snaze a moudrému hospodafiení
s penûzi mohly její tfii dûti získat dobré vzdûlání a nakonec se staly uãi-
teli. Tato sestra je jednou z mnoha Ïen, které pfii‰ly na to, jak rozvinout
své talenty a pfiemûnit je v pracovní dovednosti.

Chceme-li získat nûjakou pracovní dovednost, máme si rozmyslet, co
opravdu rády dûláme. Je-li to moÏné, máme si zvolit nûco, co nás zajímá.
Pak se o této oblasti máme nauãit co nejvíce. Pokud se napfiíklad rozhod-
neme doma nûco vyrábût, máme hledat tak dlouho, dokud nenajdeme
nûco, co se dobfie prodává a co lze vyrábût s dobr˘m ziskem. Své
v˘robky mÛÏeme ukázat pfiátelÛm, sousedÛm a pfiíbuzn˘m. MÛÏeme je
vystavovat na regionálních v˘stavách a v prodejních místech.

Pfii rozhodování se vÏdy máme modlit o pomoc. Nebeského Otce máme
Ïádat o vedení, abychom pfii‰ly na to, jak se pfiipravit.

„Místo abychom bádali o tom, co pro nás udûlá Pán, pátrejme po tom,
co pro sebe mÛÏeme udûlat sami.“ (Discourses of Brigham Young, sel.
John A. Widtsoe [1954], 293.)

Domácí v˘dûleãná ãinnost

■ UkaÏte obrázek 28b „Îena si doma vydûlává peníze jako kadefinice“
a 28c „Doma vyrobené peãivo mÛÏeme prodávat“.
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Mnoho Ïen pfii‰lo na to, jak své talenty a zájmy mohou vyuÏít v domácí
v˘dûleãné ãinnosti. To je velmi prospû‰né pfiedev‰ím pro matky s mal˘mi
dûtmi, které musejí pracovat. Dále uvádíme nûkolik pfiíkladÛ toho, jak si
Ïeny doma vydûlávají peníze.

1. ·itím dûtského obleãení, závûsÛ, svatebních ‰atÛ, uniforem, pfied-
mûtÛ pro domácnost, textilních zvífiátek, panenek nebo obleãení
na panenky.

2. Vy‰íváním, pletením, v˘robou pokr˘vek, háãkováním, paliãkováním,
pûstováním a aranÏováním kvûtin, v˘robou ‰perkÛ a pfiedmûtÛ ze
stfiíbra, v˘robou krajek.

3. Zdobením dortÛ; peãením svatebních dortÛ, chleba, koláãÛ, cukro-
vinek a závinÛ nebo balením ‰kolních pfiesnídávek.

4. Hlídáním dûtí u nich doma nebo domácí matefiskou ‰kolou.

5. Zahradniãením a prodejem plodin. O ãerstvé domácí produkty je
vÏdy zájem a dobfie se prodávají. Nûkteré Ïeny, které Ïijí v zemû-
dûlsk˘ch oblastech, vyrábûjí dÏemy a marmelády z místního ovoce.
Pak je prodávají ve stáncích u silnice nebo v obchodech.

6. V˘ukou hudby, tance nebo v˘tvarného umûní.

7. Poskytováním péãe o staré lidi bûhem dne.

8. Domácí v˘ukou studentÛ.

9. Psaním do novin.

10. Psaním na stroji nebo úãetnictvím.

11. Prodejem po telefonu.

12. Zprostfiedkováváním nájemníkÛ pro majitele bytÛ.

13. Poskytováním stravy a bydlení ve vlastním domovû.

14. Pûstounskou péãí o postiÏené dûti.

15. Stfiíháním psÛ a dal‰í péãí o zvífiata.

16. Úpravou a stfiíháním vlasÛ.

Máme se seznámit se v‰emi právními pfiedpisy, které se vztahují na
domácí v˘dûleãnou práci, a máme se jimi fiídit.

■ Jak jinak mÛÏeme je‰tû doma vydûlávat peníze?

■ Proã je moudré rozvíjet talenty, i kdybychom nikdy nemusely b˘t
zamûstnané mimo domov?
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Závûr
Bylo nám fieãeno, Ïe se máme samy o sebe postarat. V písmech se fiíká,
Ïe nemáme b˘t líní (viz NaS 42:42). Církevní vedoucí nás opakovanû
vyz˘vají k tomu, abychom peãovaly o své vlastní potfieby.

■ Proã je dÛleÏité starat se o vlastní potfieby? Proã se nemáme spoléhat,
Ïe to za nás udûlá nûkdo jin˘?

V‰echny se máme pfiipravit tak, abychom se dokázaly postarat o sebe i
svou rodinu. S rozvíjením talentÛ máme zaãít brzy. Máme získat schop-
nost samy se uÏivit, pokud by to bylo nutné. Máme nalézt zpÛsoby, jak
si vydûlat peníze pomocí sv˘ch talentÛ, abychom tak byly spokojené a
zabezpeãené.

Pokud je nutné, abychom pracovaly, máme si opatfiit uÏiteãné informace
o pracovních pfiíleÏitostech, získat potfiebné vzdûlání a zku‰enosti a roz-
hodovat se s modlitbou.

President Marion G. Romney fiekl, Ïe kaÏd˘ si musíme vypracovat
vlastní spasení ve vûcech ãasn˘ch, stejnû jako v duchovních. ZdÛraznil,
Ïe lidé, ktefií jsou potfiební, „mohou b˘t pov˘‰eni tehdy a pouze tehdy,
je-li jim umoÏnûno dosáhnout nezávislosti a sebeúcty vlastním úsilím a
hospodárností.“ („In Mine Own Way“, Ensign, Nov. 1976, 125.)

V˘zva
Napi‰te si seznam talentÛ a dovedností, díky nimÏ byste mohly zajistit
svou rodinu. Vyberte si alespoÀ jednu dovednost a snaÏte se v ní zlep-
‰it. Tuto dovednost zaãnûte rozvíjet praktick˘m pouÏíváním, v kurzu
nebo dobrovolnou sluÏbou.

Pfiíprava uãitelky
NeÏ budete uãit tuto lekci:

1. Znovu si prostudujte lekci 27 „Rozvíjení talentÛ“.

2. (Volitelné.) Opatfiete si nûkolik pfiedmûtÛ, které vyrobily Ïeny ve
va‰í oblasti, a vystavte je ve tfiídû.

3. Povûfite ãlenky tfiídy vyprávûním pfiíbûhÛ, ãtením ver‰Û z písem
nebo citátÛ, jak to uznáte za vhodné.
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Tato lekce nám má pomoci uãit ãleny rodiny váÏit si práce a pociÈovat
zodpovûdnost vÛãi rodinû.

V˘sada pracovat
„V … novinách [vy‰el] 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 stfiídmé jídlo mi pomohly doÏít
se tak pokroãilého vûku,‘ fiekl Mislimov, kter˘ nepije ani nekoufií.“
(Quoted by Wendell J. Ashton in „The Sweetness of Sweat“, Ensign,
July 1971, 35.)

I kdyÏ se vût‰ina z nás nedoÏije 165 let, máme si práce cenit pro její ãasná
a duchovní poÏehnání. President David O. McKay fiekl: „Uvûdomme si,
Ïe v˘sada pracovat je dar, Ïe schopnost pracovat je poÏehnání, Ïe láska
k práci je úspûch.“ (Quoted by Franklin D. Richards in „The Gospel of
Work“, Improvement Era, Dec. 1969, 101.)

Nejlep‰ím prostfiedkem k pfiekonání nudy a zklamání je smysluplná
práce, která pfiiná‰í pozitivní v˘sledky. Natfiení plotu, rytí na zahradû
nebo vykopání pfiíkopu jsou pfiíklady manuální práce. Studium ve
‰kole je také práce, stejnû jako péãe o druhé.

■ Jaké dal‰í druhy práce existují?

Uãme dûti pilnû pracovat
Pro dûti je dÛleÏité, aby se nauãily správn˘m pracovním návykÛm a
postojÛm, dokud jsou malé. Tyto návyky si pravdûpodobnû uchovají
po cel˘ Ïivot. MÛÏe to mít vliv na to, zda proÏijí uÏiteãn˘ a plodn˘
Ïivot, nebo zda ho proleno‰í a promarní.
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■ Proã se dûti mají uãit správn˘m pracovním návykÛm a postojÛm?

Biskup Vaughn J. Featherstone vyprávûl pfiíbûh o tom, jak jedna Ïena
nauãila pracovat chlapce:

„Jistá dáma ‰lechtického pÛvodu jednou najala tfiináctiletého chlapce,
aby se jí staral o dvÛr a o zahradu. Po prvním t˘dnu mu vysvûtlila:
‚Existuje tolik zpÛsobÛ, jak posekat trávník, kolik existuje lidí, a je
moÏné vyplatit za nû od jednoho penny do pûti dolarÛ. ¤eknûme, Ïe
dnes jsi odvedl práci za tfii dolary. … Trávník za pût dolarÛ – to ale
není moÏné, pustíme to z hlavy.‘

Nechala tedy na chlapci, aby svou práci ocenil sám a urãil si, kolik
mu za ni má zaplatit. Za práci bûhem prvního t˘dne mu zaplatila dva
dolary. Chlapec byl odhodlán, Ïe pfií‰tí t˘den vydûlá ãtyfii dolary, ale
neodvedl práci ani za tfii dolary. Pracoval peãlivû a pfiem˘‰lel, jak dvÛr
zkrá‰lit, ale bûhem nûkolika dal‰ích t˘dnÛ se mu stále nedafiilo pfieko-
nat hranici tfií a pÛl dolaru. Nakonec se rozhodl, Ïe namísto toho, aby se
snaÏil udûlat práci za ãtyfii dolary, se bude snaÏit vydûlat pût dolarÛ. Ze
v‰ech sil pfiem˘‰lel, co udûlat proto, aby byl dvÛr krásnûj‰í. Pracoval
pilnû cel˘ den jen s mal˘mi pfiestávkami na odpoãinek. Trvalo mu to
déle neÏ kdy pfiedtím, ale kdyÏ byl hotov, pociÈoval uspokojení, Ïe
odvedl práci, která má hodnotu pûti dolarÛ.

KdyÏ si paní peãlivû prohlédla dvÛr, do‰la k závûru, Ïe tento chlapec
udûlal nemoÏné. Pochválila ho za práci a s radostí mu vyplatila onûch
pût dolarÛ, které si zaslouÏil.

O mnoho let pozdûji vzpomínal tento chlapec, jenÏ mezitím vyrostl
v muÏe, jak dÛleÏitá pro nûj byla tato zku‰enost: ‚Kdykoli jsem mûl
od té doby bûhem onûch 25 let pocit, Ïe pro nûco uÏ neexistuje fie‰ení,
jakmile se objevila ta slova „to není moÏné“, nûco se ve mnû neãe-
kanû zvedlo, poskoãilo a já jsem vûdûl, Ïe jediná moÏná cesta vede
právû tím, co je nemoÏné.‘“ (Viz Conference Report, Oct. 1973, 98;
nebo Ensign, Jan. 1974, 84–86; quoted from Richard Thurman, „The
Countess and the Impossible“, Reader’s Digest, June 1958.)

Dûti mají ãasto pocit, Ïe se nemohou snaÏit více. Na tomto pfiíbûhu
v‰ak vidíme, Ïe je mÛÏeme vyz˘vat, aby se vÏdy snaÏily udûlat svou
práci o nûco lépe neÏ pfiedtím. Musíme je také chválit za dobfie odvede-
nou práci a za to, jak˘ udûlaly pokrok. Pak je to neodradí.

■ Jak mÛÏeme své dûti vyz˘vat a povzbuzovat, aby mûly dobré
v˘sledky ve ‰kole? PoÏádejte nûkterou sestru, aby fiekla, jak
povzbuzuje své dûti k úspûchÛm v dal‰ích oblastech, jako je
hudba, v˘tvarné umûní nebo sport.
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Práce pfiispívá k úspûchu rodiny

■ UkaÏte obrázek 29a „Matka uãí dítû práci v kuchyni“.

President Spencer W. Kimball fiekl: „Vûfiíme v práci pro sebe i pro své
dûti. … Máme dûti vychovávat k práci a ony se mají uãit podílet se na
zodpovûdnostech doma a na zahradû. Máme je povûfiit úkoly, tfiebas jen
mal˘mi, aby v domû pomáhaly udrÏovat pofiádek a ãistotu. MÛÏeme
dûti povûfiit úkoly … v péãi o zahradu.“ (Conference Report, Apr. 1976,
5; nebo Ensign, May 1976, 5.)

■ Jak práce pro rodinu pomáhá dítûti vytváfiet si smysl pro zodpovûdnost?

Nûktefií rodiãe mají pocit, Ïe jako dûti museli pfiíli‰ tûÏce pracovat.
Nechtûjí, aby na tom jejich dûti byly také tak, a tak po nich nechtûjí,
aby doma pomáhaly. Jiní rodiãe mají pocit, Ïe dûti jsou pfiíli‰ malé
nebo nezku‰ené, aby mohly nûjak pomoci. Mnoho dal‰ích rodiãÛ si
v‰ak myslí, Ïe je dÛleÏité, aby dûti doma pomáhaly.

■ K ãemu vedou tyto postoje k práci?

MÛÏeme se ptát, jak mÛÏeme dûtem pomoci nauãit se mít z práce
radost a pociÈovat vÛãi rodinû zodpovûdnost. I kdyÏ je v kaÏdé
rodinû jiná situace, existuje mnoho zpÛsobÛ, jak se dûti mohou
radosti z práce a pfiijímání zodpovûdnosti uãit.

■ UkaÏte plakát s tímto seznamem, nebo se odvolejte na informace na
tabuli:

Uãte dûti starat se o nûkteré své fyzické potfieby
Dûti máme uãit, aby si po sobû uklízely a aby peãovaly o své obleãení.
Jednou budou potfiebovat uãit tûmto vûcem své dûti nebo je budou
muset dûlat samy. Dûti se potfiebují nauãit sobûstaãnosti. Potfiebují si
vybudovat pozitivní postoj k práci a získat zku‰enosti, které nám
práce poskytuje.

■ Jak konkrétnû mÛÏeme dûti uãit, aby se staraly o své fyzické potfieby?

1. Uãte dûti starat se o nûkteré své fyzické potfieby.
2. PoÏádejte star‰í dûti, aby uãily mlad‰í dûti a staraly

se o nû.
3. Uãte dûti pomáhat v rodinném podniku.
4. Pracujte spoleãnû jako rodina.
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29a Matka uãí dítû práci v kuchyni
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29b Bratr pomáhá sestfiiãce napít se mléka
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PoÏádejte star‰í dûti, aby uãily mlad‰í dûti a staraly se o nû

■ UkaÏte obrázek 29b „Bratr pomáhá sestfiiãce napít se mléka“.

Star‰í dûti máme vést k tomu, aby pociÈovaly ãásteãnou zodpovûd-
nost za mlad‰í sourozence. Mohou na nû dávat pozor, kdyÏ nejsou
rodiãe na chvíli doma. Mohou jim ãíst, zpívat si s nimi, hrát si s nimi
nebo je bavit. NejdÛleÏitûj‰í je, aby star‰í dûti byly pro mlad‰í dob-
r˘m pfiíkladem. Star‰í Adney Y. Komatsu vyprávûl o síle pfiíkladu:
„Nedávno jeden mlad˘ muÏ vydával na postním a svûdeckém shro-
máÏdûní první svûdectví od doby, kdy vstoupil do Církve. V‰echny
dojal tím, Ïe fiekl: ‚MÛj bratr je pro mû nádhern˘m pfiíkladem. Vidûl
jsem, jak moc se zmûnil díky tomu, Ïe zveleboval své povolání
v knûÏství. Vím, Ïe bratra k tomuto úfiadu v Církvi povolal BÛh. Má
soucit s druh˘mi a slouÏí jim a také pilnû, pokornû a s radostí slouÏí
Pánovi. Chci b˘t takov˘, jako je mÛj bratr.‘“ (Conference Report,
Korea Area Conference 1977, 4.)

■ Jak je‰tû mohou star‰í dûti pomáhat s péãí o mlad‰í dûti?

Uãte dûti pomáhat v rodinném podniku
Dûti se mají jako ãlenové rodiny podílet na práci rodiny. President
Spencer W. Kimball popsal, co zaÏil jako mlad˘ muÏ: „Jsem vdûãn˘ za
zku‰enosti, které jsem získal pod [vedením] svého otce, kdyÏ jsem pral
postroje v m˘dle z olivového oleje a promazával je, aby dlouho vydr-
Ïely. Nauãil jsem se natírat plot z tyãek, nádrÏ na vodu, pfiístfie‰ek pro
vÛz, s˘pku, bryãku a vÛz a nakonec i dÛm. A od tûchto dob, kdy se mi
obãas na ruce udûlal puch˘fi, tûchto zku‰eností nelituji.“ (Conference
Report, Apr. 1976, 172; nebo Ensign, May 1976, 126.)

Rodina Willyho Herreye z Göteborgu ve ·védsku zapojila sv˘ch sedm
dûtí do práce na prosperujícím rodinném podniku. „Otec, matka a dûti
– ve vûku od deseti do osmnácti let – rozná‰ejí pfied v˘chodem slunce
noviny. Také cviãí a prodávají konû. V létû provozují dûtsk˘ turistick˘
ranã v Strömstadu pro ãtyfii sta aÏ ‰est set dûtí ze ·védska, Norska a
Finska. V dobû, kdy pro vût‰inu lidí den zaãíná, jsou Herreyovi uÏ
nûkolik hodin na nohou. Po práci a ‰kole jejich den konãí církevními
ãinnostmi. V pondûlí veãer – rodinn˘ veãer – zpívají a hrají na hudební
nástroje. Mají tolik práce a radosti ze Ïivota, Ïe nemohou b˘t ne‰Èastni.“
(Edwin O. Haroldsen, „Changing Lives“, Ensign, June 1971, 20–21.)

Spoleãná práce v rodinném podniku mÛÏe dûtem pomoci vypûstovat
si zdravou hrdost na svou rodinu a na to, co dokázala. Mohou si
vydûlávat peníze, které si uspofií na misii a na budoucí vzdûlání.

■ Jaké dal‰í v˘hody má to, Ïe dûti zapojíme do práce v rodinném
podniku?
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Pracujte spoleãnû s rodinou
Spoleãná práce rodiny mÛÏe b˘t zdrojem uÏiteãn˘ch zku‰eností a
dobr˘ch vztahÛ. Pokud se pfii tûchto ãinnostech zamûfiíme na talenty
a zájmy ãlenÛ rodiny, mohou b˘t zábavné pro v‰echny. Spoleãnou
prací se dûti a rodiãe sbliÏují a navzájem se více poznávají.

V jedné rodinû záleÏelo rodiãÛm na tom, aby se jejich dûti nauãily hod-
notû práce. Uvûdomili si, Ïe tím, Ïe si najali pracovnici na úklid otcovy
kanceláfie, pfiipravují dûti o pfiíleÏitost k rÛstu.

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

„Rodiãe to stálo trochu více úsilí a ãasu, protoÏe matka musela dûti
kaÏdé ráno do kanceláfie vozit. Av‰ak hodnoty, které z toho dûti zís-
kaly, mûly mnohem vût‰í cenu neÏ ono úsilí navíc, které bylo tfieba
vynaloÏit.“ (Viz Elwood R. Peterson, „Family Work Projects for Fun
and Profit“, Ensign, June 1972, 8.)

■ Co pozitivního pfiinesla tato spoleãná práce rodiny?

Dûti se mohou nauãit mít z práce radost
Mají-li dûti z práce radost, více se snaÏí dûlat ji lépe. Lidé, ktefií
z práce radost nemají, si ãasto hledají v˘mluvy. President N. Eldon
Tanner vyprávûl o rozdílu mezi dvûma chlapci, ktefií pracovali jako
poslíãci pro stejnou spoleãnost: „[Jeden chlapec] se zajímal o v‰e, co
se tam dûlo … Chtûl druh˘m slouÏit a pomáhat a chtûl se o podniku
nauãit v‰e, co mohl. … SnaÏil se b˘t tím nejlep‰ím poslíãkem, jak˘m
b˘t mohl. … Byl tam jen nûkolik mûsícÛ, kdyÏ si ho jeden jeho nadfií-
zen˘, kter˘ ho pozoroval, zavolal k sobû a pov˘‰il ho do zodpovûd-
nûj‰í funkce. Pfied koncem roku byl pov˘‰en je‰tû jednou a díky
svému pfiístupu bude pov˘‰en je‰tû mnohokrát. Byl ochoten jít dru-
hou míli. Zajímal se o spoleãnost a chtûl slouÏit a v kaÏdém ohledu
na nûj bylo spolehnutí. Druh˘ poslíãek [zÛstal] poslíãkem. … Mûl
samozfiejmû pocit, Ïe spoleãnost dostateãnû neoceÀuje jeho ani jeho
schopnosti.“ (Seek Ye First the Kingdom of God [1973], 236–237.)

■ Co mûlo vliv na úspûch tûchto dvou chlapcÛ?

Dûti mají z práce radost, je-li jejich odmûnou ‰tûstí druh˘ch. President
David O. McKay to doloÏil pfiíkladem:

„Vidûl jsem mladé dívky, které strávily cel˘ den sluÏbou pfii ‚Dni sta-
r˘ch lidí‘ tím, Ïe se staraly o pohodlí a ‰tûstí druh˘ch. Pamatuji si, jak
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pfii jedné takové pfiíleÏitosti pfii‰la jedna tato mladá Ïena veãer domÛ a
najednou si uvûdomila, Ïe je unavená. Vrhla se na postel a fiekla: ‚Tedy,
já jsem tak unavená! Ale vûfiili byste, Ïe to byl jeden z nej‰Èastnûj‰ích
dnÛ mého Ïivota?‘ Pocítila radost z práce, která pfiiná‰í radost druh˘m.

Nauãte se mít svou práci rádi. Nauãte se fiíkat: ‚Toto je má práce, má
sláva, a ne mÛj trest.‘“ (Stepping Stones to an Abundant Life, comp.
Llewelyn R. McKay [1971], 115–116.)

Práce bude dítû bavit, bude-li v ní úspû‰né. Nejprve je tfieba, aby urãi-
tou práci dûlal s dítûtem nûkolikrát dospûl˘ nebo star‰í dítû, dokud se
ji dítû nenauãí provádût samo. Pak máme ocenit jeho úspûch a upfiímnû
ho pochválit za snahu. Je pfiíli‰ snadné soustfiedit se jen na to, co dítû
dûlá ‰patnû, protoÏe chceme, aby se mu to pfií‰tû podafiilo lépe. Dûti
obvykle pracují lépe, zamûfiíme-li se na to, co dûlají správnû.

Práci si mÛÏeme zpfiíjemnit tím, Ïe si pfii ní zpíváme nebo z ní dokon-
ce udûláme hru. Rodiãe mohou vyprávût pfiíbûhy z dûtství nebo o
sv˘ch pfiedcích. V‰echny tyto ãinnosti pfiispívají k tomu, aby byla
spoleãná práce zábavnûj‰í. NezapomeÀte na to, Ïe dûti si obãas potfie-
bují odpoãinout nebo si uÏít den volna. Nebudou-li muset jeden den
v t˘dnu domácí práce vykonávat, o to více je bude nejspí‰e druh˘
den práce tû‰it. Poté, co práci vykonají, potfiebují také ãas pro sebe na
hraní a na dal‰í ãinnosti.

■ Zeptejte se sester, jak své rodinû zpfiíjemÀují práci?

Závûr
Abychom nauãili své dûti úspû‰nû pracovat, musíme ke své vlastní
práci pfiistupovat s nad‰ením. Jak prohlásil president Brigham Young:
„V‰ichni zjistíme, Ïe ‰tûstí v tomto svûtû závisí pfiedev‰ím na práci,
kterou dûláme, a jak ji dûláme.“ (Quoted by Elwood R. Peterson,
Ensign, June 1972, 9.)

V˘zva
Promluvte si s kaÏd˘m sv˘m dítûtem. Diskutujte o tom, jak˘ postoj má
kaÏd˘ z vás k rodinn˘m zodpovûdnostem. KaÏdému dítûti pomozte
vzít si na starost nûjaké úkoly a plnit je.
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Pfiíprava uãitelky
NeÏ budete uãit tuto lekci:

1. Prostudujte si Zásady evangelia, kapitolu 27 „Práce a osobní zodpo-
vûdnost“.

2. Pfiipravte si plakát navrÏen˘ v této lekci, nebo napi‰te informace na
tabuli.

3. Povûfite ãlenky tfiídy vyprávûním pfiíbûhÛ, ãtením ver‰Û z písem nebo
citátÛ, jak to uznáte za vhodné.
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Tato lekce nám má pomoci rozvíjet sebeovládání a uãit mu druhé.

Musíme se nauãit ovládat svá pfiání a své pocity

■ Zazpívejte píseÀ „Nauã mû kráãet ve svûtle“ (ZNPPD 1, str. 102).

V písmech ãteme: „Lep‰í jest …, kdoÏ panuje nad myslí svou neÏli
ten, kter˘Ï dobyl mûsta.“ (Pfiísloví 16:32.) Také ãteme: „Hleì …, abys
drÏel na uzdû v‰echny vá‰nû své, abys mohl b˘ti naplnûn láskou.“
(Alma 38:12.)

Na‰e chutû a vá‰nû jsou jako siln˘ bujn˘ kÛÀ. Pokud jim dovolíme,
aby zdivoãely, a nefiídíme je a nekrotíme, zavezou nás, kam se jim
zachce. Mohou nás zavézt na nebezpeãná a ‰kodlivá místa. Není v‰ak
tfieba zbavit se dobrého konû jen proto, Ïe je pln˘ energie. Pokud mu
dáme uzdu a ovládneme ho, mÛÏe nám dobfie poslouÏit. Stejnû tak,
ovládáme-li svá pfiání a své pocity, uãíme se je usmûrÀovat v mezích
evangelia. Tyto pocity nám pak slouÏí. Mohou posílit na‰i schopnost
pociÈovat radost a lásku.

Rozvíjení sebeovládání nám pomáhá v pokroku a v získání
poÏehnání
Kfiest byl pro nás zaãátkem nového Ïivota. Následováním Spasitele se
snaÏíme pfiekonat svûtskost, slabost a hfiích. Spasitel uãil:

„Chce-li kdo za mnou pfiijíti, zapfiiÏ sebe sám, a vezmi kfiíÏ svÛj, a
následujÏ mne.“ (Matou‰ 16:24.)

„A nyní, pro ãlovûka vzíti kfiíÏ svÛj je popfiíti v sobû ve‰kerou bezboÏ-
nost a kaÏdou svûtskou Ïádost a zachovávati pfiikázání má.“ (Pfieklad
Josepha Smitha, Matou‰ 16:26.)

Spasitel také uãil:

„Vcházejte tûsnou branou; nebo prostranná brána a ‰iroká cesta jest,
kteráÏ vede k zahynutí, a mnoho jest tûch, ktefií vcházejí skrze ni.
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Nebo tûsná jest brána a úzká cesta, kteráÏ vede k Ïivotu, a málo jest
nalézajících ji.“ (Matou‰ 7:13–14.)

Abychom mohli vstoupit do nebe úzkou cestou, potfiebujeme sebeká-
zeÀ a sebezapfiení. Znamená to obejít se bez nûkter˘ch vûcí, které jsou
velmi svÛdné. Známe-li pravdu a Ïijeme-li podle ní, budeme odmûnûni
svobodou.

■ Pfieãtûte Jana 8:31–32. Napi‰te na tabuli: Jak nás dodrÏování zásad evan-
gelia osvobozuje? PoÏádejte sestry, aby se nad touto otázkou zamyslely.

Dovolíme-li si vyjadfiovat hnûv, závist, touhu po pomstû, sobeckost,
p˘chu, vychloubaãnost, nenávist a tak dále, tyto pocity nás mohou
spoutat. Neustále nab˘vají na síle. Usazují se v na‰em charakteru a
stávají se na‰imi návyky. Ztrácíme tak nejen svobodu, ale i sebeúctu.
DrÏíme-li v‰ak vá‰nû na uzdû, osvobozujeme se od pocitÛ, které by
nás mohly ovládat.

DrÏíme-li své chutû na uzdû, opro‰Èujeme se od Ïádostí, které by nás
mohly ovládat. Na druhé stranû, pfiejídáme-li se nebo uÏíváme-li takové
‰kodlivé látky, jako jsou káva, ãaj, alkohol, tabák a drogy, mÛÏeme si
vypûstovat návyky, kter˘ch se jen tûÏko zbavujeme. Na‰e tûlo se zaãne
tûchto vûcí doÏadovat a my se staneme jejich otroky.

Hlad po svûtském zboÏí (máme-li jiÏ dost pro své potfieby) a touha po
pfiíli‰ném spánku nebo pfiíli‰né zábavû (jako je televize) jsou také chutû.
Musíme je udrÏovat ve správn˘ch mezích.

■ Pfieãtûte 2. Nefiho 9:45. Jak nás poslu‰nost zásad evangelia osvobozuje?

Ná‰ laskav˘ a moudr˘ Nebesk˘ Otec nám dává pfiikázání, protoÏe
nás miluje. Chce nás uchránit pfied zbyteãn˘m zármutkem. Chce nám
pomoci nauãit se ovládat, aby nám mohl Ïehnat. Zákon pÛstu nám
pomáhá uãit se ovládat chuÈ k jídlu. Pak mÛÏeme svého ducha uãinit
pánem nad sv˘m tûlem. Zákon desátku nám pomáhá pfiekonat sobecká
pfiání. Slovo moudrosti nám Nebesk˘ Otec dal ãásteãnû proto, aby nás
osvobodil od ‰kodliv˘ch úãinkÛ tabáku, alkoholu a drog. Dal nám zákon
cudnosti, aby nám pomohl ovládat fyzické touhy.

■ UkaÏte obrázek 30a „Daniel a jeho pfiátelé odmítají maso a víno od
krále“.

Ve Starém zákonû se doãítáme o Danielovi a jeho pfiátelích, kter˘m
bylo pfiikázáno pít víno a jíst jídlo, o nûmÏ byli uãeni, Ïe ho jíst nemají.
Odmítli to v‰ak a díky poslu‰nosti Pánova zdravotního zákona byli
poÏehnáni silou a moudrostí. (Viz Daniel 1:1–16.)

■ âemu se mÛÏeme nauãit ze zku‰enosti Daniela a jeho pfiátel? Jak nám
sebeovládání pomáhá dodrÏovat pfiikázání?
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Nauãme se ovládat
Získání sebevlády je celoÏivotní proces. Tím, jak roste na‰e porozumûní
evangeliu, roste i na‰e pfiání Ïít podle jeho zásad. Chceme-li Ïít podle
evangelia, je nutné, abychom neustále pracovali na rÛstu sebeovládání.

■ UkaÏte plakát s tímto seznamem, nebo se odvolejte na informace na
tabuli:

Poznejme se
Bûhem celého Ïivota se ocitáme v nov˘ch situacích a uãíme se více o
evangeliu a sami o sobû. Uãíme se rozpoznávat své slabosti a silné
stránky a zaãínáme chápat, proã je máme. Chceme se zbavit ‰patn˘ch
návykÛ a vypûstovat si dobré.

Stanovme si cíle
Dokud si nestanovíme cíle a nezaãneme na nich pracovat, jsme jako
vlny na mofii. Jsme hnáni vûtrem nekontrolovan˘ch tuÏeb a pocitÛ.
Chceme-li ovládnout své slabosti, musíme mít pevné cíle a musíme si
vûfiit. Sestra Kay Newmanová ze Spojen˘ch státÛ bojovala s neukáz-
nûnou chutí:

„Byla jsem dospûlá Ïena s témûfi odrostl˘mi dûtmi, kdyÏ jsem si uvûdo-
mila, Ïe jsem sama sobû nejvût‰ím nepfiítelem. A víte proã? Je mi trapné
to fiíct! KvÛli krabici ãokoládov˘ch bonbonÛ! Bûhem vánoãních svátkÛ
jsem snûdla témûfi celou krabici ãokolády. …

âokoláda byla mou slabou stránkou. NedokáÏu popsat, ãím jsem pro-
‰la, nûkomu, kdo nikdy nemûl podobné pocity: Byla jsem pfiecpaná
ãokoládou, znechucená sama sebou, zoufalá a naprosto sklíãená. Touto
smû‰nou, hloupou slabostí se mnou Satan pracoval a sráÏel mû dolÛ.
V té dobû byly v‰echny mé pocity a my‰lenky nehodné.

Bûhem tûchto Vánoc jsem se tedy rozhodla, Ïe se uÏ nikdy do této situa-
ce znovu nedostanu. Sedla jsem si a napsala jsem si dopis. Popsala

1. Poznejme se.
2. Stanovme si cíle.
3. Modleme se a ãtûme písma, abychom získaly pomoc.
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jsem v nûm, jak se cítím, abych na to nemohla zapomenout, a slíbila
jsem si, Ïe nenechám uplynout dal‰í rok, aniÏ bych svou chuÈ úplnû
ovládla. V následujícím roce jsem dûlala velké pokroky a má sebedÛ-
vûra rostla kaÏd˘m dnem. Vím, Ïe tuto mimofiádnou bitvu mám uÏ
témûfi vyhranou.“ („My Worst Enemy—Me!“ Ensign, Feb. 1975, 62.)

■ Jak se sestra Newmanová cítila, kdyÏ se pfiesvûdãila, Ïe si mÛÏe dát
cíl a mÛÏe ho dodrÏet? Co udûlala pro to, aby mûla tento cíl na
mysli?

Modleme se a ãtûme písma, abychom získaly pomoc
Pravidelnou modlitbou a ãtením písma mÛÏeme posilovat své pfiání
b˘t lep‰í. Îivoty lidí v písmech jsou pro nás pfiíklady, kter˘mi se
mÛÏeme fiídit. Pomáhají nám uvûdomit si, Ïe i my se mÛÏeme nauãit
sebeovládání. Sestra Newmanová se posilovala tím, Ïe svûdomitû
ãetla kaÏd˘ den jednu hodinu písma. ¤ekla: „Bûhem této hodiny jsem
si uvûdomovala, Ïe se chci pfiekonat. Bûhem této hodiny jsem pociÈo-
vala, Ïe mû toto pfiání zbavuje celoÏivotních zvykÛ, které mû spoutá-
valy, a toto pfiání jsem si uchovala i bûhem mnoha dal‰ích problémÛ.“
(Ensign, Feb. 1975, 63.)

■ PoÏádejte sestry, aby pohovofiily o tom, jak jim modlitba a ãtení
písma pomohly zdokonalit se.

Uãme sebeovládání dûti
Domov má b˘t pro dûti místem, kde se mohou uãit sebeovládání.
Pokud dûti dostateãnû neuãíme nebo je pfiíli‰ pevnû fiídíme, nenauãí se
ovládat. KdyÏ uãíme dûti sebeovládání, máme postupovat systematicky.

■ UkaÏte plakát s tímto seznamem, nebo se odvolejte na informace na
tabuli:

1. Stanovte hranice.
2. Uãte dûti uplatÀovat zásady evangelia.
3. Povûfite dûti zodpovûdnostmi.



230

30b President David O. McKay s manÏelkou



Lekce 30

231

Stanovte hranice

■ UkaÏte obrázek 30b „President David O. McKay s manÏelkou“.

President David O. McKay uãil:

„Podle mého názoru … je vûk mezi tfietím a pát˘m rokem … nej-
vhodnûj‰í dobou pro to, aby se dítû nauãilo pravidlÛm pfiizpÛsobení
se. … Nezvládne-li matka dítû v této dobû, bude pro ni velmi obtíÏné
zvládnout ho pozdûji. … Nemyslím tím nûjaké nucení, ovládání a
omezování – nechte jen dítûti absolutní volnost k rozvoji, dokud
nepfiekroãí bezpeãné meze. Pak mu dejte pocítit jemnou, ale pevnou
ruku káznû.

Jednou jsme se Ïenou vidûli v ZOO dobr˘ pfiíklad toho, jak to funguje.
… Vidûli jsme malou opiãku, která se právû uãila chodit. Matka se o ni
starala a krmila ji. Nejprve nás zaujalo, jak matka opiãku popleskávala
a snaÏila se ji uspat. Ale ta malá se jí vytrhla a zaãala ‰plhat po kleci.
Matka jí oãividnû nevûnovala pozornost a nechala ji lézt, dokud se
nedostala do nebezpeãí. Pak po ní sáhla, sundala ji dolÛ a nechala ji,
aby si hrála v bezpeãn˘ch mezích. … Tak vidíme, Ïe prvním pfiínosem
domova ke ‰tûstí dítûte je v‰típit mu skuteãnost, Ïe existují hranice,
které není bezpeãné pfiekraãovat.“ (Stepping Stones to an Abundant Life,
comp. Llewelyn R. McKay [1971], 38.)

■ Pfieãtûte Nauku a smlouvy 93:40–44. Proã Pán Fredericka G.
Williamse a Sidneyho Rigdona pokáral? I kdyÏ je pro nás obtíÏné
uãit dûti sebeovládání, dokud jsou malé, proã se o to máme dále
snaÏit?

Uãte dûti uplatÀovat zásady evangelia
President N. Eldon Tanner fiekl:

„Dûti se nenauãí rozli‰ovat dobro od zla samy. Rodiãe musejí posoudit,
kdy je dítû pfiipravené pfievzít zodpovûdnost. … KdyÏ je uãíme, jsme
povinni je ukázÀovat 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. …

Rodiãe mají dûti uãit v raném vûku také oné nádherné my‰lence a sku-
teãnosti, Ïe jsou duchovní dûti Boha, a mají je uãit, Ïe jedin˘m zpÛso-
bem, jak se mÛÏeme tû‰it z úspûchu a ‰tûstí zde a vûãnému Ïivotu na
vûãnosti, je rozhodnout se fiídit se uãením JeÏí‰e Krista. Musíme je uãit,
Ïe Satan skuteãnû existuje a Ïe pouÏije v‰echny prostfiedky, které má
k dispozici, aby je pokou‰el k ãinûní zla, svedl je na scestí, uãinil z nich
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své zajatce a pfiipravil je o nejvy‰‰í ‰tûstí a oslavení, z kterého by se
jinak mohly tû‰it.“ (Seek Ye First the Kingdom of God [1973], 87.)

V písmech se doãítáme o Elíovi, spravedlivém knûzi, kter˘ slouÏil
v chrámu. Elíovi synové se nefiídili otcov˘m pfiíkladem. Namísto toho
pfied Pánem velmi hfie‰ili. Elí je varoval, ale nebránil jim v tom. Pán
s ním kvÛli tomu nebyl spokojen˘ a vynesl nad ním nelítostn˘ soud.
(Viz 1. Samuelova 2–3.)

■ Pfieãtûte 1. Samuelovu 3:13. Co od nás Pán oãekává mimo to, Ïe
budeme své dûti uãit?

Mimofiádnû dÛleÏité je, abychom pro své dûti byly dobr˘m pfiíkladem,
kter˘m se mohou fiídit. Neovládáme-li své nálady, touhy a vá‰nû, na‰e
dûti pravdûpodobnû nebudou ovládat ty své.

Je tfieba, abychom uãinily svÛj domov místem ‰tûstí. Dûti tam mají mít
pocit bezpeãí, jistoty a lásky. Nenajdou-li doma ‰tûstí v Ïivotû podle
evangelia, budou kráãet mimo evangelium. Proto, je-li dítû neposlu‰né,
máme ho pokárat a pak mu projevit vût‰í lásku.

■ Pfieãtûte Nauku a smlouvy 121:43–44. Proã máme dûtem poté, co
jsme je pokáraly, projevit vût‰í lásku?

Povûfite dûti zodpovûdnostmi
Star‰í F. Enzio Busche fiekl:

„S Ïenou jsme se shodli na tom, Ïe bûhem duchovního zrání mají dûti
nûco, co by bylo moÏné nazvat právem … b˘t nedokonalé. … Vûfiíme,
Ïe rodiãe jsou povinni chápat … a odpou‰tût, ‚aby sobû nezoufaly‘. [Viz
Kolossensk˘m 3:21.] … Je tfieba vidût i ty nejmen‰í pokusy o získání
kladn˘ch vloh a zmínit se o nich a pochválit za nû. …

SnaÏíme se vést své dûti k sebeúctû … a vût‰inou necháváme na nich, aby
se posoudily. Získali jsme zku‰enost, Ïe pokud odhalujeme a zdÛrazÀu-
jeme 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 tele-
vizi. 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 nedozvûdûli. Myslím, Ïe pro rodiãe neexistuje
vût‰í radost, neÏ kdyÏ vidí, Ïe se jejich dítû chová v obtíÏné situaci
správnû.“ („‚Provoke Not Your Children‘“, Ensign, Mar. 1976, 41–42.)
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■ Jak povzbuzoval star‰í Busche své dûti k rozvíjení sebeovládání?

Star‰í L. Tom Perry fiekl: „Slova Proroka Josepha Smitha o zása-
dách, jimiÏ se máme fiídit, se jistû t˘kají i na‰ich dûtí: ‚Uãte je
správn˘m zásadám a [nechte je], aÈ se vedou samy.‘ (As quoted by
John Taylor in Millennial Star, 13:339.) Samozfiejmû musíme dbát na
to, aby na‰e uãení bylo odpovídající a abychom jim do Ïivota v‰tí-
pili víru a dÛvûru v Pána. Musíme dbát na to, aby se jim dostalo
fiádné v˘chovy, a kdyÏ zaãnou duchovnû zrát, je tfieba, abychom
jim umoÏnili vyjádfiit sílu, která v nich roste. Je tfieba vûnovat jim
svou víru a dÛvûru a povûfiit je zodpovûdnostmi.“ (Conference
Report, Sao Paulo Area Conference 1977, 11–12.)

Závûr
Rozvíjení sebeovládání je pro nás i pro na‰e dûti celoÏivotní proces.
Potfiebujeme k nûmu víru a trpûlivost. Av‰ak díky tomu, Ïe budeme
v sebeovládání dále rÛst, se budeme tû‰it vût‰ím poÏehnáním evangelia.

V˘zva
Dejte si za cíl, Ïe ovládnete nûjakou slabost. ¤iìte se tfiemi kroky nazna-
ãen˘mi v této lekci, abyste pomohly sv˘m dûtem. Tuto lekci si znovu
prostudujte doma.

Pfiíprava uãitelky
NeÏ budete uãit tuto lekci:

1. Prostudujte si Zásady evangelia, kapitolu 4 „Svoboda rozhodování“
a kapitolu 35 „Poslu‰nost“.

2. Pfiipravte se, abyste lekci mohly zahájit písní „Nauã mû kráãet ve
svûtle“ (ZNPPD 1, str. 102).

3. Pfiipravte si plakát navrÏen˘ v této lekci, nebo napi‰te informace na
tabuli.

4. Povûfite ãlenky tfiídy vyprávûním pfiíbûhÛ, ãtením ver‰Û z písem nebo
citátÛ, jak to uznáte za vhodné.
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Tato lekce nás má motivovat k tomu, abychom v domovû vytváfiely
povzná‰ející prostfiedí.

Mocn˘ vliv Ïivota v domovû

■ UkaÏte obrázek 31a „Matka s dûtmi“ a 31b „Matka ãte dûtem“.

âas, kter˘ strávíme doma, a atmosféra v domovû mají na ná‰ Ïivot
velk˘ vliv. Zde si na‰e dûti vytváfiejí návyky a postoje. Dorothy Law
Nolteová napsala:

„JestliÏe dítû Ïije s kritikou, nauãí se odsuzovat.

JestliÏe dítû Ïije s nepfiátelstvím, nauãí se bojovat.

JestliÏe dítû Ïije s posmûchem, nauãí se b˘t plaché.

JestliÏe dítû Ïije se zahanbováním, nauãí se mít pocit viny.

JestliÏe dítû Ïije s tolerancí, nauãí se b˘t trpûlivé.

JestliÏe dítû Ïije s povzbuzováním, nauãí se dÛvûfie.

JestliÏe dítû Ïije s chválou, nauãí se vdûãnosti.

JestliÏe dítû Ïije s nestranností, nauãí se spravedlnosti.

JestliÏe dítû Ïije s jistotou, nauãí se mít víru.

JestliÏe dítû Ïije s uznáním, nauãí se mít se rádo.

JestliÏe dítû Ïije s pfiijímáním a pfiátelstvím, nauãí se nacházet ve svûtû
lásku.“ („Children Learn What They Live“, © 1963 by John Philip Co.;
pouÏito se svolením.)

Îeny mají dÛleÏit˘ úkol pomáhat vytváfiet v domovû dobrou atmosféru.
Ná‰ pfiíklad má na tuto atmosféru velk˘ vliv. MÛÏeme si poloÏit tyto
otázky: Jsme trpûlivé a ‰Èastné? Opravujeme chyby ãlenÛ rodiny s lás-
kou, a ne s hnûvem? Chováme se uctivû k posvátn˘m vûcem? Máme
víru v JeÏí‰e Krista? Hovofiíme spolu o sv˘ch problémech? Modlíme se
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samy i s rodinou? Nasloucháme si pozornû? Tím, Ïe dûláme tyto vûci,
vytváfiíme atmosféru, která na‰i rodinu povzbuzuje a pomáhá jí.

PromûÀme svÛj dÛm v domov
Domov je místo, kde lidé Ïijí v klidu a ve ‰tûstí. Domem mÛÏe b˘t
jeskynû, chalupa, stan, palác, srub nebo vigvam. Velikost nebo krása
budovy z ní neudûlají domov; domov tvofií ‰Èastní lidé.

KaÏdá máme v domovû vytváfiet atmosféru, která na‰i rodinu inspi-
ruje. Pfiejeme si, aby ãlenové na‰í rodiny Ïili podle zásad evangelia a
dobfie vyuÏívali svÛj ãas a talenty. V domovû máme poskytnout pfií-
leÏitosti pro studium, odpoãinek a koníãky. Pak budou ãlenové
rodiny doma rádi a je ménû pravdûpodobné, Ïe budou vyhledávat
ãinnosti jinde.

■ Co v na‰em domovû vytváfií dobrou atmosféru? Odpovûdi napi‰te na
tabuli a diskutujte o nich. Dbejte na to, aby se zmínily tyto námûty:

AÈ jsme bohatí nebo chudí, mÛÏeme udûlat mnoho pro to, abychom
své rodinû pomohly radovat se z pobytu doma. MÛÏeme pfiipravit
zábavné ãinnosti, pfii kter˘ch se ãlenové rodiny pouãí a pobaví.

■ PoÏádejte sestry, aby pohovofiily o ‰Èastn˘ch chvílích, které proÏívaly
doma jako dûti.

■ Napi‰te na tabuli: Hudba.

„Fred poslu‰nû snûdl [snídani] a pak sklouzl ze Ïidle.

‚MÛÏu teì jít k Jimmymu, mami?‘ zeptal se.

‚Ale Frede,‘ [namítla jsem], ‚vÏdyÈ jsi tam byl uÏ vãera i pfiedvãírem.
Nemohl by Jimmy pfiijít dnes k nám?‘

‚Ale on by nechtûl.‘ Fredovi se pfies jeho ‰estiletou muÏnost zachvûly rty.
‚Mami, prosím tû.‘

B˘t pozorní k pocitÛm druh˘ch.
Mít Ducha Pánû.
Mít pocit, Ïe nás druzí pfiijímají a potfiebují.
Modlit se.
Pofiádat rodinné domácí veãery.
Studovat písma.
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‚Proã si rad‰i hraje‰ u Jimmyho neÏ u nás doma?‘ pokraãovala jsem.
Najednou jsem si uvûdomila, Ïe Fred i v‰ichni jeho kamarádi si vÏdycky
chtûjí hrát u Jimmyho.

‚No,‘ váhavû odpovûdûl, ‚protoÏe – protoÏe u Jimmyho doma v‰echno
zpívá.‘

‚Zpívá?‘ zeptala jsem se. ‚Co tím myslí‰?‘

‚Hmm,‘ Fredovi se to vysvûtlovalo tûÏko, ‚Jimmyova maminka si pfii ‰ití
brouká a Annie si v kuchyni zpívá, kdyÏ vykrajuje koláãe, a JimmyÛv
tatínek si vÏdycky píská, kdyÏ pfiijde domÛ.‘ Fred se na chvíli odmlãel a
pak pokraãoval: ‚Závûsy mají úplnû roztaÏené a v oknech mají kvûtiny.
V‰em klukÛm se u Jimmyho líbí.‘

‚Tak jdi, Frede,‘ fiekla jsem rychle. Pfiála jsem si, aby uÏ byl pryã, abych
mohla pfiem˘‰let.

Rozhlédla jsem se po domû. V‰ichni fiíkali, jak to tady máme pûkné.
Na zemi jsme mûli orientální koberce. Koupili jsme si je na splátky. …
Spláceli jsme i ãalounûn˘ nábytek a auto. MoÏná právû proto si
FredÛv tatínek nehvízdá, kdyÏ pfiijde domÛ. …

Zamífiila jsem k Jimmymu domÛ, i kdyÏ bylo deset hodin v sobotu
dopoledne. Pfii‰lo mi, Ïe paní Burtonové nebude vadit, Ïe ji vyru‰ím
uprostfied dopoledne. Zdálo se mi, Ïe nikdy nemá naspûch. Pfii‰la mi
otevfiít s ‰átkem kolem hlavy.

‚Jen pojìte dál. Zrovna jsem [uklidila] ob˘vací pokoj. Ne, opravdu
neru‰íte. Jen si sundám tu ozdobu z hlavy a hned jsem u vás.‘

Zatímco jsem ãekala, rozhlédla jsem se kolem sebe. Koberce byly
témûfi prochozené, závûsy … staÏené ke stranû, nábytek star˘ a
odfien˘. … Na stole pestr˘ ubrus a pár star˘ch ãasopisÛ. V oknech
zavû‰ené ko‰íãky s bfieãÈanem … a v kleci na sluníãku cvrlikal ptáãek.
A v˘sledek – domov!

Dvefie do kuchynû byly otevfiené a vidûla jsem, jak na ãistém linoleu
sedí maliãk˘ Jerry a pozoruje Annie, jak spojuje konce jablkového
koláãe. A pfiitom si zpívá. …

Paní Burtonová pfii‰la a usmívala se. ‚Tak, co byste potfiebovala?‘
zeptala se. ‚Vím, Ïe jste urãitû pfii‰la kvÛli nûãemu. Jste pfiece tak
zaneprázdnûná Ïena.‘

‚Ano,‘ fiekla jsem rychle, ‚pfii‰la jsem se podívat, jak to u vás zpívá.‘

Paní Burtonová se na mû pfiekvapenû podívala. ‚Co tím myslíte?‘
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‚Fred fiíká, Ïe sem rád chodí, protoÏe u vás v‰echno zpívá. UÏ zaãínám
chápat, co tím myslí.‘

‚To je nádherná pochvala!‘ zaãervenala se paní Burtonová. ‚Ná‰ dÛm
se ov‰em s va‰ím nedá srovnávat. V‰ichni fiíkají, Ïe máte nejhezãí
dÛm ve mûstû.‘

‚Ale nezpívá to tam,‘ namítla jsem. … ‚¤eknûte mi, jak to dûláte?‘

‚No,‘ usmála se paní Burtonová, ‚jestli to opravdu chcete vûdût. Víte,
John nemá velk˘ plat. A myslím, Ïe se to uÏ nezlep‰í. Není prostû ten
typ. Nûco si musíme odfiíct a rozhodli jsme se odfiíct si zbyteãnosti. …
Máme kníÏky, ãasopisy a hudbu. … Ty mohou udrÏet dûti doma.
Nemohou b˘t dotãeny ohnûm nebo [finanãními problémy], a tak jsme
se rozhodli, Ïe jsou dÛleÏité. Samozfiejmû dal‰í nezbytností je dobré a
v˘Ïivné jídlo. … Dûti mají velmi prosté obleãení. … Ale kdyÏ zapla-
tíme v‰echny tyto vûci, na koberce a nábytek uÏ toho moc nezb˘vá. …
NezadluÏujeme se, pokud se tomu mÛÏeme vyhnout. … [Ale] jsme
‰Èastní,‘ fiekla na závûr.

‚Aha,‘ fiekla jsem zamy‰lenû. Podívala jsem se na Jerryho a Freda
v koutû. Udûlali si vláãek z krabiãek od sirek a zrovna do nûj naklá-
dali p‰enici. Mûli jí spoustu i kolem sebe, ale p‰enice je ãistá a nena-
dûlá nepofiádek.

·la jsem domÛ. Na‰e orientální koberce mi pfiipadaly vybledlé. Roztáhla
jsem závûsy, jak nejvíce to ‰lo, ale svûtlo bylo stejnû ztlumené, protoÏe
procházelo hedvábn˘mi záclonami. … [U nás] v‰echno nezpívalo.
Rozhodla jsem se, Ïe to zmûním.“ (May Morgan Potter, „The Singing
House“, as quoted by Reed H. Bradford in „Priorities“, Instructor, Nov.
1969, 410, 415.)

■ Co znamenalo to, Ïe u Jimmyho doma „v‰echno zpívá“? Jmenujte
nûkolik dÛvodÛ, proã to byl ‰Èastn˘ domov.

Nûkterá hudba v dne‰ním svûtû není povzná‰ející. Povzbuzuje nás
k nemorálním nebo neuctiv˘m my‰lenkám. Taková hudba nám brání
mít Ducha Pánû.

■ UkaÏte obrázek 31c „Matka uãí své malé dûti písním z evangelia“.
Pfieãtûte Nauku a smlouvy 25:12.

Hudba mÛÏe rodinu sblíÏit a pfiiblíÏit ji k Pánu. Spoleãn˘ zpûv náboÏen-
sk˘ch písní nás jako rodinu pfiibliÏuje k Pánu. Lidová hudba nám pfiipo-
míná pfiedky a to, jak Ïili. Dobrá hudba nás povzná‰í a povzbuzuje.
Uãíme se ji mít rádi tím, Ïe ji ãasto posloucháme, zpíváme a hrajeme.
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âleny rodiny máme povzbuzovat k rozvíjení hudebních talentÛ. Vedoucí
Církve nás Ïádají, abychom to dûlali, i kdyÏ to pro nás mÛÏe b˘t obtíÏné.
Sestra Margrit F. Lohnerová, ãlenka Církve ve ·v˘carsku, vyprávûla
tento pfiíbûh:

„Krásn˘ hlas mé matky naplÀoval ná‰ dÛm ve ·v˘carsku ráno, v poledne
i veãer. Neumûla Ïádné dûtské písniãky, ale zpívala písnû Sionu. … Díky
tomu jsem tyto písnû dokázala zpívat uÏ jako velmi malé dítû.

Rodiãe si nemohli dovolit piano, a tak jsem jeden rok chodila kaÏd˘
den 20 minut pû‰ky v de‰ti a ve snûhu cviãit se ve hfie na piano
v chladné chodbû u jednûch ãlenÛ na‰í odboãky v Curychu. Brzy jsem
z toho dostala zápal plic, a tak si rodiãe museli nûco odepfiít a koupili
mi piano. Matka také uklízela pokoje v bytû u sousedÛ, aby mi vydû-
lala na hodiny hudby. Díky tûmto obûtem mÛj Ïivot obohatilo mnoho
skvûl˘ch vztahÛ prostfiednictvím hudby.“ („With a Song on Your
Hearth“, Ensign, Aug. 1975, 27.)

■ Napi‰te na tabuli: V˘tvarné umûní. Jak mÛÏeme v domovû povzbuzovat
v˘tvarné umûní?

■ UkaÏte obrázek 31d „Obraz vzkfií‰eného Krista obohacuje atmosféru
tohoto domova“.

Obrazy, které máme doma, pfiipomínají na‰í rodinû, co je pro nás dÛle-
Ïité. MÛÏeme se obklopit obrazy, které nám pfiipomínají na‰i rodinu,
pfiedky, na‰e náboÏenství a na‰e cíle. Mohou to b˘t obrazy Spasitele,
chrámÛ nebo na‰ich prorokÛ. Domov si mÛÏeme ozdobit i obrazy,
které v nás vzbuzují lásku k pfiírodû, ke klidu, ke kráse, k historii a
podobnû.

MÛÏeme také rozvinout malífiské a sochafiské dovednosti nebo schop-
nost vy‰ívat ãi tkát a vyzdobit si domov rukodûln˘mi v˘robky. âleny
rodiny mÛÏeme povzbudit k v˘tvarné ãinnosti tím, Ïe jim dáme
k dispozici potfieby a nástroje a jejich práce doma vystavíme. Nikdy se
nemáme jejich práci nebo snaze smát. Pfii rodinném domácím veãeru
mÛÏeme nûco vytváfiet. V‰ichni se mohou podílet na vytvofiení nûãeho
krásného. Pak to mÛÏeme dát nûkomu, kdo je nemocn˘, nemÛÏe vychá-
zet z domu nebo je osamûl˘.

■ Napi‰te na tabuli: Pfiíroda. Jak mÛÏeme rodinû pomoci radovat se
z pfiírody?

Mnoho z nás si neudûlá dost ãasu na to, abychom ocenili krásy pfií-
rody. âasto v‰ak mÛÏeme pociÈovat Ducha Pánû, kdyÏ se radujeme
ze západu slunce, z krásné kvûtiny, ze sluneãních paprskÛ probles-
kujících mezi stromy, z mofiské lastury nebo z barevného kamene.
MÛÏeme hovofiit o divech pfiírody a vzdát díky dílu BoÏích rukou.



242

31d Obraz vzkfií‰eného Krista obohacuje atmosféru tohoto domova



Lekce 31

243

■ Pfieãtûte slova písnû „Vím, Ïe BÛh mne miluje“, jeÏ jsou uvedena dále.

KdyÏ sly‰ím, jak ptáci zpívají,
a kdyÏ pohlédnu na nebe,
kdyÏ cítím, jak dé‰È mi smáãí mou tváfi
a studen˘ vítr zebe,
kdyÏ vidím strom kvést
nebo kdyÏ si pfiivoním ke kvûtinám,
jsem tak ‰Èastn˘, Ïe mohu Ïít na svûtû krásném,
kter˘ nám stvofiil ná‰ Pán.
On mi dal oãi, a tak vidím,
Ïe mot˘li barevní jsou.
On mi dal u‰i, a tak se tû‰ím
tou kouzelnou zvukÛ krásou.
On mi dal ãas, Ïivot, noc i den.
Já mu chci podûkovat,
za v‰e, co stvofiil, Ïe toho ãástí jsem.
Ano, vím, Ïe BÛh mne miluje.
(ZNPPD 2, ã. 68.)

Krásu pfiírody mÛÏeme vnést domÛ tím, Ïe venku nebo doma pûstu-
jeme kvûtiny a rostliny. Témûfi kaÏd˘ rád zasévá semena, zalévá je a
pozoruje je, jak vyráÏejí z hlíny. MÛÏeme mít radost ze sbírání kamenÛ
a zkoumání listÛ. Chov zvífiat a péãe o nû nás uãí o narození, Ïivotû a
smrti. Uãíme se tím také projevovat náklonnost a slouÏit. âleny rodiny
máme podporovat v jejich zájmech o pfiírodu.

■ Napi‰te na tabuli: Knihy. Jak mÛÏeme ãleny rodiny povzbuzovat
k tomu, aby se tû‰ili z dobr˘ch knih?

âetba písem a jin˘ch dobr˘ch knih sytí na‰i mysl, tak jako dobré jídlo
sytí na‰e tûlo. Knihy jsou jako pfiátelé. Mohou nás pozvedat, nebo
strhávat dolÛ. Máme ãíst jen takové knihy, které nám pomohou stát
se lep‰ími lidmi. Dobré knihy nám pomáhají oceÀovat to, co je dobré,
krásné a pravdivé.

âtecí návyky rodiny mÛÏeme ovlivnit tím, Ïe pro domov vybíráme
dobré knihy. âleny rodiny mÛÏeme povzbuzovat, aby si navzájem
ãetli. MÛÏeme vyprávût pfiíbûhy z vlastního Ïivota a z Ïivota pfiedkÛ.

■ Pfieãtûte Nauku a smlouvy 88:118 a 90:15. Které knihy mÛÏete pfiinést
domÛ a pomoci tak své rodinû?

■ Napi‰te na tabuli: Zábava. Jakou zábavu máme své rodinû poskytovat?

Filmy a televizní programy nás mohou ovlivÀovat stejnû tak jako knihy.
Nûkteré uãí pravdiv˘m zásadám, nûkteré nás jen pobaví a z nûkter˘ch
získáváme nepravdivé my‰lenky. Rodina se musí rozhodnout, které
programy stojí za to, aby jim vûnovala ãas. Mnozí dospûlí a dûti by
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mohli ãasu, kter˘ stráví u televize, vyuÏít lépe tím, Ïe by pûstovali své
tûlo a mysl nûkter˘m ze zpÛsobÛ, o nichÏ se hovofiilo v této lekci.

■ Napi‰te na tabuli: Pofiádek a ãistota.

V domovû mÛÏeme mít trochu krásy, i kdyÏ nemáme moc penûz. Nemá-
me se spokojit se ‰pínou nebo neupraveností jak u sebe, tak v domovû.
Nûkdy se kvÛli udrÏování pofiádku a ãistoty doma rozhodneme zru‰it
nûjaké ãinnosti, zájmy nebo práce. MÛÏe nám pfiipadat, Ïe zpÛsobují
nepofiádek, kter˘ neprospívá vzhledu na‰eho domova. KaÏd˘ ãlen
rodiny v‰ak potfiebuje volnost pro svou tvorbu. V‰ichni máme mít úctu
k vûcem, které patfií ostatním ãlenÛm rodiny, a k tomu, co dûlají. KaÏdé
dítû má mít svou zásuvku nebo krabici na své „poklady“.

Závûr
V tfiináctém ãlánku víry se pí‰e: „Je-li cokoli ctnostné, milé nebo dobro-
povûstné nebo chvályhodné, o to usilujeme.“ Toto prohlá‰ení mÛÏeme
pouÏít jako vodítko pfii rozvoji povzná‰ející atmosféry ve svém domovû.

President David O. McKay fiekl: „Neznám Ïádné jiné místo neÏ domov,
kde je v tomto Ïivotû moÏné najít opravdové ‰tûstí. Domov mÛÏeme
uãinit kouskem nebe; skuteãnû si pfiedstavuji, Ïe nebe je pokraãováním
ideálního domova.“ (Secrets of a Happy Life, comp. Llewelyn R. McKay
[1960], 18.) V˘sada a v˘zva vytvofiit takov˘ domov patfií kaÏdému z nás.

■ Zazpívejte píseÀ „Láska v domovû“ (ZNPPD 2, ã. 102).

V˘zva
Udûlejte tento t˘den nûco konkrétního pro zlep‰ení atmosféry ve svém
domovû. Pro zaãátek se snaÏte ãastûji se usmívat nebo zlep‰it svÛj pfií-
stup. V‰ímejte si, jak to zapÛsobí na ostatní ãleny rodiny. Naplánujte si
vycházku do pfiírody, pravidelné ãtení anebo jinou zábavnou ãinnost
s dítûtem.

Pfiíprava uãitelky
NeÏ budete uãit tuto lekci:

1. Prostudujte si Zásady evangelia, kapitolu 34 „Rozvíjení na‰ich talentÛ“
a kapitolu 36 „Rodina mÛÏe b˘t vûãná“.

2. Pfiipravte se, abyste lekci mohly zakonãit písní „Láska v domovû“
(ZNPPD 2, ã. 102).

3. Povûfite ãlenky tfiídy vyprávûním pfiíbûhÛ, ãtením ver‰Û z písem
nebo citátÛ, jak to uznáte za vhodné.
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Tato lekce nám má pomoci uãinit domov místem pro uãení evangelia.

Rodiãe musejí své dûti uãit
Enos, syn proroka, ãasto sly‰el svého otce Jákoba hovofiit o vûãn˘ch
pravdách. Jednoho dne ode‰el Enos do lesa na lov. O tom, co se mu
tam pfiihodilo, fiekl:

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

A du‰e má hladovûla; a já jsem poklekl pfied sv˘m TvÛrcem.“ (Enos
1:3–4.) Poté, co se cel˘ den modlil, usly‰el hlas, kter˘ mu pravil, Ïe mu
jsou odpu‰tûny hfiíchy. Tato zku‰enost byla pro Enose tak dÛleÏitá, Ïe
po cel˘ zbytek Ïivota uãil evangeliu a radoval se v nûm.

Enos se uãil evangeliu v domovû. Star˘ zákon uãí: „Vyuãuj mladého
podlé zpÛsobu cesty jeho; nebo kdyÏ se i zstará, neuch˘lí se od ní.“
(Pfiísloví 22:6.) Jako vûrní rodiãe máme zodpovûdnost pomáhat sv˘m
dûtem uãit se zásadám evangelia a pouÏívat je v Ïivotû.

Domov – místo uãení
Pán si pfieje, abychom se stále uãili a dûlali pokroky. RodiãÛm svûfiil
velkou zodpovûdnost za v˘uku jejich dûtí. Proto musíme ze svého
domova uãinit místo, kde se uãíme evangeliu.

■ Pfieãtûte Nauku a smlouvy 68:25–28. Kde dûti získávají základní
znalosti o svûtû? Jak se mohou pouãit o vûãném Ïivotû?

Dûti se o Ïivotû uãí doma, ve ‰kole a od kamarádÛ. Ve ‰kole a od kama-
rádÛ se v‰ak vût‰inou neuãí vûãn˘m pravdám. Pán vloÏil na rodiãe zod-
povûdnost uãit své dûti vûãn˘m pravdám. âiníme-li to, dodrÏujeme
Jeho pfiikázání.

Abychom dûti vychovávali ve svûtle a v pravdû, máme s dûtmi doma
studovat evangelium, i kdyÏ jsou malé. Král Beniamin rodiãÛm fiekl:
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„A nestrpíte, aby dûti va‰e … pfiestupovaly zákony BoÏí a mûly potyãky
a hádaly se spolu a slouÏily ìáblu. …

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

Naplánujme si rodinné studium evangelia
Abychom uãinili z domova místo, kde se uãíme evangeliu, musíme
mít plán. KaÏdá rodina si má najít zpÛsob, kter˘ nejlépe vyhovuje
jejím ãlenÛm.

■ UkaÏte plakát s tímto seznamem, nebo se odvolejte na informace na
tabuli:

Vytváfiejme atmosféru vhodnou pro uãení
Dûti mají mít doma pocit, Ïe s námi mohou volnû mluvit. V mnoha
rodinách je napûtí, které dûti odrazuje od toho, aby se ptaly a aby
vyjadfiovaly své pocity. President David O. McKay radil: „Rodiãe
musejí … projevovat ochotu odpovídat na otázky. Dítû, které se ptá,
vám do Ïivota pfiiná‰í ‰tûstí.“ (Gospel Ideals [1953], 480.) Musíme dûti
povzbuzovat, aby se ptaly, zvlá‰tû na evangelium. MoÏná nebudeme
vÏdy znát odpovûì, ale mÛÏeme ji najít spoleãnû.

■ Jak mÛÏeme ve svém domovû povzbuzovat diskuse o evangeliu?

Modleme se s rodinou

■ UkaÏte obrázek 32a „Rodina se spoleãnû modlí“.

KdyÏ se s rodinou modlíme, mÛÏeme ji tím uãit. MÛÏeme vyjádfiit své
nadûje, obavy a ideály. Tím, Ïe se modlíme za ãleny rodiny a jiné lidi,
je mÛÏeme uãit lásce a zájmu o jejich potfieby. Tím, Ïe Nebeskému Otci
dûkujeme za svá poÏehnání, se mohou dûti uãit b˘t vdûãné za svá
poÏehnání. Tím, Ïe s Nebesk˘m Otcem hovofiíme, je uãíme o svém
vztahu k Nûmu a o tom, Ïe Ho máme rádi.

1. Vytváfiejme atmosféru vhodnou pro uãení.
2. Modleme se s rodinou.
3. VyuÏívejme „pouãn˘ch okamÏikÛ“.
4. Pravidelnû studujme písma a jiné materiály z evangelia.
5. Pravidelnû pofiádejme rodinn˘ domácí veãer.
6. Vydávejme dûtem svûdectví.
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VyuÏívejme „pouãn˘ch okamÏikÛ“
Evangeliu mÛÏeme uãit v mnoha situacích. Pfii jídle mohou rodiãe objas-
nit, jak se kaÏdodenní události vztahují k zásadám evangelia. Pfied spa-
ním mÛÏeme dûtem vyprávût pfiíbûhy z Knihy Mormonovy nebo z Bible
nebo jim mÛÏeme vyprávût své duchovní záÏitky. MÛÏeme vyprávût
pfiíbûhy, které jsme ãetli pfii kaÏdodenním studiu písem. Tak jak pfiichá-
zejí kaÏdodenní situace, mÛÏeme dûti uãit chápat zásady evangelia.

■ Kdy jindy je‰tû mÛÏeme uãit zásadám evangelia?

Pravidelnû studujme písma a jiné materiály z evangelia

■ UkaÏte obrázek 32b „Matka ãte dûtem písma“.

Îenám bylo fieãeno, aby studovaly písma: „Pfiáli bychom si, aby v‰ech-
ny sestry Svat˘ch posledních dnÛ ãetly standardní díla [Bibli, Knihu
Mormonovu, Nauku a smlouvy a Drahocennou perlu], aby pfiemítaly o
vûãn˘ch pravdách, které se tam nalézají.“ (Bruce R. McConkie, „Drink
from the Fountain“, Ensign, Apr. 1975, 70.) Tím, Ïe sv˘m dûtem
budeme ve ãtení písem dobr˘m pfiíkladem, pro nás bude snaz‰í je
tomu uãit.

Písma mÛÏeme studovat mnoha zpÛsoby. MÛÏeme je studovat indivi-
duálnû a spoleãnû s rodinou.

■ UkaÏte plakát s tímto seznamem, nebo se odvolejte na informace na
tabuli. Pak poÏádejte ãlenky tfiídy, aby jmenovaly dal‰í zpÛsoby, jak
mÛÏeme studovat písma individuálnû.

1. âtûte písma od zaãátku do konce. SnaÏte se pfieãíst
kaÏd˘ den jednu nebo více kapitol nebo kaÏd˘ den
ãtûte 15 min.

2. Studujte písma po tématech (napfiíklad „modlitba“
nebo „poslu‰nost“). Vyhledejte si v‰echny odkazy na
toto téma.

3. Hledejte v písmech odpovûì na nûjak˘ problém.
4. Napi‰te si seznam ver‰Û z písem, které vás inspirují.
5. Pfii pravidelném studiu písem si vyhledávejte odkazy

na podobné ver‰e.
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■ UkaÏte plakát s tímto seznamem, nebo se odvolejte na informace na
tabuli. Pak poÏádejte ãlenky tfiídy, aby jmenovaly dal‰í zpÛsoby, jak
mÛÏeme studovat písma spoleãnû s rodinou.

Nehledû na to, jak˘ zpÛsob si zvolíme, studium písma máme vÏdy zahá-
jit modlitbou. Máme Nebeského Otce poÏádat o vedení a porozumûní.
Máme pfiem˘‰let o tom, co jsme ãetli, a zásady evangelia uplatÀovat
v Ïivotû.

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

■ Proã je dÛleÏité studovat písma spoleãnû s rodinou? PoÏádejte sestry,
aby vysvûtlily, jak se jim podafiilo úspû‰nû studovat písma.

■ UkaÏte obrázek 32c „âlenÛm rodiny mÛÏeme dát k dispozici knihy
o evangeliu a jiné dobré knihy“.

Existují i dal‰í materiály, které nám pomáhají poznávat zásady evan-
gelia. Doma na polici si mÛÏeme zfiídit knihovnu materiálÛ o evange-
liu. Pro celou rodinu v ní mÛÏeme uchovávat knihy, obrázky, zvukové

1. Na studium písem si vyhraìte kaÏdé ráno 15 minut,
neÏ ãlenové rodiny odejdou do práce a do ‰koly.

2. Studujte krátce veãer, neÏ jdou dûti spát.
3. Pro mlad‰í dûti si pfiipravte pfiíbûhy z písem a vyprá-

vûjte jim je.
4. Vyberte si nûkteré ver‰e z písem a napi‰te je na kar-

tiãky. Vystavte je na nástûnku nebo na stûnu, tak aby
je v‰ichni mûli na oãích. Pak ãleny rodiny povzbuìte,
aby se jim nauãili nazpamûÈ.

5. Vyberte si ver‰, kter˘ uãí nûjaké zásadû. Pak se rozhod-
nûte, jak tuto zásadu uplatníte. Napfiíklad pfieãtûte
Matou‰e 25:31–40 a pak pomozte potfiebné rodinû,
nebo pfieãtûte Jakuba 1:27 ãi Galatsk˘m 6:2 a pak
pomozte nûkomu, kdo ztratil nûkoho blízkého.

6. âtûte proslovy z poslední generální konference, máte-li
je k dispozici. Uplatnûte námûty, o nichÏ se tam hovofií.

7. Je-li to moÏné, poslouchejte písma na audiokazetách
nebo kompaktním disku.
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nosiãe, pfiehrávaã a jiné materiály. Základními knihami nebo zvuko-
v˘mi nosiãi v na‰í knihovnû mají b˘t standardní písma a Zásady
evangelia. Je-li to moÏné, máme kaÏdému dítûti koupit vlastní v˘tisk
Knihy Mormonovy a Bible. Pak si s nimi máme stanovit urãit˘ ãas,
kdy tyto knihy budeme studovat. NemÛÏeme oãekávat, Ïe je na‰e dûti
budou studovat, pokud nebudeme pracovat s nimi a nebudeme jim
v tom pfiíkladem.

Pravidelnû pofiádejme rodinn˘ domácí veãer
Rodinn˘ domácí veãer je jednou z nejlep‰ích pfiíleÏitostí pro v˘uku
na‰ich dûtí. (Je pro nûj vyhrazeno kaÏdé pondûlí veãer.) Mají-li rodiny
k dispozici pfiíruãku k rodinn˘m domácím veãerÛm, mají ji pouÏívat.
Nemáme-li pfiíruãku k dispozici, máme studovat písma a Zásady evan-
gelia, poslouchat nahrávky z evangelia nebo spolu hovofiit o vztahu
k Církvi. Vytvofiíme-li pfiíjemnou a radostnou atmosféru, pomÛÏe to
dûtem se z veãera radovat. Budou se chtít do nûj více zapojit. Rodinn˘
domácí veãer nemá b˘t kázáním, kterému dûti nerozumûjí. Má b˘t
zábavn˘ pro v‰echny.

Vydávejme dûtem svûdectví
Pfii jídle, studiu písem, rodinn˘ch domácích veãerech nebo rozhovorech
o evangeliu máme dûtem vydávat svûdectví. Díky tomu, Ïe nás sly‰í a
na vlastní oãi vidí, Ïe podle evangelia Ïijeme, se mÛÏe posílit jejich
vlastní svûdectví o evangeliu.

■ Pfieãtûte Deuteronomium 11:19. PoÏádejte ãlenky tfiídy, aby se podûlily
o zku‰enosti, které mají s uãením dûtí evangeliu.

Závûr
Budeme-li studovat evangelium, na‰e rodina bude poÏehnána. Na‰e
svûdectví a ná‰ domov bude silnûj‰í. Najdeme odpovûdi na své prob-
lémy. Budeme ‰Èastnûj‰í a klidnûj‰í, protoÏe se snaÏíme Ïít ve vût‰í blíz-
kosti JeÏí‰i Kristu a Nebeskému Otci.

Matka jedné rodiny, jeÏ studuje kaÏdé ráno spoleãnû písma, fiekla o tom,
jak jsou poÏehnáni:

„Tento program ranního studia je pfiínosn˘ v mnoha ohledech: na‰e
porozumûní písmÛm a jejich v˘znam v na‰em Ïivotû roste, den zaãí-
náme spofiádanûji …, tû‰íme se ze spoleãné rodinné snídanû.

Jsem si jista, Ïe na‰e dûti odcházejí do ‰koly s radostnûj‰ím, jistûj‰ím
pocitem o sobû, o rodinû i o svém svûtû.“ (Geri Brinley, „Getting a
Head Start on the Day“, Ensign, Apr. 1977, 8.)

Star‰í Bruce R. McConkie vyprávûl o dal‰ích poÏehnáních, jeÏ takové
studium pfiiná‰í: „Chceme mít klid a radost a ‰tûstí v tomto Ïivotû a
chceme se stát dûdici vûãného Ïivota ve svûtû pfií‰tím. To jsou dvû
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nejvût‰í poÏehnání, která mohou lidé zdûdit. MÛÏeme je získat tím, Ïe
v tomto Ïivotû ãteme slova vûãného Ïivota a uãíme se jim a Ïe dodrÏu-
jeme pfiikázání.“ („Drink from the Fountain“, Ensign, Apr. 1975, 70.)

V˘zva
Naplánujte si, jak budete doma studovat evangelium, a to jak indivi-
duálnû, tak s rodinou. KaÏd˘ den vyhledávejte pfiíleÏitosti k vysvûtlo-
vání evangelia sv˘m dûtem.

Dal‰í pasáÏe z písem

■ ¤ímanÛm 15:4 (písma pfiiná‰ejí nadûji)

■ 2. Timoteovi 3:14–17 (písma nás vedou k dokonalosti)

■ 2. Nefi 4:15 (písma jsou k pouãení a ku prospûchu)

■ Nauka a smlouvy 1:37 (pfiikázání jsou pravdivá a vûrná)

Pfiíprava uãitelky
NeÏ budete uãit tuto lekci:

1. Pfiipravte si plakát navrÏen˘ v této lekci, nebo napi‰te informace na
tabuli.

2. Povûfite ãlenky tfiídy vyprávûním pfiíbûhÛ, ãtením ver‰Û z písem
nebo citátÛ, jak to uznáte za vhodné.
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Tato lekce nám má pomoci pfiipravit se, abychom úãinnû uãily evangeliu.

Uãme se navzájem
Pán ãlenÛm své Církve pfiikázal, aby se vzájemnû uãili.

■ PoÏádejte nûkterou ãlenku tfiídy, aby pfieãetla Nauku a smlouvy
88:77–78. Koho máme uãit?

MÛÏeme uãit rodinu, pfiátele, sousedy, spolupracovníky a spoluÏáky.
MÛÏeme uãit ãleny Církve v organizovan˘ch tfiídách. MÛÏeme uãit i
neãleny.

■ UkaÏte obrázek 33a „Matka uãí dceru zavazovat si tkaniãku“.

Od Stvofiení zemû nám Pán fiíká, abychom uãili své dûti evangeliu.
MÛÏeme mu uãit pfii rodinném domácím veãeru i jindy. Obzvlá‰tû
matky mají mnoho pfiíleÏitostí uãit dûti doma.

■ PoÏádejte ãlenky tfiídy, aby vyprávûly o sv˘ch zku‰enostech s uãe-
ním dûtí.

Star‰í Boyd K. Packer fiekl:

„Mnohé z toho, co dûláme, je uãení. KdyÏ uãíme dítû zavazovat si
botu, … pomáháme dcefii s nov˘m receptem, máme proslov na shro-
máÏdûní, vydáváme svûdectví, vedeme shromáÏdûní vedoucích, a
samozfiejmû, kdyÏ uãíme lekci – v‰echno je to uãení a my to dûláme
neustále. …

Uãíme tím, Ïe máme proslov nebo Ïe mluvíme nebo odpovídáme na
shromáÏdûní.“ (Teach Ye Diligently [1975], 2–3.)

V Církvi máme mnoho pfiíleÏitostí uãit v organizovan˘ch tfiídách.
Star‰í Boyd K. Packer nám pfiipomnûl:

„KaÏd˘ ãlen Církve ve skuteãnosti uãí po cel˘ Ïivot. …

Máme uãitele, ktefií slouÏí ve v‰ech organizacích Církve. …
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Církev postupuje kupfiedu podporována mocí uãení, které je vykoná-
váno. Dílu království je bránûno, nevykonáváme-li uãení efektivnû.“
(Teach Ye Diligently [1975], 2–3.)

Nûkdy na‰e uãení neprobíhá ve tfiídû, ale pfii spoleãn˘ch rozhovorech.
Tento pfiíbûh je toho dokladem:

„Biskup Fred Carroll vstoupil do mého Ïivota, kdyÏ se na‰e rodina
pfiistûhovala do jeho sboru. V té dobû jsem byl pfiestárl˘m jáhnem
v Aronovû knûÏství. Tento skvûl˘ muÏ mi nefiekl ani padesát slov, ale
dvacet jedna z nich se mi nesmazatelnû vrylo do pamûti. Jsem si jist,
Ïe tento dobr˘ biskup si nikdy neuvûdomil, jak obrovsky na mû zapÛ-
sobilo jeho dvacet jedna zlat˘ch slov, která mi jednoho dne ti‰e a
v soukromí fiekl: ‚V‰iml jsem si, jak uctivû se chová‰ na na‰ich církev-
ních shromáÏdûních. Dává‰ tím ostatním chlapcÛm skvûl˘ pfiíklad,
kter˘m se mohou fiídit.‘

Jen nûkolik slov, ale jak mocn˘ch! Mûla na mû vût‰í úãinek neÏ stovky
úkolÛ, které jsem od té doby dostal. Do té chvíle mû nikdy nenapadlo,
Ïe bych se choval nûjak zvlá‰tû uctivû. Jsem si jist, Ïe si biskup Carroll
spletl mé plaché a zdrÏenlivé chování s uctivostí. To ale nevadilo. Od
té doby jsem zaãal pfiem˘‰let, co uctivost znamená pro mÛj Ïivot. Brzy
jsem zaãal mít pocit, Ïe jsem uctiv˘. Nakonec, jestliÏe si biskup Carroll
myslí, Ïe jsem uctiv˘, tak je to asi pravda! Tento postoj, kter˘ se ve mnû
zrodil díky tomu, Ïe biskup Carroll zasel seménko, se pro mû od té
doby stal rozhodujícím vlivem v Ïivotû.“ (Lynn F. Stoddard, „The
Magic Touch“, Instructor, Sept. 1970, 326–327.)

Uãitelé organizovan˘ch tfiíd mají mnoho pfiíleÏitostí ovlivnit a vést
ãleny tfiídy. Pokud se opravdu snaÏí, najdou vhodné zpÛsoby, jak uãit
zásadám evangelia ve tfiídû i mimo ni. Star‰í Thomas S. Monson vyprá-
vûl o tom, jak ho ovlivnila jedna taková uãitelka:

„V na‰í tfiídû Nedûlní ‰koly nás na‰e uãitelka uãila o Stvofiení zemû, o
Pádu Adamovû, o smírné obûti JeÏí‰e. Pfiivedla do na‰í tfiídy jako váÏené
hosty MojÏí‰e, Jozua, Petra, Tomá‰e, Pavla a JeÏí‰e Krista. I kdyÏ jsme je
nevidûli, nauãili jsme se je mít rádi, ctít je a napodobovat je.

Nikdy v‰ak její v˘uka nebyla tak mocná a její úãinek tak trval˘, jako
jednoho nedûlního rána, kdyÏ nám smutnû oznámila, Ïe na‰emu spo-
luÏákovi zemfiela maminka. Vûdûli jsme, Ïe Billy chybí, ale neznali
jsme dÛvod jeho nepfiítomnosti. Lekce byla na téma ‚Blahoslavenûji
jest dáti neÏli bráti‘.

Uprostfied v˘uky na‰e uãitelka zavfiela pfiíruãku a otevfiela na‰e oãi,
u‰i i srdce slávû BoÏí. Zeptala se: ‚Kolik máme penûz v na‰em fondu
na veãírek tfiídy?‘ …
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‚âtyfii dolary a sedmdesát pût centÛ.‘

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

Nikdy nezapomenu, jak na‰e skupinka pfie‰la ony tfii ulice a pfii‰la 
k Billymu domÛ, kde jsme pozdravili jeho, jeho bratra, sestry i otce.
Bylo znát, Ïe maminka jim chybí. NavÏdy si jako poklad uchovám
v pamûti slzy, které se nám v‰em objevily v oãích, kdyÏ bílá obálka
s na‰ím drahocenn˘m fondem pfiecházela z útlé ruky na‰í uãitelky
do potfiebné ruky Ïalem zlomeného otce. Pak jsme pospíchali zpátky
do kaple. Na‰e srdce bylo lehãí neÏ kdykoli pfiedtím; na‰e radost
úplnûj‰í; na‰e porozumûní se prohloubilo. Bohem inspirovaná uãi-
telka dala sv˘m chlapcÛm a dívkám vûãné ponauãení o boÏské
pravdû. ‚Blahoslavenûji jest dáti neÏli bráti.‘“ („Only a Teacher“,
Ensign, May 1973, 29.)

KaÏd˘ ãlen Církve je uãitelem. V‰ichni uãíme druhé evangeliu slovy a
skutky. Pfii kfitu jsme slíbili, Ïe budeme „státi jako svûdkové BoÏí za
v‰ech dob a ve v‰ech vûcech a na v‰ech místech, kde [mÛÏeme] b˘ti,
aÏ do smrti“ (Mosiá‰ 18:9). Poté, co jsme pokfitûni, musíme sdílet
evangelium s bliÏními a se v‰emi lidmi na zemi. Musíme také uãit
své dûti a ostatní ãleny Církve.

Studium a pfiíprava

■ UkaÏte obrázek 33b „Sestra vyuãuje z písem“.

Abychom se stali dobr˘mi uãiteli, musíme se dobfie pfiipravovat.
V‰ichni máme schopnost uãit, kaÏd˘ se v‰ak mÛÏe zdokonalovat.
President David O. McKay fiekl: „Îádn˘ uãitel nemÛÏe uãit tomu, co
nezná. Îádn˘ uãitel nemÛÏe uãit tomu, co nevidí a necítí.“ (Treasures
of Life [1962], 476.)

■ PoÏádejte ãlenky tfiídy, aby si v‰ímaly námûtÛ na pfiípravu lekce, aÏ
budete ãíst tento citát:

„Vyhraìte si urãit˘ ãas a místo na naplánování lekce. Mûjte po ruce
v‰echny pomÛcky – písma, studijní pfiíruãku, odkazy, papír, tuÏku. …

Plánování lekce … zaãnûte [modlitbou]. Toto je [Pánovo] evangelium;
vy jste Jeho uãitel, kter˘ uãí Jeho dûti. Zeptejte se Pána, jak si pfieje,
abyste svému poselství uãili. … PociÈujete-li zvlá‰tní potfiebu, má b˘t
modlitba doprovázena pÛstem jako prostfiedkem k tomu, abychom se
naladili na ducha Pánû.“ (Teacher Development Program: Basic Course
[1971], 133.)
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■ Napi‰te na tabuli pomÛcky, které pfii pfiípravû lekce potfiebujete. Co
máte pfii pfiípravû udûlat?

Pfii pfiípravû lekce pro tfiídu se navrhuje udûlat toto:

1. Stanovte si cíl (úãel) lekce.

Ve vût‰inû církevních pfiíruãek je tento cíl uveden na zaãátku lekce.
Cílem je to nejdÛleÏitûj‰í, co si pfiejete, aby se ãlenové tfiídy nauãili,
zapamatovali si nebo udûlali. Cíl si napi‰te a pfii pfiípravû lekce o
nûm pfiem˘‰lejte.

2. Seznamte se s látkou lekce.

S dostateãn˘m pfiedstihem si prostudujte látku lekce, a to jak v pfií-
ruãce, tak v písmech, a rozhodnûte se, které body jsou nejdÛleÏitûj‰í.
VÏdy se pfiipravujte s modlitbou.

3. Pfiem˘‰lením a studiem shromáÏdûte názorné pomÛcky.

Zájem o lekci podnítíte tím, Ïe pouÏijete vûci, na které se bude
tfiída moci dívat. Názorn˘mi pomÛckami mohou b˘t rÛzné pfied-
mûty, schémata, obrázky a jiné vûci. Podnûcování zájmu o lekci je
dÛleÏité pfii v˘uce v‰ech vûkov˘ch skupin.

4. Uspofiádejte si pomÛcky a materiály k lekci.

V‰echny materiály si sefiaìte v pofiadí, v jakém je budete pouÏívat
pfii lekci. To, Ïe si je pfiedem uspofiádáte, vám pomÛÏe vyhnout se
zmatku.

Mûjme rády ty, které uãíme
Star‰í Boyd K. Packer fiekl: „Dobr˘ uãitel si pfiedem prostuduje lekci.
Skvûl˘ uãitel studuje také studenty – a studuje je váÏnû a soustfiedûnû.
… Studujete-li pozornû rysy a v˘raz sv˘ch studentÛ, mÛÏe vám v srdci
vyklíãit … pocit blízk˘ inspiraci; je to láska, která vás bude pobízet
k tomu, abyste pfii‰li na to, jak vykonávat Pánovo dílo – pást Jeho
ovce.“ („Study Your Students“, Instructor, Jan. 1963, 17.)

Studenti, které má uãitel rád, budou mít vût‰í sebedÛvûru. Budou mít
touhu zdokonalovat se. Studenti, které má uãitel rád, se rovnûÏ uãí mít
rádi druhé. Uãitelé, ktefií mají své studenty rádi, získávají od Pána
inspiraci. Lépe porozumûjí potfiebám sv˘ch studentÛ.

„I uãitel ne‰kolen˘ v tradiãním zpÛsobu v˘uky mÛÏe mít na svého
studenta velk˘ vliv, pokud ho má rád, respektuje ho a projevuje o nûj
osobní zájem.

Vzpomínám si, jak jsem se jednou setkal s uãitelem, kterého jsem
povaÏoval za suchého a nezajímavého, a on mi podal kníÏku, o které
si myslel, Ïe by mû mohla zajímat. Ta kníÏka mû moc nezaujala. …
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Ale toho dne jsem si zaãal váÏit tohoto uãitele, kter˘ o mû projevil
takov˘ zájem a díky tomu mû potom dokázal oslovit.“ (William E.
Berrett, „Teaching: An Extension of Your Personality“, Ensign, Apr.
1973, 61.)

■ Jak mÛÏeme pfii lekci i mimo ni ãlenkám tfiídy projevit, Ïe je
máme rády?

Modleme se o Ducha

■ UkaÏte obrázek 33c „Uãitelka se modlí o vedení pfii studiu písem“.

President Brigham Young fiekl: „Po ve‰keré na‰í snaze získat mou-
drost z nejlep‰ích knih, atd., stále zÛstává otevfien˘ pramen pro
v‰echny; ‚JestliÏe pak komu z vás nedostává se moudrosti, ÏádejÏ
jí od Boha.‘ [Jakub 1:5.]“ (Discourses of Brigham Young, sel. John A.
Widtsoe [1954], 261.)

Chceme-li mít dar uãit, musíme se modlit k Otci v nebi. Ten nám
pomÛÏe si lekci pfiipravit. PomÛÏe nám poznat studenty a mít je rády.
Budeme-li usilovat o Jeho pomoc, bude pfii v˘uce s námi.

Závûr
Máme zodpovûdnost uãit evangeliu své dûti, ostatní ãleny Církve a
také ãleny rodiny a bliÏní ve svûtû, ktefií nejsou ãleny Církve.

Star‰í Vaughn J. Featherstone citoval presidenta Davida O. McKaye a
fiekl: „Na svûtû není vût‰í zodpovûdnosti neÏ vychovávat lidskou
du‰i.“ Star‰í Featherstone pak pokraãoval: „Velkou ãástí osobního
správcovství kaÏdého rodiãe a uãitele v Církvi je uãit a vychovávat.“
(Conference Report, Oct. 1976, 153; nebo Ensign, Nov. 1976, 103.)

Pán od nás oãekává, Ïe se pfiipravíme, abychom uãily efektivnû.
Pfiipravit se znamená studovat, modlit se a uãit vlivem Ducha Svatého.

V˘zva
Zvolte si zásadu evangelia, které budete tento t˘den uãit. Modlete se o
to, abyste nacházely kaÏdodenní pfiíleÏitosti jí uãit. Na konci t˘dne své
úsilí zhodnoÈte a urãete si, jak se mÛÏete dále zlep‰ovat.

Dal‰í pasáÏe z písem

■ Deuteronomium 6:5–7 (uãte dûti pilnû a neustále)

■ Mosiá‰ 4:14–15 (uãte dûti lásce)

■ Nauka a smlouvy 42:14 (uãte Duchem)

■ Nauka a smlouvy 68:25–28 (uãte dûti evangeliu)

■ MojÏí‰ 6:57 (uãte dûti pokání)
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Pfiíprava uãitelky
NeÏ budete uãit tuto lekci:

Povûfite ãlenky tfiídy vyprávûním pfiíbûhÛ, ãtením ver‰Û z písem nebo
citátÛ, jak to uznáte za vhodné.
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Tato lekce nám má pomoci pfiipravit se, abychom mohly vyuãovat
z písem.

Nejvût‰ím zdrojem pro na‰i v˘uku jsou písma 

■ UkaÏte obrázek 34a „Tato uãitelka ví, Ïe nestaãí jen písma studovat,
ale Ïe je také tfieba pfiemítat o tom, co se dozvûdûla“ a 34b „Tato
sestra uãí z písem a kaÏdé dítû má v˘tisk písem, se kter˘m pfii lekci
pracuje“.

President J. Reuben Clark ml. prohlásil jednou skupinû uãitelÛ
v Církvi: „Va‰í hlavní … povinností je uãit evangeliu Pána JeÏí‰e
Krista. … Zdrojem a autoritou pfii v˘uce tohoto evangelia pro vás
mají b˘t standardní písma Církve a slova tûch, které BÛh povolal,
aby vedli Jeho lid v tûchto posledních dnech.“ (The Charted Course of
the Church in Education [1938], 10–11.)

To, Ïe písma známe a Ïe je pfii v˘uce pouÏíváme, je ta nejvût‰í uãební
pomÛcka, kterou máme k dispozici.

Pán uãil, jak dÛleÏité je znát písma a uãit jim. KdyÏ po Vzkfií‰ení
nav‰tívil Nefity, fiekl jim: „Ano, pfiikázání dávám vám, abyste v tûchto
vûcech [písmech] hledali pilnû.“ (3. Nefi 23:1.) Také jim pfiikázal, aby
uãili evangeliu druhé (viz 3. Nefi 23:14). V Nauce a smlouvách nám
pfiikázal, abychom písma zkoumali pilnû (viz NaS 1:37). Máme jim
vûrnû uãit, protoÏe ona svûdãí a uãí o Nûm. Písma nás uãí v‰emu, co
musíme dûlat, abychom se tû‰ili poÏehnání vûãného Ïivota.

Pánova slova se k nám dnes dostávají nejen ve standardních písmech,
ale i prostfiednictvím Jeho Ïijícího proroka. Slova, která Ïijící proroci
pronesou, „kdyÏ jsou pohnuti Duchem Svat˘m“, jsou také povaÏována
za písmo (viz NaS 68:1–4). Církevní pfiíruãky a ãasopisy nám pomáhají
poznat slova prorokÛ a ostatní písma.

■ Kde mÛÏeme získat slova Ïijícího proroka?
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UplatÀujme písma v Ïivotû
KdyÏ Lehi a jeho rodina dorazili do zaslíbené zemû, uãil Nefi své bratfií
písmÛm. Uãil je tak, aby tomu rozumûli. Prohlásil: „NeboÈ jsem vztaho-
val v‰echna písma na nás, aby nám mohla b˘ti ku prospûchu a k po-
uãení.“ (1. Nefi 19:23.)

Písma nás uãí „o konáních Pánû v jin˘ch zemích mezi lidmi za stara“
(1. Nefi 19:22). Aãkoli byla písma napsána v minulosti, mají smysl i pro
nás v dne‰ní dobû. Dobfií uãitelé dokáÏí vztáhnout písma na souãasn˘
Ïivot a ukázat nám, jak nám minulé události mohou pomoci rozumût
pfiítomnosti.

■ UkaÏte obrázek 34c „Nefi a Lehi s liahonou“. PoÏádejte nûjakou
ãlenku tfiídy, aby pfieãetla 1. Nefiho 16:9–12, 15–31.

President Spencer W. Kimball v souvislosti s pfiíbûhem z Knihy Mormo-
novy o Lehiovû rodinû a liahonû fiekl:

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

Pokud jste … sledovali ãinnost této neobvyklé koule velmi pozornû, v‰imli
jste si, Ïe pÛsobí ‚podle víry a píle a pozornosti‘, kterou jste vynaloÏili
na to, kam máte jít. (1. Nefi 16:28.) Co byste si pomysleli, kdybyste si po
podrobnûj‰ím prozkoumání v‰imli, Ïe na kouli jsou nápisy, které je
‚moÏné snadno ãísti‘ a … které vysvûtlují cesty Pánû? A co kdyby se
pokyny obãas mûnily, tak jak Pán pfiicházel s nov˘mi poÏadavky, a to
‚podle víry a píle‘, které jí rodina vûnovala? (1. Nefi 16:29.) …

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

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

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

■ Jak president Kimball vztáhl písma na nás v dne‰ní dobû?

Známe-li písma, mÛÏeme v Ïivotû pouÏívat pravdivé zásady. Tyto
pfiíklady ukazují, jak jedna matka uãila z písem své dûti:

Jednou veãer, kdyÏ se mûla ãtyfiletá Ann pomodlit, oznámila, Ïe se
modlit nechce. Matka ji pfiemlouvala, ale Ann se odmítala pomodlit.
Pak jí matka vyprávûla o Danielovi.

■ PoÏádejte povûfienou ãlenku tfiídy, aby pfieãetla pfiíbûh z Daniela 6:1–23
nebo aby ho pfievyprávûla vlastními slovy.

Matka pak vysvûtlila, Ïe modlitba byla pro Daniela velmi dÛleÏitá.
Modlil se, i kdyÏ si myslel, Ïe ho kvÛli modlitbû ãeká smrt. Pak se Ann
zeptala: „UÏ tedy ví‰, jak je modlitba dÛleÏitá. Chtûla bys je‰tû nûjak
s modlitbou pomoct?“

Jindy se Ann hlasitû dohadovala se sestrou Jennifer. Obû si ãinily nárok
na jednu panenku. Matka pfii‰la za dûvãaty a zeptala se: „Co kdyby-
chom panenku rozfiízly napÛl a kaÏdé daly jeden kus?“

„Ne,“ fiekla Ann, „nefieÏ ji.“

„Ano, udûlej to!“ kfiiãela Jennifer.

Matka odpovûdûla: „Panenka urãitû patfií Ann. A víte, jak jsem na to
pfii‰la?“ Pak jim pfieãetla pfiíbûh, kter˘ se nachází v 1. Královské 3:16–27,
a prodiskutovala ho s dûvãaty.

■ PoÏádejte povûfienou ãlenku tfiídy, aby pfieãetla pfiíbûh z 1. Královské
3:16–27 nebo aby ho pfievyprávûla vlastními slovy. Jak této matce
pomohla písma pfii uãení jejích dûtí? Pfieãtûte Matou‰e 25:1–13 a
Enose 1:2–5.

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

Nikdo nás ke studiu písem nebude nutit. MÛÏeme si najít mnoho
v˘mluv, proã je nebudeme studovat. Studium písma si musíme naplá-
novat. (Viz lekce 32 „Uãíme se evangeliu doma“ v této pfiíruãce.)

■ Jak mÛÏeme pfiekonat to, co nám ve studiu písem brání?



268

34c Nefi a Lehi s liahonou



Lekce 34

269

Chceme-li vyuãovat z písem, musíme pro to udûlat nûco více, neÏ je jen
bezmy‰lenkovitû ãíst.

■ PoÏádejte ãlenky tfiídy, aby pfieãetly Moroniho 10:3. Co nám Moroni
fiíká o uãení se z písem?

President Marion G. Romney fiekl:

„Pfii ãtení písem mû zaujalo slovo pfiemítat. … Ve slovníku se pí‰e, Ïe
pfiemítat znamená ‚nûco du‰evnû zvaÏovat, hluboce o nûãem pfiem˘‰let,
uvaÏovat, meditovat‘. …

Pfiemítání je podle mého názoru formou modlitby. Pfiinejmen‰ím se jím
pfiibliÏujeme Duchu Pánû.“ (Conference Report, Apr. 1973, 117; nebo
Ensign, July 1973, 90.)

Poté, co jsme písma ãetli a pfiemítali o nich, mÛÏeme Nebeského Otce
poÏádat, aby nám mocí Ducha Svatého pomohl poznat, Ïe jsou prav-
divá, tak jak to slíbil Moroni. Díky vedení Ducha mÛÏeme pfii studiu
písem také najít útûchu a odpovûdi na problémy. Tyto zku‰enosti nám
pomohou uãit druhé.

■ Vyzvûte ãlenky tfiídy, aby pohovofiily o tom, jaká poÏehnání jim stu-
dium písem pfiiná‰í a jak jim pomáhá v pfiípravû na v˘uku.

Závûr
Abychom mohly uãit písmÛm, musíme se na to pfiipravit tím, Ïe je
budeme ãasto ãíst. Musíme pfiemítat neboli pfiem˘‰let o tom, co jsme
ãetly. Musíme se modlit se skuteãn˘m a upfiímn˘m zámûrem. Pak
musíme dûlat to, co jsme poznaly a pochopily Duchem. Tím, Ïe toto
dûláme, mÛÏeme uãit písmÛm s mocí.

V˘zva
Oznaãujte si ver‰e, které vás obzvlá‰tû zaujmou. Porovnávejte písma
s vlastním Ïivotem. Pfii rodinném domácím veãeru, u jídla nebo pfii
jin˘ch pfiíleÏitostech hovofite s rodinou o pfiíbûzích z písem. UplatÀujte
písma v Ïivotû.

Dal‰í pasáÏe z písem

■ 2. Nefi 4:15–16 (Nefiho láska k písmÛm)

■ 2. Nefi 32:3 (hodujte na slovech Kristov˘ch)

■ Alma 37:38–47 (Almovo posvátné uãení o liahonû urãené jeho synu
Helamanovi)

■ Nauka a smlouvy 11:21–22 (získejte slovo BoÏí)
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Pfiíprava uãitelky
NeÏ budete uãit tuto lekci:

1. Prostudujte si Zásady evangelia, kapitolu 10 „Písma“.

2. Znovu si v této pfiíruãce prostudujte lekci 32 „Uãíme se evangeliu
doma“.

3. Povûfite dvû ãlenky tfiídy, aby pfieãetly tyto ver‰e z písem nebo aby
vlastními slovy pfievyprávûly pfiíbûhy zaznamenané v tûchto ver‰ích:
Daniel 6:1–23 a 1. Královská 3:16–27.

4. Povûfite ãlenky tfiídy vyprávûním pfiíbûhÛ, ãtením ver‰Û z písem
nebo citátÛ, jak to uznáte za vhodné.
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Tato lekce nám má pomoci uãit evangeliu mocí Ducha Svatého.

Uãitelé potfiebují vedení Ducha Svatého
Pán nám pfiikázal, abychom se navzájem uãili o Jeho království (viz
NaS 88:77). Abychom mohli uãit, musíme mít svûdectví o pravdivosti
znovuzfiízeného evangelia JeÏí‰e Krista. Musíme uãit mocí a vlivem
Ducha Svatého.

President David O. McKay fiekl: „Uãitelé, pfiípravu lekce zaãnûte mod-
litbou. Lekce uãte s modlitbou v srdci. Pak se modlete, aby BÛh obo-
hatil va‰e poselství … vlivem svého svatého Ducha.“ (Gospel Ideals
[1953], 223.)

Star‰í Hartman Rector ml. vyprávûl pfiíbûh o presidentu Haroldu
B. Leeovi:

„Krátce poté, co byl vysvûcen do úfiadu [presidenta], … se ho jeden
reportér zeptal …:

‚Co oãekáváte, Ïe za svého pÛsobení v úfiadu presidenta Církve
dosáhnete?‘ …

President Lee fiekl: ‚Na tuto otázku mohu odpovûdût jen slovy, jeÏ
pronesl jeden velk˘ prorok, kdyÏ ho Pán povûfiil úkolem získat staro-
dávn˘ záznam. ¤ekl:

„Byl jsem veden Duchem, nevûda pfiedem to, co uãiním.“‘ (1. Nefi 4:6.)“
(Conference Report, Oct. 1973, 134; nebo Ensign, Jan. 1974, 106.)

Jako uãitelé musíme b˘t také vedeni Duchem. Abychom mohli uãit
evangeliu JeÏí‰e Krista, musíme mít vedení Ducha Svatého.

■ PoÏádejte ãlenky tfiídy, aby pfieãetly Nauku a smlouvy 42:12–14.
âemu máme podle tûchto ver‰Û uãit? Kde se tyto zásady nacházejí?
Jak obdrÏíme Ducha, jímÏ máme uãit? Nemáme-li vliv Ducha
Svatého, proã nemáme uãit?
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Vliv Ducha Svatého mÛÏe zpÛsobit to, Ïe slova uãitele zapadnou
posluchaãÛm hluboko do srdce: „KdyÏ ãlovûk promlouvá mocí
Ducha Svatého, moc Ducha Svatého to nese do srdce dûtí lidsk˘ch.“
(2. Nefi 33:1.)

■ UkaÏte obrázek 35a „Král Beniamin uãí lid z vysoké vûÏe“.

Král Beniamin svolal svÛj lid, aby jim pfiedal dÛleÏité pokyny. Pfiál si
je duchovnû posílit.

■ PoÏádejte tfiídu, aby pfieãetla Mosiá‰e 5:1–2. Díky ãemu uvûfiil lid slo-
vÛm krále Beniamina? PoÏádejte nûjakou ãlenku tfiídy, aby pfieãetla
Mosiá‰e 5:3–4. Jak tuto zku‰enost ovlivnila jejich víra?

Získejme vedení Ducha Svatého
Synové Mosiá‰ovi uãili evangeliu vlivem Ducha Svatého. Toto vedení
obdrÏeli po velkém úsilí.

■ PoÏádejte nûjakou ãlenku tfiídy, aby pfieãetla Almu 17:2–3. Jaké tfii
kroky uãinili synové Mosiá‰ovi, aby mohli uãit s mocí? Napi‰te je
na tabuli.

Poté, co se uãitel pfiipraví studiem, se musí modlit, aby obdrÏel vedení
Ducha Svatého.

President Marion G. Romney vyprávûl o zku‰enosti své manÏelky
s uãením pomocí Ducha. Mûla uãit lekci o tom, jak mûl Prorok Joseph
Smith vidûní Otce a Syna. V její tfiídû byla neãlenka, která vystudovala
vysokou ‰kolu. Sestra Romneyová se obávala, Ïe tato vzdûlaná Ïena její
lekci nepfiijme, a sama si nebyla jistá, Ïe ví, Ïe to je pravda.

KdyÏ sestra Romneyová hovofiila o tomto problému se svou matkou,
fiekla: „‚Já tu lekci nemohu uãit. Nevím, zda Joseph Smith toto vidûní
mûl.‘

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

‚Ano, … obdrÏel ho tak, Ïe se modlil k Bohu o moudrost.‘ …

[Sestra Romneyová] ode‰la do svého pokoje a pokusila se o to. … A díky
tomu … oduãila lekci pfiesvûdãivû, s mocí vût‰í neÏ její pfiirozené schop-
nosti. Jak to dokázala? Jako odpovûì na její otázku k ní pfii‰el Svat˘
Duch. Pocítila, Ïe jí vzplanula du‰e. Vûdûla, Ïe Joseph Smith vidûl toto
vidûní, tak, jak to vûdûl on. Nevidûla na vlastní oãi to, co vidûl Prorok,
ale dostalo se jí téÏe znalosti. Z popisu Josepha Smitha vûdûla, co vidûl, a
od Ducha Svatého mûla svûdectví, Ïe jeho zpráva je pravdivá.“ („How to
Gain a Testimony“, New Era, May 1976, 10–11.)
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■ Jaké kroky uãinila sestra Romneyová? Porovnejte je se tfiemi kroky
napsan˘mi na tabuli. Jak jí to, Ïe ke studiu pfiipojila modlitbu,
pomohlo získat dostateãnou sebedÛvûru? Jak naz˘váme ono uji‰-
tûní, které sestra Romneyová obdrÏela?

■ Jak˘ je rozdíl mezi tím, Ïe si nûco pravdivého pouze pfieãtete, a tím,
Ïe vám nûkdo, komu dÛvûfiujete, fiekne, Ïe ví, Ïe je to pravda?
PoÏádejte ãlenky tfiídy, aby pfieãetly Moroniho 10:4-5. Jak nám Duch
Svat˘ sdûluje pravdu? Co musíme udûlat, abychom toto svûdectví
získali?

Vydávejme svûdectví
Uãit se svûdectvím znamená uãit se znalostí, Ïe evangelium je pravdivé.
Díky duchu svûdectví mÛÏeme druh˘m pomoci v chápání znovuzfiíze-
ného evangelia. Duch Svat˘ mÛÏe posluchaãÛm svûdãit o pravdivosti
zásad evangelia. (Viz 1. Korintsk˘m 2:12–13.)

■ UkaÏte obrázek 35b „Dva misionáfii u dvefií zájemkynû“.

Star‰í Alvin R. Dyer vyprávûl tento pfiíbûh:

„K jednomu domu pfii‰li pozdû odpoledne dva misionáfii. … Rodina …
se právû chystala usednout k ãasné veãefii. … Misionáfii nebyli se sv˘m
poselstvím u dvefií pfiíli‰ úspû‰ní … [a] Ïena jiÏ zaãala zavírat dvefie. …
[V té chvíli] misionáfii … vydali svûdectví o pravdivosti evangelia. …
Jeden star‰í naschvál zesílil hlas, aby ho bylo v domû sly‰et. … [Pak]
misionáfii spû‰nû ode‰li. …

U‰li asi pÛl bloku, kdyÏ usly‰eli, Ïe na nû nûkdo volá. … Dobûhl je
mlad˘ muÏ, asi ãtrnáctilet˘, a fiekl: ‚Otec si pfieje, abyste se vrátili.‘
A tak se rychle vrátili do onoho domu. … Otec fiekl, Ïe to, co fiíkali u
dvefií, ho zaujalo, teprve kdyÏ usly‰el jednoho z nich vydávat svûdec-
tví. ¤ekl: ‚Tehdy jsem pocítil nûco zvlá‰tního a poznal jsem, Ïe jsme
neudûlali dobfie, Ïe jsme vás poslali pryã.‘ Tento povzbuzen˘ zájem,
vyvolan˘ svûdectvím a duchem pfiesvûdãení, vedl ke kfitu této rodiny.“
(„When Thou Art Converted“, Instructor, July 1961, 225.)

■ Proã si otec pfiál, aby se misionáfii vrátili?

■ PoÏádejte dvû povûfiené sestry, aby fiekly, co pociÈovaly, kdyÏ byly
uãeny evangeliu.

Závûr
Díky tomu, Ïe uãíme Duchem Svat˘m, roste na‰e poznání, porozu-
mûní, svûdectví a víra – na‰e i tûch, které uãíme. Abychom mohli uãit
mocí Ducha Svatého, musíme toho b˘t hodni a musíme se na to pfii-
pravit. Pfiipravíme-li se dobfie, budeme uãit pravdû pfiesvûdãivû.
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Vedení Ducha Svatého pfiichází studiem, modlitbou a Ïivotem podle
pfiikázání BoÏích.

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

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

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

V˘zva
Usilujte o vedení Ducha Svatého studiem, modlitbou a pÛstem. To
jsou kroky pfii pfiípravû na v˘uku. V‰ímejte si pfiíleÏitostí k tomu,
abyste mohly uãit dûti, ostatní ãleny rodiny, pfiátele a sousedy, a
vyuÏívejte jich.

Dal‰í pasáÏe z písem

■ Luká‰ 24:32 (uãedníkÛm planulo srdce)

■ Jan 14:26 (Duch Svat˘ nauãí v‰emu)

■ 2. Nefi 32:7–8 (naslouchejte Duchu)

■ Alma 5:43–52 (Alma svûdãí o Duchu Svatém)

■ Moroni 10:7–8 (dary BoÏí jsou dány Duchem BoÏím)

Pfiíprava uãitelky
NeÏ budete uãit tuto lekci:

1. ¤iìte se kroky naznaãen˘mi v této lekci, abyste získaly pomoc
Ducha Svatého.

2. Povûfite dvû ãlenky tfiídy, aby fiekly, co pociÈovaly, kdyÏ byly uãeny
evangeliu.

3. Povûfite ãlenky tfiídy vyprávûním pfiíbûhÛ, ãtením ver‰Û z písem
nebo citátÛ, jak to uznáte za vhodné.
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PRESIDENTI CÍRKVE
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Narodil se 23. prosince 1805 v Sharonu v kraji Windsor ve státû Ver-
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kve byl Bohem povolán 6. dubna 1830; vysok˘m knûzem byl vysvûcen
Lymanem Wightem 3. ãervna 1831; podpora jako presidentovi vyso-
kého knûÏství mu byla vyjádfiena 25. ledna 1832 na konferenci
v Amherstu v kraji Lorain ve státû Ohio; zavraÏdûn byl 27. ãervna 1844
v Ïaláfii v Carthage v kraji Hancock ve státû Illinois ve vûku 38 let.
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Narodil se 1. ãervna 1801 ve Whitinghamu v kraji Windham ve Vermontu
jako syn Johna Younga a Abigail Howeové-Youngové. Apo‰tolem byl
vysvûcen 14. února 1835 tfiemi svûdky Knihy Mormonovy: Oliverem
Cowderym, Davidem Whitmerem a Martinem Harrisem; podpora jako
presidentovi Kvora Dvanácti apo‰tolÛ mu byla vyjádfiena 14. dubna 1840;
První pfiedsednictvo s Brighamem Youngem jako presidentem Církve
bylo zorganizováno 27. prosince 1847; zemfiel 29. srpna 1877 v Salt Lake
City v kraji Salt Lake ve státû Utah ve vûku 76 let.

3. John Taylor
Narodil se 1. listopadu 1808 v Milnthorpe v hrabství Westmoreland
v Anglii jako syn Jamese Taylora a Agnes Taylorové-Taylorové. Apo‰to-
lem byl vysvûcen 19. prosince 1838 Brighamem Youngem a Heberem
C. Kimballem; podpora jako presidentovi Kvora Dvanácti apo‰tolÛ mu
byla vyjádfiena 6. fiíjna 1877; podpora jako presidentovi Církve mu byla
vyjádfiena 10. fiíjna 1880; zemfiel 25. ãervence 1887 v Kaysville v kraji
Davis ve státû Utah ve vûku 78 let.

4. Wilford Woodruff
Narodil se 1. bfiezna 1807 v Avonu (Farmingtonu) v kraji Hartford ve
státû Connecticut jako syn Apheka Woodruffa a Beulah Thompsonové-
-Woodruffové. Apo‰tolem byl vysvûcen Brighamem Youngem
26. dubna 1839; podpora jako presidentovi Kvora Dvanácti apo‰tolÛ
mu byla vyjádfiena 10. fiíjna 1880; podpora jako presidentovi Církve mu
byla vyjádfiena 7. dubna 1889; zemfiel 2. záfií 1898 v San Francisku
v kraji San Francisko ve státû Kalifornie ve vûku 91 let.
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5. Lorenzo Snow
Narodil se 3. dubna 1814 v Mantue v kraji Portage ve státû Ohio
jako syn Olivera Snowa a Rosetty Leonory Pettiboneové-Snowové.
Apo‰tolem byl vysvûcen Heberem C. Kimballem 12. února 1849;
podpora jako rádci presidenta Brighama Younga mu byla vyjádfiena
8. dubna 1873; podpora jako pomocnému rádci presidenta Brighama
Younga mu byla vyjádfiena 9. kvûtna 1874; podpora jako presiden-
tovi Kvora Dvanácti apo‰tolÛ mu byla vyjádfiena 7. dubna 1889;
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‰tolÛ se stal 8. fiíjna 1867; z úfiadu rádce v Prvním pfiedsednictvu byl
uvolnûn 29. srpna 1877 pfii úmrtí presidenta Younga; podpora jako dru-
hému rádci presidenta Johna Taylora mu byla vyjádfiena 10. fiíjna 1880;
uvolnûn byl 25. ãervence 1887 pfii úmrtí presidenta Taylora; podpora
jako druhému rádci presidenta Wilforda Woodruffa mu byla vyjádfiena
7. dubna 1889; podpora jako druhému rádci presidenta Lorenza Snowa
mu byla vyjádfiena 13. záfií 1898; podpora jako prvnímu rádci presi-
denta Lorenza Snowa mu byla vyjádfiena 6. fiíjna 1901 (k tomuto povo-
lání nebyl ustanoven); uvolnûn byl 10. fiíjna 1901 pfii úmrtí presidenta
Snowa; První pfiedsednictvo s Josephem F. Smithem jako presidentem
Církve bylo zorganizováno 17. fiíjna 1901; zemfiel 19. listopadu 1918
v Salt Lake City v kraji Salt Lake ve státû Utah ve vûku 80 let.

7. Heber Jeddy Grant
Narodil se 22. listopadu 1856 v Salt Lake City v kraji Salt Lake ve státû
Utah jako syn Jedediaha Morgana Granta a Rachel Ridgewayové-
-Ivinsové-Grantové. Apo‰tolem byl vysvûcen Georgem Q. Cannonem
16. fiíjna 1882; presidentem Kvora Dvanácti apo‰tolÛ byl ustanoven
23. listopadu 1916; presidentem Církve byl poÏehnán a ustanoven
23. listopadu 1918; zemfiel 14. kvûtna 1945 v Salt Lake City v kraji
Salt Lake ve státû Utah ve vûku 88 let.

8. George Albert Smith
Narodil se 4. dubna 1870 v Salt Lake City v kraji Salt Lake ve státû Utah
jako syn Johna Henryho Smitha a Sarah Farrové-Smithové. Apo‰tolem
byl vysvûcen Josephem F. Smithem 8. fiíjna 1903; presidentem Kvora Dva-
nácti apo‰tolÛ byl ustanoven 8. ãervence 1943; presidentem Církve byl



Presidenti Církve

279

vysvûcen a ustanoven 21. kvûtna 1945 ve vûku 75 let; zemfiel 4. dubna
1951 v Salt Lake City v kraji Salt Lake ve státû Utah ve vûku 81 let.

9. David Oman McKay
Narodil se 8. záfií 1873 v Huntsville v kraji Weber ve státû Utah jako syn
Davida McKaye a Jennette Eveline Evansové-McKayové. Apo‰tolem byl
vysvûcen Josephem F. Smithem 9. dubna 1906; podpora jako druhému
rádci presidenta Hebera J. Granta mu byla vyjádfiena 6. fiíjna 1934; pod-
pora jako rádci presidenta George Alberta Smitha mu byla vyjádfiena
21. kvûtna 1945; podpora jako presidentovi Kvora Dvanácti apo‰tolÛ
mu byla vyjádfiena 30. záfií 1950; podpora jako presidentovi Církve mu
byla vyjádfiena 9. dubna 1951; zemfiel 18. ledna 1970 v Salt Lake City
v kraji Salt Lake ve státû Utah ve vûku 96 let.

10. Joseph Fielding Smith
Narodil se 19. ãervence 1876 v Salt Lake City v kraji Salt Lake ve
státû Utah jako syn Josepha F. Smitha a Juliny Lambsonové-Smithové.
Apo‰tolem byl vysvûcen Josephem F. Smithem 7. dubna 1910; podpora
jako zastupujícímu presidentovi Kvora Dvanácti apo‰tolÛ mu byla
vyjádfiena 30. záfií 1950; podpora jako presidentovi Kvora Dvanácti apo-
‰tolÛ mu byla vyjádfiena 9. dubna 1951; podpora jako rádci v Prvním
pfiedsednictvu mu byla vyjádfiena 29. fiíjna 1965; presidentem Církve
byl vysvûcen a ustanoven 23. ledna 1970; zemfiel 2. ãervence 1972
v Salt Lake City v kraji Salt Lake ve státû Utah ve vûku 95 let.

11. Harold Bingham Lee
Narodil se 28. bfiezna 1899 v Cliftonu v kraji Oneida v Idahu jako syn
Samuela M. Leeho a Louisy Binghamové-Leeové. Apo‰tolem byl
vysvûcen Heberem J. Grantem 10. dubna 1941; presidentem Kvora
Dvanácti apo‰tolÛ byl ustanoven 23. ledna 1970; podpora jako prv-
nímu rádci presidenta Josepha Fieldinga Smitha mu byla vyjádfiena
23. ledna 1970; presidentem Církve byl vysvûcen a ustanoven 7. ãer-
vence 1972; zemfiel 26. prosince 1973 v Salt Lake City v kraji Salt Lake
ve státû Utah ve vûku 74 let.

12. Spencer Woolley Kimball
Narodil se 28. bfiezna 1895 v Salt Lake City v kraji Salt Lake ve státû
Utah jako syn Andrewa Kimballa a Olive Woolleyové-Kimballové.
Apo‰tolem byl vysvûcen Heberem J. Grantem 7. fiíjna 1943; zastupují-
cím presidentem Kvora Dvanácti apo‰tolÛ byl ustanoven 23. ledna
1970; presidentem Kvora Dvanácti apo‰tolÛ se stal 7. ãervence 1972;
presidentem Církve byl vysvûcen a ustanoven 30. prosince 1973;
zemfiel 5. listopadu 1985 v Salt Lake City v kraji Salt Lake ve státû
Utah ve vûku 90 let.
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13. Ezra Taft Benson
Narodil se 4. srpna 1899 ve Whitney v kraji Franklin v Idahu jako syn
George T. Bensona a Sarah Dunkleyové-Bensonové. Apo‰tolem byl
vysvûcen Heberem J. Grantem 7. fiíjna 1943; presidentem Kvora Dvanácti
apo‰tolÛ byl ustanoven 30. prosince 1973; presidentem Církve byl vysvû-
cen a ustanoven 10. listopadu 1985; zemfiel 30. kvûtna 1994 v Salt Lake
City v kraji Salt Lake ve státû Utah ve vûku 94 let.

14. Howard William Hunter
Narodil se 14. listopadu 1907 v Boise v kraji Ada ve státû Idaho jako
syn Johna Williama Huntera a Nellie Marie Rasmussenové-Hunterové.
Apo‰tolem byl vysvûcen Davidem O. McKayem 15. fiíjna 1959; zastu-
pujícím presidentem Kvora Dvanácti apo‰tolÛ byl ustanoven 10. listo-
padu 1985; presidentem Kvora Dvanácti apo‰tolÛ byl ustanoven
2. ãervna 1988; presidentem Církve byl vysvûcen a ustanoven 5. ãervna
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15. Gordon Bitner Hinckley
Narodil se 23. ãervna 1910 v Salt Lake City v kraji Salt Lake ve státû
Utah jako syn Bryanta S. Hinckleyho a Ady Bitnerové-Hinckleyové.
Jako asistentovi Dvanácti mu byla vyjádfiena podpora 6. dubna 1958;
apo‰tolem byl vysvûcen Davidem O. McKayem 5. fiíjna 1961; rádcem
presidenta Spencera W. Kimballa byl ustanoven 23. ãervence 1981;
druh˘m rádcem presidenta byl ustanoven 2. prosince 1982; jako první
rádce presidenta Ezry Tafta Bensona slouÏil od 10. listopadu 1985; pre-
sidentem Kvora Dvanácti apo‰tolÛ byl ustanoven 5. ãervna 1994; prv-
ním rádcem presidenta Howarda W. Huntera byl povolán 5. ãervna
1994; presidentem Církve byl vysvûcen a ustanoven 12. bfiezna 1995.
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nezbytné pro oslavení rodiny, 79–80
ver‰e z písem o nûm, 80–81
Ïeny a knûÏství, lekce o tom, 91–96

Knihy, povzbuzovat ke ãtení dobr˘ch
knih, 243

Kristus
a dûti z celého svûta, obrazová pfií-

loha 10
modlí se v Getsemanech, obrázek

(2b), 17
rozvíjet víru v Nûj, 2–11
UkfiiÏování, obrázek (2c), 18
vzít na sebe Jeho jméno, 24

Kfiest
a vûãn˘ Ïivot, 22–24
lekce o nûm, 22–28
poÏadavky k nûmu, 24
proã musíme b˘t pokfitûni, 22–24
smlouva kfitu, 24–26
ver‰e z písem o nûm, 28
závazky po nûm, 26–28

L

Láska
dokonalá láska – pravá láska, 54
Kristova, 54–55
lekce o ní, 54–58
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pfiikázání milovat, 55
sluÏba ji posiluje, 56
uzavfieli jsme smlouvu, Ïe budeme

k druh˘m chovat lásku, 56–57

Lee, Harold B., struãn˘ Ïivotopis, 279

Lekce, v této pfiíruãce, v–vi

Literatura, církevní, rozdávání Knih
Mormonov˘ch, broÏur, knih,
133–134

M

Malé dûti
jejich strava, 168–170
jejich v˘Ïiva, 166–170
kdy jim dávat jiné potraviny,

169–170
matefiské mléko a umûlá v˘Ïiva,

168–170

ManÏel
projevovat mu lásku a uznání,

108–111
radit se s ním, 111

ManÏelství na vûãnost
dÛvody k nûmu, 65–67
jeho poÏehnání, 67–70
lekce o nûm, 65–73
obûti pro nûj, 71–72
poÏadavky k nûmu, 70
pfiíprava na nûj, 70–71
v˘bûr partnera na vûãnost, 61, 70–71

Maria a Marta, obrazová pfiíloha 7

Martinova v˘prava ruãních vozíkÛ
v Bitter Creek, stát Wyoming, 1856;
obrazová pfiíloha 15

Maso a lu‰tûniny
pro správnou v˘Ïivu, 160, 162

Matka
v˘Ïiva matky a dítûte, lekce o tom,

166–170
zodpovûdnosti a poÏehnání matky

Svat˘ch posledních dnÛ, 99–102

McKay, David O., struãn˘ Ïivotopis,
279

Mûfiítka pfii schÛzkách
a cudnost, 61–63
povzbuzovat k nim, 61–63

Mûfiítka v oblékání
a slu‰nost v oblékání, 63
povzbuzovat ke slu‰nosti v oblé-

kání, 63–64

Misionáfii
jak b˘t misionáfiem, 132–136
jejich pfiíprava a povzbuzování,

lekce o tom, 138–144
misionáfiská práce a navazování

pfiátelsk˘ch vztahÛ, lekce o tom,
130–137

potfiebná v˘chova, 140
povzbuzovat k fyzické pfiípravû na

misii, 140
pfiíprava mládeÏe, 138–142
pfiíprava na misii, 138–142
psát jim dopisy, 143
role mlad˘ch Ïen v pomoci misioná-

fiÛm, 142–144
zodpovûdnost za pfiípravu, 138

Misionáfiská práce a navazování pfiá-
telsk˘ch vztahÛ

jak je to dÛleÏité, 130–131
jak to dûlat, 132–136
lekce o tom, 130–137
pfiiná‰í radost, 131

Modlitba
o vedení Ducha Svatého, 271–272
pfii pfiípravû na v˘uku, 260
závazek, 26

MojÏí‰ v rákosí, obrazová pfiíloha 2

N

Nabádání Ducha, fiídit se jimi,
134–135
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Navazování pfiátelsk˘ch vztahÛ a
misionáfiská práce, lekce o tom,
130–137

Nedûlní ‰kola, 126

Nefi kárá své bratry, obrázek (1d), 9

O

Obilniny
pro dûti, 169
pro správnou v˘Ïivu, 162–163

Obrazové pfiílohy, 292

Obfiady knûÏství
jejich definice a v˘ãet, 82
jejich poÏehnání, 85–87
lekce o nich, 82–90
trpûlivost pfii ãekání na jejich poÏeh-

nání, 87–89
ver‰e z písem o nich, 90

Odpu‰tûní, pokání ho pfiiná‰í, 16–21

Ochrana pfied onemocnûním
ãistota, 171
chránit domov pfied hmyzem, 170
jak se chovat k nemocn˘m, 175
lekce o tom, 171–176
oãkování, 172–173
ochrana potravin, 172
ochrana pfied mikroby, 171–172
pfiehled „Odolnost a imunita proti

nemocem“ (24a), 173
rozvrh oãkování (24a), 173
správné likvidování zvífiecích a lid-

sk˘ch odpadÛ, 172
správné zdravotní návyky, 175
známky onemocnûní, 175

Osobní rozvoj, lekce o nûm, 200–207

Otcové
jejich role v domovû, 93, 108
obfiady knûÏství, 82, 85
radit se s manÏelkou, 111
radit se s rodinou, lekce o tom,

108–114

Ovoce
pro malé dûti, 168
pro správnou v˘Ïivu, 160, 163

Ovocné stromy, jejich sázení, 191–192

P

Pán povolává chlapce Samuela, obra-
zová pfiíloha 3

Peãeticí místnost, chrám ve Vernalu
v Utahu, obrazová pfiíloha 16

Petr, Jakub a Jan pfiedávají Josephu
Smithovi a Oliveru Cowderymu
Melchisedechovo knûÏství, obrá-
zek (11a), 77

Písma
jejich studium, pomáhá nám získat

svûdectví, 191–192
pfiipravit se na v˘uku z nich,

267–269
uãit z nich, lekce o tom, 263–270
uplatÀovat písma v Ïivotû, 265–267

Pokání
co znamená ãinit pokání, 12–15
lekce o nûm, 12–21
potfiebují ho v‰ichni, 15–16
pfiiná‰í odpu‰tûní, 16–21
ver‰e z písem o nûm, 21
z ãeho potfiebujeme ãinit pokání, 15

Pokora, poÏadavek ke kfitu, 24

Pofiádek a ãistota v domovû, 244

Poslední veãefie, Carl Bloch
(17a), 123
obrazová pfiíloha 8

PostiÏení, zapojení postiÏen˘ch ãle-
nek, vi–vii

Postní a svûdecké shromáÏdûní
jeho úãel, 124
kdy se koná, 124
obfiady provádûné pfii nûm, 124
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Potfieby, postarat se o své potfieby,
190–197

Práce
dûti se uãí mít z ní radost, 222–223
jak jí uãit dûti, 216–222
napomáhá tomu, aby rodina byla

úspû‰ná, 218
práce jako v˘sada, 216
rodinn˘ podnik, uãit dûti pomáhat

v nûm, 221
spoleãná práce s rodinou, 222
uãit jí dûti, 216–222
uãit péãi o na‰e tûlesné potfieby, 218
uãit rodinu její hodnotû, lekce o tom,

216–224
uãit star‰í dûti, aby se staraly o

mlad‰í, 221

Pravá láska
ãistá láska Kristova, 54
dokonalá láska, 54
lekce o ní, 54–58
sluÏba a pravá láska, 56–57

Presidenti Církve, jejich struãné Ïivo-
topisy, 277–280

Profesní dovednosti, jejich rozvíjení,
lekce o tom, 208–215

„Prohlá‰ení Pomocného sdruÏení“, xi

Prostfiedí, v domovû
ãistota v nûm, 244
hudba v domovû, 236–241
jak ho zlep‰it, 236–244
krása pfiírody ho mÛÏe zlep‰it,

241–243
obrazy ho zlep‰í, 241
písma a knihy, 243
pofiádek, 244
talenty a rukodûlné práce, 241
televize, 243–244
umûní, 241
vliv domova, 234–244
vytváfiení povzná‰ejícího prostfiedí

v domovû, lekce o tom, 234–244

zábava, 243–244

Pfiátelé
misionáfiská práce a navazování

pfiátelsk˘ch vztahÛ, lekce o tom,
130–137

zvát je domÛ nebo na církevní shro-
máÏdûní, 136

Pfiátelení se
misionáfiská práce a pfiátelení se,

lekce o tom, 130–137
noví ãlenové, 136

Pfiíklad, b˘t jím pro rodinu, pfiátele a
neãleny, 135–136

Pfiíroda, povzbuzovat k lásce k ní,
241–243

Pfiíruãka, tato
kaÏdá sestra ji má studovat bûhem

t˘dne, vi
námûty pro uãitelku, v–vi
pro Ïeny a dívky na nedûlních shro-

máÏdûních, v

PÛst
a modlitba zvy‰ují duchovnost, 43
dûti a pÛst, 43
dÛvody k nûmu, 42
Ester a pÛst, 44–46
jeho poÏehnání, 42
lekce o nûm, 42–46
modlitba a pÛst, 43
poslu‰nost a pÛst, 46
rodiny a pÛst, 43
ver‰e z písem o nûm, 46
závazek po kfitu, 26
zdroj síly, 43–46

R

Radit se s rodinou
hodnota toho, 113
lekce o tom, 108–114
rodinná rada, 111–113
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Rodina
její v˘Ïiva, lekce o tom, 160–165
radit se s ní, lekce o tom, 108–114
správa rodinn˘ch financí, lekce o

tom, 152–159
uãit hodnotû práce a zodpovûdnosti,

lekce o tom, 216–223

„Rodina – Prohlá‰ení svûtu“, x

Rodinná rada, pofiádat ji, 113

Rodinn˘ domácí veãer
jeho poÏehnání, 120–121
kaÏdá rodina ho má pofiádat,

115–117
lekce o nûm, 115–121
pomáhá v domovû vytváfiet dobrou

atmosféru, 236
v pondûlí veãer volno na nûj, 115

Rozbroj
pochází od ìábla, 31
odhání Ducha Svatého, 31

Rozpoãet
církevní pfiíspûvky, úspory, jídlo,

obleãení, bydlení, v˘daje na
lékafiskou péãi, doprava, sluÏby,
154–158

lekce o nûm, 152–159
plánování, jak pouÏít rodinné

finance, 152
pfiíklad rozpoãtu (21b), 155

Rozvíjení
a v˘uka sebeovládání, lekce o tom,

225–233
profesních dovedností, lekce o tom,

208–215
talentÛ, lekce o tom, 200–207

S

Samuel Lamanita na zdi, obrazová
pfiíloha 14

Sebeovládání
modlitbou a ãtením písem získat

pomoc v jeho rozvíjení, 229

nezbytné pro pokrok, 225–226
poznat sami sebe, 228
rozvíjet ho a uãit mu, lekce o tom,

225–233
stanovit si cíle, 228–229
uãit mu dûti, 229–233
získat ho, 228–229

ShromáÏdûní svátosti, jeho úãel,
122–124

ShromáÏdûní, církevní
lekce o nich, 122–129
závazek po kfitu, 26
zvát na nû pfiátele, 136

Slabosti, Pán nám ukáÏe na‰e slabosti,
16

Slu‰nost v oblékání
lekce o ní, 59–64
posvátnost tûla, 59–60
pfiíklad rodiãÛ, 63–64
slu‰né oblékání, 63
uãit jí dûti, 60–64
ver‰e z písem o ní, 64

SluÏba
lekce o ní, 54–58
posiluje lásku, 56
uzavfieli jsme smlouvu, Ïe budeme

slouÏit, 56–57

Smith, George Albert, struãn˘ Ïivoto-
pis, 278–279

Smith, Joseph F., struãn˘ Ïivotopis,
278

Smith, Joseph Fielding, struãn˘ Ïivo-
topis, 279

Smith, Joseph, struãn˘ Ïivotopis, 277

Smlouvy
definice smlouvy, 24
kfitu, 24
svátost, 24

SÀatek
lekce o sÀatku na vûãnost, 65–73



Rejstfiík

288

obûti pro sÀatek na vûãnost, 71–72
poÏehnání sÀatku na vûãnost, 67–70
pfiíprava na sÀatek na vûãnost,

70–71
sÀatek v chrámu, proã, 65–67

Snow, Lorenzo, struãn˘ Ïivotopis, 278

Sobûstaãnost a domácí v˘roba,
188–190

Spasení
Viz Kfiest a vûãn˘ Ïivot

Spasitel, uãit se o Nûm, 2–5

Spravovat
rodinné finance, lekce o tom,

152–159
svÛj domov dobfie, lekce o tom,

146–151

Stavba korábu, obrazová pfiíloha 1

Svátost, pravidelnû ji pfiijímat, 26

Svûdectví
ãasto se o nûj postit a modlit, 39–40
ãinit díky nûmu vÛli BoÏí, 39
David O. McKay, jak ho získal,

37–38
jak ho mÛÏeme získat, 37–40
jak si ho udrÏet, 40–41
jeho definice, 36
lekce o nûm, 36–41
Marion G. Romney, jak ho získal, 38
nabádání, abychom ho vydali, 133
posilovat své svûdectví a svûdectví

druh˘ch, 40–41
postní a svûdecké shromáÏdûní, 124
pravdy, které musejí b˘t jeho sou-

ãástí, 36
první krok je touha vûfiit, 39
pfiemítat a s vírou se o nûj modlit, 39
svûdectví Josepha F. Smitha, 36–37
vydávat ho, 41

Svobodné Ïeny
jejich role, 102–106
jejich zodpovûdnosti, 102–106

T

Talenty
jejich rozvíjení, lekce o tom, 200–207
kaÏd˘ má talenty a schopnosti,

200–201
objevit je a rozvíjet, 201–203
pouÏívat je, nebo je ztratíme,

203–204
spravedlivé pouÏívání talentÛ pfii-

ná‰í ‰tûstí, 204–207
ver‰e z písem o tom, 207

Taylor, John, struãn˘ Ïivotopis, 277

Tûlo, jeho posvátnost, 60–61

Trpûlivost s ãleny rodiny a pfiáteli,
ktefií nejsou ãleny Církve, 135–136

U

Úcta
„jedna z nejvy‰‰ích vlastností

du‰e“, 47
domov a úcta, 50
její dÛleÏitost, 49
její v˘znam, 49
k Bohu, 49
k domu Pánû, 49–50
ke jménu BoÏství, 49
lekce o ní, 47–53
na shromáÏdûní, 50–51
pfiíklad a úcta, 53
rodiãe a úcta, 52–53
‰tûstí a úcta, 50
uãit jí, 52–53
zdokonalovat se v ní, 51

Uãit druhé
mít rád ty, které uãíme, 259–260
mocí a vlivem Ducha Svatého, lekce

o tom, 271–276
modlit se o Ducha, 260
pfiipravit se na v˘uku písmÛm,

267–269
pfiipravit se na v˘uku, lekce o tom,

254–262
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studovat a pfiipravit se na to,
257–259

uãit rodinu hodnotû práce a zodpo-
vûdnosti, lekce o tom, 216–223

uãit se navzájem, 254–257
uãit sebeovládání, lekce o tom,

225–233
uplatÀovat písma v Ïivotû, 265–267
ver‰e z písem o tom, 260
vydávat svûdectví, 274
z písem, lekce o tom, 263–270
získat vedení Ducha Svatého, 260,

272–274

Umûní
rozvoj umûleck˘ch talentÛ, 236–241
povzbuzovat k nûmu v domovû, 241

V

Vûci potfiebné ke stavûní, 195

Vûãn˘ Ïivot, nûkteré poÏadavky
k nûmu, 26–27

Víra
jak ji rozvíjet, 2–5
její definice, 2
lekce o ní, 2–11
projevovat ji, 5–8
udrÏovat ji poslu‰ností, 8–10
ver‰e z písem o ní, 10–11

Voda, pouÏívat ãistou vodu pfii pfií-
pravû mléka pro malé dûti, 168

V˘roba, domácí
konzervovat potraviny, 192–195
lekce o ní, 188–198
nauãit se dovednostem, 197–198
opravovat majetek, 197
postarat se o své potfieby, 190–197
sobûstaãnost a domácí v˘roba,

188–190
‰ití a spravování, 195
udrÏovat majetek v pofiádku, 197
vyrábût nebo budovat potfiebné vûci,

195

zahradniãení, 191–192

Vytrvat do konce, 27

V˘Ïiva
matky a dítûte, lekce o tom, 166–170
misionáfii se mají nauãit pfiipravovat

v˘Ïivná jídla, 140
potraviny, které poskytují dobrou

v˘Ïivu, 160–164
pfiíprava v˘Ïivn˘ch jídel, 163–164
Pyramida zdravého jídelníãku (22b),

162
rodiny, lekce o tom, 160–165
Slovo moudrosti a v˘Ïiva, 160–163
tûhotn˘ch Ïen, 166–168

W

Woodruff, Wilford, struãn˘ Ïivotopis,
277

Y

Young, Brigham, struãn˘ Ïivotopis,
277

Z

Zahradniãení
co o nûm radí proroci, 177
domácí zahradniãení, lekce o tom,

177–187
naplánovat si domácí zahradniãení,

177–182
osetí nebo osázení zahrady, 182
péãe o zahradu, 182
pro správnou v˘Ïivu, 177
pfiíprava pÛdy, 182–185

Zelenina
domácí zahrada, lekce o ní, 177–187
její pûstování a konzervace, 192–195
pro malé dûti, 169
pro správnou v˘Ïivu, 160, 162–163

Zodpovûdnost, uãit jí rodinu, lekce o
tom, 216–223
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Zvûstování Kristova narození past˘-
fiÛm, obrazová pfiíloha 5

Î

Îena Svat˘ch posledních dnÛ
lekce o ní, 97–107
mladé Ïeny, 97–107
svobodné Ïeny, 102–106
zodpovûdnosti a poÏehnání man-

Ïelky Svat˘ch posledních dnÛ,
97–99

zodpovûdnosti a poÏehnání matky
Svat˘ch posledních dnÛ, 99–102

Îena u studny, Carl Bloch, obrazová
pfiíloha 6

Îeny
a knûÏství, lekce o tom, 91–96
ctít a podporovat knûÏství, 92
knûÏská poÏehnání, 91–92
matky a zamûstnání, 208–209
podpora nositelÛ knûÏství

v domovû, 94
poÏehnání manÏelky Svat˘ch

posledních dnÛ, 97–99
poÏehnání matky Svat˘ch posled-

ních dnÛ, 99–102
poÏehnání pro svobodné Ïeny,

102–106
pfiíprava na zamûstnání, 208–210
role svobodné Ïeny, 102–106
rozvíjení profesních dovedností,

lekce o tom, 208–215
Svat˘ch posledních dnÛ, lekce o

nich, 97–107
ver‰e z písem o nich, 95, 106
vydûlávat peníze doma, 210–213
vztah k vedení knûÏství v Církvi,

94–95
vztah k vedení knûÏství v domovû,

93–94
zodpovûdnosti manÏelky Svat˘ch

posledních dnÛ, 97–99

zodpovûdnosti matky Svat˘ch
posledních dnÛ, 99–102

zodpovûdnosti Ïeny Svat˘ch
posledních dnÛ, lekce o nich,
97–107

„Îijící Kristus“, viii
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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 v domovû.

Star˘ zákon

1. Stavba korábu
Genesis 6–7; MojÏí‰ 8

2. MojÏí‰ v rákosí
Exodus 1:1–2:10

3. Pán povolává chlapce Samuela
1. Samuelova 3:1–10, 19–20

4. Ester
Ester 1–10

Nov˘ zákon

5. Zvûstování Kristova narození past˘fiÛm
Luká‰ 2:8–20

6. Îena u studny (Carl Bloch. PouÏito se svolením Národního histo-
rického muzea ve Frederiksborgu v Hillerødu.)
Jan 4:3–30, 39–42

7. Maria a Marta
Luká‰ 10:38–42; Jan 11:5

8. Poslední veãefie (Carl Bloch. PouÏito se svolením Národního histo-
rického muzea ve Frederiksborgu v Hillerødu.)
Matou‰ 26:17–30; Marek 14:12–26; Luká‰ 22:7–23, 39; Jan 13:1, 23–35;
14–17; 18:1; Pfieklad Josepha Smitha, Matou‰ 26:22, 24–25

9. JeÏí‰ u dvefií
Zjevení 3:20

10. Kristus a dûti z celého svûta
Matou‰ 11:28–30; 2. Nefi 26:33; 3. Nefi 9:14–18; Moroni 10:32
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Kniha Mormonova

11. Abinadi pfied králem Noémem
Mosiá‰ 11–17

12. Alma kfití ve vodách Mormonu
Mosiá‰ 17:2–4; 18:1–17

13. Dva tisíce mlad˘ch váleãníkÛ
Alma 53:10–21; 56:44–56; 58:39

14. Samuel Lamanita na zdi
Helaman 13:1–16:8

Historie Církve

15. Martinova v˘prava ruãních vozíkÛ v Bitter Creek, stát
Wyoming, 1856
Na‰e dûdictví: Struãná historie Církve JeÏí‰e Krista Svat˘ch posledních
dnÛ, 77–80

Obrázky chrámÛ

16. Chrám v Manile na Filipínách

17. Peãeticí místnost, chrám ve Vernalu v Utahu
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