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Jak pouÏívat tuto pfiíruãku
Tato pfiíruãka obsahuje 35 lekcí t˘kajících se základních zásad evange-
lia 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 ãlenek 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 pfiíruãka Uãení presidentÛ Církve a pfií-
ruãky pro Mladé Ïeny jsou 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 zpfií-
stupnûny vedoucím, uãitelkám a instruktorÛm 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 uãi-
telky“, otázky, které uãitelka mÛÏe klást, námûty k zapojení ãlenek
tfiídy a návody, jak pouÏít obrázky a schémata. Kromû otázek k dis-
kusi a navrÏen˘ch metod mohou uãitelky pouÏít i jiné metody nebo
pfiístupy k lekci, které jim pomáhají zapojit ãlenky tfiídy a podnítit je
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k úãasti a 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 názorn˘ch  pomÛcek navrÏen˘ch k pouÏití
jako plakáty 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 sou-
cit. I kdyÏ uãitelky vût‰inou nejsou ‰koleny k tomu, aby mohly postiÏe-
n˘m ãlenkám tfiídy poskytnout profesionální pomoc, mají mít touhu
tûmto ãlenkám porozumût a zapojit je do ãinností spojen˘ch s v˘ukou
ve tfiídû. 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 dané 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. KaÏdé dítû BoÏí potfiebuje
lásku a porozumûní.

Jako uãitelka v Církvi pamatujte na to, 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



xi

PROHLÁ·ENÍ POMOCNÉHO SDRUÎENÍ

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.





ZÁSADY A NAUKA
EVANGELIA
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Tato lekce nám má pomoci zaloÏit svÛj Ïivot na JeÏí‰i Kristu.

Proã potfiebujeme JeÏí‰e Krista jako svÛj jist˘ základ?
Kdybychom mûly postavit dÛm, snaÏily bychom se ho umístit na
pevn˘ podklad, bezpeãn˘ základ, kter˘ by zajistil jeho stabilitu pfii
náporu kaÏdodenního provozu a boufií. Stavûní domu je podobné
budování osobního charakteru. Potfiebujeme základ, kter˘ nás bude
posilovat v Ïivotních zkou‰kách a tûÏkostech.

ProtoÏe to, jak Ïijeme – ná‰ samotn˘ charakter – je v˘sledkem toho,
co motivuje na‰e jednání a co urãuje jeho smûr, je tfieba dbát na to, aby
na‰e jednání bylo zaloÏeno na poãestn˘ch pohnutkách a tendencích.

■ Zamyslete se nad tím, co je základem va‰eho Ïivota. Je ve va‰em
Ïivotû nûco, co vás podnûcuje k tomu, abyste Ïily urãit˘m zpÛsobem
nebo abyste svÛj Ïivot vedly urãit˘m smûrem?

Základem na‰eho Ïivota mohou b˘t urãité my‰lenky, plán, pravidla
nebo nûco, ãím nás oslovil nûjak˘ ãlovûk, kterého si váÏíme. ProtoÏe si
Ïivot budujeme samy, je tfieba se ujistit, Ïe jsme si svÛj základ vybraly
moudfie a Ïe právû on nás motivuje a urãuje ná‰ smûr.

■ UkaÏte obrázek 1a „JeÏí‰ Kristus“.

V Knize Mormonovû se uãíme, Ïe základem na‰eho Ïivota má b˘t JeÏí‰
Kristus. Helaman fiekl: „Pamatujte, Ïe na skále Vykupitele na‰eho, jenÏ
jest Kristus, Syn BoÏí, musíte postaviti základ svÛj; … [kter˘] je jist˘m
základem, základem, stavûjí-li lidé na nûm, nemohou padnouti.“
(Helaman 5:12.)

■ Proã je tfieba, aby na‰ím jist˘m základem byl JeÏí‰ Kristus? Dejte
sestrám ãas na zodpovûdûní otázky; pak ukaÏte plakát nazvan˘
„Proã potfiebujeme JeÏí‰e Krista?“, na nûmÏ jsou uvedeny následující
odpovûdi a odkazy na písma. Nebo tyto informace mÛÏete napsat
na tabuli.
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1a JeÏí‰ Kristus
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■ Diskutujte o dÛvodech, které jste jmenovaly. MÛÏete poÏádat sestry,
aby pfieãetly nûkteré uvedené ver‰e z písem.

JeÏí‰ Kristus je ná‰ star‰í bratr. Miluje nás a pfieje si, abychom se vrátily
k Nûmu a k Nebeskému Otci a Ïily s Nimi. MÛÏeme Mu dÛvûfiovat a
mÛÏeme si b˘t jisty, Ïe to, o co nás Ïádá, je pro nás to nejlep‰í.

■ PoÏádejte sestry, aby zazpívaly píseÀ „Já musím Tebe mít“ (ZNPPD 1,
str. 24), nebo aÈ povûfiená sestra pfieãte v‰echny sloky této písnû.

Proã je tfieba, abychom poznaly JeÏí‰e Krista?
Chceme-li budovat svÛj Ïivot „na skále Vykupitele na‰eho, jenÏ jest
Kristus, Syn BoÏí“ (Helaman 5:12), musíme Ho poznat. Musíme se
dozvûdût, k˘m je, a porozumût Jeho boÏskému poslání. Musíme se
dozvûdût, kdy, jak a proã Ïil a zemfiel. Musíme se snaÏit poznat Jeho
poselství pravdy a svûtla a nauãit se, jak máme Jeho uãení uplatÀovat
v kaÏdodenním Ïivotû.

■ Pfieãtûte Matou‰e 11:28–29. V tomto ver‰i JeÏí‰ fiíká: „PoìteÏ ke mnû“
a „Uãte se ode mne“. Co znamená pfiijít k JeÏí‰i? (K JeÏí‰i pfiicházíme
tím, Ïe se snaÏíme o to, aby Jeho Duch byl s námi, a tím, Ïe dûláme
to, co nám pomÛÏe b˘t zpÛsobilé jednou s Ním opût Ïít – jinak
fieãeno pfiijetím Jeho evangelia a Ïivotem podle nûho.)

Jak mÛÏeme JeÏí‰e Krista poznat?

■ Na tabuli napi‰te:

Proã potfiebujeme JeÏí‰e Krista?

V‰ichni jsme zhfie‰ili. (Viz ¤ímanÛm 3:23.)
Jeho krev nás mÛÏe oãistit od na‰ich hfiíchÛ. (Viz 1. Janova

1:7–9.)
Poskytl nám dokonal˘ pfiíklad, kter˘m se mÛÏeme fiídit.

(Viz 3. Nefi 12:48.)
Jen díky Nûmu se mÛÏeme vrátit ke svému Otci v nebi.

(Viz Jan 14:6; Mosiá‰ 5:7–8.)
Díky Nûmu budeme vzkfií‰eni. (Viz Mosiá‰ 16:7–8.)
Díky Nûmu mÛÏeme získat vûãn˘ Ïivot. (Viz Jan 11:25–26.)
K Otci se modlíme v Jeho jménu. (Viz Mormon 9:21.)
Uãí nás jen pravdû. (Viz Jan 18:37; Eter 3:12.)
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Studujte písma
JeÏí‰e mÛÏeme poznávat tím, Ïe studujeme písma. V nich je popsán
SpasitelÛv Ïivot, Jeho uãení a Jeho jednání s BoÏími dûtmi na zemi. JeÏí‰
fiekl: „Ptejte se na písma; … taÈ svûdectví vydávají o mnû.“ (Jan 5:39.)

■ Která písma pojednávají o Spasitelovû Ïivotû a o Jeho uãení? (O Jeho
Ïivotû ve Svaté zemi se hovofií v Matou‰ovi, Markovi, Luká‰ovi a
Janovi v Novém zákonû. O tom, co proÏil s lidmi na americkém konti-
nentu, se vypráví ve 3. Nefim v Knize Mormonovû. Ve Starém zákonû
je JeÏí‰ Kristus naz˘ván Jehovou. Zde jsou uvedeny pokyny, které pfie-
dal pfiedtím, neÏ pfii‰el na zem ve smrtelnosti. Jeho pokyny se nachá-
zejí také v Knize Mormonovû a v Drahocenné perle. Jeho slova urãená
pro nás, která byla pfiijata prostfiednictvím Proroka Josepha Smitha,
jsou uvedena v Nauce a smlouvách.)

■ Jak vám studium písem pomáhá mít Spasitele rády a rozumût Mu?

Úãastnûte se církevních shromáÏdûní
O JeÏí‰i se mÛÏeme více dozvídat úãastí na církevních shromáÏdûních,
kde se nám dostává pouãení o Spasiteli a o Jeho uãení. Díky tomu, Ïe se
úãastníme shromáÏdûní a zpÛsobile pfiijímáme svátost, mÛÏeme mít Jeho
Ducha, aby nás vedl. Pfii pfiijímání svátosti máme pfiemítat o Spasitelovû
Ïivotû, o na‰em vztahu k Nûmu a o smlouvách, které jsme uzavfiely.

■ Jak vám úãast na církevních shromáÏdûních pomáhá uãit se o
JeÏí‰i více?

Jak mÛÏeme poznat JeÏí‰e Krista?

Studujte písma.
Úãastnûte se církevních shromáÏdûní.
Naslouchejte slovÛm Ïijících prorokÛ a ãtûte je.
Modlete se k Nebeskému Otci.
UplatÀujte Kristovo uãení.
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Naslouchejte slovÛm Ïijících prorokÛ a ãtûte je
O JeÏí‰i mÛÏeme získat pouãení tím, Ïe nasloucháme slovÛm Ïijících
prorokÛ. Pán nám fiekl, abychom dbali na slova a pfiikázání Jeho prorokÛ
a abychom tato slova pfiijímali, jako by pfiicházela od Nûho samotného.
(Viz NaS 21:4–5.) President Církve JeÏí‰e Krista Svat˘ch posledních dnÛ
je BoÏím mluvãím na zemi. Sv˘mi proslovy a ti‰tûn˘mi poselstvími zje-
vuje pokyny, které nám BÛh udílí v dne‰ní dobû.

■ âemu jste se nauãily o JeÏí‰i Kristu díky ãtení slov Ïijících prorokÛ
nebo naslouchání jejich slovÛm?

Modlete se k Nebeskému Otci
O JeÏí‰i Kristu se mÛÏeme více dozvídat tím, Ïe se modlíme k Nebe-
skému Otci. Díky modlitbû mÛÏeme získat svûdectví, Ïe JeÏí‰ je Kristus,
Syn BoÏí. MÛÏeme poznat, Ïe se prostfiednictvím Usmífiení stal na‰ím
Vykupitelem a Ïe díky tomu mÛÏeme pomocí pokání získat odpu‰tûní
sv˘ch hfiíchÛ. MÛÏeme poznat, Ïe po tfiech dnech v hrobû byl vzkfií‰en
a Ïe díky Jeho Vzkfií‰ení budou vzkfií‰eny v‰echny dûti Nebeského
Otce. MÛÏeme poznat, Ïe JeÏí‰ Kristus Ïije i dnes a Ïe je hlavou Církve
JeÏí‰e Krista Svat˘ch posledních dnÛ a Ïe ji fiídí prostfiednictvím svého
proroka, presidenta Církve. Díky upfiímné modlitbû mÛÏeme poznat,
Ïe nás má JeÏí‰ velmi rád, Ïe s námi soucítí a Ïe chápe na‰e potfieby a
problémy.

Pfiipojíme-li k modlitbû pÛst, pomÛÏe nám to usilovat o poznání
Spasitele a Jeho poslání je‰tû úãinnûji.

■ âemu jste se o JeÏí‰i Kristu nauãily pfii modlitbách k Nebeskému Otci?

Studiem písem a pfiemítáním o nich, úãastí na církevních shromáÏdûních,
nasloucháním slovÛm Ïijících prorokÛ a modlitbami k Nebeskému Otci
budeme schopny dosáhnout toho, aby byl JeÏí‰ Kristus na‰ím „jist˘m
základem“.

UplatÀujte Kristovo uãení
JeÏí‰ nás Ïádá o to, abychom BoÏí pfiikázání vyzkou‰eli tím, Ïe podle
nich budeme Ïít (viz Jan 7:16–17). Král Beniamin, král a prorok v Knize
Mormonovû, uãil svÛj lid evangeliu a pak jim dal tuto radu: „Vûfiíte-li
v‰em tûmto vûcem, hleìte, abyste je ãinili.“ (Mosiá‰ 4:10.) Tak, jak
poznáváme uãení JeÏí‰e Krista, máme ho kaÏd˘ den uplatÀovat
v praxi.

Následující pfiíbûh, nazvan˘ „Dvacet ãtyfii zlat˘ch hodin“, vypráví o
tom, jak Charlottû, pÛvodnû ne‰Èastné a nespokojené mladé Ïenû,
prospûlo, Ïe uplatnila Spasitelovo uãení.
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„Charlotta proÏívala obtíÏné období. Se v‰ím byla nespokojená.
Pfiipadalo jí, Ïe nic není v pofiádku. Cíle se jí zhroutily, pfiátelé byli
nudní, doma to bylo pfiíli‰ obyãejné a ona sama, jak dobfie vûdûla,
nebyla pro ostatní nijak zajímavá. To bylo na Charlottu pfiíli‰. Zdálo
se jí, Ïe ji zachytil proud okolností, kter˘ ji uná‰í smûrem k nepfiíjem-
nému a neuspokojivému Ïivotu, a Ïe tomu nemÛÏe uniknout.“

Proto se obrátila o pomoc k Margaretû Amesové, Ïenû, která Ïila tak,
jak by chtûla Ïít i Charlotta. „Vylila jí srdce a povûdûla jí o svém
smutku z neúspû‰ného a neradostného Ïivota … Margareta jí nejprve
vlídnû projevila soucit a pak fiekla: ‚To v‰echno mÛÏe‰ zmûnit, pokud
si to opravdu bude‰ pfiát.‘ …

[Paní Amesová Charlottû navrhla, aby nov˘ Ïivot zaãala takto:] ‚Dvacet
ãtyfii hodin Ïij tak, jako by vedle tebe stál Kristus a vidûl v‰echno, co
dûlá‰. Pak ke mnû zase pfiijì a promluvíme si o tom. Udûlá‰ to?‘

Charlotta byla ãlenkou Církve, ale je‰tû nikdy takto o Kristu nemluvila
– témûfi jako by to byl nûkdo blízk˘, s k˘m si mÛÏe povídat. A trochu
s rozpaky a pochybovaãnû odpovûdûla: ‚Ano, paní Amesová.‘ …

KdyÏ pfii‰la domÛ, bylo uÏ pozdní odpoledne. Vûdûla, Ïe má pomoci
s pfiípravou stolu na veãefii. ·la k zásuvce a vyndala pomaãkan˘ ubrus.
KdyÏ ho rozprostfiela na stÛl, v‰imla si nûkolika skvrn. A v té chvíli ji
napadla první vûc, kterou by mohla zmûnit.

‚Kdyby s námi mûl jíst Kristus, nedala bych na stÛl ‰pinav˘ ubrus,‘
fiekla si.

Pfiinesla ãist˘. A stejná my‰lenka ji vedla i k tomu, Ïe do‰la do zahrady
a pfiinesla kytiãku kvûtin. I tácek pod máslo vymûnila za ãist˘. Pak peã-
livû nakrájela chléb. …

‚To máme dnes nûjakou náv‰tûvu?‘ zeptal se tatínek. …

‚Jen tebe, tati,‘ usmála se Charlotta. Kdyby tady byl Kristus, urãitû bych
se na ostatní v rodinû usmívala a chovala bych se k nim co nejlépe.

Maminka, celá unavená a zmofiená, si je‰tû v zástûfie sedla ke stolu a
fiekla: ‚Nevím, co ji to napadlo, Ïe to tak hezky pfiipravila jen pro nás.
Urãitû ãeká, Ïe se tady nûkdo staví, je‰tû neÏ doveãefiíme.‘ …

Charlotta nic nefiíkala, dokud ji nenapadlo, co vhodného by mohla fiíci
v pfiítomnosti neviditelného hosta. ‚Nevím o nikom, pro koho bych
hezky prostfiela radûji neÏ pro na‰i rodinu,‘ fiekla.

V‰ichni na ni chvíli jen zírali. Je to vÛbec Charlotta? Pak tatínek fiekl:
‚To je pravda, dûvãe. Je ‰koda, Ïe na to v‰ichni nemyslíme ãastûji.‘ …
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V ob˘vacím pokoji si Charlotta vytáhla z hromady ãasopisÛ jeden,
kter˘ byl aÏ úplnû dole, a zaãetla se do nûj. Sama ho pfiinesla domÛ,
ale schovávala ho. Po chvíli ho odloÏila. … ‚Kdyby Kristus sedûl vedle
mû a vidûl, co ãtu, nûco takového bych neãetla,‘ pomyslela si. A odnes-
la ãasopis a odloÏila ho do starého papíru. …

[Druh˘ den ‰la Charlotta] opût do práce. … Nemûla své zamûstnání ani
trochu ráda. …

‚Kristus je tady se mnou,‘ pomyslela si, kdyÏ vstoupila do obchodu
mezi ‰tûbetající dívky. S úsmûvem pozdravila kaÏdého, koho potkala.“

Její spolupracovníci se divili, jak to, Ïe je k nim Charlotta tak pfiátelská
a Ïe se zajímá o jejich problémy. Dokonce dokázala vyfie‰it problémy
s neuctiv˘mi zákazníky, protoÏe si pfiipomnûla, jak by se chovala,
kdyby byl Kristus vedle ní. Veãer zamífiila k Margaretû Amesové, aby
si s ní o svém pokusu popovídala.

„ … ‚Zkusila jsem to, paní Amesová, jak nejlépe jsem umûla, a –
v‰echno bylo najednou jiné. UÏ asi vím, co jste mûla na mysli.
Samozfiejmû to ale nezmûnilo ty vûci, které mû trápí. Stále jsem chudá a
nemÛÏu jít studovat a bydlím v o‰klivém domû. …‘

‚Ale drahá! VÏdyÈ jsi zaãala se zaséváním semínek teprve pfied ãtyfiia-
dvaceti hodinami. … DokáÏe‰ pokraãovat v tom, co jsi zaãala, a „ãekat
trpûlivû“ na Pána, jak nám fiíká Îalmista? … Má‰ [klíãové] slovo. Je jím
Kristus. Rozãilování … toho moc nezmûní. Ale Kristus ano. Pamatuj
jen na to, abys kaÏd˘ den kráãela v Jeho tûsné blízkosti.‘

‚Budu na to pamatovat,‘ fiekla Charlotta.“ (V Lucy Gertsch Thompson,
comp., Stories That Live [1956], 34–43.)

■ Co Charlotta dûlala, kdyÏ se snaÏila Ïít tak, jak by si to pfiál Kristus?
Jaká poÏehnání bûhem tûchto ãtyfiiadvaceti hodin obdrÏela?

Pán bude Ïehnat i nám, kdyÏ se budeme upfiímnû snaÏit Ïít podle Jeho
pfiíkladu a podle Jeho slov. Radí nám: „Hleìte ke mnû v kaÏdé my‰-
lence.“ (NaS 6:36.) âiníme-li to, jsme ochotny zkoumat samy sebe tím,
Ïe si klademe otázky: „Dûlám to, co by chtûl JeÏí‰, abych dûlala? ¤e‰il
by JeÏí‰ tento problém tak, jak jsem ho fie‰ila já? Jak mohu dnes zmû-
nit svÛj Ïivot, abych Ïila tak, jako JeÏí‰?“ Chceme-li dbát Spasitelovy
v˘zvy, abychom k Nûmu pfii‰ly (viz Matou‰ 11:28), musíme následo-
vat Jeho pfiíklad tím, Ïe opravdu dûláme to, co by dûlal On.

■ Jak mÛÏete uplatÀovat uãení JeÏí‰e Krista ve svém rodinném Ïivotû a
ve vztazích s pfiáteli?
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Jak se mÛÏeme stát více takov˘mi, jako je JeÏí‰ Kristus?
UplatÀujeme-li v Ïivotû uãení JeÏí‰e Krista, staneme se více takov˘mi,
jako je On. Vypûstujeme si soucit k druh˘m a budeme jim chtít slouÏit.
SnaÏit se ze v‰ech sil Ïít podle Spasitelova uãení znamená, Ïe dodrÏu-
jeme své smlouvy s Ním a chováme se tak, abychom byly hodny nést
Jeho jméno (viz Mosiá‰ 5:7–15). Je-li to nutné, nacházíme radost v obûto-
vání pozemského potû‰ení a vlastnictví ve prospûch druh˘ch. Dokonce
sná‰íme odmítání, neporozumûní, pronásledování a trest, i kdyÏ jsme se
niãím neprovinily. V Knize Mormonovû nám Alma fiíká, Ïe budeme-li
naplno Ïít podle evangelia JeÏí‰e Krista, pfiijmeme do své tváfie Jeho
obraz (viz Alma 5:14, 19). Staneme se takov˘mi, jako je On.

■ Jmenujte nûkteré vlastnosti, které má Kristus. (Pi‰te tyto vlastnosti na
tabuli tak, jak je sestry jmenují.)

Jsou-li na‰e kaÏdodenní my‰lenky a skutky zaloÏeny na JeÏí‰i Kristu
jako na jistém základu, i my rozvíjíme tyto vlastnosti a tím se stáváme
více takov˘mi, jako je On.

Závûr
Tak jak uãil Helaman své syny, máme svÛj Ïivot postavit „na skále
Vykupitele na‰eho, jenÏ jest Kristus, … [kter˘] je jist˘m základem“
(Helaman 5:12).

V tomto Ïivotû budeme zaÏívat období radosti i období zkou‰ek.
Je nám v‰ak slíbeno, Ïe budeme-li svÛj Ïivot stavût na JeÏí‰i Kristu,
onom jistém základu, nepadneme, aÏ tyto zkou‰ky pfiijdou (viz 3. Nefi
14:24–27). JeÏí‰ fiekl: „TudíÏ, neboj se, malé stádo; ãiÀte dobro; nechÈ se
zemû a peklo spolãí proti vám, neboÈ jestliÏe jste postaveni na skále mé,
nemohou zvítûziti.“ (NaS 6:34; kurzíva pfiidána.)

V˘zva
Uãte se více o JeÏí‰i Kristu, abyste mohly lépe následovat Jeho pfií-
klad a uãení. Zaãnûte tím, Ïe si pfieãtete kapitolu 3 „JeÏí‰ Kristus, ná‰
vyvolen˘ VÛdce a Spasitel“ a kapitolu 11 „KristÛv Ïivot“ v Zásadách
evangelia a 3. Nefiho, kapitoly 8 aÏ 26. Zvolte si jednu kfiesÈanskou
vlastnost, kterou chcete rozvíjet, a kaÏd˘ den se modlete o pomoc
pfii budování svého Ïivota na základu JeÏí‰e Krista. Vystavte si doma
obrázek JeÏí‰e Krista.

Dal‰í pasáÏe z písem

■ Matou‰ 7:24–27 (dÛsledky toho, stavíme-li dÛm na skále, nebo na písku)

■ 2. Nefi 31:10–21 (tûsná a úzká cesta)
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■ 3. Nefi 9:14 (poÏehnání tûch, ktefií pfiijdou k JeÏí‰i Kristu)

■ Moroni 10:32–33 (BoÏí milost)

■ Nauka a smlouvy 50:44 (Dobr˘ past˘fi)

Pfiíprava uãitelky
NeÏ budete uãit tuto lekci:

1. Prostudujte si Zásady evangelia, kapitolu 3 „JeÏí‰ Kristus, ná‰ vyvo-
len˘ VÛdce a Spasitel“ a kapitolu 11 „KristÛv Ïivot“.

2. Prostudujte si 3. Nefiho, kapitoly 8 aÏ 26.

3. Prostudujte si Îenu Svat˘ch posledních dnÛ, ãást A, lekci 1 „Víra
v JeÏí‰e Krista“.

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

5. Pfiipravte se, abyste mohly pfii lekci spoleãnû zazpívat píseÀ „Já
musím Tebe mít“ (ZNPPD 1, str. 24), nebo povûfite nûkterou sestru,
aby pfieãetla slova v‰ech slok této písnû.

6. 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 lépe porozumût vûãnému v˘znamu svobody
jednání a tomu, Ïe jsme zodpovûdny za svá rozhodnutí.

Právo rozhodovat se je vûãná zásada
„Bylo zimní nedûlní ráno v severním New Yorku. Teplota klesla nûko-
lik stupÀÛ pod nulu. Chodníky byly zledovatûlé a velké závûje zablo-
kovaly silnice. Toho rána na shromáÏdûní pfii‰el jen knûz a 89letá Ïena,
která se sem dobelhala pfies deset ulic z místa svého bydli‰tû.

KdyÏ ji knûz uvidûl, byl pfiekvapen. Oslovil ji a zeptal se: ‚Jak jste se
sem v takové nepohodû dostala?‘

‚Nejdfiíve se sem dostane mé srdce,‘ odpovûdûla radostnû, ‚a pro to
ostatní to uÏ pak není tûÏké.‘“ (Quoted by John H. Vandenberg,
Conference Report, Apr. 1973, 40; nebo Ensign, July 1973, 32.)

Îena v tomto pfiíbûhu se mohla rozhodnout. Mohla zÛstat doma
v teple a v pohodlí, nebo se mohla vydat pû‰ky na dlouhou cestu do
kaple ve ‰patném poãasí. Nehledû na nepfiízeÀ poãasí a na obtíÏnost
situace se rozhodla, Ïe pÛjde. K tomuto rozhodnutí ji podnítilo to, co
pociÈovala v srdci.

Právo rozhodovat se je vûãná zásada. Je‰tû pfiedtím, neÏ jsme pfii‰li na
zem, jsme se museli rozhodnout, zda budeme následovat BoÏí plán a
budeme svobodni jednat tak, jak se rozhodneme, nebo zda budeme
následovat Satana a jednat z donucení (viz Zjevení 12:7–11). Pán zjevil
MojÏí‰ovi, jaké moÏnosti byly na velké pfiedsmrtelné radû nabídnuty
v‰em dûtem Nebeského Otce.

■ Pfieãtûte MojÏí‰e 4:1–4. Proã byla Spasitelova nabídka pfiijatelná? (Byla
bez podmínek a v‰em dûtem Nebeského Otce zaruãovala zásadu svo-
body jednání. Kristus pro sebe nechtûl slávu, jen v˘sadu slouÏit.)

„Pfiedstavme si, Ïe bychom vychovávali dítû tak, jak to navrhl Satan,
takÏe by se nemohlo dopustit sebemen‰í chyby. Pfiesnû bychom mu
fiíkali, co má udûlat, jako to má udûlat a kdy to má udûlat. A pak
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bychom dohlédli na to, aby na‰e pfiíkazy splnilo. Nikdy bychom mu
nedovolili samostatnû se rozhodovat ani bychom mu nedovolili
vyzkou‰et rÛzná fie‰ení problémÛ kaÏdodenního Ïivota. Nemûlo by
moÏnost udûlat chybu. Tûlo dítûte by rok za rokem rostlo, ale co jeho
mysl? A co jeho duch? I kdyÏ by postavou vyrostlo tak, Ïe by mûfiilo
metr osmdesát, nikdy by se z nûj nestal zral˘ dospûl˘ ãlovûk. Jeho
mysl a duch by hladovûly. KvÛli nedostatku v˘Ïivy by pfiestaly rÛst.
… Ná‰ Otec v nebi vûdûl, Ïe … bez nezbytného prvku … svobody
jednání … by ãlovûk nikdy nedosáhl dokonalosti.“ (Lester and Joan
Essig, „Free Agency and Progress“, Instructor, Sept. 1964, 342.)

V Radû v nebi jsme se rozhodli, Ïe budeme následovat JeÏí‰e Krista, a
díky tomu, Ïe jsme v pfiedsmrtelném Ïivotû uãinili správné rozhodnutí,
dostalo se nám v˘sady pfiijít na zem. Na‰e rozhodnutí v tomto Ïivotû
budou i nadále urãovat ná‰ postup ve vûãnostech.

■ Pfieãtûte 2. Nefiho 2:26–28 a diskutujte o tom, co znamenají Lehiova
slova urãená jeho synu Jákobovi.

K svobodû jednání je tfieba mít moÏnost rozhodovat se
Abychom v Ïivotû mohli jednat svobodnû, musíme mít pfiíleÏitosti
rozhodovat se.

Pfieãtûte první ãtyfii odstavce oddílu „Svoboda jednání vyÏaduje moÏ-
nost v˘bûru“ v Zásadách evangelia, kapitola 4.

Pán vûdûl, Ïe na nás bude pÛsobit dobro i zlo a Ïe se budeme muset
rozhodovat. Proto nás Ïádá, abychom Mu byli nablízku a dodrÏovali
Jeho pfiikázání, abychom tak dokázali rozpoznávat SatanÛv vliv a
odolávat mu.

„Pán fiíká: ‚Pomni na den sobotní, abys jej svûtil.‘ (Exodus 20:8.)

Satan by fiekl: ‚VyuÏij den sabatu k zábavû. …‘

Pán fiíká: ‚Cti otce svého i matku svou.‘ (Exodus 20:12.)

Satan nám lstivû na‰eptává, abychom rodiãe neposlouchali. ‚Je to tvÛj
Ïivot, a tak se rozhoduj, jak chce‰.‘ …

Pán fiíká: ‚V potu tváfii své chléb jísti bude‰.‘ (Genesis 3:19.) A také fiekl:
‚UstaÀte b˘ti lín˘mi.‘ (NaS 88:124.)

Satan by mohl fiíci: ‚Získej co nejvíce za nic. …‘ Podnûcuje k lhostej-
nosti, lenosti a dokonce k pfiesvûdãení, Ïe vláda má povinnost zabezpe-
ãit nám Ïivobytí. …

Pán fiíká: ‚KaÏd˘ rok plaÈ desetinu svého pfiíjmu jako desátek. Bohatû
tû za to odmûním.‘ [Viz 3. Nefi 24:8–10; NaS 119:4.]

Lucifer by namítl: ‚Na co bys platil desátek? Potfiebuje‰ ty peníze více
neÏ Církev. …‘



Lekce 2

13

Pán fiíká: ‚Vyhledávejte rodokmen sv˘ch pfiedkÛ a vykonávejte za nû
chrámovou práci.‘

Satan by fiekl: ‚Odkládej tu práci nebo ji radûji nedûlej vÛbec.‘“ (Carl W.
Buehner, „Who’s on the Lord’s Side?“, Improvement Era, June 1961,
402–403.)

V‰echna rozhodnutí s sebou nesou následky
Je dÛleÏité, abychom chápali, Ïe i kdyÏ se mÛÏeme svobodnû rozhodo-
vat o tom, co budeme dûlat, nemÛÏeme si svobodnû zvolit následky
sv˘ch ãinÛ. Následky, aÈ dobré, nebo ‰patné, pfiicházejí jako pfiirozen˘
dÛsledek v‰ech rozhodnutí, která ãiníme.

■ Pfieãtûte Galatsk˘m 6:7–9.

Zemûdûlec ví, Ïe sklidí to, co zasel. To, jak˘ druh plodiny se rozhodne
zasít, urãuje druh plodiny, kterou v den skliznû sklidí. NemÛÏe zasít
hrách a oãekávat, Ïe sklidí broskve. Ani se nemÛÏe rozhodnout, Ïe
bude plodiny zanedbávat, a oãekávat, Ïe dobfie porostou.

KdyÏ se rozhodujeme, musíme pfiijmout následky tûchto rozhodnutí.
V˘sledek ãinu urãujeme ve chvíli, kdy se rozhodujeme tento ãin usku-
teãnit. Cíl cesty si vybíráme, kdyÏ se na urãitou cestu vydáváme.

■ UkaÏte obrázek 2a „Mladá Ïena pfiem˘‰lí, jak se rozhodnout“. Proã
je dÛleÏité, aby se tato mladá Ïena rozhodla správnû ohlednû svého
vzdûlání, osobního Ïivota a duchovního rozvoje?

Musíme si zvolit cestu, po které se vydáme.

■ Jmenujte nûkterá rozhodnutí, díky nimÏ se ocitnete na cestû vedoucí
k vûãnému Ïivotu.

V‰ichni se kaÏd˘ den setkáváme se situacemi a záÏitky, pfii nichÏ se
musíme rozhodovat.

■ O ãem se musíte v kaÏdodenním Ïivotû rozhodovat? Jaké následky
tato rozhodnutí mají?

„Pfied mnoha lety si jedna mladá dívka, Svatá posledních dnÛ, studentka
na vysoké ‰kole, a její pfiítel, také Svat˘ posledních dnÛ, naplánovali, Ïe
pÛjdou do vefiejné tanãírny pochybné povûsti.

Dívka pfii‰la domÛ brzy odpoledne a radostnû oznámila, co mají
v plánu. ‚Myslíme si, Ïe se tam pobavíme.‘ Matka se jí správnû zeptala,
zda si myslí, Ïe je vhodné tam chodit, a varovala ji pfied tím, ale nepfie-
svûdãila ji.

‚Nebudeme tam dûlat nic ‰patného,‘ prohlásila. ‚Jen se podíváme, jaké
to tam je. Jak by nám to mohlo ublíÏit?‘
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Matka uÏ neprotestovala. Toho veãera, kdyÏ se dívka ‰la obléknout do
taneãních ‰atÛ, jí matka navrhla, aÈ si vezme své nejkrásnûj‰í bílé plesové
‰aty. Dívka byla nad‰ena. Myslela si, Ïe matku obmûkãila.

Za chvíli se objevila pfied rodiãi, celá záfiivû krásná, a radostnû se zeptala:
‚Tak jak vypadám?‘

‚Vypadá‰ nádhernû,‘ odpovûdûla jí matka. ‚Jsou to tvé nejhezãí ‰aty.‘

‚Prosím tû, mohla bys pro mû je‰tû nûco udûlat, neÏ pÛjde‰?‘ poÏádal ji
otec. ‚Do‰la bys mi do udírny a pfiinesla bys mi uzená Ïebírka?‘

‚Do udírny!‘ vykfiikla uÏasle. ‚To si dûlá‰ legraci, tati!‘

‚Ne, nedûlám,‘ trval na svém otec.

‚V nejlep‰ích ‰atech? VÏdyÈ hroznû naãichnu koufiem!‘

‚Má‰ pravdu,‘ odpovûdûla matka. ‚NemÛÏe‰ jít pfiece do udírny, a trochu
tím prostfiedím nenasáknout. A myslíme si, Ïe jsi dost chytrá na to, abys
nechodila nûkam, odkud bys vy‰la tfieba jen o trochu ménû krásná a
ãistá, neÏ jak jsi tam ve‰la.‘

Dívka se na chvíli zamyslela a pak fiekla: ‚Myslím, Ïe bychom tam
nemûli chodit.‘“ (1974–75 Relief Society Courses of Study, 4–5.)

■ Proã je dÛleÏité, abyste zváÏily dÛsledky urãitého rozhodnutí pfiedtím,
neÏ ho uskuteãníte?

■ Jak mÛÏeme urãit, jaké následky mÛÏe urãité rozhodnutí mít?

Jste zodpovûdny za to, jak se rozhodujete
Pfiijde den, kdy budeme mít pfiíleÏitost stanout pfied Bohem a b˘t sou-
zeny podle rozhodnutí, která nyní ãiníme, a podle toho, jak v tomto
Ïivotû jednáme.

„‚Spravedlnost BoÏí poÏaduje, aby lidé byli souzeni podle skutkÛ sv˘ch,‘
fiíká Alma [v Knize Mormonovû], ‚a jestliÏe skutky jejich v tomto Ïivotû
byly dobré a jestliÏe pfiání srdce jejich byla dobrá, aby také oni byli
posledního dne znovuzfiízeni k tomu, co je dobré. A jestliÏe jsou skutky
jejich zlé, pak oni k nim budou znovuzfiízeni pro zlo.‘ (Alma 41:3–4.) To,
jaké tûlo v tomto Ïivotû získáme a jaké nám bude obnoveno pfii vzkfií‰ení,
urãuje stupeÀ slávy, kterou zdûdíme ve vûãnosti. Alma proto dochází
k závûru, Ïe lidé jsou ‚sv˘mi vlastními soudci‘, neboÈ sv˘mi kaÏdoden-
ními skutky rozhodují o tom, zda budou ‚[ãinit] dobro, nebo zlo‘. (Alma
41:7.)“ (Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, 2nd ed. [1966], 403–404.)

„I vidûl jsem mrtvé, malé i veliké, stojící pfied oblíãejem BoÏím, a knihy
otevfiíny jsou. A jiná kniha také jest otevfiína, to jest kniha Ïivota, i sou-
zeni jsou mrtví podlé toho, jakÏ psáno bylo v knihách, totiÏ podlé
skutkÛ sv˘ch.“ (Zjevení 20:12.)
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Na‰e skutky jsou v˘sledkem na‰ich rozhodnutí. Dobrá rozhodnutí
ãiníme tehdy, jsme-li poslu‰ny pfiikázání BoÏích. ¤ídíme-li se uãením
prorokÛ, ktefií nás vedou k dodrÏování pfiikázání a posilují nás v tom,
mÛÏeme ãinit taková rozhodnutí, která nás pfiipraví na pfiijetí daru
vûãného Ïivota.

■ Pfieãtûte 2. Nefiho 10:23 a napi‰te tento ver‰ na tabuli.

Závûr
Spasitel nám ukázal, jak pouÏívat svobodu jednání, abychom získaly
vûãn˘ Ïivot. Dal nám zákony a pfiikázání, aby nám pomohl dosáhnout
‰tûstí a úspûchu.

„Kromû daru Ïivota samotného je dar fiídit sám svÛj Ïivot tím nejvût-
‰ím darem, kter˘ BÛh ãlovûku udûlil. MoÏnosti svobodnû se rozhodo-
vat si máme cenit více neÏ jakéhokoli vlastnictví, které mÛÏe nabídnout
zemû. … Pánov˘m zámûrem je, aby se ãlovûk stal takov˘m, jako je On.
Aby toho ãlovûk mohl dosáhnout, bylo tfieba, aby ho Stvofiitel nejprve
uãinil svobodn˘m. âlovûku je dán mimofiádn˘ dar, kter˘ nebyl udûlen
Ïádnému jinému Ïivému tvorovi. BÛh mu dal schopnost rozhodovat
se. Pouze lidské bytosti Stvofiitel fiekl: ‚… mÛÏe‰ se sám rozhodnouti,
neboÈ to je ti dáno.‘ (MojÏí‰ 3:17.) Bez této boÏské schopnosti rozhodo-
vat se nemÛÏe lidstvo ãinit pokrok.“ (David O. McKay, Conference
Report, Oct. 1965, 8; nebo Improvement Era, Dec. 1965, 1073.)

ProtoÏe se pfied Bohem za svá rozhodnutí zodpovídáme, je dÛleÏité,
abychom usilovaly o Jeho pomoc. Máme s Ním kaÏd˘ den rozmlouvat
v modlitbû o rozhodnutích, která musíme uãinit, a máme pamatovat na
to, Ïe pfii obtíÏn˘ch rozhodnutích se nám mÛÏe dostat vedení Ducha
Svatého. Nûkdy se také musíme postit, abychom získaly pomoc, kterou
potfiebujeme. Je dobré pamatovat si, Ïe skuteãnou svobodu získáváme
tím, Ïe se sv˘m svobodn˘m jednáním rozhodujeme pro poslu‰nost, a
Ïe svobodu ztrácíme tím, Ïe se sv˘m svobodn˘m jednáním rozhodu-
jeme pro neposlu‰nost.

■ Zazpívejte píseÀ „Vûz, kaÏdá du‰e volnost má“ (ZNPPD 2, ã. 21),
nebo pfieãtûte její slova uvedená dále.

1. Vûz, kaÏdá du‰e volnost má,
b˘t a Ïít tak, jak si Ïádá.
Neb nám BÛh vûãnou pravdu dí,
Ïe nás do nebe nenutí.

2. BÛh volá, vede, pfiemlouvá,
moudrost, svûtlo, lásku dává.
BÛh laskav˘, pln dobroty,
nikdy v‰ak lidstvo nenutí.
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3. Jen ãlovûk volnost, rozum má,
co bez nich ãlovûku zb˘vá?
Jak pouhé zvífie nesvede
myslet na peklo ãi nebe.

4. Své moci jiÏ nezneuÏij,
pravdû a dobru oddán Ïij!
Boha tû‰í, kdyÏ milost má‰,
dokonalou lásku pozná‰.

V˘zva
Zamyslete se nad tím, jak v prÛbûhu t˘dne pouÏíváte svobodu jednání,
a zhodnoÈte to. Vzdalují vás va‰e rozhodnutí od Boha, nebo vás
k Nûmu pfiibliÏují?

Dal‰í pasáÏe z písem

■ Matou‰ 13:24–30, 37–43 (podobenství o koukolu)

Pfiíprava uãitelky
NeÏ budete uãit tuto lekci:

1. Prostudujte si Zásady evangelia, kapitolu 46 „Poslední soud“.

2. Pfiipravte se, abyste na závûr lekce mohly zazpívat píseÀ „Vûz,
kaÏdá du‰e volnost má“ (ZNPPD 2, ã. 21).

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 pfiipravit se, abychom mohly obdrÏet dary
Ducha a dokázaly si uvûdomit jejich pfiínos.

Jak obdrÏet dary Ducha

■ UkaÏte plakát se sedm˘m ãlánkem víry, nebo ho napi‰te na tabuli:
Vûfiíme v dar jazykÛ, proroctví, zjevení, vidûní, uzdravování, vykládání
jazykÛ a tak dále. (âlánky víry 1:7.)

Mezi duchovní dary, které v tomto ãlánku víry nejsou pfiímo zmínûny,
patfií víra, rozli‰ování, svûdectví, zázraky, moudrost, poznání a soucit.
Duchovní dary jsou pro Církev JeÏí‰e Krista Svat˘ch posledních dnÛ
charakteristické.

KdyÏ jsme byly vkládáním rukou konfirmovány za ãlenku Církve,
obdrÏely jsme Ducha Svatého. Jsme-li vûrné, mÛÏeme vliv Ducha
Svatého pociÈovat neustále a kaÏdá z nás mÛÏe b˘t poÏehnána urãi-
t˘mi duchovními schopnostmi, kter˘m se fiíká dary Ducha.

Syn sestry Hannah Christiny Chalarsonové vyprávûl tento pfiíbûh o mat-
ãinû daru proroctví: „KdyÏ jsem byl mlad˘, bydleli jsme blízko presidenta
Andrewa Kimballa, otce Spencera W. Kimballa. Jednou veãer jsme tûsnû
pfied setmûním pfiicházeli s matkou domÛ. Spencer dojil krávy a zplna
hrdla si pfiitom zpíval. Najednou se matka na chvíli zastavila a pak fiekla:
‚Ten chlapec jednou bude apo‰tolem Pánû.‘ U‰li jsme asi pût metrÛ, kdyÏ
se zastavila znovu. Tentokrát to vypadalo, Ïe nemÛÏe popadnout dech.
Zvedla obû ruce, pohlédla vzhÛru a fiekla: ‚Ano! A snad se doÏije i toho,
Ïe bude tuto církev vést.‘“ („An Apostle of the Lord“, Leon Hartshorn,
comp., Remarkable Stories from the Lives of Latter-day Saint Women, 2 vols.
[1973, 1975], 2:39.)

Poslu‰nost BoÏích zákonÛ je pro obdrÏení darÛ Ducha nezbytná.
S tûmito dary mÛÏeme poznávat pravdy evangelia, uãit jim a pouÏívat
je k prospûchu vlastnímu i druh˘ch. Tyto dary nás mohou dovést zpût
k Nebeskému Otci.
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Jak se pfiipravit na pfiijetí darÛ Ducha

■ Pfieãtûte Nauku a smlouvy 46:11.

V tomto ver‰i je nám fieãeno, Ïe „kaÏdému ãlovûku je dán dar Duchem
BoÏím“. ProtoÏe v‰ak Duch Svat˘ nepfieb˘vá na duchovnû neãist˘ch
místech, musíme se pfiipravit, abychom byly hodny tyto duchovní
dary pfiijmout.

■ Pfieãtûte 1. Korintsk˘m 14:1 a Moroniho 10:20, 30. Jak se máme podle
tûchto ver‰Û pfiipravit na obdrÏení darÛ Ducha? Napadají vás je‰tû
jiné zpÛsoby, jak se pfiipravit? (Odpovûdi napi‰te na tabuli.)

Prorok Joseph Smith napsal: „Buìte ctnostn˘mi a ãist˘mi; buìte lidmi
bezúhonn˘mi a pravdiv˘mi; dodrÏujte pfiikázání BoÏí; a pak budete
moci dokonaleji chápat rozdíl mezi tím, co je správné a co je ‰patné –
mezi vûcmi BoÏími a vûcmi lidsk˘mi.“ (History of the Church, 5:31.)

■ O jak˘ch dal‰ích poÏadavcích pro obdrÏení darÛ se zmiÀuje Prorok
Joseph Smith? (Odpovûdi napi‰te na tabuli.)

Abychom se mohly tû‰it z darÛ Ducha, máme b˘t také pokorné, ãinit
pokání a Ïít pokojnû s druh˘mi. Ani Prorok Joseph Smith nemohl obdrÏet
inspiraci, pokud nebyl klidn˘. „Jednoho rána [se rozzlobil kvÛli nûãemu],
co udûlala jeho manÏelka Emma. … Joseph [se snaÏil] pokraãovat v pfie-
kládání [Knihy Mormonovy], ale nedokázal nic udûlat. … Ode‰el … do
sadu [a modlil se tam. Pak] se vrátil do domu a poÏádal Emmu o odpu‰-
tûní a poté … se uÏ pfiekládání dafiilo.“ (David Whitmer, quoted in B. H.
Roberts, A Comprehensive History of the Church, 1:131.)

■ Co Prorok udûlal, aby se pfiipravil na pouÏívání svého duchovního
daru pfiekládání?

■ PoÏádejte sestry, aby se zamyslely nad tím, jak se mohou pfiipravit
na obdrÏení darÛ Ducha.

Jak˘ uÏitek pfiiná‰ejí dary Ducha
Duchovní dary jsou posvátné. Jsou dávány, aby ãlovûka vedly, utû‰ovaly
a uãily ho. Díky darÛm Ducha mÛÏeme obdrÏet pouãení, povzbuzení a
schopnost posilovat svou víru. Tû‰íme-li se z darÛ Ducha, mÛÏeme zís-
kat klid v tomto Ïivotû a vedení na cestû do celestiálního království.

■ Pfieãtûte Nauku a smlouvy 46:8. Proã máme podle tohoto ver‰e usilo-
vat o nejlep‰í dary? (Abychom nebyly oklamány.)

Je mnoho pfiíleÏitostí, kdy dary Ducha potfiebujeme. KdyÏ jsme ne-
mocné, zmatené nebo zarmoucené, potfiebujeme uzdravení, vedení a
útûchu. KdyÏ hledáme odpovûdi na dÛleÏité otázky nebo radu, jak se
vypofiádat s obtíÏn˘mi situacemi, potfiebujeme poznání, porozumûní,
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rozhled a vût‰í schopnosti. Vûdomí, Ïe v tûchto chvílích nám mohou
dary Ducha pomoci, je pro nás útûchou. Písma nám fiíkají, Ïe „v‰echny
tyto dary pfiicházejí od Boha pro dobro dûtí BoÏích“ (NaS 46:26).

■ PoÏádejte povûfiené ãlenky tfiídy, aby vyprávûly následující zku‰enosti
ãlenek Církve, které obdrÏely dary Ducha.

Sestra Jane Groverová zaznamenala tuto pfiíhodu:

„Jednou ráno jsme se rozhodly, Ïe pojedeme na divok˘ angre‰t. Otec
Tanner … zapfiáhl nûkolik koní do lehkého vozu a spolu s ním, se
dvûma sestrami Lymanov˘mi, jeho malou vnuãkou a se mnou jsme se
vydali na cestu. KdyÏ jsme dojeli k lesu, fiekli jsme tomu starému pánovi,
… aÈ si odpoãine, a my zatím natrháme divok˘ angre‰t.

Zanedlouho poté, co jsme s onou holãiãkou ponûkud poode‰ly od ostat-
ních, jsme náhle zaslechly kfiik. … Vydaly jsme se zpût, aÏ jsme spatfiily
otce Tannera, jak se spfieÏením jezdí kolem dokola. … KdyÏ jsme se pfii-
blíÏily, uvidûly jsme indiány, jak se sjíÏdûjí k vozu a volají a pokfiikují na
ostatní, aby se k nim pfiidali. Dostaly jsme se do vozu a chtûly jsme
vyjet, kdyÏ v tom ãtyfii z nich chytili kola a snaÏili se vÛz zastavit a
dal‰í dva popadli konû za udidla a jin˘ mû chtûl sundat z vozu.

Zaãala jsem se bát a zpanikafiila jsem a Ïádala jsem otce Tannera, aby
mi dovolil vyskoãit z vozu a dobûhnout pro pomoc. On v‰ak namítl:
‚Ne, dítû, na to je uÏ pozdû!‘ ¤ekla jsem mu, Ïe mû nedostanou Ïivou.
Obliãej mûl bled˘ jako list papíru. Indiáni ho zaãali obírat o vûci – vzali
mu hodinky a kapesník – a pfiitom se snaÏili vytáhnout mû z vozu.
Zaãala jsem ti‰e volat k Nebeskému Otci.

Jak jsem se modlila a zápasila jsem s nimi, padl na mû Duch V‰emo-
houcího a já jsem se s velkou mocí postavila. Îádn˘ jazyk nemÛÏe
vypovûdût, jaké jsem mûla pocity. PociÈovala jsem tu nejvût‰í radost.
Pfied nûkolika okamÏiky jsem hledûla do tváfie nûãemu hor‰ímu neÏ
smrt, a nyní se mi ruka zvedla mocí BoÏí a já jsem k tûmto indiánÛm
mluvila jejich vlastní fieãí. Pustili konû i vÛz a v‰ichni se postavili
pfiede mû a já k nim mluvila mocí BoÏí. Sklonili hlavu a odpovûdûli
‚ano‘ zpÛsobem, z nûhoÏ jsem poznala, co tím myslí.

Dûvãátko a otec Tanner se na to s úÏasem dívali a nebyli schopni
slova. Uvûdomila jsem si, v jaké jsme situaci. Chtûli zabít otce
Tannera, zapálit vÛz a nás Ïeny chtûli zajmout. To mi bylo jasnû
ukázáno. KdyÏ jsem domluvila, potfiásli si s námi se v‰emi rukou a
vrátili v‰echno, co vzali otci Tannerovi. Ten jim vûnoval kapesník a
já jsem jim dala angre‰t a suchary. V té chvíli dorazily i ostatní dvû
Ïeny, a tak jsme spûchali domÛ.
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Pán mi dal ãásteãnû porozumût tomu, co jsem fiekla. Bylo to toto:

‚Pfiedpokládám, Ïe si vy, indián‰tí váleãníci, myslíte, Ïe nás zabijete.
CoÏpak nevíte, Ïe Velk˘ Duch se na vás dívá a zná v‰e, co se skr˘vá ve
va‰em srdci? Pfiijeli jsme sem nasbírat trochu plodÛ na‰eho otce. Nepfii‰li
jsme vám ublíÏit. A pokud nám ublíÏíte nebo nám jen zkfiivíte jeden vlas
na hlavû, Velk˘ Duch vás srazí k zemi a vy nebudete schopni dal‰ího
nadechnutí. Byli jsme vyhnáni ze sv˘ch domovÛ, tak jako vy. Pfii‰li jsme
sem, abychom vám prospûli, ne abychom vám ublíÏili. Jsme Pánovi lidé,
stejnû jako vy. Ale musíte pfiestat s vraÏdûním a zlovolnostmi. Pána to
netû‰í a nebude vám Ïehnat, budete-li v tom pokraãovat. Myslíte si, Ïe
vám patfií celá tato zemû, tyto stromy, tato voda, v‰echny konû. Ale vám
nepatfií ani jediná vûc na zemi, ani vzduch, kter˘ d˘cháte – to v‰echno
patfií Velkému Duchu.‘“ („I Talked to Those Indians in Their Own Lan-
guage“, Leon Hartshorn, comp., Remarkable Stories from the Lives of Latter-
day Saint Women, 1:26–28.)

■ Které dva dary byly dány sestfie Groverové? Co udûlala pro to, aby
je obdrÏela? Jak se cítila, kdyÏ je získala?

Sestra Antonia Floresová z Peru vyprávûla tento záÏitek:

„Jednou, pfied nûkolika lety, se mnou dûlal president odboãky poho-
vor, aby mû mohl povolat presidentkou Pomocného sdruÏení. Mûla
jsem z toho povolání velk˘ strach. Nedokázala jsem si pfiedstavit, jak
bych mohla takovou práci zvládnout, a bála jsem se mu fiíci ano.
Pozdûji toho dne jsem si vzpomnûla na zásadu pÛstu a modlitby.
Postila jsem se a modlila jsem se, zda mám toto povolání, kterého
jsem se tak bála, pfiijmout.

V noci jsem mûla zjevení. Zdálo se mi, Ïe jdu a v rukou nesu nûco
tûÏkého. UÏ jsem ‰la dlouho a byla jsem nesením tak tûÏkého bfie-
mene unavená. Pak jsem uvidûla Pána JeÏí‰e Krista. Vzal mi ono
bfiímû z rukou a vyzval mû: ‚Pojì, následuj mne.‘ Druhého dne ráno
jsem se cítila nádhernû. Strach mû opustil. Spûchala jsem k presiden-
tovi odboãky, abych mu fiekla, co se stalo, a Ïe se uÏ nebojím a Ïe si
jsem jistá, Ïe to je správné. Díky tomu jsem pak se sv˘mi skvûl˘mi
rádkynûmi pracovala v Pomocném sdruÏení jako presidentka nûkolik
let.“ („He Took the Weight out of My Hands“, Remarkable Stories from
the Lives of Latter-day Saint Women, 2:87.)

■ Proã sestra Floresová potfiebovala duchovní dar osobního zjevení?

Duch Svat˘ nám mÛÏe zjevit pravdu nejen prostfiednictvím snÛ, ale i
jinak. MÛÏe nám dát vidûní (viz NaS 76:12). MÛÏeme sly‰et hlas (viz
MojÏí‰ 5:4). Duch Svat˘ k nám mÛÏe hovofiit v na‰í mysli (viz
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Enos 1:10; NaS 6:23). MÛÏeme pociÈovat moc Ducha Svatého, kdyÏ sly-
‰íme pravdivá slova misionáfie, proroka nebo jiného Pánova sluÏebníka
(viz NaS 46:13–14). MÛÏeme pociÈovat neochvûjnou víru v Pánova
slova (viz Eter 3:11–12). MÛÏeme pocítit onen nádhern˘ klid, kter˘ pfii-
chází, kdyÏ nám Pán osvítí mysl Duchem pravdy, ptáme-li se Ho na
nûco (viz NaS 6:14–16, 21–24).

Sestra Afton Afflecková ze Salt Lake City popsala tuto osobní zku‰enost
s duchovním darem:

„Pfiipravovala jsem se na nádhern˘ vánoãní veãírek. … Chtûla jsem,
aby v‰echno bylo co nejhezãí, ale jak jsem pracovala na pfiípravách,
zaãala mû bolet hlava a stále se to zhor‰ovalo. Bûhem odpoledne jsem
se nûkolikrát pokusila dovolat se Bobovi [manÏelovi]. Nûjak˘ hlas mi
fiekl: ‚Má‰ meningitidu,‘ a já jsem nahlas vykfiikla: ‚To snad ne!‘ Otec
na meningitidu zemfiel! …

KdyÏ pfiijel lékafi, zvedl mi nohu a já jsem pocítila bolest, jako by mi
zezadu z krku vystfielil blesk. Lékafi fiekl Bobovi: ‚Pojìte, dáme jí
poÏehnání.‘ A tak mi dali poÏehnání. Je‰tû pfied odjezdem do nemoc-
nice Bob zavolal presidentu Robertu Youngovi z chrámu v Salt Lake
City a poÏádal ho, aby tam za námi pfiijel. …

V nemocnici mi president Young a Bob dali poÏehnání a já jsem je sly-
‰ela, i kdyÏ jsem byla v bezvûdomí. President Young nafiídil nemoci, aby
nemûla Ïádnou moc niãit mi tûlo, a slíbil mi, Ïe se uzdravím. PoÏehnal
mi, abych mûla dostatek síly pfiestát utrpení, které jsem mûla sná‰et.

Pfii pobytu na izolaci, kde jsem velmi trpûla, jsem se nauãila hodnû o
Spasiteli, o Usmífiení a o tom, jak nás Pán JeÏí‰ Kristus miluje. Pfiipadalo
mi, Ïe se neustále uãím. Jen jednou mi pfiipadalo, Ïe tu bolest nedokáÏi
snést, ale právû v té chvíli na mû vloÏil ruce str˘c Ray Moss a jeho syn
Raphel a udûlili mi poÏehnání.

V té dobû mû bolely oãi natolik, Ïe jsem nevidûla. Jednou jsem pfii‰la
k vûdomí na tak dlouho, Ïe jsem zaslechla, jak lékafi fiíká … laboran-
tovi, Ïe mám nadûji jedna ku pûti tisícÛm, Ïe budu zase vidût – já jsem
ale vûdûla, Ïe vidût budu. Kromû toho byla zasaÏena i pravá strana
mého tûla. Nemohla jsem h˘bat nohou a paÏe mi zeslábla. Ale ani jed-
nou jsem nezapochybovala, Ïe se uzdravím.

Jednou v noci … mi nûjak˘ hlas fiekl: ‚JestliÏe bude‰ mít víru velkou jen
jako jedna tisícina zrnka písku, bude‰ moci h˘bat nohou a bude‰ vidût.‘
PovaÏovala jsem to za pokárání, protoÏe jsem si myslela, Ïe jsem dosud
projevila velkou víru. …

Modlila jsem se k Pánu a projevovala víru. Pak jsem se pokusila pooto-
ãit hlavou. Do té chvíle jsem to nedokázala, aniÏ bych pfiitom neztratila
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vûdomí, ale tentokrát jsem jí dokázala otoãit a uvidûla jsem paprsek
svûtla pod dvefimi.

Také jsem mûla pocit, Ïe kdyÏ se o to pokusím, dokáÏi pohnout nohou. …

Víra je BoÏí dar a On mi dal více víry, neÏ jsem kdy v Ïivotû mûla.
Nohou jsem skuteãnû pohnula. Celou noc jsem tam pak leÏela a rado-
vala se a chválila Pána – nechtûla jsem o tom nikomu fiíci aÏ do rána.
Pán slíbil, Ïe se uzdravím prostfiednictvím víry a moci knûÏství a mod-
liteb tûch, ktefií mû mají rádi. Chválím Pána za to, Ïe mi umoÏnil proÏít
nûco takového, protoÏe mû to posílilo.“ („Faith Is a Gift of God“,
Remarkable Stories from the Lives of Latter-day Saint Women, 2:1–3.)

■ Jak˘ duchovní dar získala sestra Afflecková? Jak její víra ovlivnila
poÏehnání, které obdrÏela?

Závûr
Jako ãlenkám Církve JeÏí‰e Krista Svat˘ch posledních dnÛ nám byly
slíbeny duchovní dary. Tyto dary k nám pfiicházejí prostfiednictvím
Ducha Svatého a Pán nám je dává proto, aby nám pomohly zdokona-
lovat se a aby nás vedly zpût do Jeho pfiítomnosti. Abychom je mohly
obdrÏet, musíme se na to pfiipravit tím, Ïe o nû s vírou Ïádáme a Ïe
dodrÏujeme pfiikázání. Musíme b˘t také pokorné a ochotné vykonávat
Pánovu práci.

V˘zva
Pfieãtûte 1. Korintsk˘m 12, Moroniho 10:5–30 a Nauku a smlouvy
46:8–26. Uvûdomte si, jaké duchovní dary máte, a usilujte o to, abyste
je pouÏívaly ve prospûch druh˘ch. Vyhledávejte pfiíleÏitosti k tomu,
abyste ãlenÛm své rodiny pomohly rozpoznat jejich dary a rozvíjet je.

Dal‰í pasáÏe z písem

■ Joel 2:28–29 (dary, které mohou b˘t dány)

■ Skutkové 10:1–35 (Petrovo vidûní)

■ 1. Korintsk˘m 14:12 (usilujte o duchovní dary pro poÏehnání ostatním)

■ 1. Nefi 10:17–19 (moc Ducha Svatého)

■ Nauka a smlouvy 6:5–11 (máme se dûlit o své duchovní dary, aby i
druzí mohli b˘t povzneseni a pfiivedeni k poznání pravdy)
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Pfiíprava uãitelky
NeÏ budete uãit tuto lekci:

1. Prostudujte si Îenu Svat˘ch posledních dnÛ, ãást A, lekci 4 „Dar
Ducha Svatého“.

2. Prostudujte si oddíl „Dar Ducha Svatého“ v Zásadách evangelia,
kapitola 21.

3. Prostudujte si Zásady evangelia, kapitolu 22 „Dary Ducha“.

4. Prostudujte si 1. Korintsk˘m 12, Moroniho 10:5–30 a Nauku a
smlouvy 46:8–26.

5. Povûfite ãlenky tfiídy vyprávûním zku‰eností s duchovními dary,
které jsou uvedeny v této lekci.

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

7. 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 svûtit den sabatu.

Proã máme svûtit den sabatu?
Je to pfiikázání
KdyÏ nám Pán dal ãtvrté pfiikázání, fiekl: „Pomni na den sobotní, abys
jej svûtil.“ (Exodus 20:8.)

■ Co znamená slovo svûtit?

KdyÏ nám Pán pfiikázal, abychom den sabatu svûtili, vysvûtlil: „·est
dní pracovati bude‰, a dûlati v‰eliko dílo své. Ale dne sedmého odpo-
ãinutí jest Hospodina Boha tvého. Nebude‰ dûlati Ïádného díla.“
(Exodus 20:9–10.)

Je to poÏehnání
Tím, Ïe nám Pán dal sabat jako svÛj den, dal nám ve skuteãnosti dar
ãasu. Pán ví, Ïe potfiebujeme jeden den odpoãinku. Nehledû na to, jakou
práci vykonáváme, se potfiebujeme osvûÏit na tûle tím, Ïe si odpoãineme
od fyzické práce. Potfiebujeme obãerstvit svou mysl tím, Ïe ji budeme
pouÏívat jinak. Potfiebujeme nasytit svého ducha uctíváním Pána. Sabat
je pro nás pfiíleÏitostí uspokojit tyto potfieby, duchovnû se rozvíjet a
nalézt radost a klid. Sabat má pro nás b˘t nejlep‰ím dnem v t˘dnu.

Ortodoxní Îidé naz˘vají den sabatu „Shabbot Hamalkah“ neboli krá-
lovna Sabat. Mají pocit, Ïe sabat je nejdÛleÏitûj‰ím dnem t˘dne. Má b˘t
povaÏován za vzne‰en˘, majestátní a krásn˘. Stejnû jako královna, má
b˘t sabat pln˘ milosti.

■ Jak˘ by byl Ïivot bez sabatu?

Pán prostfiednictvím proroka Izaiá‰e fiekl:

„JestliÏe [se] odvrátí‰ od … [vykonávání] líbosti své v den svat˘ mÛj,
anobrÏ nazÛve‰-li sobotu rozko‰í, a svatou Hospodinu slavnou, a
bude‰-li ji slaviti tak, abys neãinil cest sv˘ch, ani vykonával, co by se
líbilo, ani nemluvil slova:
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Tehdy rozko‰ míti bude‰ v Hospodinu, … nebo ústa Hospodinova
mluvila.“ (Izaiá‰ 58:13–14.)

Pán slíbil poÏehnání tûm, ktefií den sabatu svûtí.

Jak mÛÏeme svûtit den sabatu?
Moudrá pfiíprava
Abychom mohly den sabatu svûtit, musíme b˘t pfiipraveny o sabatu
odpoãívat, zúãastnit se církevních shromáÏdûní a uÏít si den pfii klid-
n˘ch a spravedliv˘ch ãinnostech. Na to je tfieba peãlivû se pfiipravit
bûhem pfiedchozích ‰esti dnÛ. Obzvlá‰tû matky potfiebují plánovat
dopfiedu a vést ãleny rodiny k tomu, aby to dûlali také. Sestra Marilyn
T. Brockbanková napsala o tom, jak se uãila pfiipravovat se na sabat:

„Pamatuji si, jak jsem se manÏela ptala: ‚Co dûlám ‰patnû? … V sobotu
odpoledne mû zaãne bolet hlava a uklidní se to aÏ v pondûlí. … Kde
jsou v‰echna ta poÏehnání, která nám byla slíbena? Den sabatu zacho-
vávám. Nechodím do kina ani na nákup. Chodím na shromáÏdûní. Tak
co dûlám ‰patnû?‘ Nakonec jsem to zjistila. …

V duchu jsem vûdûla, Ïe kdyÏ jsem v nedûli dala do praãky prádlo
nebo jsem vysála podlahu nebo jsem po shromáÏdûní vyuÏila chvilky
klidu a vzala si ‰ití k televizi, Ïe tím pfiikázání nedodrÏuji, a proto
nemám poÏehnání.

KdyÏ jsem si dala závazek, Ïe pfií‰tí den sabatu uÏ zaãnu svûtit, pfii-
neslo mi to velk˘ pocit klidu a radosti. Jakmile jsem se takto rozhodla,
byla jsem naplnûna inspirací ohlednû maliãkostí, jak to zafiídit, aby to
opravdu fungovalo. …

Nejprve si podrobnû napí‰i, co v‰echno musí b˘t hotovo do soboty do
pÛlnoci. Napfiíklad je tfieba uklidit dÛm, … pfiipravit na nedûli v‰echno
obleãení pro v‰echny ãleny rodiny, vyãistit boty. … Také obleãení, které
potfiebujeme jako první v pondûlí ráno, aby se dûti mohly vypravit
do ‰koly. … Je tfieba, aby dûti mûly umyté vlasy … a byly vykoupané.
Musím se také postarat o své vlasy a pfiipravit si hudbu na nedûlní
‰kolu, za kterou jsem zodpovûdná.

Pak je tfieba naplánovat v‰echna tfii jídla, nakoupit na nû potraviny a
dopfiedu je pfiipravit. …

Pak koneãnû zavládl o sabatu v mém svûtû klid a já jsem se na nûj
zaãala tû‰it s radostí. Zji‰Èuji, Ïe se musím usmívat, kdyÏ myslím na
ty drahocenné hodiny, které mám pro sebe na ãtení nebo na pfiem˘‰-
lení a meditování, na modlitbu a na to, abych si opravdu odpoãinula
a osvûÏila se na du‰i. …

Na‰la jsem také vût‰í sílu a moudrost ve vztahu k péãi o na‰e dûti a
k jejich v˘chovû. PociÈuji, Ïe mé srdce je naplnûno vût‰í láskou a Ïe ta
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pak proudí k nim. A pociÈuji v sobû velkou hojnost Ducha a blízkost
k Bohu, pociÈuji Jeho lásku a novou radost z modlitby. …

Pán fiekl, Ïe nám umoÏní splnit to, co nám pfiikazuje. Kromû toho slibuje
okamÏité dary Ducha. …

Svûdãím o tom, Ïe pfiijdete-li k nûmu ve své . … situaci a ve sv˘ch tûÏ-
kostech, získáte poznání a inspiraci, jako se to stalo mnû.“ („Prepare to
Keep the Sabbath Day Holy“, Ensign, Mar. 1972, 44–45.)

■ Jaká poÏehnání získala sestra Brockbanková díky tomu, Ïe svûtila
den sabatu?

■ Pfieãtûte slova písnû „Sobota“ uvedená níÏe.

Sobota je v˘jimeãn˘ den.
Je to den, kdy se pfiipravujeme na nedûli:
uklízíme dÛm a jdeme na nákup,
abychom nemuseli pracovat aÏ do pondûlí.
Vykartáãujeme si obleãení a nale‰tíme boty
– je to ná‰ den na dokonãení v‰eho potfiebného.
Pak si ostfiíháme nehty a umyjeme vlasy,
abychom byli pfiipraveni na nedûli. (Children’s Songbook, 196.)

■ UkaÏte obrázek 4a „Proã není dobré takto trávit den sabatu?“. Co tito
lidé dûlají v nedûli, místo aby to udûlali jiÏ v sobotu?

Star‰í Dallin H. Oaks vyprávûl jednu svou zku‰enost ze studentsk˘ch let:

„KdyÏ jsem odcházel z této univerzity [BYU], abych studoval na
University of Chicago, matka mi pfiipomnûla, Ïe otec se nikdy bûhem
svého studia neuãil o sabatu. Velmi prostû mi fiekla: ‚Pokud chce‰ mít
toto poÏehnání, mûl by sis v‰echno zafiídit tak, aby ses o sabatu nikdy
neuãil a abys nedûlal nic jiného, neÏ pfiijímal duchovní potravu, kterou
ti PánÛv den nabízí.‘

V té chvíli jsem se rozhodl, Ïe budu sabat vûrnû zachovávat, abych
mohl mít nárok na poÏehnání duchovního rÛstu a spoleãenství Ducha,
která pfiicházejí vûrn˘m zachováváním sabatu na‰eho Pána. Svûdãím
vám o tom, Ïe jsem si tato poÏehnání pfii nesãetn˘ch pfiíleÏitostech zna-
telnû uvûdomoval.“ („The Blessing of Commandments“, Speeches of the
Year, 1974, 219.)

Své dûti máme povzbuzovat k tomu, aby se uãily a pfiipravily se do
‰koly pfied sabatem, aby byly pfiipraveny tento den odpoãívat.

Kromû toho, Ïe pfiipravíme domov, jídlo a obleãení a Ïe pomÛÏeme
s pfiípravou dûtem, mÛÏeme se na sabat pfiipravit i jinak. V sobotu
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v noci se mÛÏeme fiádnû vyspat. Také mÛÏeme rodinû poskytnout
pfiíleÏitosti pro odpoãinek, sportování a jinou zábavu bûhem t˘dne
namísto o sabatu.

■ Jak se je‰tû mÛÏeme pfiipravit na sabat?

Budeme-li na sabat fiádnû pfiipraveny, budeme mít doma více klidu.
Budeme pfiipraveny duchovnû, a proto budeme vnímavûj‰í k tomu,
ãemu nás bude chtít uãit Duch. Budeme schopny získávat poÏehnání,
která Pán udûluje tûm, ktefií svûtí Jeho den.

Správné uctívání, odpoãinek a sluÏba
Dal‰í poÏehnání získáváme úãastí na církevních shromáÏdûních.
Uctíváme-li Pána spoleãnû, povzná‰í nás to. Zpûv náboÏensk˘ch písní
nám mÛÏe pfiinést poÏehnání (viz NaS 25:12). Úãast na tûchto shromáÏ-
dûních a pfiijímání svátosti nám pomÛÏe posílit na‰i schopnost vyh˘bat
se zlu a poku‰ením svûta (viz NaS 59:9).

Díky svûcení dne sabatu k nám ãasto pfiicházejí neãekaná poÏehnání.
Provozovatel jedné restaurace svou Ïivnost na nedûli zavfiel, protoÏe
vûfiil, Ïe poslu‰nost zákona sabatu bude stát za tuto finanãní obûÈ.
Pozdûji fiekl:

„Toho roku, kdy jsme zaãali mít v nedûli zavfieno, jsme vydûlali více
neÏ bûhem jakéhokoli pfiedchozího roku. …

Pán nám Ïehnal po v‰echny ty roky a … nyní jsme na tom finanãnû i
duchovnû mnohem lépe, neÏ kdybychom mûli v nedûli i nadále ote-
vfieno. …

Jsem pevnû pfiesvûdãen, Ïe nejvût‰í zárukou úspûchu v podnikání pro
Svatého posledních dnÛ je ctít den sabatu tak, jak to Pán pfiikázal.“
(Quoted by Ezra Taft Benson, „Keeping the Sabbath Day Holy“,
Ensign, May 1971, 7.)

President Spencer W. Kimball poznamenal: „V na‰em kfiesÈanském
svûtû máme stále na mnoha místech obchody a podniky, které mají o
posvátném sabatu otevfieno. Jsme si jisti, Ïe lék na toto spoãívá v nás
samotn˘ch, v zákaznické vefiejnosti. Tyto obchody a podniky by zajisté
nemûly otevfieno, kdybychom my, lidé, v nich pfiestali nakupovat.
Zamyslete se, prosím, v‰ichni je‰tû jednou nad touto skuteãností.
Vûnujte se jí bûhem domácích veãerÛ a prodiskutujte ji se sv˘mi dûtmi.
Bylo by nádherné, kdyby se kaÏdá rodina rozhodla, Ïe od této doby
nebude o sabatu nakupovat.“ (Conference Report, Oct. 1975, 6; nebo
Ensign, Nov. 1975, 6.)

■ Z jak˘ch poÏehnání se tû‰íte, kdyÏ ctíte sabat? Podle toho, jak vás
nabádá Duch, vydejte osobní svûdectví o poÏehnáních, která zacho-
vávání sabatu pfiineslo vám nebo nûkomu jinému, koho znáte.
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První pfiedsednictvo Církve vysvûtlilo, Ïe „sabat není jen dal‰í den, pfii
kterém pouze odpoãíváme od práce. … Je to svat˘ den, PánÛv den,
kter˘ má b˘t proÏit jako den uctívání a uctivosti.“ („The Sabbath“,
Church News, 11 July 1959, 3.)

■ UkaÏte obrázky 4b „ShromáÏdûní Svat˘ch posledních dnÛ pfiijímá
svátost“ a 4c „Studium písem mÛÏe zlep‰it na‰e uctívání sabatu“.

■ PoÏádejte povûfienou sestru, aby krátce pohovofiila o tom, co máme
dûlat o sabatu, jak je to vysvûtleno v Zásadách evangelia, kapitola 24
„Den sabatu“. Námûty pi‰te na tabuli tak, jak jsou uvádûny.

■ Jak je‰tû mÛÏeme svûtit den sabatu?

Pán by si pfiál, aby v˘sadu odpoãívat mûl v den sabatu kaÏd˘. Nûkteré
sluÏby, jako napfiíklad v nemocnicích, v‰ak musejí b˘t provádûny kaÏd˘
den. Je-li to moÏné, máme si od své práce odpoãinout a máme v tom
pomáhat i druh˘m.

■ Proã nám nakupování nebo úãast na zábavní akci v nedûli brání
v získání poÏehnání sabatu?

■ Jak nám pfii svûcení sabatu mÛÏe pomoci to, Ïe budeme mít na pamûti,
k ãemu je urãen?

Sabat není poÏehnáním jen pro nás, ale je to také pfiíleÏitost Ïehnat
druh˘m tím, Ïe se fiídíme pfiíkladem Spasitele, kter˘ o sabatu peãoval
o potfiebné (viz Marek 3:1–6; Jan 9:13–16). Mnozí lidé jsou osamûlí. Jiní
potfiebují povzbudit slovem nebo vyslechnout. Sabat je vhodnou
dobou pro pomáhání potfiebn˘m.

Závûr
Pán nám dal sabat pro ná‰ uÏitek a poÏehnání. JestliÏe se na sabat pfiipra-
víme a budeme ho ctít jako svat˘ den, pfiinese nám uÏitek a poÏehnání.

V˘zva
Diskutujte se ãleny rodiny o tom, jak˘ pfiínos má svûcení dne sabatu.
Udûlejte si s rodinou plán, jak sabat svûtit lépe. Vyberte si nûjakou ãin-
nost, která ze sabatu uãiní pfiíjemn˘ a klidn˘ den pokoje a odpoãinku.

Dal‰í pasáÏe z písem

■ Leviticus 26:1–12 (odmûny za dodrÏování pfiikázání)

■ Nehemiá‰ 13:11, 15–22 (nepfiíznivé dÛsledky nesvûcení sabatu)

■ Izaiá‰ 58 (jak drÏet pÛst a zachovávat PánÛv svat˘ den)

■ Nauka a smlouvy 59:9–24 (poÏehnání ze zachovávání sabatu)
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Pfiíprava uãitelky
NeÏ budete uãit tuto lekci:

1. Prostudujte si Zásady evangelia, kapitolu 24 „Den sabatu“.

2. Povûfite nûkterou sestru, aby krátce pohovofiila o tom, co máme dûlat
o sabatu. Navrhnûte jí, aby se zmínila o 11 námûtech uveden˘ch
v oddíle „Svûcení dne sabatu“ v Zásadách evangelia, kapitola 24.

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 povzbudit k tomu, abychom byly poslu‰ny Slova
moudrosti a pomáhaly v tom druh˘m.

Zjevení o zdraví

■ UkaÏte plakát s nápisem: Slovo moudrosti – BoÏí zákon zdraví, nebo ho
napi‰te na tabuli.

Slovo moudrosti obsaÏené v Nauce a smlouvách 89 je BoÏí zákon
zdraví. V tomto oddíle nám Pán fiíká, Ïe toto zjevení o zdraví dal pro
uÏitek i tûch nejslab‰ích Svat˘ch. President Brigham Young popsal, za
jak˘ch okolností Prorok Joseph Smith obdrÏel toto zjevení, známé jako
Slovo moudrosti:

„První ‰kola prorokÛ [speciální ‰kola urãená pro prvotní vedoucí
Církve] se scházela v malé místnosti nad kuchyní Proroka Josepha. …
[V této místnosti] Prorok získával zjevení a zde také uãil bratfií. Bratfií
pfiijíÏdûli ze vzdálenosti stovek mil, aby zde nav‰tûvovali ‰kolu v malé
místnosti ne vût‰í neÏ 3,5 krát 4,5 metru. KdyÏ se po snídani shromáÏ-
dili v této místnosti, první, co udûlali, bylo to, Ïe si zapálili d˘mky, a
zatímco pokufiovali, hovofiili o velk˘ch vûcech království, a plivali
po celé místnosti; a jakmile vyndali d˘mku z úst, Ïv˘kali velk˘ kus
tabáku. âasto kdyÏ Prorok vstoupil do místnosti, aby ‰kolu uãil, zjistil,
Ïe je zahalen tabákov˘m koufiem. To spolu se stíÏnostmi jeho Ïeny,
která musela ãistit za‰pinûnou podlahu, vedlo Proroka k tomu, Ïe o
tom zaãal pfiem˘‰let a tázal se Pána, jak˘ postoj mají mít star‰í k uÏí-
vání tabáku, a v˘sledkem jeho dotazu bylo zjevení známé jako Slovo
moudrosti.“ (Deseret News [Weekly], 26 Feb. 1868, 18.)

Toto zjevení, které obsahuje konkrétní pokyny o prospû‰n˘ch a
‰kodliv˘ch zdravotních návycích, je BoÏí zákon zdraví urãen˘ Jeho
dûtem na zemi.

BoÏí zákon zdraví
PánÛv zákon zdraví spoãívá v Jeho radách ohlednû toho, které potraviny
máme jíst a kter˘m látkám se máme vyh˘bat nebo které máme uÏívat
obezfietnû.
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Potraviny, které máme jíst
Pán dal zákony a rady, aby sv˘m dûtem pomohl. Ve zjevení o tom,
jak máme peãovat o své fyzické tûlo a jak ho máme chránit, nám fiíká,
které druhy potravin máme jíst. KdyÏ bylo Slovo moudrosti Josephu
Smithovi zjeveno, mnoho lidí trpûlo kvÛli nesprávné v˘Ïivû, protoÏe
nejedli dostatek rÛzn˘ch potravin. Lidé ãasto z nevûdomosti nebo
kvÛli tradici nejedli dostatek ovoce a zeleniny. Nûktefií nejedli dosta-
teãné mnoÏství obilnin, ale témûfi v˘hradnû se Ïivili masem. Pánovo
nabádání, aby lidé jedli rÛzné druhy ovoce, zeleniny, obilnin a masa,
pomohlo Svat˘m b˘t zdraví tím, Ïe svému tûlu dodávali látky, jeÏ jsou
ke zdraví ãlovûka nezbytné. Více neÏ 60 let poté, co bylo Slovo mou-
drosti prostfiednictvím Proroka Josepha Smitha zjeveno, si zaãali vûdci
uvûdomovat, jak je moudré jíst rÛzné druhy potravin.

■ UkaÏte obrázek 5a „Potraviny, které máme jíst“.

V‰echny budeme zdravûj‰í, budeme-li se fiídit Pánovou radou a
1) budeme-li jíst byliny, ovoce a zeleninu, 2) zaloÏíme-li svou stravu
na obilninách a 3) budeme-li jíst maso stfiídmû. KaÏdá z tûchto potra-
vinov˘ch skupin dodává tûlu nezbytné Ïiviny.

■ Které potraviny z jednotliv˘ch skupin máte k dispozici?

■ Napi‰te na tabuli Potraviny, které máme jíst a pod to napi‰te seznam
potravin, které nám jsou doporuãovány.

■ Pfieãtûte Nauku a smlouvy 89:10–17. Které potraviny nám Pán
doporuãuje?

Látky, kter˘m se máme vyh˘bat
Slovo moudrosti nás také varuje pfied uÏíváním urãit˘ch látek. Je nám
doporuãováno, abychom se vyh˘baly siln˘m nápojÛm (coÏ znamená
v‰em alkoholick˘m nápojÛm), abychom neuÏívaly tabák v jakékoli
podobû a abychom nepily horké nápoje (Pán zjevil sv˘m prorokÛm,
Ïe to znamená ãaj a kávu). V pozdûj‰í dobû Pán prostfiednictvím cír-
kevních vedoucích zjevil, Ïe nemáme uÏívat Ïádné látky, které jsou
‰kodlivé, návykové nebo obsahují drogy.

■ Na tabuli napi‰te Látky, kter˘m se máme vyh˘bat a pod to napi‰te
seznam látek, kter˘m Pán radí vyh˘bat se. Jak se mÛÏete vyhnout
poku‰ení uÏívat tyto látky?

KdyÏ bylo Slovo moudrosti Josephu Smithovi dáno, bylo v rozporu
s mnoha tehdej‰ími zvyklostmi. âlenové Církve bez mnoha dnes zná-
m˘ch zdravotních dÛvodÛ pro poslu‰nost tohoto pfiikázání byli tohoto
zjevení poslu‰ni vírou. V posledních letech vûdci objevili fiadu dÛvodÛ
pro to, aby se ãlovûk vyh˘bal zde zmínûn˘m ‰kodliv˘m látkám.
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Napfiíklad kdyÏ bylo Slovo moudrosti zjeveno, byly káva a ãaj bûÏn˘mi
nápoji. Do té doby nikdo nepfiipou‰tûl, Ïe by pití tûchto látek mohlo
b˘t ‰kodlivé. My v‰ak víme, Ïe tyto nápoje mají povzbudiv˘ úãinek.
Zvy‰ují krevní tlak, zrychlují tep a obvykle brání spánku. Vûdci neu-
stále objevují dal‰í ‰kodlivé úãinky tûchto nápojÛ.

UÏívání tabáku mÛÏe také váÏnû ohrozit zdraví toho, kdo ho uÏívá.
MÛÏe b˘t pfiíãinou rakoviny, infarktu, mrtvice a chronického onemoc-
nûní plic. Dûti, které se narodí matkám, které koufií, jsou obvykle
men‰í a ménû zdravé neÏ dûti, jeÏ se narodí matkám, které nekoufií.
Dûti narozené rodiãÛm, ktefií koufií, bûÏnû trpí takov˘mi závaÏn˘mi
onemocnûními, jako je zánût prÛdu‰ek a plic, ale jiÏ ménû ãasto se
tato onemocnûní vyskytují u dûtí, jejichÏ rodiãe jsou nekufiáci. U dûtí
kufiákÛ je také vût‰í riziko, Ïe u nich v dospûlosti dojde k rozvoji
chronického onemocnûní plic.

Víme, Ïe alkoholické nápoje jsou ve skuteãnosti pro tûlo jedem. Pití
alkoholu zpÛsobuje zmûnu nálady a sniÏuje schopnost úsudku a
sebeovládání, zpÛsobuje nejasnou mluvu, vrávorání a neohrabanost.
Vût‰í dávky alkoholu mohou vést k otupûlosti, strnulosti a dokonce i
smrti. Lidem, ktefií se stanou závisl˘mi na alkoholick˘ch nápojích, se
fiíká alkoholici. Alkoholici pijí tolik alkoholu, Ïe si tím niãí tûlo, ze-
jména játra a zaÏívací ústrojí. Alkoholici mohou trpût i jin˘mi choro-
bami, jako je rakovina a vfiedy, a to ãastûji neÏ lidé, ktefií alkohol
nepijí. Îeny, které pijí alkohol v tûhotenství, mohou porodit men‰í
dûti nebo dûti rÛznû postiÏené.

Kromû jiÏ zmínûn˘ch fyzick˘ch po‰kození mÛÏe mít pití alkoholic-
k˘ch nápojÛ i dal‰í neÏádoucí následky. Opil˘ rodiã velmi ãasto zneu-
Ïívá nebo t˘rá ãleny své rodiny. Dûti se pijícího rodiãe spí‰e bojí, neÏ
aby ho ctily. Rodiny trpí tím, Ïe jejich pfiíjem je vypl˘tván na alkoho-
lické nápoje, namísto toho, aby se z nûho pofiídilo jídlo, obleãení a
zajistily se potfieby t˘kající se vzdûlání.

Díky tûmto informacím mÛÏeme pokaÏdé, kdyÏ ãteme zjevení o Slovu
moudrosti, lépe porozumût radám ohlednû toho, kter˘m látkám se
máme vyh˘bat.

■ Pfieãtûte Nauku a smlouvy 89:5–9.

PoÏehnání plynoucí z poslu‰nosti zákona zdraví
Pán slíbil, Ïe ti, ktefií jsou Slova moudrosti a Jeho dal‰ích pfiikázání poslu‰ni,
budou poÏehnáni. ZmiÀuje se o ãtyfiech konkrétních poÏehnáních.

■ Pfieãtûte Nauku a smlouvy 89:18–21. Která ãtyfii poÏehnání to jsou?

■ Proã potfiebujete zdravé tûlo? Proã si Pán pfieje, aby Jeho dûti mûly
zdravé tûlo?
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Mnozí lidé dosáhli dodrÏováním Slova moudrosti zlep‰ení zdraví.
Poté, co bratr Clara strávil pût let jako váleãn˘ zajatec, váÏnû onemoc-
nûl a tfii roky pob˘val v nemocnicích a sanatoriích. Lékafii ho nakonec
poslali domÛ, protoÏe ho nedokázali vyléãit. Îádn˘ zpÛsob léãby mu
nepomáhal a cel˘ den musel zÛstat na lÛÏku. Poté, co ho misionáfii
uãili evangeliu, pfiijal Slovo moudrosti a pfiestal pít kávu a koufiit.
Postupnû, po mûsících dodrÏování Slova moudrosti, byl svûdkem pfie-
kvapivého zlep‰ení svého zdraví. D˘chací potíÏe byly minimální a také
ménû ka‰lal. Nakonec se rozhodl, Ïe se pokusí znovu pracovat, a témûfi
okamÏitû získal zamûstnání. Nositelé knûÏství mu udûlili poÏehnání a
bûhem nûkolika let se úplnû uzdravil. Bratr Clara byl poÏehnán dob-
r˘m zdravím díky tomu, Ïe byl poslu‰en Slova moudrosti. (Viz Mrs.
Lodemez Clara, „After Five Years in a Nazi Camp, He Was Regarded
Incurable“, Ensign, Dec. 1972, 23.)

■ Jak jste byly vy nebo ãlenové va‰í rodiny poÏehnáni lep‰ím zdravím
díky poslu‰nosti Slova moudrosti?

Nûkdy, z dÛvodÛ nám neznám˘ch, se nám zdraví nezlep‰í, i kdyÏ
Slovo moudrosti dodrÏujeme. Pfiesto je od nás poÏadováno, abychom
toto pfiikázání dodrÏovaly. Poslu‰nost Pánov˘ch pfiikázání vÏdy pfiiná‰í
poÏehnání, i kdyÏ si jich nemusíme v‰imnout okamÏitû. KdyÏ bylo
Slovo moudrosti zjeveno, nebylo povaÏováno za pfiikázání, ale pouze za
moudrou radu. Pozdûji, kdyÏ byl Pánov˘m mluvãím prorok Brigham
Young, poÏádal ãleny, aby uzavfieli smlouvu, Ïe budou Slovo moudrosti
dodrÏovat. Dnes je to pfiikázání pro v‰echny Svaté posledních dnÛ. Jak
zdÛraznilo První pfiedsednictvo na generální konferenci v fiíjnu 1942:
„Je to PánÛv zákon zdraví a je závazn˘ pro kaÏdého z nás. Jeho pÛsob-
nosti nemÛÏeme uniknout, protoÏe je zaloÏen na vûãné pravdû.“ (James
R. Clark, comp., Messages of the First Presidency of The Church of Jesus
Christ of Latter-day Saints, 6 vols. [1965–75], 6:172.)

Nûkdy dodrÏování Slova moudrosti není lehké, protoÏe je pro nás
tûÏké pfiekonat návyky, nebo mÛÏeme pociÈovat tlak lidí kolem sebe
na to, abychom ho nedodrÏovaly. KdyÏ v‰ak PánÛv zákon zdraví
dodrÏujeme, uãíme se sebeovládání a pociÈujeme sebeúctu. Také tím
posilujeme svou schopnost dodrÏovat ostatní pfiikázání.

„Mlad˘ mormonsk˘ chlapec [byl povolán do armády]. Byl nemotorn˘.
… Po jedné pfiehlídce, kdy udûlal v‰echno obrácenû, ho velitel zavolal
k sobû do kanceláfie. ¤ekl mu: ‚V‰iml jsem si vás, mladíku. … Vy jste
mormon, Ïe?‘

‚Ano, pane.‘

‚Chtûl jsem se s vámi jen trochu spfiátelit. Dáte si se mnou sklenku piva?‘
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‚Pane, já alkohol nepiji.‘

Velitel [utrousil nadávku a] fiekl: ‚… Tak si vezmûte cigaretu.‘

[Mlad˘ muÏ odpovûdûl]: ‚Dûkuji, pane, ale já nekoufiím.‘

Velitele to oãividnû popudilo a poslal mladíka pryã.

KdyÏ se mlad˘ muÏ vracel do ubikace, nûkolik niÏ‰ích dÛstojníkÛ se na
nûj obofiilo: ‚Ty hlupáku, to nechápe‰, Ïe se s tebou velitel chtûl spfiátelit,
a ty jsi ho otevfienû urazil?‘

Mlad˘ mormonsk˘ chlapec odpovûdûl: ‚Pánové, pokud se mám zpro-
nevûfiovat sv˘m ideálÛm a sv˘m lidem a dûlat to, o ãem jsem byl cel˘
Ïivot uãen, Ïe to dûlat nemám, pak z armády odejdu.‘

… Pozdûji bûhem války v zámofií … jeho velitel, kter˘ byl v té dobû
uÏ podplukovníkem, … [potfieboval vojáka pro velmi dÛleÏit˘ úkol.
Potfieboval nûkoho, na koho by bylo moÏné se naprosto spolehnout.
Potfieboval charakterního muÏe.] Podplukovník, jeho b˘val˘ velitel,
vybral a povûfiil tohoto mladého muÏe, kter˘ mûl dost odvahy na to,
aby se pfied ním postavil a fiekl: ‚Nekoufiím. Nepiji.‘“ (Hugh B.
Brown, „A Time of Testing“, Improvement Era, June 1969, 98.)

■ S jak˘mi problémy se setkáváte, kdyÏ se snaÏíte dodrÏovat Slovo
moudrosti? Co mÛÏete dûlat, abyste odolaly poku‰ením, zÛstaly
pevné a Slovo moudrosti dodrÏovaly?

Slovo moudrosti nemáme povaÏovat pouze za pfiikázání s tûlesn˘mi
a ãasn˘mi poÏehnáními. Pán nám fiekl, Ïe v‰echna pfiikázání jsou
duchovní.

■ Která duchovní poÏehnání mÛÏete obdrÏet díky poslu‰nosti Slova
moudrosti?

■ Jak vám mÛÏe poslu‰nost Slova moudrosti pomoci dodrÏovat dal‰í
pfiikázání?

Pomáhejme druh˘m
Máme b˘t tolerantní k tûm, ktefií s dodrÏováním Slova moudrosti
zápasí. Pro nûkteré lidi je dodrÏování tohoto pfiikázání jednoduché,
pro jiné je to obtíÏné. KaÏdá z nás musí vyhledávat Pánovo vedení,
abychom poznaly, jak mÛÏeme nejlépe ovlivnit nûkoho, kdo s tím má
problémy. Ná‰ pfiíklad a povzbuzení mohou pomoci ãlenÛm rodiny,
pfiátelÛm a nov˘m ãlenÛm Církve. Jedna sestra, Yvonne Remppová,
napsala o osobní zku‰enosti, která ukazuje, jak dÛleÏité je b˘t dobr˘m
pfiíkladem v dodrÏování tohoto pfiikázání:

„Jediní dva lidé, které jsem na oslavû znala, byl Ïenich a jeho matka.
Spfiátelily jsme se v nemocnici, kde jsme obû pracovaly. …
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Poté, co jsem pogratulovala [novomanÏelÛm] a byla jsem pfiedstavena
v‰em úãastníkÛm svatební oslavy, vyhlédla jsem si volnou Ïidli na
druhé stranû místnosti a rychle jsem ji obsadila.

‚Nechtûla byste trochu punãe?‘ zeptala se mû nûjaká mladá Ïena.

‚Ne, dûkuji,‘ odpovûdûla jsem, ‚teì ne.‘“

Sestra Remppová pí‰e, Ïe obãerstvení se skládalo z mouãníku a alkoho-
lického punãe. Mnoho lidí stálo frontu na punã, kter˘ se naléval z brou-
‰ené mísy do velk˘ch sklenûn˘ch pohárÛ. V rohu místnosti stála malá
mísa punãe a hrníãky, které mûly k ou‰ku pfiivázané balónky s postaviã-
kami z kreslen˘ch seriálÛ. To byl nealkoholick˘ punã pro dûti. Sestra
Remppová pokraãuje:

„‚Proã je ten nealkoholick˘ punã vÏdycky tak daleko od ostatního
dûní?‘ fiíkala jsem si.

Mûla jsem velkou ÏízeÀ. Ale jak bych mohla jít ke stolu s nealkoholic-
k˘m punãem a nalít si do kalí‰ku s balónkem? Ve frontû tam stála sku-
pina dûtí – dívky, které mûly na svatbû na starost kvûtiny, chlapec, kter˘
nesl prst˘nky, a jeho spoleãníci. Pfiemítala jsem, zda bych si pro tento-
krát nemohla pfiece jen nalít skleniãku normálního punãe. Nepila bych
ho. Stoupla jsem si.

‚Tady máte punã, paní,‘ usly‰ela jsem, jak mi nûkdo fiíká.

‚Opravdu ne, dûkuji,‘ fiekla jsem znovu. ‚Teì ne.‘

Zase jsem se posadila. Co by bylo tak ‰patného na jednom pití? Ale
vûdûla jsem, Ïe to je ‰patné, takÏe na dÛvodu nezáleÏelo. Vzpomnûla
jsem si, jak mi nav‰tûvující uãitelka je‰tû minul˘ t˘den fiíkala, Ïe nesmíme
dûlat malé kompromisy, protoÏe nikdy nevíme, jak se mÛÏeme chytit do
pasti. Musela jsem se v‰ak rozhodnout rychle, protoÏe jsem mûla pocit, Ïe
jinak se snad udusím tím such˘m mouãníkem, kter˘ jsem si vzala z tácu.

Vstala jsem a váhavû jsem zamífiila k míse s alkoholick˘m punãem.
Pak jsem se vrátila a znovu jsem si sedla.

V mém nitru zufiila bitva. Jen si pomyslete, co jsem málem udûlala!

Jak jsem tam tak sedûla, zaãala jsem si broukat melodii náboÏenské
písnû ‚Rozhodni se správnû‘. Jak to, Ïe jsem si na tuto píseÀ vzpomnûla
právû teì? Nakonec, s pocitem, jako bych byla obr mezi trpaslíky, jsem
se postavila do fronty na [dûtsk˘] punã.

Pocítila jsem, jak mi nûkdo jemnû zaklepal na rameno, a nûjak˘
mlad˘ muÏ … se mû zeptal: ‚Sestro Remppová, je tohle mísa s [dût-
sk˘m] punãem?‘

‚Jé, Neile, moc ráda tû vidím! Ano, samozfiejmû, tohle je [dûtsk˘] punã.‘
Na tváfii se mu rozzáfiil nesmûl˘ úsmûv a v hnûd˘ch oãích mu zajiskfiilo.
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Povídali jsme si a smáli jsme se a popíjeli jsme svÛj punã z neobvykl˘ch
hrníãkÛ. K mému byl pfiivázan˘ balónek s Plutem a Neil mûl Minnie
Mouse. Poté, co jsme spolu mluvili nûkolik minut, pfii‰lo k nám nûkolik
jeho pfiátel a jeden z chlapcÛ fiekl: ‚KdyÏ jsme pfii‰li a Neil vás uvidûl,
fiekl nám, Ïe jste uãitelka nauk evangelia v jeho sboru. KdyÏ jsme si pak
fiíkali, Ïe si dáme trochu alkoholického punãe, úplnû nás usadil. ¤ekl, Ïe
se máme fiídit va‰ím dobr˘m pfiíkladem a pamatovat na to, kdo jsme.
Kromû toho byste to mohla fiíct jeho matce.‘

Cítila jsem, jak se mi podlamují kolena. Jak blízko klop˘tnutí jsem byla
a kolik lidí jsem mohla strhnout s sebou! Nemohla jsem se doãkat, aÏ
se vrátím domÛ a fiádnû podûkuji Nebeskému Otci za to, jak moc mi
pomohl. UÏ nikdy nebudu pfii rozhodování váhat.

Právû pfied t˘dnem Neil pfiijal povolání na misii. A dva dny po oslavû
svatby se vydal na velmi zvlá‰tní misii, protoÏe se stal obûtí smrtelné
nehody. Na misii ‰el, jen do jiné oblasti. Neil byl v˘jimeãn˘ mlad˘ muÏ
tím, jak vypadal a jaké mûl schopnosti a morální mûfiítka. Îivot na zemi
proÏil úspû‰nû a já budu navÏdy vdûãná, Ïe jsem ho v tomto pfiípadû
nezklamala.“ (Viz Yvonne Rempp, „Temptation in a Punch Bowl“,
Ensign, Apr. 1977, 61–62.)

Jedna Ïena byla více neÏ 20 let ménû aktivní ãlenkou Církve a byla
závislá na koufiení. Biskup ji v‰ak povolal, aby slouÏila v církevním
povolání, a díky sluÏbû v Církvi se její svûdectví postupnû oÏivilo.
O svém návyku a o jeho pfiekonávání fiekla:

„Nedokázala jsem pfiestat koufiit. To, Ïe jsem koufiila, mi nikdy nebylo
pfiíjemné a nyní, kdyÏ jsem zaãala b˘t aktivní v Církvi, byl pro mû tento
návyk … témûfi nesnesiteln˘.

Vût‰ina ãlenÛ na‰eho sboru vûdûla, Ïe koufiím, ale nikdo mû ani jed-
nou nekritizoval. ProtoÏe jsem byla v této vûci hodnû citlivá, dávala
jsem si vÏdy pozor na sebemen‰í poznámku nebo pov˘‰en˘ pohled,
ale nikdo mi nikdy ani nenaznaãil, Ïe bych mohla b˘t nehodna. MÛj
nov˘ duchovní rÛst byl velmi kfiehk˘ a mohl ho ohrozit tfieba jen
závan kritiky. Îádn˘ v‰ak nepfii‰el.

Postupnû jsem získala sílu k tomu, abych se pokusila svoji závislost na
tabáku pfiekonat. …

Budu navÏdy vdûãná opravdov˘m Svat˘m v na‰í obci, jejichÏ víra a
láska a modlitby povzbudily mého manÏela a mû k tomu, abychom se
stali zpÛsobil˘mi, … a Otci, kter˘ nás nikdy nepfiestal milovat.“ (Kae
Black, „I Had to Quit Smoking!“ Ensign, Apr. 1977, 62–63.)

■ Jak mÛÏete pomoci druh˘m dodrÏovat Slovo moudrosti?
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■ Co je pro mladé lidi poku‰ením, pokud jde o dodrÏování Slova mou-
drosti? Jak mÛÏete sv˘m dûtem pomoci odolávat tûmto poku‰ením?

Závûr
Oddíl 89 v Nauce a smlouvách (Slovo moudrosti) je BoÏím zákonem
zdraví pro lidstvo. Jsou zde vyjmenovány potraviny, které máme jíst,
a látky, kter˘m se máme vyh˘bat. Budeme-li toto pfiikázání dodrÏovat,
jsou nám slíbena velká poÏehnání. I kdyÏ jsou nyní známa vûdecká
odÛvodnûní pro dodrÏování Slova moudrosti, jeho dodrÏování je stále
zkou‰kou na‰í oddanosti, zda budeme Ïít tak, jak nám Pán fiíká, a
zkou‰kou na‰í touhy Ïít zdravû. Budeme-li osobnû pfiíkladem poslu‰-
nosti BoÏího zákona zdraví, mÛÏeme ãasto pomoci druh˘m v tom, aby
toto pfiikázání dodrÏovali a aby se jim za to dostalo poÏehnání.

V˘zva
Zamyslete se nad sv˘m Ïivotem, abyste zjistily, zda nemÛÏete lépe
dodrÏovat Slovo moudrosti. Usilujte o inspiraci, abyste poznaly, jak
pomáhat druh˘m v dodrÏování tohoto pfiikázání.

Dal‰í pasáÏe z písem

■ Genesis 1:29 (byliny a plody vhodné k jídlu)

■ Izaiá‰ 5:11, 20–24 (nepít víno nebo silné nápoje)

■ Pfiísloví 20:1 (víno ãiní posmûvaãe)

■ Nauka a smlouvy 49:19 (zvífiata a rostliny jsou urãeny k potravû
ãlovûka)

Pfiíprava uãitelky
NeÏ budete uãit tuto lekci:

1. Prostudujte si Zásady evangelia, kapitolu 29 „PánÛv zákon zdraví“.

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 v tom, abychom byly vdûãnûj‰í za zákon
desátku a abychom se jím lépe fiídily. Tato lekce nám má také pomoci
porozumût v˘znamu dal‰ích církevních obûtí a potfiebû dávat ‰tûdré
pfiíspûvky.

Co je to zákon desátku?
Zákon desátku je pfiikázání od Pána – je to zpÛsob, kter˘m Mu vra-
címe malou ãást toho, co nám dává. KdyÏ jsme byly pokfitûny, uzav-
fiely jsme smlouvu, Ïe budeme poslu‰ny v‰ech Pánov˘ch pfiikázání.
PokaÏdé, kdyÏ pfiijímáme svátost, obnovujeme slib, kter˘ jsme Pánovi
daly. Jsme-li poslu‰ny pfiikázání platit desátek, dodrÏujeme tím jednu
z ãástí svého slibu.

■ UkaÏte obrázek 6a „Vá‰ pfiíjem“.

■ Co je to pln˘ neboli poctiv˘ desátek?

První pfiedsednictvo napsalo: „Nejjednodu‰‰í prohlá‰ení, které známe,
je prohlá‰ení samotného Pána, totiÏ, Ïe ãlenové Církve mají platit ‚jednu
desetinu ve‰kerého pfiíjmu svého roãnû‘ … Nikdo není oprávnûn ãinit
jakékoli jiné prohlá‰ení, neÏ je toto.“ (First Presidency letter, 19 Mar.
1970; viz také NaS 119:4.)

âlenové dávají svÛj desátek spolu s vyplnûn˘m formuláfiem „Desátek a
dal‰í obûti“ ãlenovi biskupstva nebo pfiedsednictva odboãky. Tam, kde
není zorganizován Ïádn˘ sbor nebo odboãka, se desátek odevzdává
presidentovi okrsku, kÛlu nebo misie. Záznamy o v‰ech pfiíspûvcích
vedou bratfií, ktefií jsou nositeli knûÏství a jsou povoláni jako referenti.

Na konci kaÏdého roku jsou v‰ichni ãlenové poÏádáni, aby si sjednali
zvlá‰tní schÛzku s biskupem nebo s presidentem odboãky. Na této
schÛzce, které se fiíká koneãné vyrovnání desátkÛ, si s ním v soukromí
pohovofiíme a projdeme záznamy o sv˘ch pfiíspûvcích. Máme tak moÏ-
nost prohlásit svÛj status jako plátci desátku. NeÏijeme-li v zorganizo-
vaném sboru nebo odboãce, máme schÛzku t˘kající se koneãného
vyrovnání desátkÛ s presidentem okrsku, kÛlu nebo misie.
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Poslu‰nost a poctivost v placení desátku jsou nezbytné k tomu, abychom
od vedoucích knûÏství mohly získat doporuãení ke vstupu do chrámu.
Placení poctivého desátku je dÛleÏit˘m pfiikázáním, které mají dodrÏo-
vat v‰ichni Svatí posledních dnÛ.

Poslu‰nost pfiiná‰í poÏehnání
Star‰í Bernard Brockbank vyprávûl o tom, jak byl povzbuzen k poslu‰-
nosti zákona desátku:

„Pfied nûkolika lety, kdyÏ jsme s manÏelkou mûli malé dûti, jsme se
s obtíÏemi vyrovnávali se sv˘mi finanãními potfiebami … a neplatili
jsme poctivû desátky a obûti. Chodili jsme na shromáÏdûní a mysleli
jsme si, Ïe máme Pána rádi, ale jednoho dne se mû manÏelka zeptala:
‚Má‰ rád Boha?‘ a já jsem odpovûdûl: ‚Mám.‘

Pokraãovala: ‚Má‰ rád Boha tak jako prodavaãe v obchodû?‘

‚Doufám, Ïe Ho mám rád víc neÏ prodavaãe,‘ odvûtil jsem.

‚Prodavaãi jsi ale zaplatil. Má‰ rád Boha tak jako na‰eho domácího?
Tomu jsi pfiece také zaplatil, Ïe?‘ namítla a pak dodala: ‚První a veliké
pfiikázání je milovat Boha a sám dobfie ví‰, Ïe neplatíme desátek.‘

âinili jsme pokání a zaplatili jsme desátky a obûti a Pán otevfiel prÛdu-
chy nebeské a vylil na nás poÏehnání. Placení desátkÛ a obûtí Pánovi
povaÏujeme za velkou v˘sadu.

Rád bych dodal, Ïe kdyÏ jsme nejednali s Pánem poctivû, nepociÈovali
jsme klid a mûli jsme tûÏkosti a problémy.“ (Conference Report, Apr. 1971,
113–114; nebo Ensign, June 1971, 86.)

Tûm, ktefií jsou zákona desátku poslu‰ni, Pán slibuje duchovní a ãasná
poÏehnání. V písmech se pí‰e: „Sneste v‰ecky desátky do obilnice, aby
byla potrava v domû mém, a zkuste mne nyní v tom, praví Hospodin
zástupÛ, nezotvírám-liÈ vám prÛduchÛ nebesk˘ch, a nevyleji-li na vás
poÏehnání, tak Ïe neodoláte.“ (Malachiá‰ 3:10; viz také 3:11–12.)

■ Co nám Pán slibuje, platíme-li desátek?

■ Pfieãtûte Nauku a smlouvy 64:23. Jaké dal‰í poÏehnání mÛÏeme oãe-
kávat, platíme-li pln˘ desátek?

President Joseph F. Smith vyprávûl o tom, jak jeho matka Mary Fielding
Smithová byla poslu‰na Pánova pfiikázání platit poctiv˘ desátek a jak
byla její rodina díky tomu poÏehnána:

„NejÏivûji si vybavuji událost, která se pfiihodila za dnÛ mého dûtství.
Moje matka byla vdova a musela se starat o velkou rodinu. Jednou na
jafie, kdyÏ jsme otevfieli ná‰ bramborov˘ sklep, nechala své chlapce
naloÏit nejlep‰í brambory a odvezla je do kanceláfie pro desátek; bram-
bor bylo toho roku málo. Byl jsem v té dobû mal˘ chlapec a fiídil jsem



Lekce 6

46

spfieÏení. KdyÏ jsme dojeli ke schodÛm kanceláfie pro desátek a byli
jsme pfiipraveni brambory sloÏit, vy‰el ven jeden z referentÛ a matce
fiekl: ‚Vdovo Smithová, byla by to hanba, abyste vy musela platit desá-
tek.‘ … Domlouval jí za to, Ïe platí desátek, ãastoval ji v‰ím moÏn˘m,
jen ne slovy moudrá a prozíravá; a fiíkal, Ïe jsou jiní, ktefií jsou silní a
schopní pracovat, ktefií dostávají podporu od kanceláfie pro desátek.
Matka se k nûmu otoãila a fiekla: ‚… Mûl byste se stydût. Chcete mû pfii-
pravit o poÏehnání? KdyÏ nezaplatím desátek, mohu oãekávat, Ïe mi
Pán odepfie svá poÏehnání. Platím desátek nejen proto, Ïe je to BoÏí
zákon, ale také proto, Ïe za to oãekávám poÏehnání. Budu-li dodrÏovat
tento zákon i dal‰í, oãekávám, Ïe se mi bude dafiit a Ïe budu schopna
postarat se o rodinu.‘ … Dafiilo se jí, protoÏe byla poslu‰na BoÏích
zákonÛ. Mûla hojnost v‰eho, aby uÏivila rodinu. Nikdy nám nechybûlo
tolik, co mnoha jin˘m. … Tato vdova mûla právo získat v˘sady domu
BoÏího. Nemohl jí b˘t odepfien Ïádn˘ obfiad evangelia, neboÈ byla
poslu‰na BoÏích zákonÛ.“ (Gospel Doctrine, 5th ed. [1939], 228–229.)

■ Jaká poÏehnání sestra Smithová obdrÏela? Jaké poÏehnání mûl pre-
sident Smith na mysli, kdyÏ fiekl: „Tato vdova mûla právo získat
v˘sady domu BoÏího“? Jak ovlivnil pfiíklad sestry Smithové jejího
malého syna?

Je dÛleÏité si pamatovat, Ïe „Pán skuteãnû své sliby dodrÏuje. On
vskutku … vylévá poÏehnání na ty, ktefií jsou vûrní a ktefií jsou poslu‰ni
Jeho pfiikázání. … Tato poÏehnání mohou pfiicházet ve formû finanãních
nebo ãasn˘ch poÏehnání nebo to mohou b˘t duchovní projevy, které nám
dodají sílu a pfiinesou pokoj a útûchu. … Pán své sliby dodrÏí.“ (Henry D.
Taylor, Conference Report, Apr. 1974, 158; nebo Ensign, May 1974, 108.)

■ Proã je dÛleÏité, abychom si uvûdomovaly svá duchovní poÏehnání
stejnû jako poÏehnání ãasná?

■ Jak jste byla vy nebo va‰e rodina poÏehnána za to, Ïe platíte desátek?

Co jsou to obûti?

■ UkaÏte obrázek 6b „K ãemu se pouÏívá desátek“.

■ PoÏádejte povûfienou sestru, aby struãnû promluvila o obûtech a o
tom, k ãemu se pouÏívají, jak je to vysvûtleno v Zásadách evangelia,
kapitola 32 „Desátky a obûti“.

Star‰í Boyd K. Packer vyprávûl o dvou misionáfiích, ktefií oznámili pre-
sidentovi odboãky, Ïe rodina, kterou uãili evangeliu, se náhle rozhodla,
Ïe se nenechá pokfitít.

„Otec rodiny se dozvûdûl o desátku a zru‰il v‰echna dal‰í setkání
s misionáfii. …



47

6b K ãemu se pouÏívá desátek

Desátek

Desátek pomáhá pfii budování chrámÛ Desátek pomáhá financovat provoz misií

Desátek pomáhá hradit administrativní náklady Desátek pomáhá stavût sborové domy a ‰koly
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O nûkolik dní pozdûji pfiesvûdãil president odboãky misionáfie, aby
s ním je‰tû jednou dotyãnou rodinu nav‰tívili.

,Pokud tomu dobfie rozumím,‘ fiekl president odboãky otci, ‚rozhodl jste
se nevstoupit do Církve.‘

,Ano, je to tak,‘ odvûtil otec.

,Misionáfii mi fiekli, Ïe vám dûlá starosti placení desátku.‘

,Ano,‘ fiekl otec. ‚Nefiekli nám o tom, a kdyÏ jsem se o tom dozvûdûl,
fiekl jsem: „Tak to uÏ je moc. Na‰e církev po nás nikdy nic podobného
neÏádala.“ Prostû si myslíme, Ïe to je pfiíli‰, a proto do této církve
nevstoupíme.‘

,¤ekli vám o postní obûti?‘ zeptal se president.

,Ne, nefiekli. Co je to?‘

,V Církvi se kaÏd˘ mûsíc po dobu dvou jídel postíme a peníze v hodnotû
tûchto jídel vûnujeme na pomoc chud˘m.‘

,O tom nám nefiekli,‘ pronesl otec. …

,Vysvûtlili vám program sociální péãe?‘

,Ne,‘ fiekl otec. ‚Co je to?‘

,Vûfiíme, Ïe si máme navzájem pomáhat. Pokud je nûkdo v nouzi nebo
bez práce nebo má potíÏe, jsme pfiipraveni mu pomoci a taková pomoc
by se oãekávala i od vás. …‘

,O niãem takovém nám nefiekli,‘ prohlásil otec.

,No,‘ fiekl president odboãky, ‚pokud vás odradila taková maliãkost,
jako je desátek, je zfiejmé, Ïe nejste pro tuto Církev pfiipraveni. …‘

Na odchodu, jako by si je‰tû na nûco vzpomnûl, se obrátil a dodal:
‚Pfiem˘‰lel jste nûkdy o tom, proã lidé toto v‰e ochotnû dûlají? …
Platíme [desátek] – i v‰echno ostatní – a povaÏujeme to za velkou
v˘sadu.

DokáÏete-li pfiijít na to, proã tomu tak je, budete mít na dosah drahocen-
nou perlu. …

To ale záleÏí na vás,‘ fiekl president odboãky. ‚Jen doufám, Ïe se o to
pomodlíte.‘

Nûkolik dní nato pfii‰el tento muÏ za presidentem odboãky. … Chtûl
pro svou rodinu stanovit datum kfitu.“ (Conference Report, Oct. 1974,
126–127; nebo Ensign, Nov. 1974, 88.)

■ Proã je dÛleÏité, abychom kromû desátku platily také obûti?
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DÛleÏit˘ je pfiístup
KdyÏ platíme desátky a obûti, máme to dûlat ochotnû. V písmech se
fiíká, Ïe je nemáme dávat „s neochotnou myslí aneb z mu‰ení. NeboÈ
ochotného dárce miluje BÛh.“ (2. Korintsk˘m 9:7.)

■ Jak se cítíte, kdyÏ vám nûkdo dá nûco neochotnû?

Star‰í Matthew Cowley vyprávûl pfiíbûh o jedné dobrosrdeãné maorské
sestfie, která Ïila podle opravdového ducha desátku:

„Na Novém Zélandu … jsem mûl je‰tû jednu matku. Poznal jsem ji
jako mladík bûhem své první misie. Tehdy mi fiíkala ‚synu‘. KdyÏ jsem
se vrátil jako president, fiíkala mi ‚otãe‘. …

Jednou jsem se u ní zastavil, jako vÏdy kdyÏ jsem nav‰tívil tuto oblast,
abych se vidûl s touto malou velkou Ïenou, které bylo pfies 80 a byla
slepá. NeÏila v zorganizované odboãce a kromû náv‰tûv misionáfiÛ
nemûla Ïádn˘ kontakt s nositeli knûÏství. …

Ve‰el jsem a pozdravil jsem ji podle maorského zvyku. Byla venku za
domem u svého ohni‰tû. Chtûl jsem si s ní potfiást rukou, … ale ona
fiekla: ‚Nepodávejte mi ruku, otãe.‘

Já na to: ‚VÏdyÈ máte ruce jen od ãisté ‰píny. Rád si s vámi potfiesu
rukou. Opravdu rád. Chci vám ji podat.‘

Ona v‰ak odvûtila: ‚Je‰tû ne.‘ Pak si klekla a po rukou a kolenou se
doplazila do svého domku. Mûla tam v rohu r˘ã. Zvedla ho a vydala
se po kolenou jin˘m smûrem a pfiitom mûfiila vzdálenost. Koneãnû
na‰la urãité místo a zaãala r˘t v zemi. Pak r˘ã zavadil o nûco tvrdého.
Odhrabala rukama hlínu a vyzdvihla ze zemû zavafiovací sklenici.
Otevfiela ji, … nûco z ní vyndala a podala mi to. Byly to novozélandské
peníze. V americké mûnû by to odpovídalo stovce dolarÛ.

Pak fiekla: ‚To je mÛj desátek. Teì si mohu potfiást rukou s knûÏstvím
BoÏím.‘

Já jsem na to fiekl: ‚Vy pfiece tolik nedluÏíte na desátcích.‘

,Já vím,‘ fiekla. ‚Teì tolik nedluÏím, ale platím nûco dopfiedu, protoÏe
nevím, kdy se u mû knûÏství BoÏí zase zastaví.‘

Naklonil jsem se k ní a pfiitiskl jsem ãelo a nos na její a po tváfiích jí
stékaly mé slzy.“ (Conference Report, Oct. 1948, 159–160.)

■ Proã star‰ího Cowleyho dojalo to, jak tato Ïena platila desátky a
obûti? Proã máme dávat desátky a obûti ochotnû?

President David O. McKay fiekl: „Ten, kdo dává [desátek] proto, Ïe rád
pomáhá druh˘m a chce podporovat spravedlivou vûc, ten, kdo dává
s radostí a s vdûãností v srdci, … má svou odmûnu; neboÈ tím, Ïe dává,
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skuteãnû získává [poÏehnání].“ („The Tenth Part“, Improvement Era,
Oct. 1956, 701.)

■ Jak mÛÏete placením desátkÛ a obûtí projevovat lásku bratrÛm a
sestrám v Církvi? Jak tím mÛÏete projevovat lásku Pánu?

Závûr
Nebesk˘ Otec ví, co potfiebujeme. Dal nám toto pfiikázání a zaslíbení:
„Hledejte nejprv království BoÏího a spravedlnosti jeho, a toto v‰e
bude vám pfiidáno.“ (Matou‰ 6:33.)

Placení poctivého desátku a dávání obûtí jsou dÛleÏit˘mi zpÛsoby,
kter˘mi mÛÏeme projevovat lásku Nebeskému Otci a ochotu pomá-
hat budovat Jeho království na zemi. President Joseph F. Smith radil:
„Touto zásadou (desátkem) bude oddanost lidu této Církve podrobo-
vána zkou‰ce. Touto zásadou se projeví, kdo je pro království BoÏí a
kdo je proti nûmu.“ (Gospel Doctrine, 225.)

Platíme-li desátky a obûti poctivû a s radostí, vyjadfiujeme tím Pánovi
vdûãnost za mnohá poÏehnání, která nám dává.

V˘zva
Buìte poslu‰ny Pánova pfiikázání platit desátek a získejte poÏehnání
zaslíbená v Malachiá‰i 3:10. Uãte zásadû desátku své dûti slovy i vlast-
ním pfiíkladem.

Dal‰í pasáÏe z písem

■ Matou‰ 6:1–4 (dávejte obûti pokornû)

■ Skutkové 20:35 (je poÏehnanûj‰í dávat neÏ dostávat)

■ Nauka a smlouvy 119:4 (desátek je stál˘m zákonem na vûky)

Pfiíprava uãitelky
NeÏ budete uãit tuto lekci:

1. Prostudujte si v Zásadách evangelia kapitolu 32 „Desátky a obûti“.

2. PoÏádejte nûjakou sestru, aby krátce pohovofiila o obûtech a o tom,
k ãemu se pouÏívají, jak je to vysvûtleno v Zásadách evangelia, kapi-
tola 32.

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 b˘t ãestn˘mi.

Vûfiíme, Ïe máme b˘ti ãestní

■ Napi‰te na tabuli: Vûfiíme, Ïe máme b˘ti ãestní. (âlánky víry 1:13.)

■ Co znamená b˘t ãestn˘? (Odpovûdi napi‰te na tabuli.)

Následující pfiíbûh ukazuje, co znamená ãestnost.

President Ruben Dario Pacheo z 3. odboãky Caracas, Venezuela, a jeho
rodina si velmi pfiáli nav‰tívit chrám. Po mnoha obûtech a duchovní
pfiípravû si rodina koneãnû na‰etfiila dost penûz, aby mohli cestu do
chrámu uskuteãnit. President Pacheo poslal dceru do banky, aby
vybrala 500 dolarÛ. [¤ekl]: „ManÏelka od ní vzala obálku [s dolary] a
odloÏila ji, aniÏ by peníze spoãítala. KdyÏ jsem veãer pfied odjezdem o
peníze poÏádal, v‰iml jsem si, Ïe obálka je neobvykle tûÏká. Peníze
jsme spoãítali. Dali nám 4 065 dolarÛ. Velmi mû to pfiekvapilo. … Na
bankovním ústfiiÏku byl zaznamenán v˘bûr pouh˘ch 500 dolarÛ – to
znamená, Ïe se banka zm˘lila v ná‰ prospûch o více neÏ 3 500 dolarÛ!

Toho veãera u nás bylo nûkolik pfiátel neãlenÛ, ktefií se nás snaÏili pfie-
svûdãit, abychom si peníze nechali a svou cestu do Spojen˘ch státÛ si
uÏili. … Sám jsem nikdy v Ïivotû tolik penûz pohromadû nevidûl.
Pfiesto jsem ráznû fiekl: ‚Ty peníze si nemÛÏeme nechat, protoÏe nám
nepatfií. Do chrámu jedeme proto, abychom uzavfieli smlouvy s Pánem.
K ãemu by nám to bylo, kdybychom nebyli ãestní?‘

Peníze jsme bance vrátili – zjistili, Ïe jim peníze chybûjí, ale nemûli
záznam o tom, komu je vyplatili. Nûkolik bankovních úfiedníkÛ se mû
tehdy zeptalo: ‚Proã jste to udûlal? Nikdo nevûdûl, Ïe ty peníze máte
vy.‘ Jediné, co jsem jim na to odpovûdûl, bylo: ‚ProtoÏe jsem mormon.‘“
(Quoted by Mario G. Echeverri, „Venezuela“, Ensign, Feb. 1977, 30.)

■ Jak projevil president Pacheo ãestnost tím, co fiekl o uzavírání smluv
s Pánem? Jak projevil ãestnost tím, co udûlal? Jak slova a skutky pre-
sidenta Pachea ukazují, Ïe byl ãestn˘ v my‰lenkách i ve svém vztahu
k Pánu?
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Star‰í Gordon B. Hinckley fiekl:

„Jako vzácn˘ drahokam, jako drahocenn˘ klenot jsou muÏ nebo Ïena,
v nichÏ není lsti ani klamu ani fal‰e! …

Kde je poctivost, tam jsou i ostatní ctnosti.“ (Liahona, ãerven 1993, 7.)

■ Pfieãtûte Exodus 20:15–16 a Nauku a smlouvy 42:20–21 a diskutujte o
tûchto ver‰ích.

Pán nám pfiikázal, abychom byli ãestní v osobním Ïivotû i v jednání
s druh˘mi: „A nechÈ kaÏd˘ ãlovûk jedná ãestnû.“ (NaS 51:9.)

Neãestnost je jedním ze Satanov˘ch nástrojÛ
U kaÏdého pfiikázání, které nám Nebesk˘ Otec dává, nás Satan pokou‰í
k neposlu‰nosti. Písma nám fiíkají, Ïe se stal „Satanem, ano, a to ìáblem,
otcem v‰ech lÏí, aby klamal a zaslepoval lidi a odvádûl je do zajetí podle
vÛle své“ (MojÏí‰ 4:4). President Kimball jmenoval mnoho moÏností, jak
mÛÏeme b˘t neãestní:

„Existují lidé, ktefií vykrádají domy, banky a podniky; zamûstnavatelé,
ktefií zklamávají dÛvûru v nû vkládanou, a zamûstnanci, ktefií … zpro-
nevûfiují peníze. … Existují zlodûji penûÏenek, vykradaãi parkovacích
automatÛ, lidé, ktefií se vyh˘bají placení daní, a ti, ktefií klamavû ozna-
ãují a popisují v˘robky, které prodávají. …

Nûktefií lidé si pÛjãují nad své moÏnosti splácet. … Nûktefií slibují a slav-
nostnû pfiísahají, a tyto sliby pak nectí a nedbají na nû. Jsou lidé, ktefií
vzali ruãníky z motelu, a ti, ktefií si nechali drobné, které jim nûkdo vrátil
navíc. Nûktefií dosahují úspûchu v podnikání podvodn˘mi praktikami a
tajn˘mi obchody. A pak existuje otevfiené rozkrádání a krádeÏe. …

Lidé se chlubí dopravními pfiestupky, které udûlali, a tím, jak obelhali
policii a jak pfiekroãili mezinárodní hranice s ukryt˘m zboÏím, za nûÏ
nezaplatili clo. …

A jsou takoví, ktefií si úãtují pfiíli‰ a dávají podváhu a nedostateãnû platí.“
(Faith Precedes the Miracle, 234–235.)

■ Které jiné neãestné chování je bûÏné?

■ Proã Satan chce, abychom byli neãestní?

■ K jak˘m dal‰ím hfiíchÛm mÛÏe neãestnost vést?

Neãestnost zaãíná maliãkostmi
âestn˘ ãlovûk se neãestn˘m nestává okamÏitû. Neãestnost zaãíná maliã-
kostmi, které mohou postupnû proniknout do v‰ech oblastí na‰eho
Ïivota. Neãestné my‰lenky, strach, závist, sobeckost, podvádûní, i to, Ïe
mlãíme, kdyÏ máme fiíci pravdu, jsou rÛzné formy neãestnosti, které nás
odvádûjí od Nebeského Otce.
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V poãátcích Církve se manÏelka Thomase B. Marshe dopustila jisté
neãestnosti, která vedla k tomu, Ïe Marshovi odpadli a byli vylouãeni
z Církve. Star‰í Marsh v té dobû slouÏil jako president Kvora Dvanácti.

„KdyÏ Svatí Ïili ve Far Westu, manÏelka [star‰ího] Marshe a sestra
Harrisová se dohodly, Ïe si budou vzájemnû dávat mléko, aby mohly
vyrábût vût‰í s˘r, neÏ kdyby ho dûlala kaÏdá zvlá‰È. Mûly si dávat
smetanu i zbylé mléko. Paní Harrisová svou ãást úmluvy plnila, ale
paní Marshová si od kaÏdé krávy nechávala pÛl litru smetany. KdyÏ
se na to pfii‰lo, byla vûc pfiednesena uãitelÛm, a ti rozhodli v nepro-
spûch paní Marshové.“

Bratr Marsh se v‰ak manÏelky zastal, Marshovi zahofikli a nakonec se
obrátili proti Církvi. Zanedlouho kvÛli své zatrpklosti, která vznikla
z neãestného skutku, pfii‰li o své ãlenství. (Viz Hyrum M. Smith and
Janne M. Sjodahl, The Doctrine and Covenants Commentary, rev. ed.
[1972], 167.)

■ Proã je tfieba, abychom byly poctivé v maliãkostech? Proã nesmíme
podporovat jakékoli neãestné jednání?

âestnosti se mÛÏeme nauãit
KdyÏ jsme se narodily, nevûdûly jsme nic o dobru a zlu. KaÏdá z nás
dostala svûtlo Kristovo, aby nám pomáhalo rozhodovat se správnû a
aby nás vedlo v Ïivotû. KdyÏ Pánovi dovolíme, aby nás vedl k pravdû,
nauãíme se b˘t ãestné.

Církevní vedoucí nás na neãestné jednání upozorÀují proto, aby nám
pomohli neãestnost rozpoznat a aby nás vyzvali, abychom se jí vyh˘-
baly. Povzbuzují nás, abychom byly ãestné a abychom ãestnosti uãily
své dûti. President N. Eldon Tanner fiekl:

„Toto vedení k ãestnosti zaãíná doma. KaÏd˘ máme nûjaké osobní vûci,
které patfií jen nám. MÛÏeme a máme se dûlit o vûci, jako jsou hraãky a
hry, a máme si vzájemnû slouÏit. Ale máme peníze, ‰perky nebo oble-
ãení, které jsou na‰ím osobním vlastnictvím a které si druzí nemají brát
bez svolení majitele. Dítû, které takovou ãestnost zachovává v domovû,
pravdûpodobnû tuto zásadu neporu‰í mimo domov. … Nedostatek
takového vedení podporuje neúctu k právÛm a majetku druh˘ch. …

KdyÏ dítû dospívá a zaãíná pracovat za peníze, … [máme je uãit, aby]
jednalo ãestnû a aby za odmûnu, kterou dostává, odvádûlo poctivou
práci.“ (Conference Report, Apr. 1978, 64; nebo Ensign, May 1978, 44.)

■ Proã je ãestnost v na‰í práci tak dÛleÏitá?

■ Jak mÛÏe na‰im dûtem pomoci to, Ïe je uãíme, aby si bez dovolení
nebraly cizí majetek nebo ho nepouÏívaly, v tom, aby byly ãestnûj‰í?
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KdyÏ president Kimball hovofiil o svém pfiání, aby se jeho vnouãata
uãila ãestnosti, fiekl:

„Doufám, Ïe budete mé milované uãit tomu, aby byli ãestní. Je tolik
podvodÛ, krádeÏí a neãestností! Rodiny a spoleãnost se bezúhonnosti
vysmívají a uãí neãestnosti. Lidé se smûjí drobn˘m darebáctvím. Malé
dítû je ãasto natolik chytré, Ïe dokáÏe klamat a vyuÏívat své roztomi-
losti. Dûtem se ãasto dovoluje, aby jim malé krádeÏe procházely.
Rodiã, kter˘ lÏe ohlednû vûku dítûte, aby za nûj nemusel platit jako za
dospûlého v divadle, v letadle, ve vlaku nebo v autobuse, uãí velmi
pÛsobivû své dítû neãestnosti. Ono si bude tyto zku‰enosti pamato-
vat. Nûktefií rodiãe dovolují dûtem poru‰ovat zákony ohlednû pouÏí-
vání zábavné pyrotechniky, zbraní a rybafiení a lovu bez povolenky.
Dûtem se dovoluje fiídit automobil bez fiidiãského prÛkazu nebo lhát
ohlednû toho, kolik je jim let. Lidé, ktefií si berou maliãkosti, aniÏ by
je nahradili, jako napfiíklad ovoce ze sousedovy zahrady, pero ze
stolu, balíãek Ïv˘kaãek z … pultu, se mlãky uãí, Ïe drobné krádeÏe a
neãestnosti nejsou tak ‰patné. Podvádûní pfii zkou‰kách ve ‰kole se
pováÏlivû rozmohlo, fiíkají pedagogiãtí pracovníci.

MoÏná jdeme proti mocnému proudu, ale musíme své dûti uãit, Ïe
hfiích je hfiích. …

Dûlá mi starost stále vzrÛstající potfieba posilovat na‰i mládeÏ.“ („What
I Hope You Will Teach My Grandchildren and All Others of the Youth
of Zion“, [proslov urãen˘ pracovníkÛm semináfie a institutu, Universita
Brighama Younga, 11. ãervna 1966], 2.)

Je dÛleÏité uvûdomit si, Ïe malé krádeÏe, lÏi a podvody nelze pfiehlíÏet.
Podvádûní nebo poru‰ování zákona nesmíme brát na lehkou váhu a
nesmíme se tomu vysmívat.

■ Co mÛÏete dûlat v rodinû, abyste ji uãily ãestnému chování a povzbu-
zovaly ji k nûmu? Proã máte uãit ãestnosti vlastním pfiíkladem?

âestnost nám pfiiná‰í poÏehnání
Za ãestné chování nemusíme vÏdy získat odmûnu okamÏitû. MÛÏe se
pro nás stát zkou‰kou charakteru, mÛÏeme kvÛli ní pfiijít o pfiátele
nebo nám mÛÏe pfiinést posmûch. âestnost v‰ak pfiiná‰í vnitfiní klid,
ãisté svûdomí a radost.

Jedna mladá Ïena v dopise pfiítelkyni popsala, jak se cítila poté, co byla
pokou‰ena k neãestnosti:

„Milá Sue,

je mi líto, Ïe ses vãera rozzlobila. Tvé pfiátelství je pro mû dÛleÏité. Ale
musela jsem udûlat to, co jsem udûlala. Doufám, Ïe pro to bude‰ mít
pochopení. KdyÏ jsi mû vybízela, abych sebrala ten náramek z pultu
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v klenotnictví, fiekla jsi mi, Ïe to bude snadné. Nikdo se na nás nedíval –
ani nikdo nepracoval blízko oddûlení, kde jsme byly. Díky tvé námitce,
Ïe tû pfii tom nikdo nikdy nepfiistihl, se to nezdálo tak nebezpeãné.
Vûdûla jsem v‰ak, Ïe pokud bych ten náramek vzala, aÈ uÏ mû nûkdo
pfiistihne, nebo ne, nemohla bych nikdy zapomenout na to, Ïe jsem se
zachovala neãestnû. Nikdy bych ten náramek nedokázala nosit. VÏdy
by pro mû byl smutnou pfiipomínkou mého ‰patného rozhodnutí.

KdyÏ jsi ode mû ode‰la a fiekla jsi, Ïe nebude‰ ztrácet ãas s nûk˘m, s k˘m
není Ïádná legrace, bolelo mû to. Bolí mû to i teì. Ale asi se budu muset
s tou bolestí nauãit Ïít. Bude jednodu‰‰í Ïít s tímto pocitem neÏ s poci-
tem, Ïe do toho obchodního domu nebudu moci nikdy zajít, aniÏ bych
pociÈovala vinu, nebo Ïe se nebudu moci podívat rodiãÛm a biskupovi
do oãí nebo Ïe si budu tfieba jen uvûdomovat, co jsem udûlala.“ (Look
unto Me in Every Thought: Mia Maid Course B, Young Women [1978], 58.)

■ Co tato mladá Ïena obûtovala pro to, aby byla ãestná? Jak jí prospûlo to,
Ïe se zachovala ãestnû?

■ Proã je dÛleÏité uvûdomovat si dlouhodobé pfiínosy ãestného chování?

Star‰í Howard W. Hunter vyprávûl o dal‰ích v˘hodách plynoucích
z ãestného chování:

„âestné chování pfiiná‰í ãlovûku urãit˘ druh radosti. … MÛÏete se tû‰it
z Mistrova spoleãenství a mÛÏete pociÈovat vliv Ducha Svatého. …

Musíme b˘t ãestní k sobû, ãestní k Bohu a k sv˘m bliÏním.“ („Basic
Concepts of Honesty“, New Era, Feb. 1978, 5.)

■ O jak˘ch pfiínosech ãestného chování hovofiil star‰í Hunter?

■ Jak nám v ãestnosti mÛÏe pomoci Duch Svat˘?

■ Co znamená b˘t ãestn˘ k Bohu?

Závûr
âestnost je základní zásada evangelia a pfiikázání od Boha. Pro to, aby-
chom toto pfiikázání mohly dodrÏovat, je dÛleÏité, abychom neãestnost
rozpoznaly a stranily se jí a abychom se cviãily v ãestnosti v my‰len-
kách, fieãi a skutcích. Tím, Ïe se podle zásad ãestnosti chováme doma,
ve vztahu k ostatním ãlenÛm Církve i ke sv˘m bliÏním, uãíme ãestnosti
své dûti. Jsme-li ãestné, jsme poÏehnány ãist˘m svûdomím, vnitfiním
klidem, sebeúctou a spoleãenstvím Ducha Svatého.

V˘zva
Bûhem pfií‰tího t˘dne se zam˘‰lejte nad sv˘mi my‰lenkami, slovy a
ãiny a posuìte, jak dodrÏujete pfiikázání b˘t ãestnou. Usilujte o to, aby



Lekce 7

56

vám Pán pomohl vylouãit neãestnost ze svého Ïivota. Najdûte zpÛsoby,
jak této spravedlivé zásadû mÛÏete uãit dûti ve své rodinû. Buìte pfií-
kladem ãestnosti ve slovech i v ãinech (viz Filipensk˘m 4:8–9).

Dal‰í pasáÏe z písem

■ ¤ímanÛm 13:12–13 (kráãejme v poctivosti)

■ ÎidÛm 13:18 (ochota k ãestnému Ïivotu)

■ Nauka a smlouvy 97:8 (ti, jejichÏ srdce je upfiímné, jsou pfiijati Pánem)

■ Nauka a smlouvy 136:25–26 (vraÈte to, co si vypÛjãíte; najdûte a
vraÈte to, co se ztratilo)

■ âlánky víry 1:13 (vûfiíme, Ïe máme b˘t ãestní)

Pfiíprava uãitelky
NeÏ budete uãit tuto lekci:

1. Pfieãtûte si Zásady evangelia, kapitolu 31 „âestnost“.

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 posílit své odhodlání odpou‰tût sobû a
druh˘m.

âinnost: Kdo jsem?
Proveìte ãinnost „Kdo jsem?“. PoÏádejte nûkterou ãlenku tfiídy, aby
nahlas pfieãetla níÏe uvedené Ïivotopisy, aniÏ by uvádûla odkazy na
písma. TotoÏnost jednotliv˘ch osob nemá b˘t urãena, dokud nepoloÏíte
otázku „Kdo jsem?“. AÏ si bude nûjaká sestra myslet, Ïe poznala, kdo
je popisován, aÈ zvedne ruku. Ve ãtení se v‰ak má pokraãovat, dokud
se nepfieãtou v‰echny charakteristiky nebo dokud se nepfiihlásí
v‰echny sestry.

1. Ïivotopis
1. Byl jsem fale‰nû obvinûn a uvûznûn (viz Genesis 39:11–20).

2. Pak jsem byl z vûzení propu‰tûn a byla mi svûfiena vysoká vedoucí
funkce v cizí zemi (viz Genesis 41:37–43).

3. Mnoho let jsem byl odlouãen od svého otce a od své rodiny (viz
Genesis 41–44).

4. VyloÏil jsem sny komorníka, pekafie a vládce (viz Genesis 40–41).

5. Má rodina opustila kvÛli hladomoru vlast a pfiestûhovala se tam,
kde jsem Ïil já. Byl jsem schopen jim pomoci (viz Genesis 45–46).

6. KdyÏ jsem byl mal˘ chlapec, otec mi dal nádhern˘ plá‰È (viz
Genesis 37:3).

7. I kdyÏ mû bratfii prodali obchodníkÛm s otroky, odpustil jsem jim a
v Egyptû jsme se s radostí opût setkali a Ïili jsme ‰Èastnû mnoho let
(viz Genesis 45–46).

8. Kdo jsem?

Odpovûì: Jozef, syn Jákoba, kter˘ byl prodán do Egypta. (Viz We Ought
Also to Love One Another: Beehive Course A, Young Women [1977], 16.)
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■ UkaÏte obrázek 8a „Jozef se opûtnû shledává se sv˘mi bratry“. Díky
ãemu se mohli Jozef a jeho bratfii shledat s radostí a Ïít spolu v pokoji
po mnoho let?

2. Ïivotopis
1. Byl jsem mlad‰ím ze dvou synÛ (viz Luká‰ 15:11–12).

2. Odjel jsem do daleké zemû, kde jsem proh˘fiil dûdictví, které mi otec
dal (viz Luká‰ 15:13).

3. KdyÏ zemi zasáhl hladomor, zaãal jsem trpût nouzí (viz Luká‰ 15:14).

4. Abych se uÏivil, zaãal jsem pracovat jako pasák vepfiÛ (viz Luká‰
15:15).

5. Vzpomínal jsem na to, jak dobfie mÛj otec Ïivil své sluÏebníky, a tak
jsem se rozhodl vrátit se domÛ a poÏádat otce, aby mû najal jako
svého sluÏebníka (viz Luká‰ 15:17–19).

6. KdyÏ mû otec pfii návratu uvidûl, bûÏel mi naproti, políbil mû a dal
mi své nejlep‰í roucho, prsten a obuv a na oslavu mého návratu
domÛ uspofiádal hostinu (viz Luká‰ 15:20–24).

7. Kdo jsem?

Odpovûì: marnotratn˘ syn.

■ UkaÏte obrázek 8b „Návrat marnotratného syna“. Díky ãemu bylo
toto radostné shledání moÏné?

Tyto dva pfiíbûhy z Bible ukazují, co se mÛÏe stát, kdyÏ si ãlenové rodiny
vzájemnû odpou‰tûjí.

■ Co je to odpu‰tûní? Jak pfiíbûh Jozefa a marnotratného syna dokládají
zásadu odpu‰tûní?

KdyÏ odpou‰tíme, projevujeme kfiesÈanskou lásku
JeÏí‰ Kristus nám byl dokonal˘m pfiíkladem, jak odpou‰tût tûm,
ktefií se proti nám provinili. Star‰í Robert L. Simpson o Spasitelovû
pfiíkladu fiekl:

„Z biblické historie víme, Ïe Ïádn˘ smrtelník nebyl nikdy vystaven
takovému poníÏení, bolesti a utrpení, jaké vytrpûl Spasitel svûta
bûhem sv˘ch posledních hodin ve smrtelnosti. …

Visel tam, Jeho tûlo bylo poranûné a krvácelo, a Jeho nepfiátelé si Ho
dosud dobírali. A uprostfied toho v‰eho JeÏí‰ [poprosil], nejspí‰e ti‰e,
s hlubokou úctou: ‚Otãe, odpusÈ jim, neboÈ nevûdí, co ãiní.‘ (Luká‰
23:34.)“ („Forgiveness“, Improvement Era, Dec. 1966, 1148.)

I my musíme odpou‰tût, jako odpou‰tûl JeÏí‰.
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8a Jozef se opûtnû shledává se sv˘mi bratry 
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8b Návrat marnotratného syna
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April Aaronová je mladá Ïena Svat˘ch posledních dnÛ, která násle-
dovala SpasitelÛv pfiíklad. Cestou na církevní taneãní zábavu v San
Franciscu v Kalifornii ji pfiepadl muÏ a snaÏil se jí vzít kabelku.
Pfiitom ji váÏnû pofiezal noÏem. Pfii‰la o pravé oko a utrpûla hluboké
fiezné rány na pravé noze a levé ruce. A co April fiekla, kdyÏ se jí
zeptali na útoãníka?

„Myslím, Ïe urãitû trpí – kdokoli, kdo se takhle chová. Mûlo by nám
ho b˘t líto. …

Pfiála bych si, aby pro nûj nûkdo mohl nûco udûlat, nûjak mu pomoci.
Mûl by se nûjak léãit. Kdo ví, co vede ãlovûka k tomu, aby udûlal nûco
takového? JestliÏe ho nenajdou, mÛÏe to udûlat znovu.“ (Quoted by
Spencer W. Kimball in The Miracle of Forgiveness [1969], 294.)

■ Jak projevila April kfiesÈanskou lásku vÛãi tomuto útoãníkovi?

Jens Christian Johansen, kter˘ vstoupil do Církve v Dánsku, je dal‰ím,
kdo má kfiesÈanskou schopnost odpou‰tût. Do deníku si zapsal: „KdyÏ
jsem dával seno do kupek a dûlal jsem svou práci, vzal jsem dvanáct
kupek a pfiehodil jsem je pfies plot k sousedovi, protoÏe nemûl pro
konû a krávy Ïádné seno. V‰imli jsme si, Ïe pfiede‰lé noci nám trochu
sena z na‰eho pozemku zmizelo. … Radûji bych mu ho trochu dal, neÏ
abych ho nechal krást.“ (Quoted by Rex D. Pinegar in „Grandfather
Johansen’s Example“, New Era, Sept. 1977, 4.)

■ Jak dal bratr Johansen najevo, Ïe sousedovi krádeÏ sena odpustil?

Odpou‰tíme-li druh˘m jako April a bratr Johansen, milujeme druhé
jako Kristus.

■ UkaÏte plakát s tímto prohlá‰ením nebo ho napi‰te na tabuli: Mám
pocit, Ïe nejvy‰‰í formou lásky k Bohu a k lidem je odpu‰tûní. (Marion D.
Hanks, „Even as Christ Forgave“, New Era, June 1974, 4.) Pfieãtûte
toto prohlá‰ení tfiídû.

Je od nás poÏadováno, abychom odpou‰tûly v‰em lidem
âasto fiekneme nebo udûláme nûco, co druh˘m zpÛsobí bolest nebo
utrpení. I druzí lidé ãasto fieknou nebo udûlají nûco, ãím se proviní
proti nám. JeÏí‰ Kristus nám dal tuto radu, aby nám pomohl vyrovnat
se s tûmito problémy:

„ProãeÏ, pravím vám, Ïe si máte navzájem odpou‰tûti; neboÈ ten, kdo
neodpou‰tí bratru svému pfiestupky jeho, stojí pfied Pánem odsouzen;
neboÈ v nûm zÛstává vût‰í hfiích.

Já, Pán, odpustím tomu, komu odpustím, ale od vás je poÏadováno, abyste
odpou‰tûli v‰em lidem.“ (NaS 64:9–10; kurzíva pfiidána.)

■ Koho oznaãuje v˘raz „v‰em lidem“?
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■ Kdo je ná‰ bratr? (Viz NaS 64:9; 76:23–24.) Co se stane, neodpustíme-li
tûm, ktefií nám ublíÏili? Kdo má vût‰í hfiích – ten, kdo se proti nûkomu
provinil, nebo ten, kdo nechce odpustit?

V první ãásti lekce jsme si pfiipomnûly dva pfiíbûhy, které ukazují, jak
byly díky odpu‰tûní vyfie‰eny rodinné problémy.

■ Co by se stalo, kdyby si manÏelé a manÏelky ochotnû odpou‰tûli svá
provinûní? Kdyby si sourozenci navzájem odpou‰tûli? Kdyby rodiãe
odpou‰tûli sv˘m dûtem? Kdyby dûti odpou‰tûly sv˘m rodiãÛm?

■ Pfieãtûte Matou‰e 5:44. Komu máme podle tohoto ver‰e odpou‰tût?

■ Co by se stalo, kdybychom ochotnû odpou‰tûly sv˘m bliÏním? Sv˘m
pfiátelÛm? âlenÛm Církve?

JeÏí‰ Kristus uãil, Ïe pokud se proti nám nûkdo proviní, nemáme ãekat,
aÏ za námi tento ãlovûk pfiijde a omluví se nám. Máme ho sami vyhledat
a smífiit se s ním. (Viz Matou‰ 5:23–24.) Nebesk˘ Otec nám neodpustí
na‰e hfiíchy, nebude-li na‰e srdce prosto ve‰keré nenávisti, hofikosti a
‰patn˘ch pocitÛ vÛãi druh˘m lidem (viz Matou‰ 6:14–15).

■ PoÏádejte nûkterou sestru, aby pfieãetla Matou‰e 18:21–22. Jak jinak
mÛÏeme vyjádfiit „aÏ do sedmdesátikrát sedmkrát“?

Máme-li odpou‰tût v‰em, je tfieba, abychom odpou‰tûly i samy sobû.
KdyÏ udûláme chybu, máme z ní ãinit pokání a pak na ni zapomenout.
Nûkdy je jednodu‰‰í odpustit druh˘m neÏ odpustit sobû, ale „odpou‰-
tût v‰em lidem“ znamená odpustit kaÏdému, vãetnû sebe.

■ Proã nám nûkdy pfiipadá obtíÏné odpustit si? Proã je dÛleÏité, abychom
si odpou‰tûly?

Musíme odpou‰tût, abychom mohly rÛst
Star‰í Boyd K. Packer vyprávûl tento pfiíbûh:

„Pfied mnoha lety jsem se nauãil nûãemu dÛleÏitému od muÏe, kte-
rého jsem si velmi váÏil. Byl to ten nejsvatûj‰í ãlovûk, kterého jsem kdy
poznal. Byl vyrovnan˘ a klidn˘ a mûl velkou duchovní sílu, z níÏ ãer-
palo mnoho lidí.

Vûdûl pfiesnû, jak má pomoci druh˘m v utrpení. Mnohokrát jsem byl
pfiitom, kdyÏ dával poÏehnání nemocn˘m nebo jinak strádajícím lidem.

Cel˘ Ïivot slouÏil v Církvi i ve vefiejném Ïivotû. …

KdyÏ jsme se jednou ocitli sami a byla vhodná chvíle, dal mi ponauãení
pro Ïivot z vlastního Ïivota. I kdyÏ jsem si myslel, Ïe ho znám, fiekl mi
nûco, co bych nikdy neãekal. …
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OÏenil se s pÛvabnou mladou Ïenou a nûjakou dobu ‰lo v‰echno v jeho
Ïivotû dobfie. Mûl dobré zamûstnání se slibnou budoucností. Velmi se
milovali a ona ãekala první dítû.

Té noci, kdy se dítû mûlo narodit, nastaly komplikace. Jedin˘ lékafi odjel
nûkam do terénu za pacientem. Nemohli ho najít. Po mnoha hodinách
porodních bolestí byla nastávající matka v zoufalém stavu.

Koneãnû lékafi pfiijel. Vycítil naléhavost situace a rychle jednal a brzy
bylo v‰e v pofiádku. Dítû se narodilo a krizová situace byla, jak se
zdálo, zaÏehnána.

Za nûkolik dní mladá matka zemfiela na tutéÏ infekci, kterou lékafi té
noci léãil u onoho pacienta.

Mému pfiíteli se zbortil svût. Nic nebylo v pofiádku, v‰echno bylo
naprosto ‰patnû. Pfii‰el o milovanou manÏelku. Nemohl nijak peãovat
o své dûÈátko a zároveÀ se vûnovat zamûstnání.

Jak ubíhaly t˘dny, jeho smutek se prohluboval. ‚Tomu doktorovi by se
mûlo zakázat dál pÛsobit,‘ fiíkával. ‚Tu infekci pfienesl na manÏelku on.
Kdyby si dával vût‰í pozor, byla by dnes naÏivu.‘ Nemyslel témûfi na
nic jiného a ve své zatrpklosti zaãal vyhroÏovat.

Pak u nûj jednou veãer nûkdo zaklepal na dvefie. Nûjak˘ mladík mu fiekl
pouze toto: ‚Tatínek si pfieje, abyste k nám pfii‰el. Chce s vámi mluvit.‘

Oním ‚tatínkem‘ byl president kÛlu. Zarmoucen˘ a zdrcen˘ mlad˘ muÏ
‰el nav‰tívit svého duchovního vedoucího. Tento duchovní past˘fi bdûl
nad sv˘m stádem a pociÈoval potfiebu mu nûco fiíci.

Rada tohoto moudrého sluÏebníka byla jednoduchá: ‚Johne, nech to
b˘t. NemÛÏe‰ udûlat nic, co by ji pfiivedlo zpátky. Cokoli, co v této vûci
udûlá‰, to jen zhor‰í. Johne, nech to b˘t.‘

MÛj pfiítel mi fiekl, Ïe toto byla jeho zkou‰ka, jeho zahrada getsemanská.

Jak by to mohl nechat b˘t? Pravda byla na jeho stranû! Byla spáchána
hrozná vûc a nûkdo za ni musel zaplatit.

Bojoval sám se sebou a snaÏil se ovládnout. Nestalo se to okamÏitû.
Koneãnû se rozhodl, Ïe poslechne, aÈ uÏ se stalo cokoli. …

Rozhodl se poslechnout radu tohoto moudrého duchovního vedoucího.
Nechá to b˘t.

Pak mi fiekl: ‚Zestárl jsem, neÏ mi to koneãnû do‰lo. AÏ kdyÏ jsem byl
star‰í, dokázal jsem si koneãnû pfiedstavit chudého vesnického lékafie –
pfiepracovaného, ‰patnû placeného, kter˘ se honí od jednoho pacienta
ke druhému, jen s mal˘m mnoÏstvím lékÛ, bez nemocnice a s nedosta-
teãn˘m vybavením. Ze v‰ech sil se snaÏil zachránit lidem Ïivot a vût‰i-
nou se mu to dafiilo.
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Pfii‰el v kritickém okamÏiku, kdy na vlásku visely dva Ïivoty, a jednal
bez otálení.

AÏ kdyÏ jsem zestárl, pochopil jsem to. Byl bych zniãil Ïivot sobû i
druh˘m,‘ dodal.

Mnohokrát na kolenou dûkoval Pánovi za onoho moudrého duchovního
vedoucího, kter˘ mu poradil: ‚Johne, nech to b˘t.‘

A radím to i vám. Máte-li nezahojené rány, pociÈujete-li vÛãi nûkomu
zá‰È, nûjakou zlobu, zklamání nebo závist, ovládnûte se. MoÏná nedo-
káÏete ovlivnit druhé lidi, ale mÛÏete ovlivnit to, co se dûje ve vás.

Proto fiíkám: Johne, nech to b˘t. Marie, nech to b˘t.“ (Conference Report,
Oct. 1977, 90–91; nebo Ensign, Nov. 1977, 60.)

■ Proã John nazval odpu‰tûní onomu lékafii svou „getsemanskou zahra-
dou“? Kdy zaãal John dûlat pokroky? Které vlastnosti rozvinul díky
tomu, Ïe odpustil?

Star‰í Sterling W. Sill vyprávûl tento pfiíbûh o Ïenû, která si nedokázala
odpustit:

„Pfied nûjakou dobou jsem hovofiil s tfiiapadesátiletou Ïenou, která se
v 18 letech dopustila morálního pfiestupku. Chápala, Ïe to je velmi
váÏn˘ hfiích, a protoÏe z nûho ãinila pokání nejménû tisíckrát, mÛÏeme
se spolehnout na PánÛv slib, Ïe jí odpustil. Ona si v‰ak nikdy neod-
pustila. ProtoÏe se cítila neãistá a ménûcenná, zaãala se stranit pfiátel,
odmítla se vdát a stala se jak˘msi spoleãensk˘m a duchovním samotá-
fiem. 35 let si sama ubliÏovala bolestiv˘mi v˘ãitkami a obvinûními.
KvÛli tomu, Ïe se cel˘ Ïivot vracela ke svému hfiíchu, se z ní stal ãlo-
vûk velmi vzdálen˘ od oné nádherné osoby, kterou se mûla podle
BoÏích úmyslÛ stát. Hfiích, kterého se v 18 letech dopustila, byl velmi
váÏn˘. Ale ona k tomuto hfiíchu po cel˘ch 35 let pfiidávala tím, Ïe pro-
marÀovala to nejcennûj‰í na svûtû, skvûl˘ lidsk˘ Ïivot.“ (What Doth It
Profit [1965], 183.)

KdyÏ se neustále vracíme ke sv˘m neúspûchÛm a chybám, kdyÏ si
v mysli uchováváme ‰patné pocity vÛãi druh˘m a kdyÏ odmítáme
odpustit sobû nebo druh˘m, marníme tím ãas i energii. Nedosáhneme
tím niãeho. Brzdíme duchovní pokrok.

Závûr
Odpou‰tût druh˘m a sobû není jednoduché. MÛÏe to b˘t jeden z nejob-
tíÏnûj‰ích úkolÛ, které pfied námi v Ïivotû stojí. KdyÏ plnû odpustíme
tím, Ïe to promineme v srdci a Ïe to i fiekneme, mÛÏeme svobodnû
rÛst, zdokonalovat se v Ïivotû a b˘t ‰Èastné. Pfiipravujeme se tím na to,
abychom mohly poÏádat Pána o odpu‰tûní vlastních hfiíchÛ. Pán nám
fiekl, Ïe odpustí-li nám hfiíchy, uÏ na nû nevzpomíná (viz NaS 58:42).
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Pustit cizí provinûní z mysli i srdce a jiÏ na nû nevzpomínat je dÛleÏi-
tou souãástí odpu‰tûní. Zapomeneme-li na negativní pocity vÛãi dru-
h˘m, vneseme tím pokoj do svého Ïivota. Budeme usilovat o vedení
Ducha Svatého a budeme pfiipraveny ho pfiijímat. Budeme pfiijímat kri-
tiku a budeme ji pouÏívat ke svému zdokonalení. Budeme postupovat
smûrem k oslavení v království na‰eho Nebeského Otce.

Druzí lidé nás budou zraÀovat, ale my nesmíme dovolit, aby nám to
niãilo Ïivot. Jsme-li ochotny odpou‰tût, dokáÏeme tyto kfiivdy pfiejít a
zapomenout na nû. KaÏdá se máme snaÏit, abychom se upfiímnû mod-
lily: „OdpusÈ nám …, jakoÏ i my odpou‰tíme [druh˘m].“ (Matou‰ 6:12.)

V˘zva
Zkoumejte své pocity: PociÈujete vÛãi nûkomu zá‰È? Pokud ano, jak to
mÛÏete pfiekonat? PoÏádejte Nebeského Otce, aby vám pomohl
získat ochotu odpou‰tût.

Dal‰í pasáÏe z písem

■ Mosiá‰ 26:30–31 (vzájemnû si odpou‰tûjte)

■ Nauka a smlouvy 42:88–89 (církevní postup pfii fie‰ení pfiestupkÛ)

■ Nauka a smlouvy 82:1 (odpustíme-li druh˘m, Pán odpustí nám)

■ Nauka a smlouvy 98:39–48 (jak ãasto máme odpou‰tût)

Pfiíprava uãitelky
NeÏ budete uãit tuto lekci:

1. Pfieãtûte si Zásady evangelia, kapitolu 19 „Pokání“.

2. Pfiipravte se na provedení ãinnosti na zaãátku lekce.

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 spravedlivost tím, Ïe nás uãí,
jak ovládat své my‰lenky.

Na‰e my‰lenky ovlivÀuje svût kolem nás
Star‰í J. Thomas Fyans fiekl o my‰lenkách toto:

„Nejen Ïe je Amazonka nejvût‰í fiekou svûta, ale i její pfiítoky jsou
velké fieky. …

Jednou ze zajímav˘ch vûcí na tûchto fiekách je to, jak se li‰í barvou
vody. Madeifie se napfiíklad fiíká bílá fieka, protoÏe její vody uná‰ejí
ãásteãky jemného jílu. âerná barva fieky Rio Negro pochází z tlejících
organick˘ch materiálÛ, které fieka posbírá v pralesích, jimiÏ protéká.
Jiné fieky zase protékají nad bíl˘mi písky a ãasto mají odstín smarag-
dovû zelené nebo tyrkysovû modré. …

Právû tak, jako jsou tyto fieky zbarveny látkami, které na své cestû
posbírají, tak jsou i proudy na‰ich my‰lenek zbarveny materiálem,
kter˘m protékají. …

Nûkteré fieky plynou línû a tvofií meandry v níÏinách. Jejich vody jsou
‰pinavé a plné drobn˘ch úlomkÛ.

Jiné fieky pfiitékají z vysoko poloÏen˘ch míst. … Mají siln˘ proud a
díky tomu nám vyrábûjí elektfiinu a plují po nich velké lodû.“
(Conference Report, Buenos Aires Argentina Area Conference, 1975,
28–29.)

■ PoÏádejte sestry, aby se zamyslely nad touto otázkou: Kudy protékají
na‰e my‰lenky? âím jsou naplnûny a zbarveny na‰e my‰lenky?

■ Postavte na stÛl dvû sklenice a nádobu s vodou. Do jedné sklenice
vhoìte trochu hlíny. Vyzvûte jednu sestru, aby si vybrala jednu skle-
nici a nalila si do ní vodu na pití. PoÏádejte ji, aby vysvûtlila, proã si
danou sklenici vybrala.
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Vodu k pití bychom si nenalily do neãisté sklenice nebo nádoby, pro-
toÏe nechceme pít ‰pinavou vodu. Proã by tedy ani na‰e mysl nemûla
pfiicházet do styku s neãist˘mi my‰lenkami ãi pfiedstavami?

V písmech nûkdy Pán hovofií o sv˘ch sluÏebnících jako o nádobách
(viz Moroni 7:31).

■ Proã nemÛÏeme oãekávat, Ïe Duch Pánû bude pfieb˘vat v neãisté
nádobû? Proã v mysli, která je naplnûna neãist˘mi my‰lenkami,
nemohou pfieb˘vat my‰lenky ãisté?

Svût je pln˘ Satanova vlivu. Jsme vystaveny svÛdn˘m materiálÛm
v divadelních hrách, reklamû, hudbû, filmech, ãasopisech a televizi.
Zloãiny, násilí, zvrácenost, rouhání, pornografie a smyslná hudba jsou
prezentovány jako pfiijatelné, a dokonce Ïádoucí. Neãisté my‰lenky
nám do mysli vstupují snadnûji, nejsme-li pfiipraveny jim ãelit.

■ S jak˘mi negativními vlivy se v Ïivotû setkáváte? Jak mÛÏete uchovat
své my‰lenky ãisté, pfiestoÏe jste obklopeny takov˘mi vlivy?

Na‰e my‰lenky ovlivÀují na‰e skutky
My‰lenka mÛÏe b˘t mocná. Nejprve pfiichází my‰lenka, pak ãin. âin
zaãíná v mysli. Dûláme to, o ãem pfiem˘‰líme. AÈ jsou na‰e zámûry
dobré ãi ‰patné, tyto zámûry a ãiny se rodí v na‰í mysli.

President David O. McKay vyprávûl tuto zku‰enost:

„Pfied mnoha lety, kdyÏ jsem byl presidentem Evropské misie, za
mnou pfii‰el mlad˘ muÏ a vyznal se z jistého ‰patného a hfií‰ného
skutku. Omlouval se tím, Ïe v onom knihkupectví se náhodou ocitl
pfii zavírací dobû a Ïe poku‰ení podlehl poté, co zamkli dvefie. SvÛj
prohfie‰ek svádûl spí‰e na okolnosti.

Já jsem mu v‰ak fiekl: ‚Okolnosti nebyly to podstatné. NezpÛsobily to
zamãené dvefie ani ono poku‰ení. Myslel jste na to, je‰tû neÏ jste do
knihkupectví vstoupil. Kdybyste na tento ãin nikdy nepomyslel, Ïádné
okolnosti by nebyly tak silné, aby vás, misionáfie, mohly svádût nebo
pokou‰et k pfiestupku. My‰lenka vÏdy pfiedchází ãinu.‘

âisté my‰lenky, vzne‰ené ideály, pfiem˘‰lení o lásce v pravém smyslu,
ukáznûnost, ochota pomáhat, radostn˘ duch, to v‰echno jsou zásady,
které pfiispívají k budování charakteru. Pfiem˘‰lení o sobû, chování
‰patn˘ch pocitÛ vÛãi bliÏnímu, pfiem˘‰lení o pfiíleÏitostech k uspoko-
jení svého chtíãe koufiením nebo pitím, to v‰echno ãlovûka vede k spá-
chání tûchto vûcí.“ („Cleanliness Is Next to Godliness“, Instructor, Mar.
1965, 86.)

President McKay také fiekl: „ ‚¤ekni mi, o ãem pfiem˘‰lí‰, kdyÏ nemu-
sí‰ na nic myslet, a já ti povím, jak˘ jsi.‘ Svatí posledních dnÛ mají
zodpovûdnost mít ãisté my‰lenky a uchovávat vzne‰ené ideály. Pokud
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to dûlají, jejich skutky budou v souladu s tûmito ideály.“ (Instructor,
Mar. 1965, 86.)

■ UkaÏte obrázek 9a „Îena myje schody“.

Holanìané jsou známi svou ãistotností. Mnoho Ïen ve svém domû le‰tí
mosaz na dvefiích, myje vchod a dokonce i cestiãku k chodníku. Tento
zvyk pochází z jejich pfiesvûdãení, Ïe budeme-li chodit po ãist˘ch uli-
cích, nebudeme domÛ nosit ‰pínu a neãistotu. TotéÏ mÛÏeme vztáh-
nout i na lidskou mysl. Neustálé proãi‰Èování my‰lenek a mysli nám
mÛÏe pomoci udrÏovat v ãistotû i na‰e ãiny.

„My‰lenky jsou nástroje, jimiÏ opracováváme svÛj charakter právû tak,
jako dovedn˘ sochafi otesává pomocí dláta a palice drsn˘ povrch mra-
moru, aÏ z nûho vymodeluje … dokonalé a nádherné umûlecké dílo.
Stejnû tak kaÏdá my‰lenka utváfií ná‰ charakter a tím i ná‰ osud a Ïivot.
V˘sledkem v‰ech tûchto my‰lenek je tedy vznik charakteru.“ (George Q.
Morris, The Importance of Habits, Brigham Young University Speeches of
the Year [20 May 1953], 2.)

My‰lenky mÛÏeme ovládat mnoha zpÛsoby
V‰ichni máme schopnost ovládat své my‰lenky. MÛÏeme se rozhod-
nout, Ïe nedovolíme ‰patn˘m my‰lenkám, aby v na‰í mysli setrvávaly.
Na‰e mysl dokáÏe vstfiebávat moudrost a znalosti stejnû dobfie jako
vûci, které jsou ‰patné a negativní. Star‰í Boyd K. Packer vysvûtlil, jak
mÛÏeme my‰lenky ovládat:

„Mysl je jako jevi‰tû – kromû doby, kdy spíme, je opona stále zdviÏená.
Na tomto jevi‰ti vÏdy bûÏí nûjaká hra. …

V‰imli jste si, Ïe bez jakéhokoli úsilí z va‰í strany, … se zpoza kulis
mÛÏe pfiiplíÏit malá pochybná my‰lenka a zaujmout va‰i pozornost?
Tyto provinilé my‰lenky se budou snaÏit vypudit z jevi‰tû kohokoli
jiného.

Dovolíte-li jim, aby vstoupily, ve‰keré my‰lenky na jakoukoli ctnost
jevi‰tû opustí. Budete vystaveni vlivu nespravedliv˘ch my‰lenek, pro-
toÏe jste k tomu dali souhlas. … Mohou vám ztvárnit téma zloby,
závisti ãi nenávisti. Mohou b˘t vulgární, nemorální ãi dokonce zvrá-
cené. …

Co udûláte v takové chvíli, kdyÏ jevi‰tû va‰í mysli ovládnou rará‰ci
neãist˘ch my‰lenek? …

DokáÏete-li ovládat své my‰lenky, mÛÏete pfiekonat své zvyklosti –
i ‰kodlivé osobní návyky. DokáÏete-li se nauãit je zvládat, budete
v Ïivotû ‰Èastní. …
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Rád bych vás nauãil tomuto. Z církevní hudby si vyberte jednu oblíbe-
nou náboÏenskou píseÀ … Pozornû si ji v duchu projdûte. Nauãte se ji
nazpamûÈ. I kdyÏ nemáte Ïádné hudební vzdûlání, mÛÏete o této písni
v duchu pfiem˘‰let.

Tuto píseÀ pak pouÏívejte jako místo, kam mÛÏete nasmûrovat své
my‰lenky. Udûlejte si z ní nouzov˘ v˘chod. Kdykoli zjistíte, Ïe tito
pochybní herci vklouzli ze zákulisí va‰eho my‰lení na jevi‰tû mysli,
pfiehrajte si tuto [náboÏenskou píseÀ]. …

Jakmile ve va‰í mysli zaãne hrát hudba a zaãnou vyvstávat slova písnû,
neÏádoucí my‰lenky s hanbou uteãou. Daná píseÀ zmûní celkovou
atmosféru na jevi‰ti va‰í mysli. ProtoÏe je povzná‰ející a ãistá, nízké
my‰lenky zmizí. …

Jakmile se nauãíte zbavovat jevi‰tû své mysli neÏádoucích my‰lenek,
zamûstnávejte ji poznáváním hodnotn˘ch vûcí. … Zamûstnávejte se
tím, co je spravedlivé.“ (Teach Ye Diligently [1975], 46–47.)

Star‰í Dean L. Larsen nám radil, abychom se cviãili v tvofiivém my‰-
lení: „Abychom dokázali tvofiivû myslet, je tfieba mít nûco hodnot-
ného, o ãem bychom pfiem˘‰leli, je tfieba mít v zásobû … nûjaké vûci,
nûjaké problémy, nûjaké úkoly, na které mÛÏeme svou mysl zamûfiit a
o jejichÏ fie‰ení mÛÏeme pfiem˘‰let.“ („Thoughts about Thoughts“,
1976 Devotional Speeches of the Year [1977], 120.)

V jedné scénû z muzikálu Za zvukÛ hudby vychovatelka Maria utû‰uje
pfii boufice dûti, jeÏ má na starost, tím, Ïe jim pomáhá myslet na vûci,
které mají rády. Tím, Ïe si dûti vytvofií pfiíjemné my‰lenky, zapomenou
na strach. Pfiíjemné my‰lenky zahánûjí ty nepfiíjemné.

KdyÏ se jedné Ïeny zeptaly, jak je moÏné, Ïe ve své práci vypadá tak
‰Èastná a spokojená, odpovûdûla: „Hlavní je myslet pozitivnû.“

■ Na co mÛÏete napfiíklad myslet, abyste si do mysli nevpou‰tûly
neãisté my‰lenky?

S myslí máme zacházet jako se zásobárnou dobr˘ch vûcí, a pak nezbude
místo na nic jiného.

Hledejte dobré my‰lenky v písmech. Nabízejí klid, poznání, varování,
rady, pouãení o historii, poezii a dal‰í vûci pro obohacení mysli. Také
církevní ãasopisy pfiiná‰ejí povzná‰ející ãlánky a pfiíbûhy pro na‰e
potû‰ení i poznání.

Zdravá mysl je vÏdy ãinná. Je tfieba udrÏovat si mysl zamûstnanou pláno-
váním a pfiem˘‰lením. Máme se snaÏit soustfiedit se na pozitivní nápady.
Jsme-li motivovány dobr˘mi my‰lenkami, úspûch, jehoÏ mÛÏeme dosáh-
nout v tomto Ïivotû i ve svûtû pfií‰tím, není nijak omezen.
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Pfii ovládání my‰lenek nám mÛÏe pomoci Duch Svat˘. Nasloucháme-li
Jeho nabádání, mÛÏeme ovládat své my‰lenky, slova i ãiny. O pomoc
Ducha Svatého se máme modlit.

■ Pfieãtûte Jana 14:26. Jak nám bude Duch Svat˘ pomáhat?

KdyÏ nás Duch Svat˘ nabádá, abychom si vzpomnûly na Spasitelovo
uãení, dokáÏeme více fiídit své my‰lenky tak, aby byly ãisté, a nenechat
tak prostor ‰patn˘m my‰lenkám. Duch Svat˘ se naz˘vá Utû‰itel, pro-
toÏe Jeho posláním je pfiiná‰et „pokoj, lásku, mír, tichou radost a útûchu
svat˘m“. (Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, 2nd ed. [1966], 148.)

Máme-li ‰patné my‰lenky, mÛÏe nám b˘t odpu‰tûno díky pokání.

■ Co dûláte pro to, abyste ovládaly své my‰lenky?

■ Proã je dÛleÏité posilovat svou schopnost bránit se neãist˘m my‰-
lenkám?

Není moÏné vyhnout se vÏdy lidem, jejichÏ názory a ãiny nejsou v sou-
ladu s mûfiítky evangelia. To platí hlavnû pro mladé lidi.

■ Jak mÛÏeme pomoci mlad˘m lidem v Církvi bránit se negativním vli-
vÛm kolem sebe, jako je vulgární mluva a skutky, nevhodné ãasopisy,
filmy a televizní pofiady?

■ Jak mohou rodiãe uãit své dûti, Ïe je dÛleÏité uchovávat si ãisté
my‰lenky?

Závûr
Na‰e my‰lenky ovlivÀují na‰e ãiny. Pfii snaze stát se více takov˘mi, jako
je ná‰ Otec v nebi, je dÛleÏité, abychom si udrÏovaly ãisté my‰lenky. I
kdyÏ je v‰ude kolem nás plno negativních vlivÛ, své my‰lenky mÛÏeme
ovládat a fiídit správn˘m smûrem.

Musíme se snaÏit vyh˘bat se tomu, co k neãist˘m my‰lenkám podnû-
cuje. Je tfieba vybírat si moudfie pfiátele, televizní pofiady, filmy, knihy a
ãasopisy. Musíme si vytváfiet hodnotné oblasti, do nichÏ pak mÛÏeme
své my‰lenky smûfiovat. My‰lenky jsou jako voda. Proudí neustále, a
nejsou-li regulovány, poteãou cestou nejmen‰ího odporu na ta nejniÏ‰í
místa. Musíme dodrÏovat BoÏí pfiikázání a usilovat o spoleãenství
Ducha Svatého. Musíme se ãasto modlit a Ïádat Nebeského Otce o
vedení pfii na‰í snaze ovládat své my‰lenky a udrÏovat je ãisté.

■ PoÏádejte nûkterou ãlenku tfiídy, aby pfieãetla tento citát:

„Zasej my‰lenku a sklidí‰ ãin,
zasej ãin a sklidí‰ zvyk,
zasej zvyk a sklidí‰ charakter,
zasej charakter a sklidí‰ vûãn˘ osud.“ (William Makepeace Thackeray,
quoted by David O. McKay in Treasures of Life [1962], 418.)
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■ Pfieãtûte Almu 12:14. Co se v tomto ver‰i fiíká o udrÏování ãist˘ch
my‰lenek?

V˘zva
Vyhledávejte spoleãenství Ducha Svatého, aby vám pomohl s ovládá-
ním my‰lenek. Nauãte se nazpamûÈ nûkteré náboÏenské písni nebo
ver‰i z písem nebo si najdûte jin˘ zpÛsob, jak nahradit ‰patné my‰lenky.
âtûte církevní ãasopisy a jiné povzná‰ející materiály, které máte k dispo-
zici. âtûte kaÏd˘ den písma.

Dal‰í pasáÏe z písem

■ Pfiísloví 12:5; 15:26 (spravedlivé my‰lenky a slova)

■ Jakub 1:12–27 (BÛh nás nepokou‰í ke zlu)

■ Jákob 3:1–2 (ãistota srdce a pevnost mysli)

■ Mosiá‰ 4:30; 5:13 (buìte i nadále spravedliví, nebo zahynete)

■ Nauka a smlouvy 6:16 (BÛh zná my‰lenky a zámûry srdce)

■ Nauka a smlouvy 6:36 (smûfiujte my‰lenky k Bohu)

■ Nauka a smlouvy 121:45 (ctnostné my‰lenky)

Pfiíprava uãitelky
NeÏ budete uãit tuto lekci:

1. Pfiineste na lekci dvû sklenice, nádobu s vodou a trochu hlíny.

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 nauãit, jak vyuÏívat svÛj ãas, talenty a majetek k budo-
vání království BoÏího.

KaÏd˘ je poÏehnán ãasem, talenty a majetkem
Star‰í Thomas S. Monson vyprávûl tento pfiíbûh o sluÏbû a obûti:

„José García [pocházel] z Mexika. Narodil se v bídû, ale byl vychová-
ván ve vífie, a tak se pfiipravil na povolání na misii. Byl jsem pfiítomen,
kdyÏ bylo doruãeno jeho doporuãení [na misii]. Stálo v nûm: ‚Bratr
García bude slouÏit díky velk˘m obûtem své rodiny, protoÏe on se
z velké ãásti stará o obÏivu rodiny. Vlastní jen jedinou vûc – drahocen-
nou sbírku známek – kterou je ochoten prodat, bude-li to nutné, aby
pomohl platit svou misii.‘

President Kimball pozornû naslouchal této zprávû, zatímco mu byla
ãtena, a pak odpovûdûl: ‚AÈ tu sbírku prodá. Taková obûÈ pro nûj
bude poÏehnáním.‘“ (Conference Report, Oct. 1978, 83; nebo Ensign,
Nov. 1978, 56.)

Jako ãlenÛm Církve nám byla dána zodpovûdnost pomáhat budovat
království BoÏí na zemi. Tato zodpovûdnost od nás nûkdy mÛÏe vyÏa-
dovat velké obûti.

■ AÈ se sestry zamyslí nad touto otázkou: Co z toho, co mi Pán dal,
mohu pouÏít pro toto velké dílo budování království?

Ná‰ Nebesk˘ Otec nám v‰em poÏehnal ãasem, talenty a majetkem.
Pfieje si, abychom tyto dary pouÏívaly k podporování díla Církve.
V‰echny jsme potfiebné tím, Ïe mÛÏeme vést, uãit, podporovat a
úãastnit se. Budeme-li svÛj ãas, talenty a majetek pouÏívat ‰tûdfie a
ochotnû, mÛÏeme pomoci ‰ífiit evangelium a budovat království.

Nám v‰em je kaÏd˘ den dán stejn˘ poãet hodin. President Brigham
Young fiekl: „NuÏe, sestry, … mûly byste svÛj ãas povaÏovat za zlato, je
to skuteãnû bohatství. … UvaÏujme o tom, a neseìme jiÏ se zaloÏe-
n˘ma rukama, a nemarnûme ãas, neboÈ povinností kaÏdého muÏe a
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kaÏdé Ïeny je ãinit v‰e, co je moÏné, pro podporu království BoÏího na
zemi.“ (Discourses of Brigham Young, sel. John A. Widtsoe [1954], 214.)

■ PoÏádejte nûkterou ãlenku tfiídy, aby fiekla, jak hospodafií s ãasem, aby
dokázala stihnout práci v Církvi a i jiné formy sluÏby. Jak mÛÏeme
moudfieji vyuÏívat svého ãasu pro budování království BoÏího?

KaÏdá jsme dostala také talenty a schopnosti, které mÛÏeme pfii
budování království BoÏího pouÏít. Jsou to drahocenné dary od
Nebeského Otce.

President Brigham Young dal tuto radu: „Dáváte-li nûco pro budování
království BoÏího, dávejte to nejlep‰í, co máte. Co je tím nejlep‰ím, co
mÛÏete zasvûtit království BoÏímu? Jsou to talenty, které vám BÛh
dává … ZasvûÈme kaÏdou schopnost, kterou máme ve vlastnictví,
budování BoÏího království, a dosáhnete ho celého.“ (Discourses of
Brigham Young, 445.)

Sestra JoAnn Ottleyová vyprávûla, jak se uãila budovat království BoÏí.
Pán dal jí a jejímu manÏelovi, Jeroldu Ottleyovi, mimofiádn˘ hudební
talent. Studiu a rozvoji tûchto darÛ vûnovali cel˘ svÛj Ïivot. Museli se
mnohokrát rozhodovat, jak je vyuÏijí. Za studií v Evropû si Ottleyovi
uvûdomili, Ïe pfied nimi stojí obzvlá‰tû dÛleÏité a obtíÏné rozhodnutí.
Oba vûdûli, Ïe zÛstanou-li v Evropû, budou mít mnoho pfiíleÏitostí, jak
se prosadit. Pfiedev‰ím v‰ak chtûli udûlat to, co si od nich pfieje Pán.
Ottleyovi chtûli b˘t poslu‰ní, ale hlavnû touÏili po tom, aby mohli
Pánovi slouÏit pfii budování Jeho království zde na zemi.

Bratr a sestra Ottleyovi se opakovanû postili a modlili, aby poznali
Pánovu vÛli. Odpovûì získali pfii jednom shromáÏdûní svátosti na
konci pÛstu. Oba od Ducha získali tytéÏ pokyny – Ïe mají pracovat
doma. Ottleyovi se tedy rozhodli vrátit se do Spojen˘ch státÛ.

Následovaly dal‰í mûsíce studia, pfiípravy a zkou‰ek. Pak jim Pán
umoÏnil vrátit se do Salt Lake City. Sestra Ottleyová se stala ãlenkou
pûveckého sboru Tabernacle Choir a bratr Ottley nastoupil na katedru
hudby na Universitû Utahu.

Zakrátko byl bratr Ottley povolán Prvním pfiedsednictvem Církve jako
dirigent pûveckého sboru Tabernacle Choir. Pán je skuteãnû pfiipravoval
k sluÏbû.

Ottleyovi pochopili, Ïe ná‰ ãas, talenty a majetek ve skuteãnosti vÛbec
nejsou na‰e, ale Ïe patfií Pánovi. Nejvût‰í radost mÛÏeme na této zemi
získat tím, Ïe je pouÏijeme pro budování království BoÏího. (Viz „The
Apples in a Seed“, Turning Points [1981], 23–29.)

■ Co to znamená, Ïe pfiání Ottleyov˘ch slouÏit Pánovi pfiesahovalo
pouhou poslu‰nost? Jak Ottleyovi poznali Pánovo pfiání ohlednû
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toho, jak mají naloÏit se sv˘mi talenty? Jak mÛÏeme poznat, co si Pán
pfieje ohlednû toho, jak máme naloÏit se sv˘mi talenty?

■ UkaÏte obrázek 10a „JeÏí‰ fiíká mladému bohatému muÏi, co má dûlat,
aby zdûdil vûãn˘ Ïivot“.

V Novém zákonû je pfiíbûh o muÏi, kter˘ se JeÏí‰e zeptal, co má dûlat,
aby zdûdil vûãn˘ Ïivot. JeÏí‰ mu fiekl, aby dodrÏoval pfiikázání: nedo-
pou‰tûl se cizoloÏství, nezabíjel, nekradl, nevydával kfiivé svûdectví a
aby ctil svého otce a matku. MuÏ odpovûdûl, Ïe tato pfiikázání dodr-
Ïuje cel˘ Ïivot. JeÏí‰ mu na to fiekl, aby prodal v‰e, co má, rozdal to
chud˘m a následoval Ho. KdyÏ muÏ usly‰el tuto radu, zarmoutil se, a
ode‰el smuten pryã, „nebo mûl mnohá zboÏí“. (Viz Marek 10:17–22.)

■ Co z osobního majetku mÛÏeme napfiíklad pouÏít pro budování
království?

V‰echny máme majetek, kter˘ mÛÏeme pouÏít pro budování království
BoÏího. MoÏná mÛÏeme nasytit nebo obléci nûkoho potfiebného nebo
poskytnout pfiístfie‰í ãlovûku bez domova. Budovat království pomá-
háme tím, Ïe platíme desátek a obûti. Obãas mÛÏeme b˘t poÏádány, aby-
chom na podporu Pánova díla daly a obûtovaly více. I kdyÏ od vût‰iny
z nás se nevyÏaduje, abychom Pánovu dílu vûnovaly v‰e, co máme,
máme b˘t ochotny to udûlat, kdybychom k tomu byly vyzvány.

Pfied lety se skupina Svat˘ch v Tasmánii dozvûdûla, Ïe Joseph Fielding
Smith, tehdej‰í president Kvora Dvanácti apo‰tolÛ a pozdûji president
Církve, podniká cestu po misii Austrálie-jih. Tûchto 185 pokorn˘ch a
vûrn˘ch lidí si pfiálo, aby president Smith zasvûtil jejich kapli. Vûdûli,
Ïe má-li b˘t kaple zasvûcena Pánu, nesmí b˘t zatíÏena dluhem, a tak
bûhem dvou dnÛ vybrali pomûrnû vysokou ãástku (více neÏ 10 000
dolarÛ) na splacení dluhu zatûÏujícího budovu. Projevili tak ochotu
obûtovat svÛj majetek pro budování království. Nûktefií prodali poze-
mek, jiní nábytek a dal‰í osobní vûci, aby dokázali potfiebné peníze
shromáÏdit. (Viz Jessie Evans Smith, „Now We Can Give the Building
to the Lord“, Instructor, June 1962, 184–185.)

Star‰í Bruce R. McConkie fiekl:

„Ve vodách kfitu jsme uzavfieli smlouvu, Ïe budeme milovat [Pána] a
budeme Mu slouÏit, Ïe budeme dodrÏovat Jeho pfiikázání a Ïe dáme
záleÏitosti Jeho království na první místo v na‰em Ïivotû. Pán nám na
oplátku slíbil vûãn˘ Ïivot v království svého Otce. …

Zákon obûti znamená, Ïe jsme ochotni obûtovat v‰e, co máme, pro vûc
pravdy – … svÛj domov, pozemek, rodinu. V‰e, i svÛj vlastní Ïivot,
pokud by to bylo zapotfiebí.
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10a JeÏí‰ fiíká mladému bohatému muÏi, co má dûlat, aby zdûdil vûãn˘ Ïivot
© Providence Lithograph Co.
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… Jen málo z nás je vyzváno, aby obûtovali vût‰inu z toho, co vlastní.
…

Kdybychom v‰ak byli vyzváni, abychom tak uãinili, musíme … b˘t
schopni podle tûchto zákonÛ plnû Ïít.“ (Conference Report, Apr. 1975,
74–75; nebo Ensign, May 1975, 50.)

■ Co znamená dávat „záleÏitosti království“ v Ïivotû na první místo?

Existuje mnoho zpÛsobÛ, jak mÛÏeme svÛj ãas, talenty a majetek
pouÏít pro budování království

■ Jak mÛÏeme b˘t vyzvány, abychom pouÏily svÛj ãas, talenty a maje-
tek k tomu, abychom pomáhaly budovat království? (Odpovûdi
napi‰te na tabuli.)

Jako ãlenky Církve máme dûlat v‰e, co je v na‰ich silách, abychom
uskuteãnily mnoho spravedlivosti. Pán nám poskytuje mnoho pfiíleÏi-
tostí, jak vyuÏívat svÛj ãas, rozvíjet talenty a pouÏívat svÛj majetek ke
sluÏbû druh˘m.

Tím, Ïe slouÏíme, na‰e schopnost slouÏit roste. Také tím projevujeme
ochotu b˘t poslu‰né a mÛÏeme tím pfiinést radost sobû i druh˘m. Star‰í
Bruce R. McConkie nám fiekl, jak mÛÏeme království budovat:

„Máme v˘sadu pozvedat hlas a varovat své bliÏní a jít na misii a
nabídnout spásné pravdy ostatním dûtem na‰eho Otce, aÈ Ïijí kde-
koli. MÛÏeme pfiijmout povolání ke sluÏbû … ve stovkách dal‰ích
zodpovûdn˘ch povoláních. … MÛÏeme pracovat na projektech so-
ciální péãe, zapojit se do genealogického bádání a vykonávat …
obfiady v chrámech.

MÛÏeme platit poctiv˘ desátek a pfiispívat do fondu postních obûtí, so-
ciální péãe … a na misionáfisk˘ fond.“ (Conference Report, Apr. 1975,
76; nebo Ensign, May 1975, 51.)

Sestra Villafrancová z Mexika, která bydlela daleko od jakéhokoli
sboru ãi odboãky, pfii‰la na to, jak mÛÏe pomoci budovat království ve
své oblasti. SvÛj domov ve mûstû nabídla star‰ím, aby zde vyuãovali
lekce pro zájemce. Uãili a pokfitili nûkolik zájemcÛ a za ‰est let zde
vznikla odboãka Církve, skládající se z témûfi dvou stovek ãlenÛ. (Viz
Glenn V. Bird, „Miracle at San Fernando“, New Era, Jan. 1977, 28–29.)

âlenové okrsku Hannover v Nûmecké misii Hamburg se rozhodli „ujít
druhou míli“ pfii budování království, kdyÏ bylo zaplaveno jedno mûsto
v Idahu ve Spojen˘ch státech. âlenové nûmeckého okrsku drÏeli na
pomoc obûtem mimofiádn˘ pÛst mimo bûÏnou postní nedûli. Mladí
muÏi a mladé Ïeny okrsku pfiispûli navíc tím, Ïe jeden den o prázdninách
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pracovali a vydûlali tak pro obûti povodnû peníze. (Viz „Germans Aid
Idahoans“, Church News, 14 Aug. 1976, 10.)

Jedna rodina ve své poslední vÛli ustanovila, Ïe ãást jejich majetku má
b˘t po jejich smrti vûnována Církvi a Ïe prostfiedky získané prodejem
tohoto majetku mají b˘t pouÏity na podporu misionáfiské práce, v˘-
stavbu sborov˘ch domÛ a chrámÛ a na dal‰í spravedlivé v˘daje pfii
budování království. Otec rodiny vyjádfiil ochotu rodiny „ujít druhou
míli“ takto: „Uvûdomil jsem si, Ïe v‰e, co máme, pochází od Pána. …
Pfiipadá mi, Ïe souãástí celkové smlouvy, Ïe budeme dávat ze svého
ãasu, talentÛ a prostfiedkÛ pro Pánovo dílo [je i to, Ïe z vlastní svo-
bodné vÛle vûnujeme ãást majetku na budování království BoÏího].“
(Viz Isaac M. Stewart, „I Have a Question“, Ensign, Aug. 1975, 3–24.)

■ PoÏádejte povûfienou sestru, aby uvedla, jak mÛÏeme rozvíjet své
talenty, jak je to vysvûtleno v Zásadách evangelia, kapitola 34 „Rozvíjení
na‰ich talentÛ“.

Na‰e pfiání budovat království BoÏí má mít vliv na v‰echna na‰e rozhod-
nutí. Star‰í Dale E. Miller vysvûtlil:

„Bratfii a sestry, ná‰ Ïivot má b˘t pfiedev‰ím zamûfien˘ na budování
Pánova království tím, Ïe budeme Ïnout s pln˘m úsilím. Zdá se, Ïe je
rozumné upozornit na to, Ïe v pfiedsmrtelném Ïivotû jsme s tím v‰ichni
souhlasili. Klíãová rozhodnutí, která se t˘kají vzdûlání, profesionální
kariéry, manÏelství, správného vyuÏívání ãasu, talentÛ a prostfiedkÛ,
máme s modlitbou zamûfiit na to, abychom co nejlépe slouÏili Mistrovi,
budovali Jeho království a byli v Nûm zdokonalováni.

KdyÏ vûnujeme svÛj ãas, talenty a prostfiedky k budování Sionu, na‰e
srdce je oãi‰tûno, na‰e moudrost se roz‰ifiuje, zaãínají se vytváfiet celes-
tiální návyky. Duch Svat˘ nás pfiipravuje pfiijmout pfiítomnost Otce a
Syna. KdyÏ Ïneme s pln˘m úsilí, sklízíme dvojí díl – pro sebe a pro
království.“ (Liahona, ãervenec 1998, 30.)

Závûr
Byla nám dána zodpovûdnost pomáhat budovat království BoÏí.
Nûkdy pro to musíme pfiinést osobní obûti. JeÏí‰ nám v‰ak slibuje, Ïe
obûtujeme-li nûco pro Nûj a pro evangelium, dostane se nám „stokrát
tolik nyní v ãasu tomto … a v budoucím vûku Ïivot vûãn˘“. (Marek
10:29–30.) Abychom toto poÏehnání získaly, musíme se dennû rozhodo-
vat, jak pouÏijeme svÛj ãas, talenty a majetek.

V˘zva
Diskutujte s rodinou o potfiebû obûtovat pro budování království.
Nauãte se moudfie hospodafiit se sv˘m ãasem, abyste mohly Pánovi
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lépe slouÏit. MÛÏete se postit a modlit o to, abyste poznaly, jak máte
pouÏívat svÛj ãas, talenty a majetek pro budování království.

Dal‰í pasáÏe z písem

■ Luká‰ 12:47–48 (komu je mnoho dáno, od toho je mnoho poÏadováno)

■ Alma 34:32 (dnes je ãas pfiipravit se na setkání s Bohem)

■ Nauka a smlouvy 65 (pfiipravujte cestu Pánû)

■ Nauka a smlouvy 82:18–19 (pracujte ku prospûchu v‰ech)

Pfiíprava uãitelky
NeÏ budete uãit tuto lekci:

1. Pfieãtûte si Zásady evangelia, kapitolu 34 „Rozvíjení na‰ich talentÛ“.

2. Povûfite nûkterou ãlenku tfiídy, aby uvedla, jak mÛÏeme rozvíjet své
talenty, jak je to vysvûtleno v Zásadách evangelia, kapitola 34.

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 stát se ve sv˘ch vztazích se v‰emi BoÏími
dûtmi více takov˘mi, jako je Kristus.

V‰ichni jsme dûti milujícího Nebeského Otce

■ UkaÏte obrázek 11a „Dûti z rÛzn˘ch zemí“.

Nûkdo si mÛÏe klást otázku: „Stvofiil BÛh v‰echny lidi?“ Písma nám
fiíkají, Ïe BÛh uãinil v‰echny lidi, ktefií kdy Ïili nebo budou Ïít na zemi.
KaÏdému ãlovûku také vyhradil ãas a místo, kdy a kde se má na zem
narodit. (Viz Skutkové 17:26.)

KaÏd˘ ãlovûk je jedineãné a v˘jimeãné stvofiení. KaÏd˘ z nás má fyzic-
ké tûlo, které je jedineãné svou velikostí, tvarem, barvou a rysy obliãeje.
KaÏd˘ z nás má také jedineãnou kombinaci vlastností, talentÛ, zájmÛ,
dovedností a schopností.

■ UkaÏte plakát s ver‰em 18:10 z Nauky a smluv a poÏádejte nûkterou
ãlenku tfiídy, aby tento ver‰ pfieãetla nahlas.

KaÏd˘ z nás je dítû Nebeského Otce, s individuální osobností a tûles-
n˘mi charakteristikami. V‰ichni spoleãnû tvofiíme Jeho vûãnou rodinu.
BÛh nás v‰echny miluje a cení si nás. Také si pfieje, aby se Jeho dûti
mûly navzájem rády a chovaly se k sobû jako bratfii a sestry.

■ Jak mÛÏeme projevovat, Ïe pfiijímáme v‰echny lidi jako své bratry a
sestry?

To, Ïe své bliÏní pfiijímáme, projevujeme pfiedev‰ím zájmem o blaho
druh˘ch. Pfied nûkolika lety spadlo tfiíleté dûvãátko do opu‰tûné
studny. Místní hasiãi, podnikatelé, artisté z cirkusu, dûlník z továrny,
lékafi, soused a novináfii se spojili ve snaze ji zachránit. Tato tragédie
získala pozornost celého svûta, pfiicházely nabídky na pomoc a na
celou záchrannou akci, jeÏ trvala více neÏ 53 hodin, bylo vynaloÏeno
více neÏ 500 000 dolarÛ. KdyÏ se v‰ak záchranáfii k dítûti koneãnû
dostali, bylo jiÏ mrtvé. Nûkdo se mÛÏe ptát, zda v‰echno to úsilí stálo
za to. Na to existuje jen jediná odpovûì: samozfiejmû, Ïe ano. Svût se na
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mnoho hodin spojil pfii záchranû Ïivota jedné holãiãky. Nikdo se nezají-
mal, jaké rasy nebo jakého vyznání záchranáfii jsou. Nikdo se neptal,
kolik to bude stát. Bohatí i chudí se sjednotili kvÛli záchranû jediného
Ïivota. V‰ichni pociÈovali naléhavost pfiípadu a pfii‰li, aby poskytli
potfiebnou pomoc. Toto dûvãátko spojilo lidi na 53 hodin v lásce.

■ Proã se tolik lidí zapojilo do úsilí zachránit jednu malou holãiãku?
Kdy jste zaÏily nûco, co vás spojilo s druh˘mi, abyste pomohly
nûkomu jinému?

Máme milovat své bliÏní jako samy sebe
JeÏí‰ nám byl pfiíkladem lásky ke v‰em lidem. Pfiikázal, abychom se
mûli navzájem rádi (viz Jan 15:17). Uãil nás tomu pomocí podobenství.
Svou lásku projevil tím, Ïe svÛj Ïivot bez hfiíchu dal jako „mzdu na
vykoupení za v‰ecky“, a tím nám umoÏnil pfiekonat své hfiíchy
(1. Timoteovi 2:6; viz také NaS 18:11–13).

■ PoÏádejte povûfiené ãlenky tfiídy, aby struãnû pfievyprávûly následující
pfiíbûhy z Bible. PoloÏte otázky uvedené za kaÏd˘m podobenstvím.

Milosrdn˘ Samaritán (Luká‰ 10:29–37). âemu se mÛÏeme nauãit
z tohoto podobenství?

Zacheus (Luká‰ 19:1–7). Jak se Spasitel zachoval k Zacheovi? Jak se
uãedníci stavûli ke Spasitelovu jednání? âemu se z tohoto pfiíbûhu
mÛÏeme nauãit o lásce k druh˘m lidem?

Îena pfiistiÏená pfii cizoloÏství (Jan 8:3–11). Jak se máme chovat
k lidem, ktefií mají problémy s hfiíchem? Proã je soucit a pochopení
dÛleÏitou souãástí lásky k druh˘m lidem?

■ Proã Spasitel pfiikládal takovou hodnotu tûmto lidem, které jejich
bliÏní nepfiijímali?

Kristus zná cenu du‰e. Má zájem o kaÏdé dítû BoÏí. Kázal chud˘m a
uzdravoval chromé a zarmoucené. Vracel zrak slep˘m. Jedl s hfií‰níky
a postavil se tûm, ktefií obviÀovali Ïenu pfiistiÏenou pfii cizoloÏství. O
hodnotû kaÏdého ãlovûka nás uãil v podobenství o ztracené ovci, ztra-
cené minci a marnotratném synovi (viz Luká‰ 15). Ve v‰em, co dûlal,
byl pfiíkladem toho, ãemu uãil, kdyÏ fiekl: „Milovati bude‰ bliÏního
svého jako sebe samého.“ (Matou‰ 19:19.) Poté, co uãil tomu, jak jeden
muÏ poznal v jiném ãlovûku svého bliÏního a poslouÏil mu, nás uãil,
Ïe máme jít a ãinit totéÏ. (Viz Luká‰ 10:37.)

■ Jakou zodpovûdnost máme vÛãi v‰em lidem, vãetnû tûch, ktefií se od
nás odli‰ují?

■ Co znamená milovat své bliÏní jako sebe sama?
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Jak se ve vztahu k druh˘m mÛÏeme stát více takov˘mi, jako je Kristus?
Podle Kristova pfiíkladu jednáme tehdy, kdyÏ jsme k druh˘m laskavé
a projevujeme o nû láskypln˘ zájem. President N. Eldon Tanner fiekl:
„Pfiipadá mi, Ïe v druhém ãlovûku vÏdy dokáÏeme najít to, co v nûm
hledáme. V‰ichni víme, Ïe nikdo z nás není dokonal˘. Tím, Ïe pouká-
Ïeme na nûãí chybu nebo slabost, upozorníme na tuto chybu a pfiehlí-
Ïíme nebo nedokáÏeme vidût kladné stránky tohoto jednotlivce.“
(„Nay, Speak No Ill“, Ensign, Mar. 1973, 2.) Uvûdomíme-li si plnû
hodnotu druh˘ch lidí, budeme v nich vyhledávat jejich silné stránky.
Budeme s nimi jednat s láskou a laskavostí.

■ Jak se mÛÏeme zachovat k jednotliv˘m lidem v následujících situa-
cích, pokud si uvûdomujeme jejich hodnotu a máme je rády jako
sebe samy?

„Margaret nebyla na postním shromáÏdûní uÏ nûkolik let, a kdyÏ
vstoupila do kaple a rychle si na‰la místo, cítila se tam jako cizí ãlovûk.
Od úãasti ji celou tu dobu odrazoval problém se Slovem moudrosti. …
Biskup … jí v‰ak fiekl, Ïe ãím více bude chodit na shromáÏdûní a ãím
více se bude modlit, tím snadnûj‰í pro ni bude onen ‰kodliv˘ návyk
pfiekonat.

I kdyÏ pro ni témûfi v‰ichni ãlenové sboru byli nyní noví, postupnû
zaãala mít pocit, jako by se po dlouhé dobû vrátila domÛ. … Pfiipadalo
jí, Ïe závûreãná modlitba pfii‰la pfiíli‰ brzy. Zaãala se proplétat ven
zástupem lidí. Kolem sebe zachycovala úryvky rozhovorÛ a v skrytu
du‰e touÏila, aby se do nich mohla zapojit. Najednou za sebou zaslechla
‰epot, kter˘ jako by pfiehlu‰il v‰echny ostatní hlasy a zabodl se jí pfiímo
do srdce: ‚Cítila jsi ty cigarety? Skoro jsem se nemohla soustfiedit na
proslov. Budu si muset dát pozor, kam si sedám.‘“ (Helen Selee, „And
Jesus Wept“, Ensign, Apr. 1973, 14.)

■ Jak byste se cítily, kdybyste byly Margaretou? Co bychom mohly
udûlat pro bliÏního, jako je Margaret?

President N. Eldon Tanner nás upozornil na dal‰í zpÛsob, jak b˘t více
takov˘mi, jako je Kristus. ¤ekl:

„Zdá se, Ïe v‰ichni máme velk˘ sklon hovofiit o sv˘ch bliÏních. …
Z nûjakého dÛvodu nám pfiipadá mnohem snaz‰í hovofiit o jejich chy-
bách neÏ o jejich ctnostech. Opakujeme nûkterá hanlivá vyjádfiení, která
jsme o svém bliÏním zaslechli, aÈ uÏ je to pravda nebo ne, a s kaÏd˘m
dal‰ím vyslovením tato vyjádfiení rostou jako plevel. NejdÛleÏitûj‰í proto
je dbát na to, co o této vûci fiekl Pán.

Chceme-li b˘t dobr˘mi bliÏními, máme buì zjistit pravdu a v‰echna
fakta, nebo nic nefiíkat. …
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Následující pfiíbûh je pro nás dÛvodem k zamy‰lení. Jist˘ muÏ v dÛ-
chodu, kter˘ kaÏd˘ den brzy ráno pracoval na zahradû, si v‰iml, Ïe
k jeho sousedce pfies ulici zaãal pravidelnû kaÏdé ráno chodit mlékafi.
Pfii‰el vÏdy tûsnû poté, co její manÏel ode‰el do práce, a zÛstal tam
vÏdy asi pÛl hodiny. Ta sympatická mladá Ïena v domácnosti byla uãi-
telkou v Primárkách a témûfi nikdy nechybûla na shromáÏdûní svátosti.

KdyÏ se to opakovalo po nûkolik t˘dnÛ, muÏ na to zaãal upozorÀovat
sousedy a vyjádfiil obavu o dûti, které tato Ïena uãí, a ohlednû vlivu,
kter˘ na nû má její pfiíklad. KdyÏ nakonec pocítil, Ïe by to mûl oznámit
biskupovi, vûdûla o situaci uÏ velká ãást sboru.

Biskupa tato záleÏitost znepokojila, a tak zavolal fiediteli mlékárny, aby
zjistil jméno mlékafie a poptal se na jeho charakter. ¤editel si mlékafie
zavolal a taktnû podotkl: ‚V‰iml jsem si, Ïe máte novou zákaznici na
Lincoln Avenue. Jak jste ji na‰el?‘

‚Jak jsem ji na‰el?‘ zeptal se mlékafi. ‚Je to má dcera. KaÏdé ráno mi dûlá
snídani a my jí za to s Ïenou hlídáme kaÏd˘ pátek veãer dûti. Zafiídili
jsme si to docela dobfie, Ïe?‘“ (Ensign, Mar. 1973, 2.)

■ Jak mohou pomluvy nebo nelaskavá slova zranit druhého ãlovûka?
(Zamyslete se jak nad ãlovûkem, kter˘ je pomlouván, tak nad tím, kdo
pomlouvá.) Jak nám to, Ïe se budeme pomlouvání zdrÏovat, mÛÏe
pomoci stát se ve vztazích s druh˘mi více takov˘mi, jako je Kristus?

Na‰e chování k druh˘m, ktefií se od nás nûjak li‰í, prozrazuje, co si o
nich myslíme. Chceme-li se v tom opravdu zlep‰it, musíme si poloÏit
otázku: „Jak mohu kaÏdému dítûti na‰eho Nebeského Otce projevovat
pfiízeÀ, toleranci a lásku?“

RovnûÏ je tfieba mít zájem o ty, ktefií do Církve pfii‰li teprve nedávno,
a snaÏit se rozvíjet s nimi kfiesÈanské vztahy. President Spencer W.
Kimball fiekl: „Nyní si zaãínáme uvûdomovat, Ïe království BoÏí a
Církev JeÏí‰e Krista jsou svûtovou církví. Brzy bude mít vliv po celém
svûtû. Jako její ãlenové se musíme nauãit ovládat se a mít rádi v‰echny
lidi, v‰echny své bratry a sestry ze v‰ech národÛ a zemí. Nepochybnû
budeme zcela prosti nepfiátelství, zaujatosti nebo negativních pocitÛ.“
(Conference Report, Oct. 1977, 72; nebo Ensign, Nov. 1977, 48.)

■ Pfieãtûte Efezsk˘m 2:19. Patfiíme-li mezi domácí BoÏí (jsme-li ãleny
Církve), jak se máme k sobû navzájem chovat?

Závûr
Jako dûti Nebeského Otce, kter˘ miluje kaÏdého z nás, se máme k sobû
chovat tak, jak nám fiíkají písma:
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„V‰eliká hofikost, a rozzlobení se, i hnûv, i kfiik, i rouhání buì odjato od
vás, se v‰í zlostí,

Ale buìte k sobû vespolek dobrotiví, milosrdní, odpou‰tûjíce sobû vespo-
lek, jakoÏ i BÛh v Kristu odpustil vám.“ (Efezsk˘m 4:31–32.)

V˘zva
Zvyknûte si hledat v druh˘ch to dobré. Nekritizujte je a nepomlouvejte.
Uãte své dûti vlastním pfiíkladem pfiijímat druhé a b˘t k nim tolerantní
a laskaví.

■ Na závûr lekce zazpívejte píseÀ „Jsem dítû BoÏí“ (ZNPPD 1, str. 96).

Dal‰í pasáÏe z písem

■ Skutkové 10:34 (BÛh nikomu nestraní)

■ Galatsk˘m 3:26–28 (v‰ichni jsou jedno v Kristu)

■ Efezsk˘m 4:29 (mluvte jen to, co je dobré)

■ 4. Nefi 1:15–17 (BoÏí láska pfieb˘vala v srdci lidí a v‰ichni byli jedno)

■ Nauka a smlouvy 112:11 (chovejme ke v‰em lásku)

Pfiíprava uãitelky
NeÏ budete uãit tuto lekci:

1. Pfieãtûte si Zásady evangelia, kapitolu 2 „Na‰e nebeská rodina“.

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

3. Pfiipravte se, abyste na závûr lekce zazpívaly píseÀ „Jsem dítû BoÏí“
(ZNPPD 1, str. 96).

4. Povûfite ãlenky tfiídy vyprávûním pfiíbûhÛ, ãtením ver‰Û z písem
nebo citátÛ, jak to uznáte za vhodné (vãetnû pfiíbûhu o milosrdném
Samaritánovi, Zacheovi a Ïenû pfiistiÏené pfii cizoloÏství). 
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Tato lekce nám má pomoci lépe porozumût poslání a uspofiádání Pánovy
pravé Církve.

Hlavou Církve je JeÏí‰ Kristus

■ UkaÏte obrázek 12a „Obraz Krista“.

Na misionáfiské konferenci okrsku v Hamburku v Nûmecku, které
pfiedsedal star‰í Henry D. Moyle, „poloÏil jeden misionáfi otázku,
v níÏ se o presidentu Davidu O. McKayovi zmínil jako o hlavû Církve.
Star‰í Moyle ho pfieru‰il a velmi energicky prohlásil, Ïe hlavou Církve
není David O. McKay, ale JeÏí‰ Kristus. DÛleÏité na tom je, Ïe star‰í
Moyle vûdûl, Ïe JeÏí‰ je Syn BoÏí, Ïe Ïije, a to i dnes, a Ïe stojí v ãele
této Církve.“ (Donald Q. Cannon, „Who Is Jesus Christ?“ New Era,
Mar. 1978, 12.)

■ Proã si myslíte, Ïe star‰í Moyle tak zdÛrazÀoval Spasitelovo postavení
v ãele Církve?

JeÏí‰ Kristus je hlavou své Církve v dne‰ní dobû, stejnû jako jí byl
v dobách své pozemské sluÏby. „Aãkoli se nachází na druhé stranû
závoje, … vede a fiídí její záleÏitosti a je v Církvi pfiítomen tak skuteãnû,
jako kdyby byl mezi námi v tûle.“ (Hyrum M. Smith and Janne M.
Sjodahl, The Doctrine and Covenants Commentary, rev. ed. [1972], 113.)

Pán zjevuje svou vÛli prostfiednictvím sv˘ch prorokÛ

■ UkaÏte obrázek 12b „Presidenti Církve“.

Pán vÏdy zjevoval svou vÛli svému lidu prostfiednictvím prorokÛ
(viz Amos 3:7). Dnes máme Ïijícího proroka, kter˘ slouÏí jako presi-
dent Církve. Pán nadále zjevuje svou vÛli sv˘m dûtem v dne‰ní dobû
skrze proroka.

MuÏÛm, ktefií jsou povoláni jako proroci, mÛÏeme dÛvûfiovat. President
Harold B. Lee fiekl: „Zásady evangelia JeÏí‰e Krista jsou boÏské. Nikdo,
kromû Pána skrze zjevení, tyto zásady a nauku Církve nemûní. Metody
se v‰ak mûní podle toho, jak ti, ktefií jí v dané dobû pfiedsedají, získávají



89

12a Obraz Krista, Heinrich Hofmann
PouÏito s laskav˘m svolením C. Harrison Conroy Co. Inc.



90

12b Presidenti Církve

Joseph Smith Brigham Young John Taylor Wilford Woodruff

Lorenzo Snow Joseph F. Smith Heber J. Grant George Albert Smith

David O. McKay Joseph Fielding Smith Harold B. Lee Spencer W. Kimball

Ezra Taft Benson Howard W. Hunter Gordon B. Hinckley



Lekce 12

91

inspirované pokyny. … MÛÏete si b˘t jisti, Ïe va‰i bratfií, ktefií vám
pfiedsedají, se modlí velmi naléhavû, a Ïe neãiníme Ïádn˘ krok, dokud
si nejsme co moÏná nejvíce jisti, Ïe to, co dûláme, má peãeÈ boÏského
souhlasu.“ („God’s Kingdom–A Kingdom of Order“, Ensign, Jan. 1971, 10.)

NíÏe je uveden pfiíklad toho, co udûlá prorok, kdyÏ získá PánÛv souhlas.
V ãervnu 1978 vydalo První pfiedsednictvo toto prohlá‰ení svûtu:

„JelikoÏ jsme svûdky ‰ífiení díla Pánû na zemi, jsme vdûãni, Ïe lidé
mnoha národÛ reagují na poselství znovuzfiízeného evangelia a pfiipo-
jují se k Církvi ve stále rostoucím poãtu. To v nás následnû inspirovalo
pfiání roz‰ífiiti na kaÏdého zpÛsobilého ãlena Církve v‰echny v˘sady a
poÏehnání, které evangelium poskytuje.

Vûdomi si pfiíslibÛ uãinûn˘ch proroky a presidenty Církve, jiÏ nás pfie-
de‰li, Ïe v urãitém ãase, v BoÏím vûãném plánu, v‰ichni na‰i bratfií, jiÏ
jsou hodni, mohou obdrÏeti knûÏství, a jsouce svûdky vûrnosti tûch,
jimÏ knûÏství bylo odepfieno, naléhali jsme dlouho a horlivû ve pro-
spûch tûchto na‰ich vûrn˘ch bratfií, trávíce mnoho hodin v horní míst-
nosti chrámu, prosíce Pána o boÏské vedení.

On vysly‰el na‰e modlitby a skrze zjevení potvrdil, Ïe onen dlouho sli-
bovan˘ den pfii‰el, kdy kaÏd˘ vûrn˘ zpÛsobil˘ muÏ v Církvi mÛÏe obdr-
Ïeti svaté knûÏství s mocí pouÏívati jeho boÏskou pravomoc a tû‰iti se se
sv˘mi milovan˘mi z kaÏdého poÏehnání, jeÏ z nûho vypl˘vá, vãetnû
poÏehnání chrámu. Podle toho v‰ichni zpÛsobilí muÏ‰tí ãlenové Církve
mohou b˘ti vysvûceni ke knûÏství bez ohledu na rasu nebo barvu pleti.
Vedoucí knûÏství jsou pouãováni, aby následovali zásadu ohlednû peãli-
vého pohovoru se v‰emi kandidáty na vysvûcení buì k Aronovu, nebo
k Melchisedechovu knûÏství, aby zajistili, Ïe splÀují stanovené poÏa-
davky pro zpÛsobilost.

Oznamujeme s rozváÏností, Ïe Pán nyní oznámil svou vÛli k poÏeh-
nání v‰ech sv˘ch dûtí na celé zemi, jeÏ budou poslouchati hlas jeho
zplnomocnûn˘ch sluÏebníkÛ a pfiipraví se pfiijmouti kaÏdé poÏehnání
evangelia.“ (Oficiální prohlá‰ení 2.)

■ Je-li hlavou Církve JeÏí‰ Kristus, jakou roli má prorok?

Mocí knûÏství a boÏsk˘m zjevením fiídí prorok záleÏitosti Církve jako
její president. âlenÛm Církve se doporuãuje, aby dbali prorokov˘ch
slov tak, jak je veden zjevením. Pán dal ohlednû sv˘ch prorokÛ tento
pokyn: „NeboÈ slovo jeho budete pfiijímati jako z m˘ch vlastních úst,
ve v‰í trpûlivosti a vífie.“ (NaS 21:5.)

Star‰í Gordon B. Hinckley vyprávûl o jednom mladém Filipínci jménem
David Lagman, kter˘, kdyÏ se poprvé seznámil s Církví, si byl vûdom
toho, Ïe je potfieba mít proroka:
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„Jako mal˘ chlapec na‰el [David Lagman] v popelnici staré otrhané
ãíslo ãasopisu Reader’s Digest. Obsahovalo shrnutí knihy popisující pfií-
bûh mormonÛ. V této knize se hovofiilo o Josephu Smithovi a byl zde
popisován jako prorok. Slovo prorok chlapce zaujalo. ¤íkal si: MÛÏe na
zemi skuteãnû existovat prorok? âasopis ãasem ztratil, ale zájem o exi-
stenci Ïijícího proroka ho provázel i bûhem dlouh˘ch temn˘ch let války
a útlaku za okupace Filipín. Koneãnû pfii‰la osvoboditelská vojska a
zároveÀ byla znovu otevfiena Clarkova letecká vojenská základna.
David Lagman tam na‰el zamûstnání. Dozvûdûl se, Ïe jeho vedoucí,
dÛstojník vojenského letectva, je mormon. Chtûl se ho zeptat, zda vûfií
v proroka, ale bál se to udûlat. Nakonec … sebral odvahu a zeptal se.

‚Pane, jste mormon?‘ otázal se ho. ‚Ano, jsem,‘ znûla pfiímá odpovûì. ‚Vûfiíte
v proroka? Máte ve va‰í církvi proroka?‘ zeptal se pln˘ nedoãkavosti.

‚Ano, máme proroka, Ïijícího proroka, kter˘ pfiedsedá této církvi a uãí
Pánovû vÛli.‘

David dÛstojníka poÏádal, aby mu fiekl více, a na základû tohoto
uãení se nechal pokfitít. Stal se prvním domorod˘m star‰ím vysvûce-
n˘m na Filipínách.“ (Conference Report, Oct. 1973, 162; nebo Ensign,
Jan. 1974, 122.)

Jednota v Církvi, kterou Spasitel zaloÏil bûhem svého Ïivota na zemi,
byla udrÏována pomocí poselství, listÛ a náv‰tûv apo‰tolÛ – stejnû jako
je dne‰ní Církev pod boÏsk˘m vedením fiízena a sjednocována proroky
a apo‰toly. Toto centrální vedení a uspofiádání jsou známkou pravé
Církve JeÏí‰e Krista.

Organizaãní struktura Církve

■ UkaÏte ‰est˘ ãlánek víry napsan˘ na plakátu nebo na tabuli. PoÏádejte
nûkterou ãlenku tfiídy, aby ho nahlas pfieãetla.

■ Pfieãtûte Efezsk˘m 4:11–14. O kter˘ch tfiech dÛvodech pro uspofiádání
Církve se Pavel zmiÀuje?

■ PoÏádejte povûfienou ãlenku tfiídy, aby pohovofiila o oddílu „Kristova
církev byla zorganizována znovu“ v kapitole 17 Zásad evangelia.

■ Pfieãtûte záhlaví 20. oddílu Nauky a smluv.

■ Diskutujte o následujících jednotkách Církve:

Rodina
„Rodina je základní jednotkou Církve JeÏí‰e Krista Svat˘ch posledních
dnÛ a nejdÛleÏitûj‰í spoleãenskou jednotkou v ãase i ve vûãnosti. BÛh
ustanovil rodiny, aby sv˘m dûtem pfiinesl ‰tûstí, aby jim umoÏnil uãit se
správn˘m zásadám v ovzdu‰í lásky a aby je pfiipravil na vûãn˘ Ïivot.“
(Pfiíruãka pro rodinu [2001], 1.)
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Sbor a odboãka
Spasitel zorganizoval na zemi bûhem své pozemské sluÏby svou Církev.
Po Jeho smrti se skupiny vûfiících scházely ke spoleãné bohosluÏbû, ke
studiu evangelia a kvÛli vzájemné posile a sluÏbû. V dne‰ní dobû jsou
ãlenové Církve JeÏí‰e Krista Svat˘ch posledních dnÛ také organizováni
do skupin. Posláním tûchto skupin je pomáhat v‰em lidem pfiijít ke
Kristu a b˘t v Nûm zdokonalováni. (Viz Moroni 10:32.) Velké skupiny
se naz˘vají sbory a pfiedsedá jim biskup.

■ UkaÏte obrázek 12c „ShromáÏdûní odboãky v malé kapli“.

Malé skupiny se naz˘vají odboãky a pfiedsedá jim president odboãky.
Odboãka mÛÏe b˘t zorganizována tam, „kde v oblasti Ïijí alespoÀ dvû
ãlenské rodiny a jeden z ãlenÛ je zpÛsobil˘ muÏ, kter˘ je nositelem
Melchisedechova knûÏství nebo zpÛsobil˘m knûzem v Aronovû knûÏ-
ství“. (Pfiíruãka pro odboãku [2001], 1.) Odboãku organizuje a dohlíÏí na
ni pfiedsednictvo kÛlu, misie nebo okrsku. Z odboãky se mÛÏe stát sbor.

KÛl a okrsek
Vût‰ina zemûpisn˘ch území, kde je Církev zorganizována, je rozdûlena
na kÛly. V kÛlu b˘vá pût aÏ dvanáct sborÛ a odboãek, kter˘m pfiedsedá
president kÛlu. KÛly podávají zprávu územnímu pfiedsednictvu a pfiijí-
mají od nûj pokyny.

Okrsek tvofií ãást misie. Je-li na území, v nûmÏ je moÏnost snadné
komunikace a pohodlného cestování na shromáÏdûní okrsku, dosta-
teãn˘ poãet odboãek, je zorganizován okrsek. K pfiedsedání okrsku je
povoláno pfiedsednictvo okrsku. President okrsku podává zprávy
pfiedsednictvu misie. Z okrsku se mÛÏe stát kÛl.

Misie
Misie je jednotka Církve, která bûÏnû pokr˘vá mnohem vût‰í území neÏ
kÛl. První pfiedsednictvo Církve rozhoduje o jejích hranicích a povolává
presidenta misie, aby jí pfiedsedal. Jsou-li na území misie kÛly, spadají
pod vedení presidenta kÛlu namísto presidenta misie. Misie se zodpoví-
dají pfiímo generálním autoritám Církve.

KnûÏská kvora a pomocné organizace
Úãelem organizování knûÏsk˘ch kvor je „sluÏba druh˘m, budování
jednoty a bratrství a v˘uka ãlenÛ v naukách, zásadách a povinnostech“.
(Viz Církevní pfiíruãka pokynÛ, Kniha 2: Vedoucí knûÏství a pomocn˘ch orga-
nizací [2000], 162.)

Pomocné sdruÏení je Pánova organizace pro sestry v Církvi. „Úãelem
Pomocného sdruÏení je pomáhat vedoucím knûÏství pfii uskuteãÀování
poslání Církve tím, Ïe pomáhá sestrám a rodinám pfiijít ke Kristu.“ (Cír-
kevní pfiíruãka pokynÛ, Kniha 2: Vedoucí knûÏství a pomocn˘ch organizací, 193.)
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President Gordon B. Hinckley Ïenám Církve fiekl: „Byl to Pán, kdo
urãil, Ïe muÏi v Jeho Církvi mají b˘t nositeli knûÏství. Byl to On, kdo
vám dal va‰e schopnosti pfiiná‰et úplnost do této velké a úÏasné organi-
zace, která je Církví a královstvím BoÏím.“ (Poselství nav‰tûvujících uãite-
lek, leden 1997.)

Ve sborech a odboãkách jsou dále organizovány dal‰í pomocné orga-
nizace, které pomáhají uspokojit potfieby ãlenÛ. Jsou to Primárky,
zodpovûdné za v˘uku dûtí; organizace Mlad˘ch muÏÛ a Mlad˘ch
Ïen, zodpovûdné za v˘uku mládeÏe od 12 do 18 let; a Nedûlní ‰kola,
zodpovûdná za vyuãování zásad evangelia pro ãleny star‰í 12 let.

KaÏdá jednotka Církve je odpovûdná vût‰í jednotce, jejíÏ je souãástí.

■ Proã je tfieba, aby byla Církev zorganizována do jednotek uvede-
n˘ch v˘‰e?

■ Proã jsou ãinnosti v kaÏdé jednotce provádûny s pravomocí danou
od vût‰í jednotky?

Úãel uspofiádání Církve

■ Jak˘ je úãel uspofiádání Církve?

Uspofiádání Církve tvofií rámec, jehoÏ prostfiednictvím Pán zjevuje svou
vÛli, nabízí sv˘m dûtem spásné zásady a obfiady a poskytuje nám pfiíle-
Ïitosti, jeÏ potfiebujeme k získání vûãného Ïivota. Prostfiednictvím
Církve se dûje toto:

1. Uãíme se plánu spásy.
Církevní shromáÏdûní a povolání nám poskytují pfiíleÏitosti k pozná-
vání plnosti evangelia. Uãíme se studovat písma a rozumût jim, uãíme
se, jak dodrÏovat zásady evangelia a jak se pfiipravovat na poÏehnání
vûãného Ïivota.

2. Pfiijímáme a vykonáváme spásné obfiady.
Do Církve nás kfití muÏi, kter˘m bylo udûleno knûÏství a tím i pravo-
moc od Boha jednat v Jeho jménu. Dostává se nám vedení pfii pfií-
pravû na pfiijetí chrámového obdarování a na uzavfiení chrámového
sÀatku a jsme poÏehnány tím, Ïe mÛÏeme v chrámech vykonávat
obfiady za své zemfielé pfiedky.

3. Obnovujeme své smlouvy.
Na shromáÏdûní se nám dostává pfiíleÏitosti pfiijímat svátost a obnovo-
vat smlouvy, které jsme s Pánem uzavfiely pfii kfitu.

4. Rozvíjíme své talenty a schopnosti.
Máme pfiíleÏitost podílet se na povoláních v oblasti v˘uky a vedení. Tyto
ãinnosti nám pomáhají rozvíjet na‰e talenty a schopnosti.
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5. Uãíme se slouÏit druh˘m.
SluÏba v Církvi a dal‰í ãinnosti a akce nám mohou pomoci pfiekonat
sobeckost a získat radost z toho, Ïe se staráme o potfieby druh˘ch.
Domácí uãení a nav‰tûvující uãení nám poskytuje pfiíleÏitosti bdít nad
potfiebami sv˘ch bliÏních, vãetnû tûch, ktefií nejsou ãleny Církve.

6. Spoleãnû rosteme v lásce a pfiátelství.
SluÏba a ãinnosti a akce v Církvi nám mohou pomoci poznat ostatní
v na‰em sboru nebo odboãce a v na‰í obci, vzájemnû se utû‰ovat
v obdobích zármutku a tû‰it se jeden z druhého v dobách úspûchu a
zdaru. Díky tomu máme pfiíleÏitost spoleãnû rÛst v lásce a pfiátelství.

■ PoÏádejte nûkterou ãlenku tfiídy, aby pfieãetla Efezsk˘m 2:19.

7. Uspokojujeme duchovní a citové potfieby.

■ UkaÏte dÏbán vody a bochník chleba.

Vût‰ina z nás ví, jaké to je mít hlad nebo ÏízeÀ. MÛÏeme v‰ak mít i hlad
a ÏízeÀ, které nelze uti‰it jídlem a vodou.

■ PoÏádejte nûkterou ãlenku tfiídy, aby pfieãetla Jana 4:14 a 6:35. Co chtûl
JeÏí‰ tûmito prohlá‰eními fiíci?

JeÏí‰ nehovofiil o hladu a Ïízni tûla. Mûl na mysli potfiebu vyÏivovat
ducha, kterou má kaÏd˘ ãlovûk. Pravda, které uãil, mÛÏe plnû uspo-
kojit duchovní potfieby tûch, ktefií se jí uãí a Ïijí podle ní.

KdyÏ Hartmana Rectora, ml., kter˘ se pozdûji stal sedmdesátníkem,
uãili misionáfii, a kdyÏ se seznamoval s Církví, mûl pocit, Ïe koneãnû
uspokojuje svÛj duchovní hlad: „Toto studium bylo jako jídlo a nápoj
pro hladového. O nalezení tûchto odpovûdí jsem usiloval roky a hledal
jsem v‰ude. A nyní byly v‰echny mé otázky koneãnû plnû zodpovídány.
Byl jsem nad‰en˘ a pln˘ radosti a vdûãnosti ke svému Otci v nebi za tu
velikou milost, kterou mi prokázal.“ (Hartman and Connie Rector, No
More Strangers, 4 vols. [1971–90], 1:9.)

■ PoÏádejte ãlenky tfiídy, aby se podûlily o podobné zku‰enosti nebo
pocity, které mají ohlednû poselství znovuzfiízené Církve.

Star‰í Howard W. Hunter shrnul úspûch organizace Církve v hlásání
znovuzfiízeného evangelia. Od Znovuzfiízení evangelia v roce 1830,
„kdy knûÏství spravuje znovuzfiízené evangelium, bylo dosaÏeno
zázraku. Na tomto kontinentu i na jin˘ch místech svûta byly vybudo-
vány chrámy. Mnoho zemí svûta je poseto domy uctívání. … V mnoha
zemích hlásají evangelium [tisíce] misionáfiÛ na pln˘ úvazek. … Více
neÏ ãtvrt milionu mlad˘ch lidí z mnoha zemí dennû získává vzdûlání
v semináfiích, institutech náboÏenství a na vysok˘ch ‰kolách, a to nejen
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v základech svûtského poznání, ale i ve vûãn˘ch pravdách evangelia.“
(Conference Report, Oct. 1972, 67; nebo Ensign, Jan. 1973, 65.)

Závûr
JeÏí‰ Kristus fiídí záleÏitosti Církve na zemi tím, Ïe svou vÛli zjevuje
sv˘m prorokÛm. V‰ím, co Spasitel dûlá, projevuje zájem o blaho ve‰ke-
rého lidstva. Uspofiádání Církve navrhl za boÏsk˘m úãelem uspokojo-
vání duchovních, citov˘ch, intelektuálních, spoleãensk˘ch a tûlesn˘ch
potfieb kaÏdého ãlovûka.

V˘zva
Usilujte o to, abyste vyuÏily pfiínosu uspofiádání Církve tím, Ïe se budete
aktivnû úãastnit shromáÏdûní svátosti i dal‰ích církevních shromáÏdûní,
a tím, Ïe budete pfiijímat úkoly od sv˘ch vedoucích. Tím, Ïe se budete
aktivnû podílet na práci místní jednotky Církve, porozumíte uspofiádání
Církve a jejímu úãelu, oceníte je a získáte vedení v Ïivotû.

Podporujte generální úfiedníky a úfiednice Církve a úfiedníky a uãitele
Církve ve své oblasti.

Dal‰í pasáÏe z písem

■ Efezsk˘m 4 (Svatí se mají navzájem milovat)

■ Moroni 6:4–6 (zorganizovaná církev je posilou pro své ãleny)

■ Nauka a smlouvy 20:1–4, 37–79 (uspofiádání Církve v posledních dnech)

■ Nauka a smlouvy 21:9 (v‰ichni, ktefií pracují na Pánovû vinici, budou
poÏehnáni)

Pfiíprava uãitelky
NeÏ budete uãit tuto lekci:

1. Pfieãtûte si Zásady evangelia, kapitolu 17 „Církev JeÏí‰e Krista dnes“.

2. Pfieãtûte si úvod k 20. oddílu Nauky a smluv.

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

4. Pfiineste na lekci dÏbán vody a bochník chleba.

5. Povûfite nûkterou sestru, aby struãnû shrnula oddíl „Kristova církev
byla zorganizována znovu“ v kapitole 17 Zásad evangelia.

6. 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 se fiídily pokyny, které
dostáváme od Pánov˘ch vysvûcen˘ch vedoucích.

Pán k nám hovofií prostfiednictvím sv˘ch prorokÛ

■ PoÏádejte ãlenky tfiídy, aby si pfieãetly a oznaãily Nauku a smlouvy
1:38. Kdo je v dne‰ní dobû na zemi Pánov˘m prorokem a mluvãím?

BÛh nám zjevuje své slovo prostfiednictvím prorokÛ (viz Amos 3:7).
Jako ãlenky Církve JeÏí‰e Krista Svat˘ch posledních dnÛ jsme poÏeh-
nány tím, Ïe víme, Ïe na zemi je prorok, kter˘ je presidentem Církve,
a Ïe prostfiednictvím tohoto proroka Pán oznamuje svou vÛli a své
zámûry. KdyÏ k nám prorok hovofií ve jménu Pánû, fiíká to, co by fiekl
Pán, kdyby zde byl.

Také vûfiíme „v‰emu, co BÛh zjevil, v‰emu, co nyní zjevuje, a vûfiíme, Ïe
je‰tû zjeví mnohé veliké a dÛleÏité vûci t˘kající se království BoÏího“.
(âlánky víry 1:9.)

To, Ïe jsme ãlenkami pravé Církve a Ïe víme, Ïe ná‰ prorok oznamuje
Pánovu vÛli pro dne‰ní dobu, je pro nás poÏehnáním. Poznání, Ïe Pán
hovofií skrze svého proroka, nám dává uji‰tûní, Ïe Spasitel Ïije a Ïe nás
miluje a zajímá se o nás.

Prorok, kter˘ Církev vede, nás nikdy nesvede na scestí. ¤íká nám to,
co se t˘ká na‰eho souãasného Ïivota. Na generální konferenci, která se
koná dvakrát do roka, nám prorok dává pokyny od Pána. Pánovy rady
nám pfiedává i na dal‰ích konferencích, které probíhají po celém svûtû.
Mnohé prorokovy proslovy jsou publikovány v církevních ãasopisech.

Kromû presidenta Církve vyjadfiujeme podporu i dal‰ím muÏÛm jako
prorokÛm, vidoucím a zjevovatelÛm. Jsou to prorokovi rádci a Kvorum
Dvanácti. Tito bratfií také pfiijímají zjevení, oznamují nám Pánovu vÛli,
vydávají svûdectví o Kristovû boÏskosti, uãí plánu spásy a vykonávají
obfiady.

President Harold B. Lee fiekl: „Chcete-li vûdût, co Pán chce v souãasné
dobû fiíci tomuto lidu, rád bych vám pfiipomnûl, abyste si obstarali a
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pfieãetli proslovy, které byly pfiedneseny na této [generální] konferenci.
NeboÈ to, co tito bratfií pronesli mocí Ducha Svatého, je mysl Pánû, vÛle
Pánû, hlas Pánû a moc BoÏí ke spasení.“ (Conference Report, Apr. 1973,
176; nebo Ensign, July 1973, 121.)

Proroci nás mají rádi a mají o nás zájem. Vûdí, Ïe pokroku a radosti
mÛÏeme plnû dosáhnout jen tím, Ïe se budeme fiídit radami, které
nám dává Pán. Proroci nám poskytují vedení ve v‰ech oblastech
Ïivota. President Gordon B. Hinckley nás napfiíklad povzbudil, aby-
chom o kaÏdém ãlovûku hovofiili laskavû a abychom byli k druh˘m
lidem pfiátel‰tûj‰í. PoÏádal nás, abychom kázali evangelium doma i
venku a abychom poskytovali humanitární pomoc potfiebn˘m. Vyzval
nás, abychom roz‰ífiili práci, která se vykonává v chrámech, svûtili den
sabatu, dodrÏovali Slovo moudrosti a vûrnû platili desátek. Povzbudil
nás, abychom posilovali svou rodinu a vyvarovali se jakékoli formy
zneuÏívání nebo t˘rání. President Hinckley nás varoval, Ïe „jsme se
pfiíli‰ pfiiblíÏili hlavnímu proudu ve spoleãnosti“. Dále fiekl, Ïe lék na
problémy svûta „je snadn˘ a úãinn˘. Je to láska. Je to prostá, jednodu-
chá, kaÏdodenní láska a úcta“. Naléhal na nás, abychom kráãeli
kupfiedu s vírou. (Viz Liahona, leden 1998, 69–71.)

Máme zodpovûdnost získat svûdectví o zjeveních, která Pán sv˘m
prorokÛm udûluje 

■ Kde si v souãasné dobû mÛÏeme pfieãíst poselství proroka a dal‰ích
generálních autorit nebo kde jim mÛÏeme naslouchat?

■ Proã nás znalost, Ïe prorok je BoÏím mluvãím pro dne‰ní dobu,
povzbuzuje k tomu, abychom naslouchaly jeho radám?

■ UkaÏte obrázek 13a „Prorok Joseph Smith“.

V poãátcích znovuzfiízené Církve si mnoho lidí velmi pfiálo spatfiit
Proroka Josepha Smitha. Mnoh˘m se pfii setkání s ním dostalo duchov-
ního projevu, kter˘ je ujistil, Ïe je to PánÛv vyvolen˘ sluÏebník. Sestra
Emmeline B. Wellsová vyprávûla o dvou zku‰enostech, které posílily její
svûdectví o prorocích – první zaÏila pfii setkání s Prorokem Josephem
Smithem. A po muãednické smrti Josepha Smitha byla svûdkem doãas-
ného promûnûní presidenta Brighama Younga tak, Ïe se podobal
Proroku Josephu Smithovi.

■ PoÏádejte nûkterou ãlenku tfiídy, aby pfieãetla tento pfiíbûh:

„Ráda bych vydala svûdectví, které si uchovávám od prvního dne, kdy
jsem vstoupila do mûsta Nauvoo a kdy jsem uvidûla Proroka Josepha.
Se‰el k lodi, aby uvítal Svaté, ktefií z v˘chodních a stfiedních státÛ pfii-
cházeli na západ.
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Nechala jsem se pokfitít na pfiání matky, která se stala Svatou posled-
ních dnÛ, jakmile evangelium usly‰ela, ale já jsem Ïádné svûdectví
nemûla a nemûla jsem ani pfiíli‰ velkou víru, protoÏe jsem o tom
mnoho nevûdûla. …

KdyÏ jsme pfiipluli po fiece a já jsem ze svého místa na horní palubû
lodi uvidûla Proroka, jak stojí v pfiístavi‰ti, okamÏitû jsem poznala, Ïe
evangelium je pravdivé, a to díky pocitu, kter˘ mnou prostoupil od
hlavy aÏ k prstÛm na rukou a na nohou a pronikl v‰emi ãástmi tûla.
Tehdy jsem si byla jista, Ïe jsem udûlala správnû, Ïe ‚mormonismus‘
je pravdiv˘ a Ïe mi byly plnû nahrazeny v‰echny obûti, které jsem
musela pfiinést, abych se do Nauvoo dostala. Mûla jsem pocit, Ïe
pouh˘ pohled na nûj by stál za to v‰echno. Do jisté míry jsem se pfii-
pravila na to, Ïe ho uvidím, ale chci vám fiíci, Ïe jsem nebyla zkla-
maná, protoÏe nikdy neexistoval ãlovûk jako on.

Jen jednou se mu nûkdo podobal, a to tehdy, kdyÏ Brigham Young
oznámil, Ïe je presidentem Církve a nástupcem Proroka Josepha.
Nepamatuji si, co fiekl, ale ‰lo o ono prohlá‰ení, které uãinil v háji na
Chrámovém pahorku v Nauvoo. Jen velmi málo lidí vûdûlo o tom, Ïe
pfii‰el. Vûdûli, Ïe v dobû, kdy byl Prorok Joseph a jeho bratr Hyrum
zabiti, bylo v‰ech Dvanáct pryã, a myslím, Ïe mezi posluchaãi bylo jen
velmi málo lidí, ktefií vûdûli, Ïe Brigham Young se vrátil. KdyÏ pfied
nás pfiedstoupil a uãinil ono prohlá‰ení, v‰ichni se postavili a jedno-
hlasnû, dalo by se fiíci, vykfiikli, Ïe to je Prorok Joseph.

Stála jsem na voze, a tak jsem se nemusela postavit, ale ti, ktefií sedûli,
se postavili a takto vykfiikli. Vidûla jsem velmi dobfie a kaÏd˘ si myslel,
Ïe je to opravdu Prorok Joseph, kter˘ vstal z mrtv˘ch. KdyÏ Brigham
Young promluvil nûkolik slov, hluk ustal a lidé poznali, Ïe to není
Prorok Joseph, ale president Kvora Dvanácti apo‰tolÛ. Myslím, Ïe to
byl ten nejnádhernûj‰í duchovní projev, se kter˘m jsem se kdy setkala,
a to jsem toho vidûla hodnû. …

Chtûla jsem vám fiíct pfiedev‰ím o tomto projevu, kdy na Brighamu
Youngovi spoãinul prorock˘ plá‰È. Od té chvíle jsme v nûj mûli velkou
víru, tu nejvût‰í, jaká snad mÛÏe b˘t. A mûli jsme velkou víru i ve
v‰echny, ktefií ho následovali.“ („My Testimony“, Preston Nibley,
comp., Faith-Promoting Stories [1977], 137–138, 140.)

■ Proã bylo poté, co byl Joseph Smith zavraÏdûn, pro dfiívûj‰í Svaté
dÛleÏité získat takovou zku‰enost?

Dal‰í zku‰enost ze setkání s prorokem vyprávûla sestra Piriko Valkama
Petersenová.

■ PoÏádejte ãlenku tfiídy, aby pfieãetla tento pfiíbûh:
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„V létû roku 1952 si mládeÏ z na‰í odboãky uÏívala pobytu na dívãím
skautském tábofie poblíÏ Helsinek ve Finsku a oãekávala náv‰tûvu pre-
sidenta Davida O. McKaye. Pro uvítání presidenta byl vybrán nádhern˘
lesík obklopen˘ vysok˘mi bfiízami, a protoÏe léto bylo opravdu krásné,
vûfiily jsme, Ïe i tento mimofiádn˘ den se vydafií.

âas jeho náv‰tûvy se blíÏil, a jak jsme o tom s dívkami hovofiily, jedna
se najednou zeptala: ‚A co se stane s na‰ím svûdectvím, jestliÏe se
nebude chovat nebo nebude vypadat jako prorok?‘ Do mysli se nám
zaãaly vkrádat pochybnosti. KdyÏ se nám v den jeho pfiíjezdu zaãaly
nad hlavou stahovat temné tûÏké mraky a dé‰È se zaãal fiinout prou-
dem, pfiipadalo nám, Ïe temnota tûchto pochybností se odrazila i v pfií-
rodû. Pamatuji si, jak jsme s kamarádkou sedûly pod velk˘m stromem,
a já jsem sledovala, jak dé‰È bije do hladiny jezera, a v duchu jsem se
stále vracela k tûm hlodav˘m obavám, Ïe by president nemusel splnit
na‰e oãekávání. Vûdûla jsem, Ïe nepfiijde v bílém rouchu jako proroci
zastara, které jsme znaly z obrázkÛ, ale Ïe bude obleãen jako normální
muÏ. Mûla jsem takov˘ strach, Ïe své svûdectví ztratím, Ïe bych nejra-
dûji utekla, kdyby to bylo moÏné. Ale to se nemûlo stát, protoÏe jsem
byla vybrána, abych pfiednesla uvítací fieã.

KdyÏ jsme ‰ly k lesíku, dé‰È polevil, ale nebe bylo stále tak ‰edé a
mraky tak tûÏké, Ïe byla témûfi tma. Skautské uniformy jsme mûly pro-
moãené a v‰echno nad‰ení z nás vyprchalo. âekaly jsme … v tichu.
Stála jsem uprostfied fiady. Mûla jsem udûlat tfii kroky vpfied, pozdravit
presidenta McKaye a jeho doprovod, popfiát sestfie McKayové k naroze-
ninám a dát jí kvûtinu.

Do této ‰eré a sychravé scenérie vjelo ãerné auto. KdyÏ z nûj vystoupil
president McKay, slunce najednou zasvitlo skrze mraky a zalilo lesík
svûtlem. Listy a tráva se tfipytily, jak na de‰Èové kapky dopadaly
paprsky slunce. Byly jsme ohromené a to intenzivní svûtlo nás na
chvíli úplnû oslepilo.

Podívala jsem se na presidenta, ale nevidûla jsem ho jasnû. Proti slunci
jsem vidûla jen jeho majestátní siluetu a pfiipadalo mi, Ïe svûtlo, které
mu svítilo do krásn˘ch bíl˘ch vlasÛ, mu kolem hlavy vytváfií záfiivou
aureolu. Nemohly jsme údivem popadnout dech, a tak jsme stály
v uctivém tichu.

Pfii‰el okamÏik, kdy jsem mûla udûlat tfii kroky vpfied a presidenta uví-
tat, ale nemohla jsem se ani pohnout. Vûdûla jsem, Ïe jestliÏe udûlám ty
tfii kroky, ihned uvidí ony pochybnosti a obavy v mém srdci, které mû
trápily. V‰ichni ãekali, ale já jsem tam jen bezmocnû stála.

Nakonec jsem usly‰ela, jak mû president misie … pobízí: ‚Sestro
Valkamová, nechtûla jste nám nûco fiíci?‘ Donutila jsem se ke tfiem
malink˘m krÛãkÛm. Po tváfiích mi stékaly slzy. …
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SnaÏila jsem se promluvit. Stála jsem tam zmatená a v rozpacích a ti‰e
jsem plakala. Pak jsem usly‰ela, jak president McKay fiíká:

‚Pojì sem, dítû.‘

·la jsem k nûmu a on mû vzal za obû ruce a drÏel je, zatímco jsem mu
odfiíkávala pozdrav. Vidûla jsem jeho zlatavou, opálenou pleÈ a teplé
svûtlo jeho oãí. Mûla jsem pocit, Ïe pro nûj bylo stejnû dÛleÏité pomoci
mi, jako pro mû pfiedat mu své poselství. Z jeho rukou do mû proudil
pocit naprostého klidu. Mé obavy, které jsem mûla je‰tû pfied okamÏi-
kem, Ïe mû bude odsuzovat, mû opustily a namísto toho mû zaplavil
pocit lásky. Vûdûla jsem, Ïe je to prorok BoÏí, kter˘ nás nepfii‰el soudit,
ale milovat.“ („When the Sun Broke Through“, Ensign, Aug. 1976, 37.)

I kdyÏ se nûkter˘m z nás nemusí dostat pfiíleÏitosti vidût proroka tak,
jak ho vidûla sestra Petersenová, mÛÏeme studovat, modlit se a snaÏit
se získat svûdectví o povolání na‰eho proroka. Toto svûdectví mÛÏeme
získat mnoha zpÛsoby. KaÏdá z nás v‰ak potfiebuje získat o Ïijícím pro-
rokovi vlastní svûdectví.

■ PoÏádejte ãlenky tfiídy, které proroka nûkdy vidûly nebo které o nûm
získaly svûdectví, aby se o tuto zku‰enost podûlily s ostatními.

Za proroka se máme modlit pfii osobních a rodinn˘ch modlitbách. Své
dûti máme uãit, aby byly za proroka vdûãné a modlily se za nûj, jak to
dokládá tento pfiíbûh: „Jedna rodina poklekla k modlitbû brzy poté, co
se dozvûdûla o úmrtí presidenta Josepha Fieldinga Smitha. Otec vyjád-
fiil vdûãnost za to, Ïe Ïil bûhem pÛsobení tohoto velkého proroka. Pak
podûkoval Pánovi za v‰echny proroky, ktefií kdy Ïili na zemi, a zejmé-
na za presidenta Harolda B. Leeho [nového presidenta Církve]. Modlil
se o to, aby jeho dûti nového proroka poznaly a studovaly jeho uãení.
‚Otãe, poÏehnej tûmto drah˘m dûtem, aby následovaly ty, ktefií násle-
dují proroka, a aby nikdy neudûlaly nic, co by si president Lee
nepfiál.‘“ (Marian Sorensen, „Teaching Children through Prayer“,
Ensign, May 1973, 34.)

■ Jak by se díky takové zku‰enosti mohly na‰e dûti nauãit následovat
proroka?

■ Jak mÛÏeme získat svûdectví o na‰em prorokovi?

Místní vedoucí knûÏství jsou povoláni Bohem

■ UkaÏte obrázek 13b „ShromáÏdûní ãlenové vyjadfiují podporu úfied-
níkovi v knûÏství“.

■ Prostfiednictvím kter˘ch dal‰ích sluÏebníkÛ k nám Pán hovofií
v dne‰ní dobû?
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Prorok a ostatní generální autority pfiedsedají v‰em jednotkám Církve.
ProtoÏe v‰ak nemohou osobnû fiídit záleÏitosti v‰ech jednotek, delego-
vali právo pfiedsedat a vést dal‰ím muÏÛm. Pán povolává zpÛsobilé
nositele knûÏství, aby v na‰ich místních oblastech jednali pod vedením
generálních autorit. Tito místní vedoucí jsou povoláni zjevením, aby
nás vedli ve spravedlivosti. I kdyÏ se na své povolání vedoucího
moÏná necítí dokonale pfiipraveni nebo vy‰koleni, Pán je vybral, aby
byli vedoucími v této dobû, a On zvelebí jejich schopnosti vykonávat
jejich povolání.

Poté, co jsou místní vedoucí vybráni, jsou nám jejich jména pfiedlo-
Ïena k hlasování o vyjádfiení podpory. Tím, Ïe zvedneme ruku na
jejich podporu, slibujeme, Ïe je budeme následovat a Ïe jim v jejich
povolání budeme pomáhat. President James E. Faust uãil, Ïe poslu‰-
ností rad vedoucích knûÏství mÛÏeme získat velkou útûchu. ¤ekl:
„Nemluvím o slepé poslu‰nosti, ale spí‰e o poslu‰nosti víry, která
podporuje a pfiijímá rozhodnutí s dÛvûrou, Ïe tato rozhodnutí jsou
inspirována. Pfiimlouvám se za to, abychom byli více naladûni na
Ducha, abychom tak mohli pociÈovat potvrzující svûdectví o pravdi-
vosti pokynÛ, které dostáváme od sv˘ch vedoucích knûÏství. V pod-
porování na‰ich vedoucích knûÏství v jejich rozhodnutích spoãívá
velké bezpeãí a klid.“ (Conference Report, Apr. 1997, 59; nebo Ensign,
May 1997, 42–43.)

■ O co nás mÛÏe ná‰ místní vedoucí knûÏství poÏádat? Jak mÛÏeme
projevit, Ïe vûfiíme, Ïe je povolán Bohem?

Rodiãe mají zodpovûdnost uãit své dûti, aby své místní vedoucí knûÏ-
ství podporovaly. Nemají vedoucí knûÏství kritizovat ani o nich mluvit
nelaskavû. Kritizování vedoucích ohroÏuje na‰e vlastní spasení. Máme
dbát na to, abychom pfied dûtmi mluvili o vedoucích knûÏství pfiíznivû.
Máme je uãit oddanosti úfiadÛm v Pánovû království. Na‰e dûti se díky
na‰emu pfiíkladu nauãí oddanosti tûmto úfiadÛm i tûm, ktefií jsou povo-
láni, aby v tûchto úfiadech slouÏili jako na‰i vedoucí knûÏství.

„MuÏi, ktefií jsou nositeli knûÏství, jsou jen smrtelní lidé; jsou to
omylní lidé. …

Pfiesto si BÛh tyto muÏe vyvolil. Vybral si je. Neuãinili to sami; ale On
si je zvolil a vloÏil na nû pravomoc svatého knûÏství a oni se stali Jeho
zástupci na zemi. …

A ti, ktefií pozvedají hlas … proti pravomoci svatého knûÏství, …
pÛjdou do pekla, nebudou-li ãinit pokání.“ (George Q. Cannon, Gospel
Truth, sel. Jerreld L. Newquist, 2nd ed., 2 vols. [1974], 1:276.)

■ Jak mÛÏeme podporovat místní vedoucí knûÏství?
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Od místních vedoucích knûÏství mÛÏeme získat pomoc pro svÛj
osobní Ïivot

■ UkaÏte obrázek 13c „Sestra se radí se sv˘m presidentem odboãky“.

Místní vedoucí knûÏství (na‰i domácí uãitelé, vedoucí knûÏského
kvora, president odboãky nebo biskup, ná‰ president misie, president
okrsku nebo president kÛlu a dal‰í) jsou povoláni nejen k tomu, aby
fiídili záleÏitosti Církve, ale také aby nám pomáhali. Nûkdy, kdyÏ
máme osobní problémy, váháme poÏádat své domácí uãitele a svého
biskupa nebo presidenta odboãky o pomoc. Myslíme si, Ïe nám
moÏná nebudou rozumût. Nûkdy se stydíme. První pfiedsednictvo
Církve nám v‰ak fieklo:

„Pán zorganizoval svou Církev tak, aby kaÏd˘ její ãlen – muÏ, Ïena a
dítû – mûl k dispozici duchovního rádce a ãasného poradce, kter˘ je má
dÛvûrnû znát a kter˘ rozumí okolnostem, z nichÏ vyvûrají jejich pro-
blémy. Tito místní vedoucí jsou díky vysvûcení nebo ustanovení opráv-
nûni vlastnit nebesk˘ dar rozli‰ování a inspirace, kter˘ je nezbytn˘ pro
to, aby jim umoÏnil dát takovou radu, jakou dan˘ ãlovûk v nouzi potfie-
buje. Potfiebuje-li biskup nebo president odboãky pomoc, mÛÏe se obrá-
tit na presidenta kÛlu nebo misie, kter˘ zase mÛÏe poÏádat o radu svou
… [nadfiízenou] generální autoritu.

Proto naléháme na v‰echny ãleny, ktefií mají problémy nebo otázky,
které je trápí, aby se bez obav a zdráhání poradili se sv˘m biskupem
nebo presidentem odboãky a získali od nich pomoc, kterou potfiebují.“
(First Presidency letter, 7 Oct. 1977.) âlenové se také mají radit se
sv˘mi domácími uãiteli a nav‰tûvujícími uãitelkami.

Závûr
Nebesk˘ Otec nás miluje a dal nám proroky, aby nás vedli. Prorok, kter˘
je presidentem Církve, nás nikdy nesvede na scestí. O prorokovi musíme
získat svûdectví a musíme své dûti uãit, aby naslouchaly jeho slovÛm.

Místní vedoucí knûÏství jsou také povoláni Bohem, aby nám pomá-
hali. Máme je podporovat a pomáhat jim. Máme b˘t ochotné naslou-
chat jejich radám a doporuãením, neboÈ jsou dávány, aby nás vedly
v osobním Ïivotû.

Budeme-li projevovat lásku a úctu prorokovi a místním vedoucím,
budou k tomu více inklinovat i lidé kolem nás.

V˘zva
Prostudujte si nûjak˘ prorokÛv proslov z nedávné doby. UplatÀujte
jeho uãení ve svém kaÏdodenním Ïivotû. Diskutujte s rodinou o zod-
povûdnostech proroka a místních vedoucích knûÏství.
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Dal‰í pasáÏe z písem

■ 1. Nefi 22:2 (Duch oznamuje prorokÛm rÛzné vûci)

■ Nauka a smlouvy 21:1, 4–6 (pfiijímejte prorokovo slovo, jako by bylo
od Boha)

■ Nauka a smlouvy 43:1–7 (zjevení Církvi jsou dávána pouze prostfied-
nictvím toho, kter˘ je k tomu ustanoven)

■ Nauka a smlouvy 107:71–74 (biskup je soudce v Izraeli)

Pfiíprava uãitelky
NeÏ budete uãit tuto lekci:

1. Pfieãtûte si Zásady evangelia, kapitolu 9 „Proroci BoÏí“.

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 lépe si uvûdomovat, co nám Pán radí
ohlednû souãasného zla a toho, jak mu mÛÏeme ãelit.

Satanova moc, jeho zámûry a klamání
„Vypráví se jeden pfiíbûh o tfiech muÏích, ktefií se u jedné dopravní
spoleãnosti ucházeli o místo fiidiãe autobusu. Úspû‰n˘ uchazeã mûl
pak jezdit autobusem po nebezpeãn˘ch horsk˘ch silnicích nad vyso-
k˘mi srázy. KdyÏ se zeptali prvního, jak umí fiídit, odpovûdûl: ‚Jsem
dobr˘, zku‰en˘ fiidiã. DokáÏu jet tak blízko srázu, Ïe se pneumatika
vozu dotkne okraje srázu, ale nikdy ho nepfiejede.‘

‚To jste dobr˘ fiidiã,‘ fiekl zamûstnavatel.

Druh˘ muÏ se chvástal: ‚To já jsem je‰tû lep‰í. Umím jezdit tak pfiesnû,
Ïe pneumatika pfieãnívá – polovina jede po okraji srázu a druhá polo-
vina je ve vzduchu nad okrajem.‘

Zamûstnavatel byl zvûdav, ãím se pochlubí tfietí muÏ, ale pfiíjemnû ho
pfiekvapilo, kdyÏ usly‰el: ‚Já se jednodu‰e dokáÏu drÏet co nejdále od
okraje, jak je to jen moÏné.‘ Není tfieba se ptát, kter˘ muÏ nakonec
toto místo získal.“ (Spencer W. Kimball, The Miracle of Forgiveness
[1969], 217–218.)

Na‰e cesta Ïivotem prochází v tûchto posledních dnech nebezpeãn˘m
územím (viz 2. Timoteovi 3:1). Máme si poãínat jako onen tfietí fiidiã. Tak,
jako se moudfie vyh˘bal nebezpeãí on, máme se i my vyh˘bat zlu svûta.

■ Pfieãtûte 1. Tessalonicensk˘m 5:22. Proã je dÛleÏité, abychom se vyh˘-
baly i zdání zla?

■ Pfieãtûte Moroniho 7:12, 14. Co nás pfiesvûdãuje k tomu, abychom
ãinily zlo?

Písma oznaãují ìábla neboli Satana za nepfiítele Boha (viz Moroni 7:12)
a niãitele lidsk˘ch du‰í (viz Helaman 8:28). Je znám pod mnoha jmény,
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z nichÏ nûkterá vypovídají o jeho zámûrech: zl˘ (viz NaS 93:37), „niãitel“
(NaS 101:54), „poku‰itel“ (Matou‰ 4:3) a „otec v‰ech lÏí“ (2. Nefi 2:18).

Víme, Ïe Satan a jeho následovníci jsou duchové, ktefií nemají tûlo
z masa a kostí a ktefií touÏí po tom, aby vlastnili na‰e smrtelné tûlo
(viz Matou‰ 8:28–32). Onen zl˘ se snaÏí uãinit nás v‰echny uboh˘mi.
Chce nás pfiipravit o svobodu jednání, odvrátit nás od vûãn˘ch cílÛ,
zotroãit si nás a zniãit nás. Satan pouÏívá lÏí, podvodÛ a polopravd
k tomu, aby nás pokou‰el a aby se nás zmocnil.

President Spencer W. Kimball o Satanovi fiekl: „Zkrá‰luje zlo, aby
vypadalo jako nûco pûkného, pfiíjemného, snadného a dokonce dob-
rého.“ („The Blessings and Responsibilities of Womanhood“, Ensign,
Mar. 1976, 70.)

Satan se snaÏí rozvrátit domov a rodinu. Jednou z mnoha jeho metod
jsou útoky na úlohu, kterou dal Pán Ïenám. „Satan a jeho komplicové
… odlákávají Ïeny od jejich prvofiad˘ch zodpovûdností manÏelek,
matek a tvÛrkyÀ domova.“ (N. Eldon Tanner, Conference Report, Oct.
1973, 124; nebo Ensign, Jan. 1974, 7.)

Ve snaze Ïeny oklamat pfiichází Satan s argumenty, díky nimÏ se ‰patné
jednání mÛÏe zdát pfiijateln˘m.

■ PoÏádejte nûkterou ãlenku tfiídy, aby pfieãetla nahlas následující
klamné argumenty, které dnes sl˘cháme ve svûtû:

1. Potrat: „Je to mé tûlo. Mohu si s ním dûlat, co chci.“

2. Sexuální nemorálnost: „Dûlá to kaÏd˘.“

3. ManÏelství: „Je lep‰í zjistit, zda se k sobû hodíme, tím, Ïe spolu
budeme Ïít pfied sÀatkem. ManÏelství je stejnû staromódní.“

4. Rozvod: „Pokud vám to spolu neklape, vzdej to.“

5. Drogy: „Je to zábava. MÛÏe‰ se díky nim cítit skuteãnû skvûle.“

6. Pornografie: „Je tfieba ãíst v‰echny moÏné materiály, abychom byli
dobfie informovaní.“

7. Úloha Ïeny: „Jsi pfiíli‰ inteligentní na to, abys marnila ãas doma
s dûtmi. MÛÏe‰ b˘t mnohem uÏiteãnûj‰í nûkde jinde.“

8. Homosexualita: „Nemáme skr˘vat své skuteãné pocity. Potfiebujeme
pochopení a toleranci.“

9. Kontrola porodnosti: „Pokud máte dûti, nemûli byste jich mít pfiíli‰
mnoho. Zemû je i tak pfielidnûná.“
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Star‰í Delbert L. Stapley radil: „Buìte si vûdomi Satanova lstivého
pÛsobení a mûjte se pfied ním na pozoru, protoÏe on se nikdy nepfie-
stane snaÏit svést nás na scestí. Je odborník na vytváfiení iluze, Ïe nûco
je zajímavé a dobré, i kdyÏ nás to ve skuteãnosti mÛÏe morálnû zniãit.
Nevûfií ve svobodu jednání a chtûl by ovládat na‰i mysl, my‰lenky a
ãiny. S jeho pÛsobením se stále více mÛÏeme setkat ve filmech, televiz-
ních pofiadech, ãasopisech a v jednání lidí i národÛ.“ (Conference
Report, Apr. 1975, 32; nebo Ensign, May 1975, 22.)

Jak mÛÏeme ãelit zlu 
Zlu mÛÏeme odolávat tím, Ïe se fiídíme moudr˘mi radami na‰ich
vedoucích, tím, Ïe jsme oddány svému rozhodnutí zlo pfiemáhat, a
tím, Ïe usilujeme o vedení Ducha Svatého.

¤iìme se radami sv˘ch vedoucích
Vedoucí Církve, ktefií stojí za pravdou a spravedlivostí, nám radí
ohlednû zla dne‰ní doby. Sestra Elaine L. Jacková, b˘valá generální
presidentka Pomocného sdruÏení, fiekla: „Jsme uãeny … proroky,
vidoucími, zjevovateli a dal‰ími generálními autoritami, ktefií jsou
nositeli knûÏství BoÏího. Jejich poselství jsou urãena v‰em ãlenÛm
Církve. Máme-li ‚u‰i k sly‰ení‘ (Matou‰ 11:15), mÛÏeme rozpoznat,
Ïe Pán fiíká: ‚[Praveno] m˘m vlastním hlasem nebo hlasem sluÏeb-
níkÛ m˘ch, to je totéÏ.‘ (NaS 1:38)“ (Conference Report, Oct. 1996,
107; nebo Ensign, Nov. 1996, 78.)

Je tfieba, abychom se seznamovaly s tím, co nám na‰i církevní vedoucí
fiíkají, a abychom jejich rad dbaly a uãily tûmto pravdám svou rodinu.

■ PoÏádejte nûkolik ãlenek tfiídy, aby pfieãetly nahlas následující slova
na‰ich církevních vedoucích:

Potrat
„Vzhledem k roz‰ífienému zájmu spoleãnosti o otázku potratu znovu
potvrzujeme, Ïe Církev JeÏí‰e Krista Svat˘ch posledních dnÛ se vÏdy
stavûla proti dobrovolnému potratu. První pfiedsednictvo Církve varo-
valo proti tomuto zlu jiÏ pfied více neÏ sto lety. Opakovanû jsme radili
lidem kdekoli, aby se odvrátili od neblahé praxe potratÛ provádûn˘ch
proto, Ïe se to lidem z osobních nebo spoleãensk˘ch dÛvodÛ hodí.

Církev si je vûdoma, Ïe ve v˘jimeãn˘ch pfiípadech mÛÏe b˘t potrat
ospravedlniteln˘ – v pfiípadû, Ïe k tûhotenství do‰lo v dÛsledku incestu
nebo znásilnûní; je-li kompetentní lékafiskou autoritou potvrzeno váÏné
ohroÏení Ïivota nebo zdraví Ïeny; nebo je-li kompetentní lékafiskou
autoritou zji‰tûno, Ïe plod je natolik po‰kozen, Ïe nepfieÏije porod. Toto
v‰ak nejsou automatické dÛvody pro potrat. I v tûchto pfiípadech má
manÏelsk˘ pár uvaÏovat o potratu teprve tehdy, aÏ tuto vûc proberou
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spoleãnû a se sv˘m biskupem, a poté, co k nûmu prostfiednictvím mod-
litby získají boÏské schválení.

Dobrovolné potraty jsou v zásadním rozporu s Pánov˘m pfiíkazem:
‚Nepokrade‰; ani nezcizoloÏí‰ ani nezabije‰ ani nebude‰ ãiniti nic tomu
podobného.‘ (NaS 59:6.) Naléháme na v‰echny, aby zachovávali posvát-
nost lidského Ïivota a tím dosáhli ‰tûstí, které je slíbeno tûm, jiÏ dodr-
Ïují Pánova pfiikázání.“ („Statement Issued on Abortion“, Church News,
19 Jan. 1991, 5.)

Sexuální nemorálnost
„Intimnosti mimo trval˘ závazek manÏelství jsou Pánem zakázány,
protoÏe podkopávají Jeho zámûry. V posvátné smlouvû manÏelství
jsou takové vztahy v souladu s Jeho plánem. Dojde-li k nim v jakékoli
jiné formû, jsou proti Jeho vÛli. ZpÛsobují váÏnou citovou a duchovní
újmu. I kdyÏ si to ti, ktefií se na nich podílejí, neuvûdomují nyní, dojde
k tomu pozdûji.

Sexuální nemorálnost se stává pfiekáÏkou pro vliv Ducha Svatého a pro
v‰echny jeho povzná‰ející, osvûcující a posilující schopnosti. Je zdrojem
mocn˘ch tûlesn˘ch a citov˘ch podnûtÛ. Postupem ãasu vytváfií neodo-
latelnou touhu, která pfiestupníka nutí ke spáchání je‰tû váÏnûj‰ího hfií-
chu. Plodí sobeckost a mÛÏe vést k takovému agresivnímu chování,
jako je surovost, potrat, sexuální t˘rání a zneuÏívání a násiln˘ trestn˘
ãin. Tyto podnûty mohou vést k homosexuálnímu jednání a jsou zlé a
naprosto ‰patné.

Sexuální pfiestupek … odãerpá va‰i duchovní sílu, podkope va‰i víru
v JeÏí‰e Krista a oslabí va‰i schopnost Mu slouÏit. Vytrvalá a ochotná
poslu‰nost zvy‰uje va‰i sebedÛvûru a va‰e schopnosti. Buduje charak-
ter, kter˘ vám umoÏní ãelit obtíÏn˘m úkolÛm a problémÛm a pfieko-
návat je. OpravÀuje vás k tomu, abyste od Pána získávali inspiraci a
sílu.“ (Richard G. Scott, Conference Report, Oct. 1994, 50–51; nebo
Ensign, Nov. 1994, 38.)

ManÏelství
„My, První pfiedsednictvo a Rada Dvanácti apo‰tolÛ Církve JeÏí‰e
Krista Svat˘ch posledních dnÛ slavnostnû prohla‰ujeme, Ïe manÏelství
mezi muÏem a Ïenou je ustanoveno Bohem a Ïe rodina je stfiedem
Stvofiitelova plánu pro vûãn˘ osud jeho dûtí.“ (Rodina – Prohlá‰ení
svûtu, Liahona, fiíjen 1998, 24.)

Rozvod
„Proã v‰echny ty rozpadlé domovy? Co se to dûje s manÏelstvími, jeÏ
vznikla z upfiímné lásky a touhy po vzájemné oddanosti, vûrnosti a
pravdivosti? …
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Zji‰Èuji, Ïe hlavním dÛvodem b˘vá vût‰inou sobeckost. …

Na toto v‰e existuje lék. Nespoãívá v rozvodu. Spoãívá v evangeliu
Syna BoÏího. Byl to On, kdo fiekl: ‚ProtoÏ, coÏ BÛh spojil, ãlovûk neroz-
luãuj.‘ (Matou‰ 19:6.) Lékem na vût‰inu manÏelsk˘ch problémÛ není
rozvod. Je jím pokání. Není to rozdûlení. Je to jednodu‰e poctivost,
která vede ãlovûka k tomu, aby se vzchopil a dostál sv˘m povinnos-
tem. Je to ono zlaté pravidlo.“ (Gordon B. Hinckley, Conference Report,
Apr. 1991, 97; nebo Ensign, May 1991, 73–74.)

Drogy
„Stejnû tak se varujte drog. Mohou vás zcela zniãit. Zbaví vás rozumo-
v˘ch schopností. Zotroãí vás záludn˘m a hrozn˘m zpÛsobem. Zniãí
va‰e tûlo i va‰eho ducha. Vytvofií ve vás takovou neodolatelnou touhu,
Ïe pro její uspokojení budete schopni udûlat cokoli.“ (Gordon B.
Hinckley, Liahona, ãervenec 1998, 53.)

Pornografie
„Îijete ve svûtû hrozn˘ch poku‰ení. Pornografie svou ohavnou ‰pínou
zaplavuje zemi jako hroziv˘, pohlcující pfiíliv. Je to jed. Nedívejte se na
ni ani ji neãtûte. Zniãí vás, pokud to budete dûlat. Zbaví vás sebeúcty.
Oloupí vás o cit pro krásy Ïivota. Srazí vás k zemi, vtáhne do moãálu
zl˘ch my‰lenek a moÏná i zl˘ch ãinÛ. Vyvarujte se jí. Vyh˘bejte se jí
stejnû, jako byste se vyh˘bali zhoubné nemoci, neboÈ je stejnû smrtelná.
Buìte ctnostní v my‰lenkách a skutcích. BÛh ve vás zámûrnû zasadil
boÏskou touhu, která mÛÏe b˘t snadno zvrácena ke zl˘m a niãiv˘m
koncÛm.“ (Gordon B. Hinckley, Liahona, leden 1998, 56.)

Úloha Ïeny
„Obracím se k matkám, dcerám a Ïenám, aÈ jsou kdekoli, dovolte mi
zdÛraznit skuteãnost, Ïe kvÛli va‰emu velkému potenciálu a pozitiv-
nímu vlivu na Ïivot nás v‰ech je Satan odhodlán vás zniãit. NemÛÏete
mu dûlat ústupky. Musíte mít odvahu, sílu, touhu a odhodlání Ïít tak,
jak si to pfieje Pán – dobr˘m a ãist˘m Ïivotem. …

Dívky, pfiipravte se na pfievzetí úlohy matky tím, Ïe získáte znalosti a
moudrost dobr˘m vzdûláním. Uãíme, Ïe sláva BoÏí je inteligence, a
proto si v‰ichni musíme b˘t vûdomi toho, co se dûje kolem nás, a b˘t
pfiipraveni zmafiit Satanovy pokusy odvrátit nás od na‰eho boÏského
urãení. S poznáním, moudrostí, odhodláním a Duchem Pánû, kter˘
nám bude pomáhat, mÛÏeme uspût.“ (N. Eldon Tanner, Conference
Report, Oct. 1973, 126, 127; nebo Ensign, Jan. 1974, 8, 10.)

Homosexualita
„PánÛv zákon morálního jednání znamená zdrÏenlivost mimo zákonné
manÏelství a vûrnost v nûm. Sexuální vztahy jsou správné jen mezi
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manÏelem a manÏelkou, kde jsou vhodnû vyjadfiovány v rámci man-
Ïelského svazku. Jakékoli jiné sexuální chování, vãetnû … homosexuál-
ního nebo lesbického jednání, je hfií‰né. Ti, ktefií v takov˘ch praktikách
setrvávají nebo ktefií k tomu podnûcují druhé, jsou podrobeni církev-
nímu disciplinárnímu fiízení. …

Takovéto my‰lenky nebo pocity, nehledû na jejich pfiíãinu, mohou a
mají b˘t pfiekonány a hfií‰né chování má b˘t ukonãeno. Lze toho
dosáhnout vírou v Boha, upfiímn˘m pokáním a vytrvalou snahou.“
(First Presidency letter, 14 Nov. 1991.)

Kontrola porodnosti

„Kolik dûtí má mít manÏelsk˘ pár? Tolik, o kolik se dokáÏe postarat!
Péãe o dûti samozfiejmû spoãívá v nûãem více neÏ jen v tom, Ïe je pfii-
vedeme na svût. Dûti potfiebují lásku, péãi, v˘uku, jídlo, obleãení, uby-
tování a potfiebují získat dobré základy pro to, aby se samy mohly stát
dobr˘mi rodiãi. Mnoho rodiãÛ Svat˘ch posledních dnÛ projevuje víru
v BoÏí slib, Ïe jim poÏehná, budou-li dodrÏovat pfiikázání, a proto
mají velké rodiny. Dal‰í rodiãe se o to snaÏí, ale nejsou dûtmi poÏeh-
náni, nebo ne tolika, kolik by si jich pfiáli. V této tak osobní záleÏitosti
nemáme jeden druhého soudit.“ (Dallin H. Oaks, Conference Report,
Oct. 1993, 101; nebo Ensign, Nov. 1993, 75.)

„Pán nám fiekl, abychom se mnoÏili a naplnili zemi, abychom se tak
mohli radovat ze svého potomstva, a neexistuje vût‰í radost neÏ radost
ze ‰Èastn˘ch dûtí v dobr˘ch rodinách. Pán v‰ak nestanovil jejich poãet a
ani Církev to neudûlala. Toto je posvátná záleÏitost ponechaná na man-
Ïelském páru a na Pánovi.“ (Gordon B. Hinckley, Cornerstones of a
Happy Home [pamphlet, 1984], 6.)

■ Kde se mÛÏeme dozvûdût, ãemu na‰i vedoucí uãí ohlednû aktuálních
témat? (Vyzvûte nûkterou ãlenku tfiídy, aby pfieãetla oddíl „Slova
na‰ich Ïijících prorokÛ“ v kapitole 10 Zásad evangelia.)

Star‰í Gene R. Cook nás vyzval, abychom stály za tím, co je správné,
a stateãnû obhajovali vûc Pána. Uvedl pfiíklad Ïeny, která právû to
udûlala ve velmi nároãné situaci:

„Byla na obûdû s nûkolika ãleny Církve; nûktefií byli aktivní, nûktefií
neaktivní; bylo tam i nûkolik neãlenÛ. ¤eã se stoãila na potrat a antikon-
cepci a jedna neãlenka hovofiila na toto téma … velmi emocionálnû.
Nesprávnû uvedla, Ïe si myslí, Ïe na potratu není nic ‰patného a [vyjád-
fiila i dal‰í extrémní názory]. Tato dobrá sestra v Církvi stála pfied obtíÏ-
n˘m rozhodnutím, zda má hovofiit o poãasí nebo na jiné nekontroverzní
téma, nebo zda se má ozvat a fiíci pravdu. Tato skvûlá Ïena se rozhodla
pro to druhé. Nejprve vysvûtlila, co k [tûmto] vûcem fiekl Pán, a poté
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vyjádfiila svÛj vlastní názor vydáním svûdectví. … Jedna z neaktivních
Ïen pak za touto dobrou sestrou pfii‰la a svûfiila se jí, Ïe nikdy pfiedtím
nerozumûla 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.)

■ Proã bylo dÛleÏité, Ïe tato sestra vûdûla, co Pán fiekl k tûmto aktuálním
otázkám? Proã máme vûdût, co Pán fiekl o zlu v na‰í dobû?

Star‰í Marvin J. Ashton radil toto:

„Nikdy nebylo dÛleÏitûj‰í neÏ nyní, abychom se jako ãlenové Církve
JeÏí‰e Krista Svat˘ch posledních dnÛ postavili za své pfiesvûdãení,
zÛstávali v nûm pevní a za v‰ech okolností si poãínali moudfie.
Nesmíme se nechat zmanipulovat nebo rozãílit lidmi, ktefií skrytû
podporují rozbroje ohlednû aktuálních otázek.

Je-li nûco v rozporu s BoÏími zákony, Církev musí zaujmout stanovisko
a musí ho dát najevo. …

Na‰í úlohou je vysvûtlit své stanovisko logikou, pfiátelsk˘m pfiesvûdão-
váním a pfiesn˘mi fakty. …

Postavíme-li se proti zlu dne‰ka, … dokáÏeme své pfiesvûdãení vyjád-
fiit bez zaÈat˘ch pûstí, zvy‰ování hlasu a rozvifiování sporÛ? … Toho
mÛÏeme nejlépe dosáhnout … spí‰e správnou oddaností neÏ spory.“
(Conference Report, Apr. 1978, 9–10, 12; nebo Ensign, May 1978, 7–9.)

■ Pfieãtûte Almu 38:10–12. Jak máme podle tûchto ver‰Û sdílet své
pfiesvûdãení?

Buìme oddané ve svém rozhodnutí pfiekonávat zlo

■ UkaÏte tuto my‰lenku napsanou na tabuli a nahlas ji pfieãtûte: Je tfieba
mít na pamûti, Ïe „Satan nad námi nemá Ïádnou moc, pokud mu ji
nedáme. … BÛh nás nikdy nenutí dûlat to, co je správné, a Satan
nemá moc donutit nás dûlat to, co je ‰patné.“ (Sterling W. Sill,
Conference Report, Apr. 1970, 30; Improvement Era, June 1970, 45.)

Je tfieba, abychom se Satanovi postavily stateãnû a odhodlanû. Poté,
co president Spencer W. Kimball pfievyprávûl MojÏí‰ovu zku‰enost
se Satanem (viz MojÏí‰ 1:1–24), vysvûtlil, proã je to nutné: „Pokud se
Satanovi postavíme, tak ho to, stejnû jako v MojÏí‰ovû pfiípadû, rozlítí.
Hlasitû kfiiãel, tfiásl se a chvûl a pak od MojÏí‰e, kter˘ byl odhodlan˘, ode-
‰el. Ode‰el od MojÏí‰e s pláãem a náfikem a skfiípûním zubÛ. Nemohl
dûlat nic jiného. KdyÏ mu fieknete ‚Odejdi ode mû, Satane‘, musí odejít.
KaÏdá du‰e, která má smrtelnost, je silnûj‰í neÏ Satan, je-li tato du‰e
odhodlaná.“ („The Blessings and Responsibilities of Womanhood“,
Ensign, Mar. 1976, 71; kurzíva pfiidána.)
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■ Proã musíme b˘t odhodlané a rozhodné v na‰em pfiání zbavit se
Satanova vlivu? Jak nás mÛÏe znalost této zásady uklidnit a
povzbudit?

Vyhledávejme vedení Ducha Svatého
Je nám doporuãováno, abychom pfii snaze odolávat zlu vyhledávaly
vedení Ducha Svatého. President Marion G. Romney nám pfiipomnûl, Ïe
„nesmíme – a nemusíme – b˘t oklamáni ani nakaÏeni … zl˘mi naukami
a praktikami. A nebudou mít na nás vliv, budeme-li mít na pamûti, kdo
jsme, a budeme-li vyuÏívat prostfiedkÛ, kter˘mi nás Pán obdafiil, aby-
chom je dokázali rozeznat a vyhnout se jim.

Nikdy nezapomínejme –

… Ïe ná‰ duch je potomek poãat˘ nebesk˘mi nesmrteln˘mi rodiãi;

Ïe základním smyslem na‰í existence zde na zemi ve smrtelnosti je b˘t
zkou‰eni, aby se ukázalo, zda budeme dûlat to, co nám fiíká Pán. …

Je dÛleÏité, abychom mûli na pamûti, Ïe volba, kterou ãiníme, kdyÏ se
rozhodujeme, co je dobré a co ‰patné, je tím nejdÛleÏitûj‰ím rozhodnu-
tím, které kdy uãiníme. Na ní závisí na‰e ‰tûstí, nebo utrpení po cel˘
ãas a celou vûãnost.

Je zcela evidentní, spravedlivé a pravdivé, Ïe BÛh – ná‰ Otec v nebi,
a Jeho milovan˘ Syn JeÏí‰ Kristus – ná‰ Vykupitel, by nás neuvedli
do této situace, kde tolik záleÏí na na‰ich rozhodnutích, aniÏ by nám
poskytli nûco, ãím bychom mohli dobro od zla rozli‰it. Tento prostfie-
dek, kter˘ nám dali, je hlas Ducha.“ („The Voice of the Spirit“, Ensign,
Aug. 1978, 3–4.)

■ Pfieãtûte Efezsk˘m 6:11–18. Jak souvisí vedení Ducha Svatého s oble-
ãením si celého odûní BoÏího?

Závûr
Satan má velkou moc a vliv. Jak se bude blíÏit PánÛv Druh˘ pfiíchod,
Satan se bude více snaÏit nás oklamat a zniãit. Budeme-li v‰ak odhod-
lané a rozhodné, mÛÏeme zlu v dne‰ní dobû odolat.

ProtoÏe První pfiedsednictvo a Kvorum Dvanácti si je vûdomo fale‰-
n˘ch filozofií a ‰patností ve svûtû, neustále nás varují a uãí nás tak,
jak je Pán nabádá. Chceme-li získat sílu a ochranu, musíme se jejich
radami fiídit.

Máme mít na mysli radu presidenta Ezry Tafta Bensona ohlednû
toho, jak odolat zlu svûta: „Svat˘m posledních dnÛ na celém svûtû
fiíkáme: … DodrÏujte BoÏí pfiikázání. ¤iìte se radami Ïijícího pro-
roka. … Uãte své dûti, aby kráãely zpfiíma pfied Pánem. Modlete se
s rodinou ráno a veãer. … ‚Nepodléhejte ‰patnému, ale vÏdy mu



Lekce 14

117

vzdorujte dobrem.‘ (Vergilius.)“ (Conference Report, Apr. 1978, 48;
nebo Ensign, May 1978, 34.)

V˘zva
Modlete se o moudrost v rozeznávání zla a v tom, abyste mu doká-
zaly odolat. Stateãnû se zastávejte dobra. Pfiipravujte se na PánÛv
Druh˘ pfiíchod. Odolávejte zlu v dne‰ní dobû tím, Ïe budete uplatÀo-
vat Pánovu radu zaznamenanou v Nauce a smlouvách 45:57: Buìte
moudfií, pfiijmûte pravdu, vezmûte si Ducha Svatého za prÛvodce a
nenechte se oklamat.

Dal‰í pasáÏe z písem

■ ¤ímanÛm 12:21 (pfiemáhejte zlo dobrem)

■ 1. Nefi 22:16–26 (spravedliví se nemusejí bát)

■ 2. Nefi 9:28–39 (jak hrozné je podlehnout Satanov˘m svodÛm)

■ MojÏí‰ 4:4 (Satan je otcem v‰ech lÏí)

Pfiíprava uãitelky
NeÏ budete uãit tuto lekci:

1. Pfieãtûte si Zásady evangelia, kapitolu 3 „JeÏí‰ Kristus, ná‰ vyvolen˘
VÛdce a Spasitel“ a kapitolu 4 „Svoboda rozhodování“.

2. Napi‰te na tabuli: Satan nad námi nemá Ïádnou moc, pokud mu ji
nedáme. … BÛh nás nikdy nenutí dûlat to, co je správné, a Satan nemá
moc donutit nás dûlat to, co je ‰patné. (Sterling W. Sill.)

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 úloze protivenství v na‰em Ïivotû.

Pochopme smysl zkou‰ek a protivenství

■ Zazpívejte v‰echny tfii sloky písnû „Dfiíve neÏ svÛj opustí‰ dÛm“
(ZNPPD 1, str. 77).

Star‰í Robert E. Wells vyprávûl o zku‰enosti, která mu pomohla zís-
kat nov˘ náhled na smysl zkou‰ek a protivenství: „V posledních 
30 letech jsem létal na mnoha rÛzn˘ch typech letadel, jak ve Spo-
jen˘ch státech, tak v zemích Latinské Ameriky. Nedávno, kdyÏ jsem
se vrátil do [Spojen˘ch] státÛ po nûkolikaleté nepfiítomnosti, mi jeden
blízk˘ pfiítel nabídl, abych se proletûl jeho nov˘m [letadlem]. …

Hovofiili jsme o tom, zda splÀuji podmínky pro to, abych mohl b˘t
kryt jeho poji‰tûním, a ukázalo se, Ïe potfiebuji absolvovat zku‰ební
let s kvalifikovan˘m inspektorem, protoÏe od chvíle, kdy jsem letûl
s tímto typem letadla, jiÏ uplynula nûjaká doba.

Zafiídili jsme to a já jsem se v urãenou hodinu setkal u letadla s in-
spektorem. PfiedloÏil jsem mu své pilotní prÛkazy z USA, Argentiny,
Paraguaye a Ekvádoru a palubní deníky z letÛ s Cesnou 310 pfies
dÏungle, hory, pou‰tû, mezinárodní hranice, atd. Ti‰e se usmál, ale
neudûlalo to na nûj Ïádn˘ dojem a jen fiekl: ‚Sly‰el jsem o vás a nepo-
chybuji, Ïe jste toho nalétal hodnû, ale musím pfiedpokládat, Ïe pfii
tûchto letech ‰lo v‰echno hladce. Teì ale nastartujeme tohoto ptáãka
a podíváme se, jak umíte létat, kdyÏ je v‰echno proti vám!‘

Bûhem následující hodiny se postaral o to, aby bylo v‰echno ‰patnû!
Simuloval v‰echny nepfiedvídané situace, které ho jen napadly. Vypnul
to, co mûlo b˘t zapnuto. Zapnul to, co mûlo b˘t vypnuto. SnaÏil se,
abych ztratil orientaci nebo zpanikafiil. Chtûl skuteãnû poznat, jak umím
létat, kdyÏ nic není tak, jak b˘t má! Nakonec vystoupil, podepsal se mi
do palubního deníku a oznámil mi: ‚Jste schopen …‘

Souãástí smyslu Ïivota je, abychom byli zkou‰eni, provûfiováni a testo-
váni, jak budeme slouÏit Pánovi. Prorok Joseph [Smith] fiekl, Ïe budeme
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zkou‰eni, aby se ukázalo, zda budeme slouÏit a zÛstaneme vûrni
navzdory v‰em úskalím. NeÏ jsme sem pfii‰li, vûdûli jsme, Ïe budeme
zkou‰eni mnoha nepfiízniv˘mi okolnostmi: nehodami, chorobami a
nemocemi, které nás mají provûfiit; poku‰eními a rozpt˘leními, která
nás mají vyzkou‰et; zklamáními, sklíãeností, neúspûchy, nezdary a
v‰emi moÏn˘mi situacemi, které mají zjistit ná‰ charakter. …

Otázkou stále zÛstává: Jak umíte létat, kdyÏ je v‰echno proti vám? Jak
umíte Ïít, kdyÏ jste podrobeni v‰em moÏn˘m zkou‰kám, testÛm a pro-
vûrkám va‰í vûrnosti?“ (Robert E. Wells, „How Well Can You Fly It
When Everything Goes Wrong?“ New Era, June 1978, 4–6.)

■ Co je smyslem zkou‰ek? Proã je dÛleÏité nauãit se b˘t vûrné v ãasech
zkou‰ky?

■ Jak˘m zkou‰kám mÛÏete v Ïivotû ãelit?

Je zfiejmé, Ïe zkou‰ky a protivenství potkávají kaÏdého, nehledû na to,
jak spravedliví jsme. President John Taylor k tomu poznamenal: „Sly‰el
jsem, jak Prorok Joseph jednou Dvanácti fiekl: ‚Budete muset projít v‰e-
moÏn˘mi zkou‰kami. A je stejnû nezbytné, abyste byli zkou‰eni, jako to
bylo nezbytné pro Abrahama a dal‰í muÏe BoÏí, a (fiekl dále) BÛh vás
bude stíhat a sevfie vás a bude drásat aÏ do srdce, a nebudete-li schopni
to snést, nebudete zpÛsobilí pro dûdictví v celestiálním království
BoÏím.‘“ (Deseret News [Weekly], 29 Aug. 1883, 498.)

Jak ãelit protivenství
Sestra Stella Oaksová, matka star‰ího Dallina H. Oakse, vyprávûla pfií-
bûh o nûkolika sv˘ch zkou‰kách a trápeních a o tom, jak se nauãila se
s nimi vyrovnávat:

„Vytvofiit si schopnost kráãet s vírou znamená navázat s Nebesk˘m
Otcem osobní vztah, nikdy nepochybovat, Ïe On fiídí maliãkosti na‰eho
Ïivota, a b˘t schopni v tûÏk˘ch chvílích fiíci: ‚Tvá vÛle se staÀ.‘ Této
schopnosti musí kaÏdá du‰e dosáhnout sv˘m vlastním zpÛsobem tak,
Ïe tvÛrãím zpÛsobem proÏívá v‰echny nároãné zku‰enosti, které ji
mohou potkat. Pro mû bylo zkou‰kou nauãit se poslechnout pfiíkaz,
kterého jsem se bála – smífiit se s nadcházející smrtí svého manÏela po
pouh˘ch jedenácti letech manÏelství a zhostit se nároãného úkolu osa-
mocené matky a Ïeny.

Sledovala jsem, jak Lloyd [manÏel] kaÏd˘m dnem slábne a ztrácí se. …

Jedné ãervnové noci jsem o samotû poklekla k modlitbû a zcela vyãer-
paná jsem v té pozdní noãní hodinû pfiem˘‰lela, jak moc musí b˘t ãlo-
vûk pokorn˘, aby na své prosby obdrÏel odpovûì. Právû tehdy jsem
pocítila, Ïe mû zalil duch klidu, naprostá jistota, Ïe BÛh je nade v‰ím a
Ïe zde vládne Jeho vÛle, a ne moje. Koneãnû jsem dokázala fiíci: ‚Tvá
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vÛle se staÀ‘ a b˘t pfii tom klidná. … Uklidnila jsem se ve své vífie a
zjistila jsem, Ïe mám v Pána novou dÛvûru.

I kdyÏ mû nyní obklopoval ten nádhern˘ klid, stejnû jsem nemohla
spát, a tak jsem znovu rozsvítila. KdyÏ jsem sáhla po Nauce a smlou-
vách, … otevfiela se na oddíle, v nûmÏ [mi bylo pfiedáno poselství]. …
Bylo mi dáno poznat, Ïe Pán mû miluje a Ïe dostanu sílu, abych své
poslání dokázala splnit. PociÈovala jsem, jak mû objímá láska, a ta mû
od onoho v˘znamného okamÏiku, kdy se mÛj Ïivot promûnil, provází
aÏ do dne‰ní doby. I nadále jsem mûla tûÏkosti a fie‰ila jsem nároãné
úkoly, ale vÏdy s jasnou znalostí, Ïe JeÏí‰ je Kristus, ná‰ Vykupitel, a Ïe
nás posiluje v na‰ich protivenstvích, která musejí pfiicházet ve v‰ech
vûcech.“ („Thy Will Be Done“, Leon Hartshorn, comp., Remarkable
Stories from the Lives of Latter-day Saint Women, 2 vols. [1973–75],
2:183–184.)

■ âemu se sestra Oaksová nauãila díky sv˘m zkou‰kám? âemu jste se
díky protivenství nauãily vy, je-li to nûco, o ãem je vhodné hovofiit
pfied tfiídou?

■ Proã je dÛleÏité, abychom se nauãily pfiijímat Pánovu vÛli?

Díky tomu, Ïe sestra Oaksová projevovala víru, získávala posilu a
uji‰tûní z písem a spoléhala se na JeÏí‰e Krista, zjistila, Ïe se se sv˘mi
zkou‰kami dokáÏe vyrovnat. TotéÏ platí i pro kaÏdou z nás.

Víra v na‰eho Spasitele
JeÏí‰ Kristus nám pomÛÏe nést na‰e bfiímû, budeme-li Ho vyhledávat.

■ Pfieãtûte Matou‰e 11:28–30. Jaké poÏehnání je slíbeno tûm, ktefií pfii-
cházejí k JeÏí‰i Kristu?

Star‰í Richard G. Scott fiekl: „Projevovat víru znamená mít dÛvûru, Ïe Pán
ví, co s vámi dûlá, a Ïe to dokáÏe uskuteãnit pro va‰e vûãné dobro, i kdyÏ
nechápete, jak to mÛÏe dokázat. Jsme jako malé dûti, co se t˘ãe porozu-
mûní vûãn˘m záleÏitostem a jejich dopadu na nás zde ve smrtelnosti.
Pfiesto se obãas chováme, jako bychom vûdûli v‰echno. Procházíte-li
zkou‰kami podle Jeho zámûru a dÛvûfiujete-li Mu a projevujete-li v Nûj
víru, bude vám pomáhat. Tato podpora bude obvykle pfiicházet krok za
krokem, po tro‰kách. Zatímco budete procházet jednotliv˘mi údobími,
budou bolesti a obtíÏe z toho, jak rostete, pokraãovat. Kdyby se vÏdy
v‰echno vyfie‰ilo, jakmile o to poÏádáte, nemohli byste rÛst. Vá‰ Otec
v nebi a Jeho milovan˘ Syn vás dokonale milují. NeÏádali by po vás, aby-
ste proÏili ani o okamÏik více tûÏkostí, neÏ je naprosto nezbytné pro vá‰
osobní uÏitek nebo pro uÏitek tûch, které máte rádi.“ (Conference Report,
Oct. 1995, 19; nebo Ensign, Nov. 1995, 17.)
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Modlitba a pÛst
„Modlitba v obtíÏné chvíli je velk˘ dar. Od jednoduch˘ch zkou‰ek aÏ
po na‰i zahradu getsemanskou nás modlitba mÛÏe spojit s Bohem –
na‰ím nejvût‰ím zdrojem útûchy a rady.“ (Ezra Taft Benson, Conference
Report, Oct. 1974, 91; nebo Ensign, Nov. 1974, 66.)

Potfiebujeme-li od Pána zvlá‰tní pomoc, máme mít na pamûti, Ïe sílu
mÛÏeme získat i z pÛstu. Doprovodíme-li modlitby pÛstem, mÛÏeme
pociÈovat Ducha a poznat, co si Otec ohlednû nás pfieje. (Viz lekce 6
„PÛst“ v Îenû Svat˘ch posledních dnÛ, ãást A.)

■ Jak nám mÛÏe modlitba pomoci vyrovnávat se s na‰imi problémy?

■ Proã je pfii modlitbû dÛleÏitá víra a dÛvûra v Pána?

■ Proã Pán nûkdy nechává na‰e bfiímû na nás, i kdyÏ Ho upfiímnû
prosíme, aby ho z nás sÀal?

Písma
V písmech je mnoho pasáÏí, které nás mohou osvítit, povzbudit a utû‰it.
V písmech mÛÏeme najít odpovûdi na své otázky. Vedení nám mohou
poskytnout i slova Ïijících prorokÛ. KdyÏ ãelíme problémÛm posíleny
poselstvími z písem, dodá nám to novou míru odvahy a vedení.

■ PoÏádejte nûkterou ãlenku tfiídy, aby se podûlila o zku‰enost s tím,
jak z písem získala posilu pro vyfie‰ení nebo zvládnutí nûjakého
problému.

KnûÏská poÏehnání
Máme v˘sadu obdrÏet poÏehnání prostfiednictvím knûÏství. Tato
poÏehnání mohou b˘t udûlena z mnoha dÛvodÛ, mezi nûÏ patfií
nemoc, tûÏkosti a zkou‰ky. (Viz lekce 12 „Obfiady knûÏství“ v Îenû
Svat˘ch posledních dnÛ, ãást A.)

■ Vyzvûte ãlenky tfiídy, aby se podûlily o zku‰enost s tím, jak byly
v obtíÏné dobû posíleny díky knûÏskému poÏehnání.

President Ezra Taft Benson vysvûtlil, kdy napfiíklad mÛÏeme poÏádat
o poÏehnání: „O poÏehnání z rukou knûÏství mÛÏeme poÏádat ve
zvlá‰tû obtíÏné dobû, nebo oãekáváme-li nûjakou nároãnou událost.
I Prorok Joseph Smith poÏádal Brighama Younga o poÏehnání a jeho
du‰i se dostalo útûchy a vedení.“ (Conference Report, Oct. 1974, 92;
nebo Ensign, Nov. 1974, 66.)

Také na‰e patriarchální poÏehnání nám mÛÏe pomoci získat porozumûní
a vedení. Studiem tohoto v˘jimeãného poÏehnání mÛÏeme ãasto nalézt
odpovûdi na své problémy nebo obavy.
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SluÏba a práce
Zapojíme-li se do pomoci druh˘m lidem, povznese to na‰e my‰lenky
nad na‰e vlastní problémy. President Lorenzo Snow fiekl: „KdyÏ se
cítíte trochu sklíãeni, rozhlédnûte se kolem sebe a najdûte nûkoho, kdo
je v je‰tû hor‰í situaci neÏ vy; jdûte za ním a zjistûte, co ho trápí, a pak
se to snaÏte vyfie‰it s moudrostí, kterou vám Pán dal; a první vûc, které
si v‰imnete, bude to, Ïe va‰e sklíãenost je pryã, Ïe pociÈujete ulehãení,
je s vámi Duch Pánû, a v‰echno se vám zdá jasnûj‰í.“ (Conference
Report, Apr. 1899, 2–3.)

Síla od druh˘ch
Opravdoví pfiátelé, ktefií dokáÏí naslouchat na‰im problémÛm a dokáÏí
nám poradit a povzbudit nás, jsou v tûÏk˘ch obdobích velmi prospû‰ní.
Prorok Joseph Smith napsal o své radosti z pfiátel: „Jak sladk˘ je hlas
pfiítele; i jedin˘ projev pfiátelství z jakéhokoli zdroje probouzí a povo-
lává k ãinu ve‰keré pocity naplnûné sympatiemi.“ (Teachings of the
Prophet Joseph Smith, sel. Joseph Fielding Smith [1976], 134.)

Na‰e nejvût‰í pfiátelství mají zaãínat v rodinû a odtud se mají ‰ífiit dál.
Sv˘m pfiátelÛm mÛÏeme pomoci nést jejich bfiemena a oni nám mají
pomoci nést ta na‰e.

■ Pfieãtûte Mosiá‰e 18:8–9. Jakou zodpovûdnost jsme na sebe vzali
smlouvou kfitu?

■ Jak mÛÏeme pomoci pfiátelÛm nést jejich bfiemena?

Sná‰ejme dobfie své tûÏkosti
KdyÏ byl Prorok Joseph Smith neoprávnûnû vûznûn v Liberty
v Missouri, obdrÏel zjevení v odpovûì na své prosby k Pánovi. Toto
zjevení se nachází v Nauce a smlouvách 121 a obsahuje informace o
poÏehnáních, která mÛÏeme získat, pokud své tûÏkosti sná‰íme dobfie.

■ Pfieãtûte Nauku a smlouvy 121:7–8. Jaká poÏehnání byla Josephu
Smithovi slíbena, bude-li své tûÏkosti sná‰et dobfie?

■ Jak˘ rozdíl je mezi tím, kdyÏ nûco pouze sná‰íme, nebo kdyÏ to
sná‰íme dobfie?

George A. Smith pfiipomnûl radu, kterou mu dal Joseph Smith: „[Joseph]
mi fiekl, Ïe se nikdy nemám nechat odradit tûÏkostmi, které mû mohou
potkat. Kdyby mû hodili do nejhlub‰í jámy Nového Skotska nebo kdyby
se na mû navr‰ily Skalnaté hory, nesmím se tím nechat odradit, ale mám
vytrvat, projevovat víru a uchovávat si odvahu, a dostanu se nahoru.“
(Quoted in My Errand from the Lord: A Personal Study Guide for Melchizedek
Priesthood Quorums, 1976–77, 175–176.)
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Chceme-li vytrvat v tûÏkostech tak, jak bylo uvedeno, mÛÏe nám
pomoci to, Ïe si poloÏíme tuto otázku: „Jak mohu tuto zku‰enost pro-
mûnit v poÏehnání pro svÛj Ïivot? âemu se z této zku‰enosti mohu
nauãit?“

Star‰í Robert E. Wells fiekl: „Nûkdy uplyne mnoho let bez problémÛ
a pak se zdá, Ïe pfiijdou v‰echny najednou, a nám pfiipadá, Ïe to bfie-
meno nedokáÏeme unést. Ale pfies to v‰echno mÛÏeme ãerpat sílu ze
dvou vûcí: 1) Je‰tû neÏ jsme sem pfii‰li, vûdûli jsme, Ïe to bude takové,
a pfiesto jsme sem chtûli pfiijít, protoÏe poÏehání z toho, Ïe vytrváme
vûrnû aÏ do konce, nám pfiinese vûãné oslavení. 2) Nikdy nebudeme
pokou‰eni více, neÏ dokáÏeme snést.“ (New Era, June 1978, 5.)

■ Pfieãtûte 1. Korintsk˘m 10:13. Jak nám Pán pomáhá sná‰et zkou‰ky?

Po tûÏkostech pfiicházejí poÏehnání

■ Pfieãtûte Jana 16:33. Pán nás uji‰Èuje, Ïe i v tûÏk˘ch ãasech mÛÏeme
pociÈovat klid.

Díky tomu, Ïe Job ve svém velkém souÏení vytrval, dostalo se mu
poÏehnání. Pán Joba pfiijal, a „coÏ mûl Job, rozmnoÏil to Hospodin
dvénásobnû. … A tak poÏehnal Hospodin Jobovi k posledku více neÏli
v poãátku jeho.“ (Job 42:10, 12.)

■ Pfieãtûte Nauku a smlouvy 58:2–4. Proã musíme zÛstat vûrné i
v dobách zkou‰ek? Jaká poÏehnání jste obdrÏely díky tomu, Ïe jste
v nároãném období zÛstaly vûrné?

Tak jako JeÏí‰ Kristus získal svou slávu poté, co vytrval ve v‰ech vûcech,
mÛÏeme ji obdrÏet i my. „Ten, kdo zÛstane stál˘m a nebude pfiemoÏen,
ten bude spasen.“ (Joseph Smith–Matou‰ 1:11.)

Závûr
V tomto Ïivotû se setkáme s mnoha protivenstvími. Pán fiekl Proroku
Josephu Smithovi, Ïe vytrpí mnoho tûÏkostí. Také mu ãásteãnû vysvût-
lil proã: „Vûz, synu mÛj, Ïe v‰echny tyto vûci ti dají zku‰enosti a
budou pro dobro tvé.“ (NaS 122:7.) Toto povzbuzující uji‰tûní umoÏ-
nilo Josephovi dobfie sná‰et jeho tûÏkosti. Sliby dané jemu platí i pro
nás: „TudíÏ, neboj se toho, co ãlovûk mÛÏe uãiniti, neboÈ BÛh bude
s tebou na vûky vûkÛ.“ (NaS 122:9.)

V˘zva
Studujte písma, obzvlá‰tû Nauku a smlouvy 121 a 122, abyste porozu-
mûly tomu, jak ãelit protivenství. Modlete se o sílu a vedení, abyste
dobfie sná‰ely svá trápení a pfiekonaly je. Pamatujte na to, Ïe nejvût‰í
poÏehnání ãasto pfiicházejí poté, co jsme zakusily nûjaké trápení.
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Bûhem t˘dne si ãtûte tyto sloky z náboÏenské písnû „Jak pevn˘ to základ“
nebo se jí nauãte nazpamûÈ.

3. Tak Já s tebou jsem, tobû netfieba se bát,
vÏdyÈ Já jsem tvÛj BÛh, nepadne‰, zÛstane‰ stát.
Pomoc tvoje jsem pro jak˘koliv ãas,
a i kdyÏ bude‰ klesat, Já pozvednu tû zas.

4. AÏ tû povolám, abys pro‰el hlubok˘mi vodami,
fieky zármutku tû nezaplaví.
NeboÈ budu s tebou, tv˘m strastem poÏehnám
a tvÛj nejhlub‰í zármutek tobû posvûtím.

5. AÏ cesta tvá povede skrz palãivé zkou‰ky,
má plnû postaãující milost bude tvou posilou.
Plamen ti neublíÏí; m˘m zámûrem
je strávit tvou strusku a tvé zlato proãistit.

7. Du‰i, která v JeÏí‰e vkládá dÛvûru,
jeho nepfiátelÛm nevydám, to nedopustím.
Kdyby i celé peklo se snaÏilo touto du‰í otfiást,
já ji nikdy, nikdy neopustím! (Hymns, no. 85.)

■ Na závûr si s tfiídou zazpívejte píseÀ „Jak pevn˘ to základ“ (ZNPPD 1,
str. 7).

Dal‰í pasáÏe z písem

■ Îalm 23 (Pán je mÛj past˘fi)

■ Matou‰ 5:10–12 (poÏehnaní jsou ti, ktefií jsou pronásledováni pro
spravedlivost)

■ Filipensk˘m 1:29 (trpût pro Krista)

■ Filipensk˘m 4:13 (Kristus nás posiluje)

■ 1. Petrova 2:20 (trpûlivost v utrpení)

Pfiíprava uãitelky
NeÏ budete uãit tuto lekci:

1. Pfieãtûte si Nauku a smlouvy 121 a 122.

2. Pfiipravte se, abyste mohly na úvod lekce zazpívat píseÀ „Dfiíve neÏ
svÛj opustí‰ dÛm“ (ZNPPD 1, str. 77).

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 povzbudit k tomu, abychom ctily své rodiãe a
mûly je rády.

Proã máme ctít své rodiãe?
První ãtyfii pfiikázání z Desatera nám fiíkají, jak se máme chovat ke
svému Nebeskému Otci, a pfiipomínají nám, jakou vÛãi Nûmu máme
zodpovûdnost. Páté pfiikázání nám fiíká, jakou zodpovûdnost máme
vÛãi sv˘m pozemsk˘m rodiãÛm.

■ Pfieãtûte Exodus 20:12. Proã nám Nebesk˘ Otec dává pfiikázání ctít
na‰e rodiãe?

Jako ve v‰ech pfiikázáních je pro nás i v dodrÏování pfiikázání ctít své
rodiãe Spasitel pfiíkladem. I v utrpení, kdyÏ visel na kfiíÏi, JeÏí‰ projevil
zájem o svou pozemskou matku (viz Jan 19:26–27).

Nûkdy máme sklon se domnívat, Ïe ctít své rodiãe neznamená nic
jiného neÏ je poslouchat. KdyÏ v‰ak Pán fiekl „Cti otce svého i matku
svou“, myslel tím nepochybnû nûco více neÏ jen poslu‰nost. Ve slovní-
cích je uvedeno nûkolik definic slova ctít. Vût‰ina definic hovofií o
ohledu, respektu, úctû, obdivu a váÏnosti. Ctít své rodiãe znamená
nûco více neÏ je jen poslouchat a prokazovat jim úctu. Také to zna-
mená upfiímnû je milovat, protoÏe to sami chceme. Pokud opravdu
své rodiãe ctíme, chceme plnit jejich spravedlivé poÏadavky. Dbáme
jejich spravedliv˘ch rad a doporuãení.

Vût‰ina z nás má rodiãe, k nimÏ pociÈujeme úctu a lásku, a proto je pro
nás jednoduché je ctít. Pro jiné lidi, ktefií takové pocity ke sv˘m rodi-
ãÛm moÏná nechovají, to mÛÏe b˘t obtíÏné. Nikdo v‰ak není zbaven
povinnosti ctít své rodiãe, aÈ to mÛÏe b˘t jakkoli tûÏké. Pokud na‰i
rodiãe nedodrÏují pfiikázání, mÛÏeme se ptát, zda si na‰i úctu zaslouÏí.
Páté pfiikázání nám v‰ak jednodu‰e fiíká, Ïe je máme ctít – a z této
povinnosti nás neomlouvá tím, Ïe by dodalo podmínku ve smyslu,
„jsou-li ãleny Církve“, „jsou-li bohatí, zdraví a vzdûlaní“ nebo „pokud
si úctu zaslouÏí“.
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Máme se fiídit pfiíkladem „jedné mladé Ïeny, která byla rozhodnuta zlep-
‰it svÛj postoj k rodiãÛm, [a] tak se o to upfiímnû modlila k Nebeskému
Otci. Pfii modlitbû se rozhodla, Ïe Pánu za rodiãe podûkuje, i kdyÏ to
pfiedtím nikdy neudûlala. Jakmile tyto díky vyslovila, napadly ji ihned
dÛvody, proã má b˘t za své rodiãe vdûãná. Po modlitbû vstala a byla
naplnûna novou láskou a pochopením pro dva lidi, ktefií, jak si uvûdo-
mila, jsou ve skuteãnosti stejnû tak dûti BoÏí jako ona sama.“ (Look unto
Me in Every Thought: Mia Maid Course B, Young Women [1978], 42.)

■ Jmenujte nûkteré dÛvody, proã máme své rodiãe ctít a b˘t za nû
vdûãné.

■ Jak nám to, Ïe své rodiãe ctíme, pomáhá projevovat lásku
Nebeskému Otci?

„Jedni manÏelé z Ameriky byli v Evropû pozváni na veãefii k jednomu
lékafii. Zaujalo je, jak zdvofiile a uctivû se v‰ichni chovali k babiãce,
která s rodinou bydlela. KdyÏ se o tom zmínili, lékafie to pfiekvapilo.
Odpovûdûl: ‚BÛh pouÏil rodiãe k tomu, aby nás stvofiil. NemÛÏeme
k nim b˘t neuctiví, aniÏ bychom tím byli neuctiví k Bohu.‘“ (Family
Home Evening Manual 1967, 172.)

Jak mÛÏeme ctít své rodiãe?

■ Pfieãtûte Efezsk˘m 6:1–3. Jak nám Pavel navrhuje, abychom ctily
své rodiãe? Jak Pavel omezuje na‰i poslu‰nost? Co to znamená
„poslouchejte [je] v Pánu“?

Kromû toho, Ïe rodiãe posloucháme, je mÛÏeme ctít i jinak. Jedna
mladá sestra, Estilla Ayalaová, napsala, jak se nauãila toto pfiikázání
naplÀovat:

„Od m˘ch pûti let aÏ do 18 byl ná‰ rodinn˘ Ïivot velmi neradostn˘. Jako
nejstar‰í z devíti dûtí jsem velmi tûÏce nesla, kdyÏ matka a mlad‰í souro-
zenci trpûli surovostí opilého otce. âasto jsem si fiíkávala: ‚Jak bych do
na‰eho domova mohla vnést trochu ‰tûstí?‘

Ve ãtrnácti letech, kdyÏ jsem studovala na stfiední ‰kole, mi nûkdo
fiekl, Ïe jedním z BoÏích pfiikázání je, Ïe máme ctít své rodiãe. Velmi
mû to zaujalo, a tak jsem se zeptala: ‚Jak své rodiãe mÛÏu ctít?‘ Bylo
mi fieãeno, abych se dobfie uãila a byla dobrá ve ‰kole, a to Ïe rodiãe
potû‰í. A tak toto pfiikázání budu dodrÏovat tím, Ïe se budu dobfie
uãit. Byla jsem ‰Èastná. ¤íkala jsem si: ‚MoÏná tím dokáÏu vnést do
na‰eho domova trochu ‰tûstí.‘ A tak jsem se pilnû uãila, abych byla
nejlep‰í studentkou ve tfiídû, a rozhodla jsem se, Ïe se budu chovat
tak, abych byla tou nejlep‰í dcerou ve mûstû. V‰ichni si mû za to
váÏili a mûli mû rádi, ale doma se nic nezmûnilo.
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Myslela jsem si, Ïe pro to urãitû mÛÏu udûlat je‰tû nûco víc, a tak jsem
se zeptala na dal‰í BoÏí pfiikázání a bylo mi fieãeno ‚Miluj bliÏního
svého jako sebe sama‘. A tak jsem zaãala pracovat v nemocnici, kde
jsem slouÏila nemocn˘m, z nichÏ nûktefií byli velmi chudí, a v‰echny
jsem si velmi oblíbila. Byla jsem ‰Èastná, Ïe plním i toto pfiikázání, ale
doma bylo v‰echno stále pfii starém. Ke v‰emu je‰tû bratr zaãal koufiit
a pít a nechtûl si ode mû nechat poradit.

V té dobû mi uÏ bylo 18 let a mnû pfiipadalo, Ïe v‰echno to úsilí bylo
k niãemu. Pfiesto jsem si uchovala velkou víru v Boha a nenechala jsem
se odradit. Mûla jsem pocit, Ïe mÛÏu udûlat je‰tû nûco jiného.

Zanedlouho jsem ode‰la z domova, abych se vûnovala odbornému
studiu. Celou tu dobu jsem na svou rodinu myslela a pfiem˘‰lela jsem,
co se tam asi dûje. Za dvacet dva dní jsem pfiijela domÛ na náv‰tûvu a
matka mi pfii‰la naproti s pláãem. Myslela jsem, Ïe se stalo nûco hroz-
ného, ale ona mû objala a fiekla: ‚Od chvíle, kdy jsi ode‰la na ‰kolu,
otec ani jednou nepil.‘

Byla jsem nesmírnû ‰Èastná. Otec mû objal, a kdyÏ jsme ve‰li dovnitfi,
matka mi fiekla, Ïe ten veãer, kdy jsem odjela, pfii‰li mormon‰tí misio-
náfii. ‚Otec pfieãetl skoro celou Knihu Mormonovu a chce se nechat
pokfitít,‘ fiekla. Úplnû mû to ohromilo!

Otec se stal takov˘m jako dítû. V jeho oãích jsem vidûla pokání a
pokoru. Naprosto se zmûnil. Najednou pfiestal koufiit a pít a snaÏil se
dodrÏovat pfiikázání, kter˘m ho misionáfii uãili. Ke mnû se choval
jako ke královnû a k matce a sourozencÛm jako ke královské rodinû.

Nakonec se nechala pokfitít celá na‰e rodina: rodiãe a pût dûtí, které na
to mûly vûk, vãetnû mû. MÛj otec se ve sv˘ch 40 letech stal tím nejlep-
‰ím otcem na svûtû a zaãal b˘t neobyãejnû pokorn˘ a mÛj bratr bude
brzy slouÏit jako misionáfi. Co víc bych si mohla pfiát? Vím, Ïe mé obûti
nebyly zbyteãné, a vím, Ïe evangelium JeÏí‰e Krista udûlalo z na‰eho
domova jeden z nej‰Èastnûj‰ích na svûtû!“ („The Change in My Father“,
Ensign, Feb. 1975, 42–43.)

■ Jak sestra Ayalaová ctila své rodiãe? Jak mÛÏeme ve svém Ïivotû
uplatnit to, co dûlala ona?

Jiná mladá sestra, Lois Christensenová, vyprávûla, jak ctila své
rodiãe ona:

„Jsem si jistá, Ïe na‰e uãitelka Nedûlní ‰koly nevûdûla, jak nesplnitelná
je její Ïádost. ‚Bratfii a sestry,‘ fiekla, ‚chtûla bych, abyste kaÏd˘ slíbil, Ïe
bûhem pfií‰tího t˘dne fieknete svému otci, Ïe ho máte rádi.‘

Vypadalo to jednodu‰e. Já jsem ale vûdûla, Ïe to nedokáÏu. ¤íkala jsem
si: MoÏná kdybych mûla takového otce, jakého mají nûktefií jiní, dokázala
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bych mu to fiíct. Ale mÛj otec nebyl vÛbec aktivní v Církvi. Pfiipadalo mi,
Ïe je necitliv˘, a témûfi jsme spolu nekomunikovali. UÏ léta jsme si o
niãem váÏnû nepromluvili. Kromû toho, slova ‚Mám tû rád‘ jsem v na‰í
rodinû je‰tû asi nikdy nesly‰ela. Mûla jsem pocit, Ïe to, o co nás na‰e uãi-
telka Nedûlní ‰koly právû poÏádala, bych nikdy nezvládla.

Po závûreãné modlitbû jsem poãkala, aÏ ostatní ode‰li, a pak jsem na‰i
uãitelku oslovila.

‚Sestro Innesová, to, o co jste nás poÏádala, je dobrá vûc. Ale myslím si,
Ïe bych z tohoto úkolu mûla b˘t omluvena. Víte, jak˘ mÛj táta je, a já
bych mu nûco takového prostû nedokázala fiíct.‘

Sestra Innesová to ale nevidûla tak jednoznaãnû. Podívala se na mû a
odpovûdûla: ‚AÈ je tvÛj otec jak˘koli nebo aÈ se chová jakkoli, potfiebuje
to od tebe sly‰et, stejnû jako to potfiebují sly‰et v‰ichni tátové. Chci,
abys mi slíbila, Ïe ten úkol splní‰.‘

Souhlasila jsem, ale bûhem nûkolika následujících dní mi to dûlalo
velké starosti. Vûdûla jsem, Ïe se jich zbavím, jen kdyÏ svÛj úkol spl-
ním. Jednoho veãera, kdyÏ uÏ v‰ichni ‰li spát, jsem nervóznû ãekala na
vhodn˘ okamÏik, abych to mohla fiíct. Otec dokoufiil cigaretu a vstal,
aby vysypal popelník do ko‰e. Chvûjícím se, nervózním a témûfi nesly-
‰iteln˘m hlasem jsem fiekla: ‚Tati, mám tû ráda.‘

Stál ke mnû obrácen zády a neobrátil se, nic nefiekl ani nic neudûlal.
Nebyla jsem si jistá, zda mû sly‰el. A tak jsem to slabû opakovala. ‚Tati,
mám tû ráda.‘ A pak se ke mnû velmi pomalu obrátil. Mému necitli-
vému, neoblomnému otci tekly po tváfiích slzy. Objal mû a pevnû mû
stiskl a políbil mû na vlasy. Pokud si vzpomínám, bylo to poprvé za
‰estnáct let mého Ïivota, kdy jsme se s otcem objali.“ (Pfiíbûh vyprávûn
Lindû Marx Terryové, „Telling My Father I Loved Him“, Ensign, Feb.
1978, 51.)

■ Co tato sestra udûlala, aby svému otci projevila úctu? Jak by to
pomohlo i nám ctít své rodiãe?

■ Diskutujte o následujících moÏnostech, jak mÛÏeme rodiãÛm proje-
vovat úctu. Napi‰te na tabuli moÏnosti, které ãlenkám tfiídy pfiipa-
dají nejvhodnûj‰í.

Podporujme v rodinû soulad a jednotu.

Buìme laskavé, milující, spolehlivé a milé.

Nikdy neudûlejme nic, za co bychom se stydûly, kdyby to matka
nebo otec vidûli.

Za v‰ech okolností se chovejme k rodiãÛm s úctou.
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Buìme citlivé k pocitÛm rodiãÛ.

Dûlejme jim ãest a chovejme se tak, aby mûli dÛvod b˘t na nás hrdí.

Buìme mírotvorci a buìme pfiíkladem evangelia JeÏí‰e Krista.

■ Jak mÛÏeme konkrétnû pouÏít tato doporuãení, abychom tak ctily
své rodiãe? Jak mÛÏeme ctít své rodiãe, kdyÏ jsme se sv˘mi pfiáteli?
DoplÀte dal‰í nápady k seznamu na tabuli.

Nûkdy, kdyÏ je nám pfiipomenuto, Ïe máme ctít své rodiãe, si myslíme,
Ïe to platí pfiedev‰ím pro dûti. Toto pfiikázání v‰ak nestanovuje Ïádné
vûkové omezení, dokdy máme rodiãe ctít. Nehledû na to, kolik nám je
let, toto pfiikázání platí i pro nás.

■ UkaÏte obrázek 16a „Îena se stará o starého rodiãe“.

„KdyÏ byl JeÏí‰ na zemi, Îidé zmûnili zákon, podle nûhoÏ mûli ctít
svého otce a matku. ¤íkali, Ïe pokud nûkdo slíbí, Ïe peníze, které by
jinak pouÏil na péãi o své rodiãe, vûnuje církvi, nemusí se jiÏ o jejich
potfieby starat. JeÏí‰ je upozornil, Ïe vytvofiením tohoto pravidla poru-
‰ili BoÏí zákon; Ïe nectili svého otce a matku. (Viz Matou‰ 15:1–6.)“
(Family Home Evening Manual 1967, 167.)

■ UkaÏte obrázek 16b „Rut a Noémi“.

V Bibli ãteme pfiíbûh o Rut, která spoleãnû se svou tchyní Noémi a ‰va-
grovou Orfou ovdovûla. Noémi své dvû snachy povzbuzovala, aby se
vrátily domÛ. Orfa ji poslechla, ale Rut s tchyní zÛstala a fiekla:

„NenuÈ mne, abych tû opustiti a od tebe odjíti mûla. Nebo kamÏ se koli
obrátí‰, pÛjdu, a kdekoli bydliti bude‰, i já bydliti budu; lid tvÛj lid mÛj,
a BÛh tvÛj BÛh mÛj.

Kdekoli umfie‰, umru, a tu pochována budu.“ (Rut 1:16–17.)

Rut a Noémi se pak vrátily do Moábu, kde Rut sbírala klasy na polích
a zabezpeãila tak Noémi ve stáfií.

■ âemu se od Rut mÛÏeme nauãit ohlednû péãe o staré rodiãe?

President Joseph F. Smith fiekl: „Dûti, pamatujte na své rodiãe. Poté, co o
vás peãovali po léta, kdy jste byli zraniteln˘mi dûtmi, poté, co vás sytili,
‰atili a vzdûlávali, poté, co vám poskytli lÛÏko, na kterém jste si mohli
odpoãinout, a udûlali pro va‰e dobro v‰e, co bylo v jejich silách, neza-
nedbávejte je, aÏ zeslábnou a sehnou se pod tíhou let. Neopou‰tûjte je,
ale … udûlejte v‰e, co je ve va‰ich silách, abyste se postarali o jejich
pohodlí a blaho.“ (Gospel Doctrine, 5th ed. [1939], 314.)

■ Jakou zodpovûdnost máme vÛãi potfiebám sv˘ch rodiãÛ? Jak se máme
o tyto potfieby postarat?
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Nûktefií ãlenové mají rodiãe, ktefií nesouhlasili s jejich vstupem do Církve.
Tito ãlenové mohou mít pocit, Ïe tím, Ïe jejich pfiání neposlechli a Ïe do
Církve vstoupili, poru‰ili pfiikázání ctít své rodiãe. S touto otázkou bojo-
vala i Renée Pool Vorhausová, jedna Ïidovská sestra:

„Co jsem se s tím natrápila! Jak bych mohla tfieba i jen pomyslet na
to, Ïe se stanu mormonkou? V‰ichni mí prarodiãe, tety, str˘cové,
sestfienice a bratranci zemfieli pfii holocaustu za 2. svûtové války.
Jejich smrt, stejnû jako smrt dal‰ích 6 milionÛ ÎidÛ, byla zbyteãná.
Kdybych nyní vefiejnû prohlásila, Ïe JeÏí‰ je Kristus, neprohlásila
bych tím zároveÀ i to, Ïe jejich Ïivot byl zbyteãn˘? Po celá staletí Îidé
trpûli, … protoÏe se nechtûli vzdát své oddanosti a svého pfiesvûd-
ãení. Byli vyhánûni … z jedné zemû do druhé … bez ochrany nebo
zastání ze strany lidsk˘ch zákonÛ. …

Jak bych nyní mohla zavrhnout a zapfiít svÛj lid a jejich jistotu o své vífie…?

S láskou jsem vzpomínala na svou rodinu. S láskou jsem vzpomínala
na své pfiedky. A mûla jsem svÛj judaismus ráda. Ale nyní jsem na‰la
zdroj ve‰keré lásky a uvûdomovala jsem si, Ïe pokud toho chci plnû
vyuÏít, budu se muset stát mormonkou.“ („The God of My Fathers“,
Ensign, Feb. 1978, 21.)

Uprostfied tohoto svého dilematu získala tato sestra nádherné a lásky-
plné svûdectví a potvrzení o tom, Ïe na zemi není nic dÛleÏitûj‰ího,
neÏ b˘t ãlenem pravé Církve. Její rodiãe ji pfiece uãili, aby usilovala o
pravdu, milovala Boha, následovala nabádání svého srdce a Ducha.
Sv˘m rozhodnutím neprojevila rodiãÛm neúctu, ale naopak ctila to,
jak ji vedli k poslu‰nosti Boha a hledání pravdy. Právû sv˘m ãlenstvím
v Církvi mohou obrácení povzbudit své rodiãe a ostatní lidi k tomu,
aby evangelium také pfiijali.

■ Jak mÛÏe novû obrácen˘ projevovat sv˘m rodiãÛm lásku a úctu?

I po smrti sv˘ch rodiãÛ je mÛÏeme ctít tím, Ïe Ïijeme tak, aby na nás
mohli b˘t hrdí. Úctu jim mÛÏeme projevit i tím, Ïe sepí‰eme jejich
rodinnou historii.

■ Jak mÛÏeme nadále ctít své rodiãe i po jejich smrti? DoplÀte dal‰í
nápady k seznamu na tabuli.

Prostfiednictvím poÏehnání chrámu mÛÏeme svou rodinu sjednotit na
vûãnost. Tato v˘sada se vztahuje nejen na na‰i nejuÏ‰í rodinu, ale i na
pfiedky, ktefií nás zde na zemi pfiede‰li. Star‰í Theodore M. Burton o
tom fiekl: „[Na‰i pfiedci] dostali slib, Ïe i kdyÏ se narodí v dobû a na
místû, kde jim za jejich Ïivota nebude moci b˘t kázáno evangelium,
BÛh jim poskytne spasitele z jejich potomkÛ, aby nakonec mohli získat
v‰echna poÏehnání, která jim byla slíbena. Tûmito spasiteli jsme my.“
(God’s Greatest Gift [1976], 233; kurzíva pfiidána.) (Dal‰í informace o
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rodinné historii viz lekce 20 v této pfiíruãce „Na‰e zodpovûdnosti ve
vztahu k chrámu a k rodinné historii“.)

Závûr
Díky sv˘m rodiãÛm jsme získali fyzické tûlo a pfiíleÏitost prokázat se
zde na zemi. Bylo nám pfiikázáno, abychom své rodiãe ctili. V‰ichni se
o to musíme snaÏit tím, Ïe budeme Ïít podle zásad evangelia a Ïe se
budeme fiídit pfiíkladem JeÏí‰e Krista.

V˘zva
UvaÏujte o tom, jak své rodiãe mÛÏete ctít. Napi‰te si seznam toho, jak
je mÛÏete ctít kaÏd˘ den. Pfiipravte si nûjakou ãinnost, kterou byste
projevily úctu sv˘m prarodiãÛm. UãiÀte pfiedsevzetí, Ïe tento t˘den
fieknete rodiãÛm (osobnû nebo dopisem), Ïe je máte rády a jste za nû
vdûãné, a uveìte alespoÀ jeden konkrétní dÛvod.

Dal‰í pasáÏe z písem

■ Leviticus 20:9 (nezlofieãte otci ani matce)

■ Pfiísloví 6:20–22; 23:22–26 (fiiìte se nabádáním rodiãÛm)

■ Matou‰ 19:19 (cti otce a matku)

■ 1. Nefi 17:55 (Nefi pfiikazuje bratrÛm, aby ctili své rodiãe)

■ Nauka a smlouvy 98:16 (obrátit srdce dûtí k jejich otcÛm)

Pfiíprava uãitelky
NeÏ budete uãit tuto lekci:

1. Pfieãtûte si oddíl „Zodpovûdnosti dûtí“ v kapitole 37 Zásad evangelia.

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 porozumût tomu, jak mohou domácí
uãitelé posílit na‰i rodinu a jak jim mÛÏeme pomoci v plnûní jejich
zodpovûdností.

Zodpovûdnosti domácích uãitelÛ
„Jeden president kÛlu nedávno vyprávûl o tom, jak spolu s dal‰ími bratry
nav‰tívil tfiídu [Primárek]. KdyÏ vstoupili do uãebny, dostalo se jim pfiiví-
tání a uãitelka, která se snaÏila dûtem pfiiblíÏit v˘znam této zku‰enosti,
se zeptala jednoho malého dítûte v pfiední fiadû: ‚Kolik v˘znamn˘ch lidí
tady dnes je?‘ Dítû se postavilo a zaãalo nahlas poãítat. Zahrnulo do toho
v‰echny v místnosti a do‰lo k v˘sledku sedmnáct. Toho dne tam bylo
sedmnáct velmi v˘znamn˘ch lidí, dûtí a náv‰tûvníkÛ!

Takto to vidí Kristus a tak to máme vidût i my.“ (Marion D. Hanks,
Conference Report, Oct. 1972, 167; nebo Ensign, Jan. 1973, 127.)

Pro Nebeského Otce je kaÏd˘ ãlovûk dÛleÏit˘.

Pán zdÛraznil dÛleÏitost jednotlivce a rodiny tím, Ïe Josephu Smithovi
zjevil plán, díky nûmuÏ mÛÏe knûÏství slouÏit kaÏdému. Pán dal bra-
tfiím pokyn „nav‰tûvovati pfiíbytek kaÏdého ãlena a nabádati je, aby se
modlili nahlas i v skrytu a konali v‰echny rodinné povinnosti“ (NaS
20:47), a aby bdûli nad církví (viz NaS 84:111).

■ Kdo jsou tito uãitelé, po kter˘ch je Ïádáno, aby bdûli nad rodinami
v Církvi?

Dnes se tito uãitelé naz˘vají domácí uãitelé. Jsou povoláni Bohem, aby
bdûli nad Jeho lidem a aby kaÏdého posilovali tak, aby mu to pomohlo
projít Ïivotními zku‰enostmi a vrátit se do BoÏí pfiítomnosti. Mají pomá-
hat kaÏdému jednotlivci a kaÏdé rodinû Ïít plnûji podle evangelia.

Program domácího uãení probíhá pod vedením generálních autorit
Církve. Domácí uãitelé zastupují Pána, biskupa nebo presidenta
odboãky a vedoucího knûÏského kvora. Pomáhají biskupovi nebo
presidentovi odboãky b˘t v úzkém kontaktu s kaÏd˘m jednotlivcem
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a s kaÏdou rodinou ve sboru. Pomáhají zpfiístupnit programy Církve
kaÏdému ãlenovi.

Domácím uãitelem jsou povûfiováni zpÛsobilí nositelé Melchisedechova
knûÏství. Jejich spoleãníkem mÛÏe b˘t dal‰í nositel Melchisedechova
knûÏství nebo nositel Aronova knûÏství ve vûku mlad˘ch muÏÛ. Domácí
uãitelé mají za úkol nav‰tûvovat kaÏdého ãlena u nûho doma.

■ UkaÏte obrázek 17a „Domácí uãitelé na náv‰tûvû u rodiny“.

Jeden bratr, kter˘ byl povolán domácím uãitelem, chtûl tûmto lidem
skuteãnû slouÏit. ¤ekl:

„V Nauce a smlouvách jsem si pfieãetl oddíl, kter˘ popisuje povinnosti.
Obzvlá‰tû na mû zapÛsobila my‰lenka, … Ïe mám bdít nad sv˘mi
rodinami, b˘t s nimi a posilovat je. … (Viz NaS 20.)

Zavázal jsem se Pánovi, Ïe se pokusím … bdít nad sv˘mi rodinami …
tak, jak by to dûlal On. …

V jednom domovû v mém okrsku Ïila vdova. Jednoho dne pfii vánici
jsme ji s manÏelkou uvidûli z auta, jak jde s obtíÏemi na trÏi‰tû. Zasta-
vil jsem u ní a fiekl jsem jí, Ïe to pro nás bude pocta, jestliÏe ji tam
budeme moci dovézt. ¤ekl jsem jí, Ïe bych chtûl, aby mû povaÏovala
za svého pfiítele, a Ïe [nám] má dát pfiíleÏitost pomoci jí, kdykoli to
bude potfiebovat.

‚Moc vám dûkuji,‘ fiekla Ïena. ‚To pro mû je‰tû nikdy Ïádn˘ domácí
uãitel neudûlal.‘

Jednou veãer jsem si uvûdomil, Ïe jsem ji nikdy nevidûl na Ïádné na‰í
spoleãenské akci, a rozhodl jsem se zjistit proã, dokáÏi-li to, aniÏ bych
ji urazil.

KdyÏ jsme u ní se spoleãníkem zaklepali na dvefie, chovala se k nám
velmi vlídnû. …

Koneãnû jsem se odhodlal zeptat se jí na spoleãenské akce.

‚Musím fiíci, Ïe jsem byla nûkolikrát pozvána. Ale nikdy jsem nemûla
pocit, Ïe jsem souãástí kolektivu. Nikdo mû nepozval, abych tam ‰la
s ním, a já jsem se nechtûla vnucovat.‘

Ten mûsíc se s mou Ïenou a se mnou poprvé zúãastnila spoleãenské
akce. Byla za to velmi vdûãná. …

Pozdûji mû napadlo, Ïe tato sestra nemá ve sboru Ïádné povolání.
Zmínil jsem se o tom vedoucímu na‰í skupiny a ten promluvil s bis-
kupem. Zanedlouho tato vdova s vdûãností pfiijala povolání uãitelky
v [Primárkách].
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17a Domácí uãitelé na náv‰tûvû u rodiny
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Díky tûmto zku‰enostem jsem poznal, Ïe b˘t domácím uãitelem zna-
mená b˘t pro rodinu nûco jako druh˘ otec a Ïe domácí uãitel má kaÏdé
rodinû a kaÏdému ãlenovi pfiiná‰et v˘hody kvora, sboru i Církve.“
(„The Spirit of Home Teaching“, Improvement Era, June 1967, 114–115.)

■ Co podle tohoto domácího uãitele znamená bdít nad rodinami, které
má na starost?

Pomáhejme domácím uãitelÛm plnit jejich zodpovûdnosti
Máme se snaÏit, aby se domácí uãitelé cítili v na‰em domovû vítáni,
a to tím, Ïe svoláme v‰echny ãleny rodiny, aby se náv‰tûvy zúãastnili.
MÛÏeme jim navrhnout, aby nás nav‰tívili v dobû, kdy v‰ichni ãlenové
rodiny budou doma. KaÏd˘ ãlen má ctít a respektovat domácí uãitele
jako dobré pfiátele rodiny.

Na své domácí uãitele se máme obrátit, vyskytne-li se u nás nûjak˘
problém nebo nouzová situace. Není-li v na‰em domovû nositel
Melchisedechova knûÏství, mohou nám poskytnout knûÏské poÏeh-
nání. V plnûní jejich povolání jim mÛÏeme pomoci i tím, Ïe v obtíÏ-
n˘ch situacích vyhledáme jejich duchovní podporu. Jeden domácí
uãitel vyprávûl o tom, jak nav‰tûvoval jednu star‰í paní, která byla
upoutána na lÛÏko: „Svûfiila se mi, Ïe si dûlá velké starosti o vnouãe,
které se mûlo následujícího dne podrobit velmi nároãné operaci.
PoÏádala mû, zda bych poklekl u její postele a pomodlil se za zdraví
tohoto vnouãete.“ (Boyd K. Packer, Conference Report, Oct. 1972, 103;
nebo Ensign, Jan. 1973, 90.)

Domácí uãitelé a hlava domácnosti
Domácí uãitelé mají uznávat, podporovat a posilovat hlavu domác-
nosti. Je-li v domovû otec, má b˘t povaÏován za patriarchu – za ãlena
rodiny, kter˘ jí pfiedsedá. Pokud v domovû otec není, má b˘t za pfied-
sedající autoritu povaÏována matka a domácí uãitelé mají pÛsobit skrze
ni a mají jí v její úloze pomáhat. Domácí uãitelé mají také pfiímo praco-
vat se svobodn˘mi, ovdovûl˘mi a dal‰ími ãleny, mají je posilovat a
pomáhat jim v jejich potfiebách.

Domácí uãitelé jsou povzbuzováni, aby se radili s hlavou kaÏdé rodiny,
za kterou jsou zodpovûdni, aby tak poznali a pochopili problémy,
potfieby a situaci rodin, které jim jsou svûfieny, a aby jim tak dokázali
lépe pomoci pfiekonat nároãné problémy, se kter˘mi se setkávají.

Následující pfiíbûh ukazuje, jak byli dva domácí uãitelé uÏiteãní ve svém
povolání díky tomu, Ïe spolupracovali s hlavou rodiny:

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

V posledních dvou letech byl jako nov˘ domácí uãitel pro rodinu
Bowenov˘ch pfiidûlen bratr Walker. Poté, co se s nimi setkal a poho-
vofiil si o stávající situaci s vedoucím knûÏství, bratr Walker mûl siln˘
dojem, Ïe se má zamûfiit na … bratra Bowena. Bûhem následujících
mûsícÛ podle toho zámûrnû a uváÏenû jednal. Napfiíklad [domlouval
schÛzky] prostfiednictvím bratra Bowena. Dûti kontaktoval jen se svo-
lením hlavy rodiny. Pak nûkolikrát pfii‰el na náv‰tûvu jen za bratrem
Bowenem. Bûhem náv‰tûv pak hovofiil o tom, jak by mohl pomoci
kaÏdému ãlenovi jeho rodiny. Zpoãátku byl bratr Bowen tûmito pro-
jevy úcty pfiekvapen, protoÏe to pfiedtím nebylo zvykem, ale brzy si
zaãal bratra Walkera váÏit. U Bowenov˘ch se uskuteãnilo mnoho
srdeãn˘ch náv‰tûv, ale zfiídka bylo rodinû sdûleno poselství, které by
bylo pfiímo zamûfieno na evangelium.

Jednou veãer sedûl bratr Walker sám s bratrem Bowenem v jeho ob˘va-
cím pokoji, a tak se ho zeptal: ‚Same, jak je to moÏné, Ïe s tak úÏasnou
rodinou v Církvi a se v‰ím, co v Církvi dûlají, jsi nikdy neuvaÏoval o
ãlenství v Církvi?‘ Bratr Walker byl pfiekvapen odpovûdí: ‚Asi proto, Ïe
se mû nikdy nikdo nezeptal, jestli o to mám zájem. Vlastnû jsem toho
pfieãetl hodnû z va‰í církevní literatury a vûfiím v to, co vy.‘

O mûsíc pozdûji byl Samuel Bowen pokfitûn do Církve a dnes byla jeho
rodina zpeãetûna … v chrámu.“ (When Thou Art Converted, Strengthen
Thy Brethren: A Study Guide for Melchizedek Priesthood Quorums, 1974–75,
217–218.)

■ Nevûdí-li domácí uãitelé, jak mohou pomoci nûkomu, kdo není ãle-
nem nebo je ménû aktivní, co je zodpovûdností jeho aktivního man-
Ïelského partnera?

Domácí uãitelé mají podporovat hlavu rodiny a mají se pravidelnû ptát,
jak mohou rodinû lépe pomoci.

Jak mohou domácí uãitelé pomoci rodinû
Domácí uãitelé mohou rodinû prospût v mnoha smûrech. Mohou nám
ukázat, jak zorganizovat a vést rodinn˘ domácí veãer. Mohou nás
povzbuzovat k rozvíjení talentÛ. Mohou nám poradit s problémy a
pomoci nám zv˘‰it duchovnost v na‰í rodinû.

Domácí uãitelé mají své poselství a jednání pfiizpÛsobit potfiebám jed-
notlivcÛ a celé rodiny. Mají moÏnost Ïehnat, vést a posilovat jednot-
livce i rodiny. Pfiedev‰ím je tfieba, aby bdûli nad ãleny, ktefií Ïijí sami,
a mají jim pomáhat uspokojovat jejich potfieby. Tito ãlenové jsou ãasto
osamocení a je tfieba, aby pociÈovali bezpeãí a útûchu z toho, Ïe se
domácí uãitelé o nû zajímají.
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Pán od rodiãÛ oãekává, Ïe svou rodinu budou doma uãit evangeliu.
Rodiãe mohou domácí uãitele poÏádat, aby jim v tom pomohli. V jedné
rodinû poÏádali znepokojení rodiãe své domácí uãitele o radu a pomoc
pro svou 18 letou dceru, která chodila s neãlenem. Pfii pfiedchozích sna-
hách vymluvit dcefii tuto známost se rodiãe setkali jen s odmítáním.

„Otec si s domácími uãiteli promluvil o samotû a poÏádal je o tfii vûci.
¤ekl: ‚AÏ nás pfií‰tû pfiijdete nav‰tívit, chtûl bych, abyste si zvlá‰È pro
na‰i rodinu pfiipravili lekci o chrámovém sÀatku. Chtûl bych, abyste
vydali svûdectví o tom, co pro vás tato zásada v Ïivotû znamená.
Nakonec bych byl rád, kdybyste mû o své náv‰tûvû informovali pfie-
dem, protoÏe chci, aby byla doma pfiedev‰ím dcera a mohla si lekci
vyslechnout.‘

Podle domluvy domácí uãitel a jeho mlad˘ spoleãník pfiednesli lekci
o chrámovém sÀatku a vydali svûdectví o poÏehnáních, která plynou
[z] toho, Ïe Ïijeme v souladu s tímto posvátn˘m obfiadem. Dcera na
to zpoãátku nijak nereagovala. Ve schÛzkách pokraãovala. A pak ji
jednou pozdû veãer matka s otcem usly‰eli, jak se vrací ze schÛzky.
Pfii‰la za nimi po ‰piãkách do loÏnice a za‰eptala:

‚Vím, Ïe jste si o svou dceru dûlali starost, ale dnes veãer jsem se roz-
hodla, Ïe se vdám jen v chrámu. Od té doby, co jsme mûli s domácími
uãiteli tu lekci, jsem se hodnû modlila. Teì jsem na své modlitby dostala
odpovûì. UÏ s Tomem nebudu chodit.‘“ (Viz L. Brent Goates, „A New
Dimension in Home Teaching“, Improvement Era, Oct. 1966, 874–875.)

■ Jak tito domácí uãitelé této rodinû pomohli?

Domácí uãitelé mohou pomoci novû pokfitûn˘m ãlenÛm, aby se cítili
dobfie na církevním shromáÏdûní, a to tím, Ïe pomohou misionáfiÛm
kÛlu nebo misionáfiÛm na pln˘ úvazek s v˘ukou pûti lekcí pro nové
ãleny. Nov˘m ãlenÛm mohou také pomoci vytvofiit si ve sboru nebo
v odboãce pfiátelské vztahy se sv˘mi vrstevníky a v‰em ãlenÛm
mohou pomoci zapojit se do církevních ãinností a akcí.

Domácí uãitelé se mají zajímat o fyzické potfieby a duchovní blaho
rodiny. Po jedné duchovní diskusi a modlitbû jist˘ domácí uãitel
rodinû fiekl: „UÏ ãtyfii dny pr‰í. Jak to sná‰í va‰e stfiecha? JestliÏe s ní
budete potfiebovat pomoci, zavolejte mi.“ (George Barber, „Home
Teaching–Great Potential for Service“, Improvement Era, Mar. 1968, 39.)

Po zemûtfiesení v Peru byli dva misionáfii poÏádáni, aby se spojili
s místními ãleny Církve ve své oblasti a aby zjistili jejich potfieby.
Jeden z nich vyprávûl:

„Zeptal jsem se, zda nûkdo ví, kde bychom mohli najít bratra Cardenase
– prvního rádce v pfiedsednictvu odboãky. Poslali mû do zadní ãásti
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tábora. … Pozdravili jsme se … a já jsem se ho zeptal, jestli by nám
neporadil, jak bychom mohli najít ostatní bratry a sestry z odboãky. …

Z kapsy na boku vytáhl sloÏen˘ a pomaãkan˘ list papíru a podal mi
ho. ‚Bratfie,‘ fiekl pokornû, ‚udûlali jsme to, ãemu jste nás uãili, kdyÏ jste
zde pofiádali v˘uku pro kvorum star‰ích. Vyslali jsme domácí uãitele!‘
Na tomto umazaném papífie bylo zapsáno, kde se nalézají v‰echny
rodiny z odboãky kromû dvou a v jaké situaci a v jakém zdravotním
stavu se nacházejí – a v‰echny tyto informace získali a nahlásili domácí
uãitelé!“ (H. Bruce Bowman, „Home Teachers in an Earthquake“,
Ensign, Mar. 1978, 67.)

■ Jak nám mohou informace od domácích uãitelÛ pomoci v nouzov˘ch
situacích?

Bratr George Durrant vyprávûl, jak jeho rodinû pomohl domácí uãitel:

„Chodil k nám ãasto. KdyÏ pfii‰el, oslovoval v‰echny na‰e dûti jménem
a individuálnû s nimi hovofiil. Pozornû naslouchal v‰emu, co fiíkaly.
Vûdûly, Ïe o nû má zájem.

KdyÏ jsme na‰e dûti Ïehnali, stál se mnou v kruhu nositelÛ knûÏství.
KdyÏ na‰e dûti dorÛstaly do vûku, kdy mohly b˘t pokfitûny, hovofiil
s nimi o dÛleÏitosti tohoto v˘znamného obfiadu. KdyÏ vstupovaly do
vody, byl tam jako svûdek a radoval se spoleãnû s námi. Spolu se mnou
jim vkládal ruce na hlavu, kdyÏ jsem je konfirmoval za ãleny Církve.
KdyÏ se ná‰ nejstar‰í syn stal jáhnem, pfii‰el mu tento muÏ pogratulovat.

KdyÏ jsem musel jet na sluÏební cestu, kaÏd˘ den telefonoval k nám
domÛ, aby zjistil, zda je má rodina v pofiádku. KaÏd˘ t˘den, kdyÏ jsme
pfii‰li do kaple, za námi pfii‰el a potfiásl si s námi rukou. KdyÏ jsem jed-
nou onemocnûl, pfii‰el je‰tû s jedním bratrem k nám domÛ a dali mi
poÏehnání. âasto s na‰í rodinou poklekal ke spoleãné modlitbû.

Nikdy nám nekázal, i kdyÏ jsme chtûli b˘t lep‰í díky tomu, jak nám
naslouchal. Lidé ho nepovaÏovali za skvûlého uãitele ani velkého
uãence, ale my jsme z nûho a od nûho pociÈovali sílu a moudrost.
Vyzafioval ducha, díky kterému jsme si ho váÏili a dÛvûfiovali jsme
mu. Neovlivnilo nás ani tolik to, co fiekl, jako to, jak˘ byl.“ (George
Durrant, „The Man I Remember Best“, Improvement Era, May 1970, 42.)

■ PoÏádejte ãlenku tfiídy, aby pohovofiila o tom, jak domácí uãitelé
pomohli její rodinû.

Závûr
Domácí uãitelé zastupují Pána, biskupa nebo presidenta odboãky a
vedoucího knûÏského kvora v tom, Ïe posilují rodiny duchovnû, ãasnû
a citovû. Mohou pomoci rodinám a jednotlivcÛm, ktefií jim byli svûfieni,
tû‰it se z programÛ Církve a mohou je povzbuzovat pfii plnûní jejich
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církevních a rodinn˘ch zodpovûdností. Domácí uãitelé spolupracují
s hlavou kaÏdé rodiny na posilování domova a na tom, aby se rodina
pfiipravila na oslavení.

V˘zva
Pozvûte své domácí uãitele na mimofiádn˘ rodinn˘ domácí veãer, kter˘
s rodinou uspofiádáte mimo pondûlní veãer. ObraÈte se na domácí uãi-
tele, kdyÏ se ocitnete v nouzi. Informujte je o osobních a rodinn˘ch
potfiebách a o své situaci.

Dal‰í pasáÏe z písem

■ 2. Timoteovi 2:2 (vûrní muÏi mají uãit druhé)

■ Nauka a smlouvy 20:46–47 (knûÏí mají nav‰tûvovat ãleny a bdít
nad nimi)

■ Nauka a smlouvy 44:6 (star‰í mají nav‰tûvovat chudé a potfiebné)

■ Nauka a smlouvy 82:19 (kaÏd˘ ãlovûk má usilovat o blaho svého
bliÏního)

Pfiíprava uãitelky
NeÏ budete uãit tuto lekci:

1. Pfieãtûte si Nauku a smlouvy 20:46–47.

2. Povûfite nûkterou ãlenku tfiídy, aby krátce pohovofiila o tom, jak
domácí uãitelé pomohli jí nebo její rodinû.

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 pfiipravit se na budoucnost tím, Ïe budeme
rozvíjet svou sobûstaãnost.

PoÏehnání plynoucí ze sobûstaãnosti
Pán fiekl: „V‰echny vûci jsou pro mne duchovní, a nikdy jsem vám
nedal zákon, jenÏ byl ãasn˘.“ (NaS 29:34.) Základem toho, jak mÛÏeme
pomoci sobû a druh˘m, je láska a pravá láska. I kdyÏ se sobûstaãnost
t˘ká fyzické neboli ãasné pfiípravy, její rozvoj nám také pomáhá
v duchovním rÛstu. Jsme-li dobfie pfiipraveny, dokáÏeme se nejen
postarat o sebe, ale mÛÏeme pomoci i druh˘m v nouzi. Tím, Ïe se
nesobecky dûlíme s druh˘mi o své prostfiedky, ãas a talenty, roste na‰e
láska k druh˘m lidem a více se pfiibliÏujeme Duchu.

Oblasti, ve kter˘ch mÛÏeme rozvíjet sobûstaãnost
President Spencer W. Kimball radil: „Vyz˘váme v‰echny rodiny
Svat˘ch posledních dnÛ, aby se staly sobûstaãn˘mi a nezávisl˘mi.“
(„Prophet Urges Home Food Production“, Church News, 3 Apr. 1976,
8.) PánÛv plán sobûstaãnosti pro ãleny Církve je jednoduch˘. Zname-
ná to snaÏit se ze v‰ech sil postarat se o své osobní a rodinné potfieby
tím, Ïe si vytvofiíme dobré pracovní návyky, Ïe jsme ‰etrní, Ïe shro-
maÏìujeme domácí zásobu vûcí, které by nás zabezpeãili alespoÀ na
jeden rok, Ïe myslíme na své budoucí potfieby a Ïe peãujeme o své
tûlesné, duchovní, citové a spoleãenské zdraví. Sobûstaãnost zaãíná
doma u jednotlivce a rodiny.

Vedoucí Církve nás povzbuzují, abychom rozvíjeli sobûstaãnost v ‰esti
základních oblastech. Tím pfiipravíme svou rodinu i sebe na budoucnost.

■ UkaÏte obrázek 18a „·est oblastí sobûstaãnosti“.

Zamûstnání
V mnoha rodinách zaji‰Èuje potfieby rodiny otec nebo manÏel. Av‰ak
není tomu tak vÏdy. Îeny mají získat zpÛsobilost k tomu, aby se
dokázaly postarat o domácnost, i k tomu, aby dokázaly vydûlávat na
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Ïivobytí. Musejí se také pfiipravit na to, aby dokázaly zabezpeãit sebe
nebo svou rodinu, pokud by to bylo nutné.

Matky jsou povzbuzovány k tomu, aby se zamûfiily pfiedev‰ím na
v˘chovu sv˘ch dûtí, obzvlá‰tû dokud jsou jejich dûti malé. ZároveÀ se
v‰ak mají pfiipravit na to, aby dokázaly vydûlávat na Ïivobytí mimo
domov. NeÏ se v‰ak matka mal˘ch dûtí rozhodne pracovat mimo
domov, má se ujistit, zda nelze potfieby rodiny uspokojit peãliv˘m plá-
nováním v˘dajÛ a domácí produkcí. Má udûlat v‰e pro to, aby mohla
zÛstat doma s dûtmi.

Ohlednû pfiípravy ãlenÛ rodiny na zamûstnání star‰í Marvin J. Ashton
radil toto: „Získejte co nejvy‰‰í moÏné formální vzdûlání formou den-
ního studia. Do toho patfií i uãÀovské a stfiední odborné ‰koly. Jsou to
dobfie investované peníze. K dal‰í pfiípravû vyuÏijte veãerní ‰koly a
korespondenãní kurzy. Osvojte si nûjakou odbornou dovednost nebo
schopnost, díky níÏ budete schopni pfiedejít dlouhodobé nezamûstna-
nosti.“ („One for the Money“, Ensign, July 1975, 73.)

Zamyslete se nad tím, jak by bylo moÏné fie‰it následující situaci. Jakub,
otec dvou mal˘ch dûtí, je nezamûstnan˘. Najde zamûstnání a krátkou
dobu pracuje. Pak v‰ak váÏnû onemocní a musí ze zamûstnání odejít.
Musí v‰ak zaplatit nájem a ostatní v˘daje.

■ Jak mÛÏe rodina vyfie‰it tento problém? Co má udûlat otec? Jak mu
mÛÏe pomoci manÏelka, dûti, ostatní ãlenové rodiny a ãlenové Církve?

■ Pfiijme-li otec zamûstnání, které ho pfiíli‰ neuspokojuje, jak se mÛÏe
mezitím pfiipravovat na jiné zamûstnání, a pfiitom b˘t i nadále scho-
pen Ïivit rodinu?

■ Proã se má Ïena pfiipravit na zamûstnání mimo domov? (Aby se
dokázala uÏivit, kdyby se neprovdala, nebo pfiedtím, neÏ se provdá.
Aby dokázala uÏivit sebe a svou rodinu, pokud by to bylo nutné.)

Hospodafiení s prostfiedky
Chceme-li b˘t pfiipraveny finanãnû, máme se nauãit Ïít v rámci svého
pfiíjmu. K tomu je tfieba vytvofiit si rozpoãet a fiídit se jím. Mít funkãní
rozpoãet znamená stanovit si praktické finanãní cíle, platit desátky a
obûti a vyh˘bat se dluhu. Mimo to, Ïe máme rozpoãet, znamená moudré
hospodafiení s pfiíjmem i to, Ïe potraviny a jiné nezbytné vûci kupujeme
tehdy, kdyÏ jsou nejlevnûj‰í, Ïe nepl˘tváme, a je-li to moÏné, vytváfiíme
si úspory pro pokrytí finanãních potfieb v pfiípadû nouzov˘ch situací.
(Dal‰í informace o pfiípravû rozpoãtu viz lekce 21 „Správa rodinn˘ch
financí“ v Îenû Svat˘ch posledních dnÛ, ãást A.)

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

Dûti se mohou nauãit zacházet s penûzi tím, Ïe tak, jak je to vhodné, je
zapojíme do rodinného rozhodování o penûzích. Jeden rodiã vyprávûl
tento záÏitek: „Jeden rok jsme si chtûli koupit piáno. Vzali jsme nûkolik
na‰ich dûtí do obchodu, a kdyÏ jsme si prohlédli nûkolik nástrojÛ, fiekli
jsme prodavaãi, Ïe pfiijdeme znovu, aÏ se poradíme s rodinou. … KdyÏ
jsme si o tom promluvili, jako rodina jsme se rozhodli, Ïe bychom si
piáno koupit mohli – i kdyÏ si kvÛli tomu budeme muset upfiít nûkteré
jiné radovánky. Dûtem to ale nevadilo, protoÏe vûdûly, Ïe to bylo i jejich
rozhodnutí.“ (Ensign, June 1978, 13.)

■ Jak mÛÏeme lépe hospodafiit se sv˘mi v˘daji, abychom u‰etfiily více
penûz? Jak pfiiná‰í moudré hospodafiení s penûzi na‰í rodinû klid,
spokojenost a pocit bezpeãí? (Vûdí-li ãlenové rodiny, na co je tfieba
peníze vynaloÏit, mÛÏeme tím vylouãit spory a koupit nejprve to, co
je nezbytné. KdyÏ víme, Ïe jsme se postaraly o to, abychom mûly
peníze na nezbytné vûci, pfiiná‰í nám to pocit bezpeãí.)

Domácí zásoby
Tam, kde to dovolují zákony a kde je to moÏné, má mít kaÏd˘ ãlovûk
a kaÏdá rodina dostatek potravin na to, aby dokázal uspokojit své
základní potfieby po dobu minimálnû jednoho roku. To znamená, Ïe
máme pûstovat a konzervovat potraviny a pak je spotfiebovávat a zase
doplÀovat, abychom zabránily jejich zkaÏení. Máme také umût vyrá-
bût a spravovat obleãení, a je-li to moÏné, máme skladovat palivo a
zdravotnické potfieby. Díky v˘robû a skladování se dokáÏeme lépe
postarat o sebe, o svou rodinu i o druhé v dobách nouze. (Dal‰í infor-
mace viz lekce 25 „Domácí zásoby“ v této pfiíruãce a lekce 25 „Domácí
zahradniãení“ a lekce 26 „Domácí v˘roba“ v Îenû Svat˘ch posledních
dnÛ, ãást A.)

■ Co potfiebujete na dobu jednoho roku? Co va‰e rodina dûlá pro to,
aby si vytvofiila roãní zásoby potravin, obleãení a paliva? Jak jinak
byste se je‰tû mohly pfiipravit?

Fyzické zdraví
Na‰e fyzické tûlo je posvátné a je dÛleÏité udrÏovat ho v ãistotû, síle a
zdraví. Máme dodrÏovat pravidla péãe o fyzické zdraví. Jak bylo zje-
veno ve Slovu moudrosti, máme jíst v˘Ïivná jídla a nemáme uÏívat
alkohol, tabák ani jiné ‰kodlivé látky (viz NaS 89). Abychom nebyly
nemocné, máme udrÏovat ãistotu v domû a na zahradû a máme se
nechat oãkovat podle doporuãení pro na‰i oblast. Máme dostateãnû
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odpoãívat a pravidelnû cviãit podle sv˘ch potfieb a omezení. KdyÏ si
udrÏujeme tûlo zdravé, dokáÏeme se lépe postarat o vlastní potfieby i
slouÏit druh˘m.

■ Proã je tfieba, abychom byly fyzicky zdravé? Proã je péãe o zdraví
dÛleÏitá obzvlá‰tû pro budoucí matky? Jak mÛÏeme zlep‰it zdraví
své rodiny? (Viz lekce 21 „Plánování zdravé stravy“ a lekce 22
„Péãe o matku a dítû“ v této pfiíruãce.)

Duchovní, citové a spoleãenské zdraví
Je tfieba, abychom sebe a svou rodinu posilovaly duchovnû, citovû a
spoleãensky. Díky tomu budeme lépe pfiipraveny pfiekonávat problémy
a tûÏkosti. Star‰í Boyd K. Packer fiekl:

„Îivot má b˘t v˘zvou. Je normální vytrpût trochu úzkosti, trochu sklí-
ãenosti, trochu zklamání, dokonce i trochu neúspûchu. …

[Máte-li] obãas … ‰patn˘ den nebo nûkolik takov˘ch dnÛ za sebou, …
stÛjte pevnû na nohou a postavte se k tomu ãelem. V‰e se vyfie‰í.

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

KdyÏ pfiicházejí nároãné problémy, máme ostatní ãleny rodiny milovat,
podporovat je, projevovat jim vdûãnost a povzbuzovat je. Tím, Ïe si
vzájemnû pomáháme, rozvíjíme citovou sílu k pfiekonání problémÛ
souãasn˘ch i budoucích.

Star‰í Marvin J. Ashton vyprávûl následující pfiíbûh o rodinû, která si
vypûstovala tento druh síly:

Jejich nejmlad‰í dcefii se pfii narození váÏnû po‰kodil mozek a nebyla
schopna normálního rÛstu a v˘voje. Zemfiela v 17 letech, ale její rodinu
toto období posílilo. Star‰í Ashton poznamenal: „Neustálá péãe milující
matky, trpûlivost a vfiel˘ vztah laskavého otce a porozumûní tfií skvûl˘ch
bratrÛ a pozorné sestry zpÛsobily, Ïe její pfiítomnost byla v rodinû nûãím
v˘jimeãn˘m. … [Její otec] fiekl: ‚Ani ten nejvût‰í poklad na svûtû by nás
nesjednotil v lásce, trpûlivosti a pokofie, jako kdyÏ jsme o ni peãovali.‘
Zde se tragédie … zmûnila v pfiíleÏitost k poÏehnání.“ („Family Home
Storage“, 1977 Devotional Speeches of the Year, 69.)

Star‰í Ashton také fiekl:

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

Musíme vzít ãleny rodiny za ruku a ukázat jim, Ïe na‰e láska je sku-
teãná a trvalá.“ (Conference Report, Oct. 1973, 131; nebo Ensign, Jan.
1974, 104.)
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Také máme Ïít v lásce a souladu s lidmi kolem sebe. Máme b˘t nápo-
mocny sv˘m bliÏním a vûnovat pozornost jejich potfiebám a tomu, jak
jim mÛÏeme pomoci. O jejich blaho máme mít stejn˘ zájem jako o své
vlastní.

■ Jak nám mÛÏe to, Ïe máme rády své bliÏní, pomoci pfiipravit se na
budoucnost? (V dobû nouze se s nimi mÛÏeme sjednotit. MÛÏeme se
vzájemnû podporovat.)

Vzdûlání
V Nauce a smlouvách nám Pán fiíká, Ïe „sláva BoÏí je inteligence neboli
jin˘mi slovy svûtlo a pravda“, a pfiikazuje nám, abychom „vychovávali
dûti své ve svûtle a pravdû“ (NaS 93:36, 40). KdyÏ se vzdûláváme, uãíme
se tomu, co rozvíjí na‰i schopnost úãinnû peãovat o svÛj domov, mou-
dfie hospodafiit s penûzi a slouÏit druh˘m. Kromû toho nám vzdûlání
pomÛÏe získat lep‰í zamûstnání, neÏ jaké bychom získaly bez nûj,
pokud bychom potfiebovaly pracovat, abychom zaopatfiily sebe nebo
svou rodinu.

Své dûti mÛÏeme uãit dÛleÏitosti vzdûlání tím, Ïe jsme jim v tom samy
pfiíkladem. KaÏdá z nás se má nauãit ãíst, psát a zvládat základní mate-
matické úkony a pak máme tûmto dovednostem uãit své dûti. Máme
pravidelnû studovat písma i jiné dobré knihy a ãíst je se sv˘mi dûtmi.
MÛÏeme vyuÏívat pfiíleÏitostí ke vzdûlání, které se nabízejí ve spoleã-
nosti, a své dûti mÛÏeme povzbuzovat, aby to dûlaly také.

Poté, co se ãlenové v jedné zemi v JiÏní Americe nauãili ãíst, jeden stu-
dent fiekl: „‚Je úÏasné, Ïe si mohu pfieãíst slova náboÏensk˘ch písní
Církve.‘ … Jedna matka fiekla, Ïe je ráda, Ïe si mÛÏe pfii vafiení pfieãíst
recept. Jeden otec fiekl: ‚Jsem tak hrd˘ na to, Ïe umím ãíst, Ïe to nauãím
i svou manÏelku a dûti.‘“ („Reading Skill Brings Thrift to Indians“,
Church News, 25 Oct. 1975, 5.)

âtení a uãení udrÏuje na‰i mysl bdûlou a pfiiná‰í nám nové my‰lenky a
záÏitky. President Brigham Young fiekl: „Jsme ve velké ‰kole a máme se
pilnû uãit, a i nadále uchovávat v pamûti poznání o nebi a o zemi, a ãíst
dobré knihy. … âtûte dobré knihy, a za pomoci Ducha BoÏího z nich
získávejte tolik moudrosti a porozumûní, kolik jen mÛÏete.“ (Discourses
of Brigham Young, sel. John A. Widtsoe [1954], 248.)

■ Jak nám vzdûlání mÛÏe pomoci pfii sluÏbû druh˘m? Jak nám mÛÏe
pomoci lépe peãovat o domácnost?

Bylo nám slíbeno, Ïe pfiipravíme-li sebe a svou rodinu v základních
oblastech sobûstaãnosti (viz obrázek 18a), „vyfie‰í se tím mnoho Ïivot-
ních problémÛ“. Budeme „klidní uprostfied zvratÛ, budeme mít pocit
bezpeãí uprostfied nejistoty a budeme mít co jíst uprostfied nedostatku“.
(Viz Victor L. Brown, „An Overview of Church Welfare Services“,
Ensign, Nov. 1975, 115.)
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Rodinná pfiipravenost
Máme povinnost starat se o ãleny své rodiny. Máme o sebe navzájem
peãovat, máme se mít rádi a posilovat se ve svém spravedlivém sna-
Ïení. KdyÏ pfiijdou problémy, máme si vzájemnû pomáhat s jejich
fie‰ením. Povinnost pomoci si navzájem „spoãívá na jednotlivcích
ve vztahu k sobû sam˘m, na rodiãích ve vztahu ke sv˘m dûtem a na
dûtech ve vztahu ke sv˘m zestárl˘m rodiãÛm a prarodiãÛm“. (Victor
L. Brown, „The Church and the Family in Welfare Services“, Ensign,
May 1976, 112.)

■ PoÏádejte nûkterou ãlenku tfiídy, aby shrnula oddíl „Zodpovûdnosti
v rodinû“ v Zásadách evangelia, kapitola 27. Jakou zodpovûdnost vÛãi
rodinû má otec, matka a dûti?

Chceme-li o druhé fiádnû peãovat, musíme se na to pfiipravit. KaÏdá
rodina má plánovat a má se pfiipravit na to, aby se o sebe dokázala
postarat za v‰ech okolností a neãekan˘ch situací.

■ Na jaké zmûny v na‰em Ïivotû je tfieba se pfiipravit? (Stáfií, nemoc,
stûhování, ztráta Ïivitele rodiny, ztráta zamûstnání, péãe o staré
rodiãe nebo o postiÏené dítû.)

Pán nás varoval pfied pohromami, které mají pfiijít: krupobitím, které
zniãí úrodu (viz NaS 29:16), pusto‰ící nemocí, která pokryje zemi (viz
NaS 45:31), válkami na tváfii zemû (viz NaS 63:33) a také hladem,
nákazami a zemûtfieseními (viz Matou‰ 24:7).

■ Na jaké nouzové situace se musíme pfiipravit? Jak na nû mÛÏeme
pfiipravit svou rodinu?

âlenové z Bostonského kÛlu Massachusetts ve Spojen˘ch státech zaÏili
takovou nouzovou situaci za jedné silné snûhové boufie. Vítr navál sníh
do ãtyfimetrov˘ch závûjí a silnice byly po fiadu dní neprÛjezdné.

President kÛlu, bratr Gordon Williams, fiekl: „V mnoha pfiípadech zde
ãlenové vyuÏili sv˘ch domácích zásob a rozdávali je pfiátelÛm a souse-
dÛm, ktefií se nemohli dostat do obchodu.“ Nûktefií pro své sousedy,
ktefií nemûli Ïádné zásoby potravin, napekli chléb. Jiní „se rozdûlili o
konzervy, su‰ené mléko, med a dal‰í základní potraviny“.

V dÛsledku boufie zemfielo v celé oblasti 100 aÏ 150 lidí. Sestra Ruth
Tingeyová, presidentka Pomocného sdruÏení kÛlu, fiekla, Ïe její rodina
byla pfiipravena díky zásobû potravin, kamnÛm na dfievo a spoustû
dfieva. ¤ekla: „KdyÏ pfii‰la boufie, pociÈovali jsme jistotu, Ïe aÈ se stane
cokoli, dokáÏeme to zvládnout. Mûli jsme teplo. Bylo to pro nás jen
dobrodruÏství. Pro nûkteré lidi to v‰ak byla tragédie nebo velmi tûÏká
zku‰enost.“ (Janet Brigham, „Saints Dig Out, Clean Up during Harsh
Winter“, Ensign, Apr. 1978, 77–78.)



Lekce 18

149

■ Jak˘ vliv mûla podle va‰eho názoru pfiipravenost tûchto rodin v Bos-
tonu na jejich postoj k rodinné pfiipravenosti na nouzové situace?

KaÏdá rodina, která je pfiipravena tak, jak k tomu dal pokyn Pán pro-
stfiednictvím sv˘ch prorokÛ, bude schopna bez dal‰í pomoci postarat
se o své ãleny, a to i v nouzov˘ch situacích.

Církevní pfiipravenost
Pán nás Ïádá, abychom kromû péãe o vlastní potfieby a potfieby své
rodiny pomáhali jeden druhému (viz NaS 52:40). Nûkdy mÛÏe snaha
pomoci druh˘m vzejít od nás samotn˘ch. Jindy se mÛÏe úsilí a pro-
stfiedky ãlenÛ Církve spojit a pÛsobit pod vedením vedoucích knûÏství.

Star‰í Joseph B. Wirthlin vysvûtlil:

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

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

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

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

Je tfieba, abychom se jako Církev, jednotlivci a rodiny pfiipravili tak,
abychom se dokázali postarat sami o sebe, svou rodinu i o druhé. Je-li
v na‰í oblasti Církev plnû zorganizována, mÛÏeme spoleãnû pracovat
na pfiípravû potravin, obleãení a potfieb pro domácnost, které mohou
b˘t pouÏity v nouzov˘ch situacích. Takto se dostane pomoci tûm,
ktefií jsou potfiební a jejichÏ rodiny udûlaly v‰e, co bylo v jejich silách.
Pomáháme-li si v‰emi zpÛsoby, jak jen mÛÏeme, budeme hodni obdr-
Ïet pomoc, aÏ ji budeme potfiebovat.
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Závûr
Pán zjevil, Ïe v posledních dnech potká obyvatele zemû mnoho pro-
blémÛ. Slíbil v‰ak, Ïe „jste-li pfiipraveni, nebudete se báti“ (NaS 38:30).
Sebe i svou rodinu mÛÏeme pfiipravit na budoucnost tím, Ïe se staneme
sobûstaãnûj‰ími.

V˘zva
Prostudujte si ‰est základních oblastí sobûstaãnosti. Zvolte si oblast,
ve které se vy nebo va‰e rodina potfiebuje zlep‰it. Zaãnûte s pfiípravou
v této oblasti. Buìte citlivé k potfiebám druh˘ch a pomáhejte jim, kdy-
koli a kdekoli je to moÏné. Zapojte se do projektÛ sociální péãe, pokud
ve va‰í oblasti nûjaké probíhají. KaÏd˘ mûsíc plaÈte ‰tûdré postní obûti.

Dal‰í pasáÏe z písem

■ 1. Janova 3:17 (sdílení je v˘razem lásky k Bohu)

■ Alma 34:27–28 (peãujte o potfiebné)

■ Nauka a smlouvy 42:42 (nebuìte líní)

■ Nauka a smlouvy 56:16–17 (bohatí nemají odpírat pomoc chud˘m;
musíme b˘t pokorní a ochotni pracovat)

■ Nauka a smlouvy 68:30–32 (nemáme b˘t leno‰i)

■ Nauka a smlouvy 78:7, 13–14 (pfiipravte se, abyste odolali souÏení
tím, Ïe budete dodrÏovat Pánova pfiikázání)

Pfiíprava uãitelky
NeÏ budete uãit tuto lekci:

1. Prostudujte si Zásady evangelia, kapitolu 27 „Práce a osobní zodpo-
vûdnost“ a kapitolu 37 „Rodinné zodpovûdnosti“.

2. Povûfite nûkterou ãlenku tfiídy, aby krátce pohovofiila o oddílu
„Zodpovûdnosti v rodinû“ v Zásadách evangelia, kapitola 27.

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 je dÛleÏité vést si rodinné
záznamy, a také se máme nauãit, jak s pofiizováním záznamÛ zaãít.

Proã máme vést osobní a rodinné záznamy?

■ UkaÏte obrázek 19a „Mladá Ïena si pí‰e deník“.

■ Pfieãtûte tfiídû tento pfiíbûh:

„KdyÏ Elizabeth procházela knihami a písemnostmi po zesnulém otci,
zaujala ji fiada vazaãÛ nadepsan˘ch Osobní historie. Vybrala jeden
z nich, otevfiela ho a opatrnû v nûm zaãala listovat. Byly tam dopisy,
nûkolik fotografií, dal‰í vûci na památku a tu a tam zápis napsan˘
otcovou rukou o dÛleÏit˘ch rodinn˘ch událostech. Byly tam struãné
popisy narozenin, poznámky o kfitech a vysvûceních a popisy rodin-
n˘ch v˘letÛ. Elizabeth si pamatovala, Ïe otec psal ‚deník‘, ãasto pozdû
v noci, a Ïe své dûti povzbuzoval, aby si svÛj také vedly. V celém
deníku se ãasto objevovaly zmínky o obdrÏen˘ch poÏehnáních a
vyjádfiení vdûãnosti Bohu.

Elizabeth zbûÏnû prolistovala nûkolik vazaãÛ a svazek za svazkem jí
pfiipomnûl vût‰inu z otcova Ïivota. Pak se jí oãi zastavily na nadpisu:
‚Mé rodinû v den ‰edesátého v˘roãí mého narození‘. Tato událost pro-
bûhla pfied necel˘mi dvanácti roky. Elizabeth zaãala pomalu proãítat
jednotlivé odstavce. Psalo se v nich o starém rodinném domovû, o
Elizabethin˘ch prarodiãích a o její matce. Otec zde také napsal vzkaz
pro kaÏdé ze sv˘ch dûtí. KdyÏ si Elizabeth ãetla fiádky, které vûnoval jí,
naplnil ji tich˘ klid. Mûla pocit, jako by otec byl stále naÏivu a hovofiil
pfiímo k ní. KdyÏ ãetla závûreãná slova, bylo jí líto, Ïe odstavec uÏ
konãí: ‚Pfiál bych si, abys byla nadále vûrná a poslu‰ná, dokud Ho
[Spasitele] nepozná‰ tak, jako Ho znám já.‘

Jak Elizabeth ãetla, rostlo v ní odhodlání následovat u‰lechtil˘ pfiíklad
rodiãÛ a posilovat rodinné svazky, které jim byly tak drahé.“ (Relief
Society Courses of Study 1977–78, 8.)

■ Díky ãemu dokázal Elizabethin otec mít vliv na svou dceru i po smrti?
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19a Mladá Ïena si pí‰e deník
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UÏ od poãátku bylo vedení a pouÏívání posvátn˘ch záznamÛ pro BoÏí
lid dÛleÏité. Za Adama BÛh lidem pfiikázal, aby psali pamûtní knihu (viz
MojÏí‰ 6:4–6). Také MojÏí‰ vedl záznam (viz MojÏí‰ 1:40–41). A stejnû tak
i proroci od doby Adamovy vedli záznamy, jak jim to pfiikázal BÛh.

„Na‰e souãasná písma jsou historií toho, jak BÛh jednal se sv˘m lidem a
co tito lidé proÏili. V podstatû to není nic jiného neÏ posvátná rodinná
historie. ProtoÏe byla psána pod vlivem Ducha Svatého, stala se pís-
mem.“ (Theodore M. Burton, „The Inspiration of a Family Record“,
Ensign, Jan. 1977, 17.)

■ Jak tyto záznamy, které vedli proroci, ovlivÀují ná‰ Ïivot?

I kdyÏ se po vût‰inû z nás neÏádá, abychom sepisovali historii toho, jak
BÛh jedná s lidmi na‰í doby, jsme povzbuzováni, abychom si zazname-
návali vlastní historii. Obzvlá‰tû dÛleÏité je, abychom si zapisovali, jak
BÛh jedná s námi osobnû. Naladíme-li se na Ducha, „Pán ‰eptá k na‰í
mysli a to, co v dané chvíli napí‰eme, se mÛÏe stát inspirací pro na‰e
potomky. Pí‰eme-li to s Duchem a oni to pak s Duchem ãtou, probíhá
mezi námi boÏská komunikace.“ (Theodore M. Burton, Ensign, Jan.
1977, 17.) Záznamy, které vedeme ve své rodinû, mohou pomoci posílit
víru a svûdectví na‰ich potomkÛ.

President Spencer W. Kimball fiekl: „Naléhavû Ïádám v‰echny lidi
této Církve, aby vûnovali váÏnou pozornost své rodinné historii, aby
povzbuzovali své rodiãe a prarodiãe k vedení osobního deníku a
nechÈ Ïádná rodina neodejde na vûãnost, aniÏ by sv˘m dûtem, sv˘m
vnouãatÛm a svému potomstvu zanechala své vzpomínky. Je to zod-
povûdnost a povinnost a já naléhavû Ïádám kaÏdého ãlovûka, aby
vedl své dûti k tomu, aby si zaãaly psát osobní historii a deník.“
(Conference Report, Apr. 1978, 4; nebo Ensign, May 1978, 4.)

■ Jak˘ pfiínos mÛÏe mít pro na‰i rodinu to, Ïe pí‰eme osobní a rodinnou
historii?

Uposlechneme-li rady vést si osobní a rodinné záznamy, mÛÏeme tím
posílit svou víru a svûdectví. KdyÏ procházíme své záÏitky a dáváme si
pfiedsevzetí, Ïe svÛj Ïivot zlep‰íme, mÛÏe nás to posílit ve vífie a odvaze.

Co mají rodinné záznamy obsahovat?
Star‰í Joseph Fielding Smith nám fiekl, které konkrétní informace mají
na‰e rodinné záznamy obsahovat: „Je nezbytné, abychom vedli pfiesné
záznamy o své rodinû a abychom pfiesnû zaznamenávali data narození,
sÀatkÛ, úmrtí, a obfiadÛ a v‰eho, co je nejdÛleÏitûj‰í. Osobnû tam máme
zapsat v‰echny dÛleÏité události svého Ïivota.“ (Doctrines of Salvation,
comp. Bruce R. McConkie, 3 vols. [1954–56], 2:204.)

Souãástí na‰ich rodinn˘ch záznamÛ má b˘t také osobní a rodinná his-
torie a osobní deník. Jejich souãástí mÛÏe b˘t i kniha vzpomínek,
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upomínkové materiály nebo fotoalbum s fotografiemi a památkami
na to, co se bûhem na‰eho Ïivota pfiihodilo, jako napfiíklad rodné
listy, oddací listy, ocenûní, která jsme získali, a tak dále.

Osobní historie
Osobní historie je zprávou o na‰em Ïivotû a mÛÏeme do ní zafiadit pfií-
bûhy a osobní pocity. V osobní historii mohou b˘t zaznamenány tyto
informace:

1. Na‰e celé jméno

2. Narození: den, mûsíc a rok; v kterém domû, nemocnici nebo jiné
místo narození; mûsto, okres a stát; rodinná situace v dobû na‰eho
narození

3. Otec: jeho celé jméno; datum a místo narození; jméno jeho otce;
jméno jeho matky za svobodna

4. Matka: jméno za svobodna; datum a místo narození; jméno jejího
otce; jméno její matky za svobodna

5. Sourozenci: jména; data a místa narození; jména manÏelsk˘ch part-
nerÛ a dûtí; dal‰í informace

6. PoÏehnání: kdy nám bylo udûleno jméno a byli jsme poÏehnáni –
den, mûsíc a rok; kde jsme byli poÏehnáni – sbor nebo odboãka, kÛl
nebo okrsek, mûsto, okres a stát; kdo nám toto poÏehnání udûlil

7. Kfiest: kde – sbor nebo odboãka, kÛl nebo okrsek, mûsto, okres a stát;
kdy – den, mûsíc a rok; kdo ho vykonal

8. Konfirmace: kdy – den, mûsíc a rok; kde – sbor nebo odboãka, kÛl
nebo okrsek, mûsto, okres a stát; kdo ji vykonal

9. Patriarchální poÏehnání: datum, místo a jméno patriarchy

10. Vzdûlání: kdy a kde jsme zaãali chodit do ‰koly, kde v‰ude jsme stu-
dovali, uãitelé, na které nejradûji vzpomínáme, osvûdãení a diplomy,
které jsme získali, v˘jimeãné záÏitky

11. SÀatek: s k˘m; den, mûsíc a rok; místo obfiadu – mûsto, okres a stát;
jak jsme se seznámili a jak probûhl obfiad

12. Vzpomínky na dûtství: záÏitky, nehody, my‰lenky, legraãní pfiíhody,
kamarádi a tak dále

13. Zku‰enosti posilující víru: osobní; z Ïivota ostatních ãlenÛ rodiny,
které ovlivnily i vás; jak jste se obrátili k evangeliu

14. Zdraví: zdravotní záznam, vãetnû nemocí a úrazÛ

15. Rodinn˘ Ïivot: povinnosti v domácnosti, rodinné ãinnosti a akce,
vztahy se sourozenci, bydli‰tû, rodinné v˘lety a dovolené, domácí
mazlíãci
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16. Zájmy a talenty: hudební, v˘tvarné, tvÛrãí; absolvované kurzy a
‰kolení; oblíbené aktivity

17. Cíle a plány do budoucna: ãeho chceme dosáhnout v zamûstnání,
v rodinû nebo ve sluÏbû v Církvi

18. Dal‰í pfiíhody, vãetnû záÏitkÛ z Církve

19. Vyprávûní obohaÈte pfiíslu‰n˘mi fotografiemi, máte-li je k dispozici

■ PoÏádejte sestry, aby se zamyslely nad body uveden˘mi v˘‰e. Proã
jsou tyto informace pro osobní historii dÛleÏité?

Rodinná historie
Rodinná historie má obsahovat z velké ãásti tytéÏ informace jako osobní
historie. Je-li to moÏné, poÏádejte ãleny rodiny, aby do ní pfiispûli osob-
ními informacemi. Zaznamenávejte pfiíbûhy, pfiíhody a dal‰í skuteã-
nosti, které vám nûkdo vyprávûl nebo které máte k dispozici o sv˘ch
prarodiãích a zesnul˘ch pfiedcích. MÛÏe to b˘t:

1. Jejich národnost.

2. Kde kdy bydleli.

3. Jejich zamûstnání.

4. První ãlen rodiny, kter˘ se obrátil do Církve JeÏí‰e Krista Svat˘ch
posledních dnÛ, a jména misionáfiÛ, ktefií ho uãili evangeliu.

Veìte záznam o narozeních, úmrtích a sÀatcích sv˘ch dûtí, o datech,
kdy pfiijaly obfiady, o misii a tak dále a pfiiloÏte osvûdãení o tûchto
dÛleÏit˘ch událostech. Povzbuzujte své dûti, aby si vedly vlastní
historii a záznamy.

Osobní deník
Do deníku si máme psát dennû nebo jednou za t˘den o tom, co proÏí-
váme v souãasné dobû. Deník má pro nás b˘t moÏností zaznamenávat
si smysluplné osobní záÏitky.

„Lynetta Kunz Binghamová z Tulsy v Oklahomû s sebou nosí vÏdy
zápisník, dokonce i kdyÏ cestuje. Dûlá si poznámky o tom, co proÏívá, a
z tohoto souvislého záznamu pak sepisuje roãní historii. Zaznamenává
si pfiedev‰ím osobní inspirující zku‰enosti, o které se, je-li to vhodné,
dûlí s ostatními, a tak je povzbuzuje k vedení vlastních záznamÛ.

‚Tyto zku‰enosti nám opravdu pomáhají, kdyÏ jsme sklíãení nebo
v depresi,‘ fiíká. ‚DokáÏete-li nasmûrovat druhé k této práci, dává jim
to vedení pro Ïivot.‘“ (Jon Webb, „Beyond Pen and Ink“, Ensign, Jan.
1977, 19–20.)

President Spencer W. Kimball vyzval kaÏdou rodinu, aby „vedla své
dûti od mala k zapisování dÛleÏit˘ch událostí z jejich Ïivota, a obzvlá‰tû
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tehdy, kdyÏ odcházejí z domu na studia a na misii“. (Conference
Report, Oct. 1977, 4; nebo Ensign, Nov. 1977, 4.)

Do deníku je moÏné zaznamenat napfiíklad toto:

1. Cíle, nadûje a zámûry

2. Pracovní zku‰enosti

3. Problémy, a jak se vyfie‰ily

4. Radosti a starosti se ãleny rodiny

5. Vztahy s druh˘mi lidmi

6. Nejhlub‰í my‰lenky

7. Zku‰enosti posilující víru

8. V˘znamné rodinné události

9. Vítûzství nad protivenstvím

10. DÛleÏité pouãné zku‰enosti

11. Osobní svûdectví

12. Rady budoucím generacím, které budou deník ãíst

Star‰í Theodore M. Burton nám dal tuto radu: „Jako lid máme psát o
svém Ïivotû a o sv˘ch zku‰enostech, abychom tak pro své potomky
vytvofiili posvátn˘ záznam. Musíme jim poskytnout tutéÏ povzná‰ející
posilu pro jejich víru, jakou nám nyní poskytují starodávná písma.“
(Ensign, Jan. 1977, 17.)

■ Jak˘ uÏitek mÛÏe vzejít z vedení deníku?

Jak zaãít
Zaãít s vedením záznamÛ lze jednodu‰e. Star‰í Boyd K. Packer fiíká, Ïe
„nevíte-li, kde zaãít, zaãnûte u sebe. Nevíte-li, co zaznamenávat a jak
záznamy získat, zaãnûte tím, co uÏ sami máte.“ („Someone Up There
Loves You“, Ensign, Jan. 1977, 10.)

MÛÏeme zaãít shromaÏìovat rÛzné materiály, jako jsou rodné listy,
osvûdãení o poÏehnání, kfitu a vysvûcení, ‰kolní vysvûdãení, diplomy,
ocenûní, fotografie a tak dále. Uchovávejte si v‰echny písemné pod-
klady o svém Ïivotû. Tyto vûci si skládejte do krabic, desek nebo pofia-
daãÛ. Pak je projdûte, roztfiiìte a rozdûlte do tfií hlavních období svého
Ïivota: dûtství, mládí a dospûlost. AÏ si materiály roztfiídíte, mÛÏete
zaãít s pfiípravou osobní historie.
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Informace lze uchovávat i jinak neÏ v písemné podobû. Rodinné a
osobní historie mÛÏeme zaznamenat i na kazetách. Pfii pofiizování zvu-
kové nahrávky je vhodné drÏet se osnovy a události zaznamenávat
v chronologickém pofiádku.

MÛÏete zaãít tím, Ïe si pofiídíte zápisník a dnes si napí‰ete o nûkter˘ch
vûcech uveden˘ch v této lekci. Máte-li poãítaã, mÛÏete si informace
zapisovat a uchovávat v nûm. Jednotlivé zápisy datujte a stránky ãís-
lujte. Uvádûjte celá jména lidí a míst. Úspûchu dosáhnete tím, Ïe si
zorganizujete ãas a na psaní si vyhradíte pravidelnou dobu.

■ PoÏádejte povûfienou sestru, aby po závûreãné modlitbû ukázala tfiídû
svÛj deník.

Závûr
Vedení záznamÛ bylo pro BoÏí lid vÏdy dÛleÏité. Nauãíme-li se, jak si
vést osobní a rodinnou historii, a zaãneme-li s tím, mÛÏeme pocítit, jak
roste na‰e úcta a láska ke ãlenÛm na‰í rodiny. Pfii psaní osobního deníku
mÛÏeme zaznamenávat dÛleÏité události ze svého Ïivota, které mohou
mít pozitivní vliv na na‰e dûti. Jednoduch˘ rodinn˘ záznam mÛÏe mít
vliv na na‰e potomky po mnoho dal‰ích generací.

V˘zva
JiÏ nyní zaãnûte s pfiípravou osobní historie. Naplánujte rodinn˘ domácí
veãer, kter˘ vûnujete práci na rodinné historii. Pokud tak je‰tû neãiníte,
zaãnûte si psát deník a aÏ do konce Ïivota si do nûj zaznamenávejte
dÛleÏité události svého Ïivota.

Dal‰í pasáÏe z písem

■ Malachiá‰ 3:16–18 (záznam o spravedliv˘ch v knize vzpomínek)

■ MojÏí‰ 1:40–41; 6:45–46 (MojÏí‰ vedl záznamy pro své potomstvo)

■ Abraham 1:28, 31 (Abraham vedl a uchovával záznamy)

Pfiíprava uãitelky
NeÏ budete uãit tuto lekci:

1. Prostudujte si doporuãení v této lekci pro pfiípravu osobní a rodinné
historie. Je-li to moÏné, shromáÏdûte nûkteré zmínûné materiály a
ukaÏte je tfiídû.

2. Víte-li o nûkteré sestfie, která si vede deník nebo historii, vybídnûte ji,
aby ho ukázala 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 porozumût na‰im zodpovûdnostem ve
vztahu k chrámu a k rodinné historii.

Obfiady jsou nezbytné pro spasení
Abychom se mohly vrátit do pfiítomnosti na‰eho Nebeského Otce, musí
kaÏdá z nás pfiijmout obfiady nezbytné pro spasení. Star‰í Boyd K.
Packer fiekl:

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

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

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

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

■ Jak mÛÏeme dÛleÏitosti chrámu uãit své dûti a ostatní ãleny rodiny?
(Odpovûdi napi‰te na tabuli.)

Mûjme platné doporuãení a pravidelnû chrám nav‰tûvujme 

■ UkaÏte obrázek 20a „Chrám v Salt Lake City“.

President Gordon B. Hinckley o chrámech fiekl:

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

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

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

Jak získat chrámové doporuãení
K získání chrámového doporuãení musíme absolvovat soukrom˘
pohovor se sv˘mi vedoucími knûÏství. President Boyd K. Packer tento
pohovor popsal takto: „Pohovor pro chrámové doporuãení probíhá
v soukromí mezi biskupem [nebo presidentem odboãky] a ãlenem
Církve, kterého se t˘ká. Pfii nûm jsou ãlenovi poloÏeny otázky ohlednû
jeho chování a osobní zpÛsobilosti a vûrnosti Církvi a jejím úfiední-
kÛm. Tato osoba musí potvrdit, Ïe je morálnû ãistá a Ïe dodrÏuje Slovo
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moudrosti, platí pln˘ desátek, Ïije v souladu s uãením Církve a neudr-
Ïuje styky s odpadlick˘mi skupinami ani s nimi nesympatizuje.
Biskup [nebo president odboãky] je pouãen, Ïe pfii projednávání tûchto
vûcí s kaÏd˘m dotazovan˘m je nanejv˘‰ dÛleÏitá dÛvûrnost.“ („The
Holy Temple“, Ensign, Feb. 1995, 32.) Poté, co s námi provede pohovor
biskup nebo president odboãky, musíme je‰tû absolvovat pohovor
s presidentem kÛlu nebo presidentem misie, pokud neÏijeme v kÛlu.

KdyÏ se pfiipravujeme na pfiijetí chrámov˘ch obfiadÛ, na‰i místní
vedoucí knûÏství nás vyzvou, abychom se úãastnili pfiípravného kurzu.
Chrámové doporuãení je platné po dobu dvou let. Poté je tfieba provést
dal‰í pohovor, abychom si opatfiili doporuãení nové neboli ho obnovili
na dal‰í dva roky.

Zajistûme obfiady pro zesnulé pfiedky
Pán si pfieje, aby v‰ichni lidé, ktefií kdy Ïili na zemi a dosáhli vûku
alespoÀ osmi let, mûli v˘sadu pfiijmout kfiest, obdarování a peãeticí
obfiady. Pán umoÏnil, aby Ïijící lidé mohli vykonat tyto obfiady pro ty,
ktefií zemfieli. Jako ãlenové Církve máme zodpovûdnost zajistit spásné
obfiady evangelia pro své pfiedky, ktefií zemfieli bez nich.

■ Pfieãtûte Nauku a smlouvy 128:15. Proã je pro nás dÛleÏité zajistit
obfiady pro na‰e zemfielé pfiedky?

Díky tomu, Ïe za své pfiedky vykonáváme obfiady, mÛÏeme s nimi sdí-
let radost, kterou pociÈují, kdyÏ se jim dostává pfiíleÏitosti dosáhnout
vûãného Ïivota v pfiítomnosti Boha Otce a JeÏí‰e Krista. Prostfiednictvím
této sluÏby sv˘m bratrÛm a sestrám také dokáÏeme lépe pochopit a oce-
nit v˘znam Spasitelova Usmífiení pro ná‰ Ïivot.

■ Jaká poÏehnání mÛÏeme získat tím, Ïe se podílíme na obfiadech za
své zesnulé pfiedky?

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

■ Rozdejte tfiídû tuÏky a papíry. PoÏádejte sestry, aby si napsaly seznam
zesnul˘ch pfiíbuzn˘ch, na které si pamatují, a pak, je-li to moÏné, aby
urãily ty, ktefií zemfieli, aniÏ by pfiijali chrámové obfiady.
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Poté, co najdeme pfiíbuzné, jejichÏ chrámová práce je‰tû není vykonána,
máme zajistit její provedení. President Gordon B. Hinckley zdÛraznil
dÛleÏitost chrámu pfii práci na rodinné historii: „Ve‰keré na‰e ohromné
úsilí ohlednû rodinné historie smûfiuje k chrámové práci. Nemá Ïádn˘
jin˘ úãel. Chrámové obfiady jsou vrcholn˘m poÏehnáním, které Církev
mÛÏe nabídnout.“ (Liahona, ãervenec 1998, 91.)

■ UkaÏte obrázek 20b „S prací na rodinné historii nám mÛÏe pomoci
poradce pro rodinnou historii“.

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

■ Diskutujte s ãlenkami tfiídy o tom, jak se pfiipravují jména pro chrá-
movou práci, a co je k tomu zapotfiebí. Je-li to moÏné, pfiedstavte jim
poradce pro rodinnou historii a poÏádejte ho, aÈ tuto diskusi vede on.

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

Zaznamenávání informací

■ UkaÏte obrázek 20c „Pfiehled rodokmenu“.

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

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

1. Pfiedev‰ím máme zodpovûdnost za své pfiedky. Nemáme pfiedkládat
jména lidí, ktefií nejsou na‰imi pfiíbuzn˘mi, i kdyÏ tato jména najdeme
pfii své práci na v˘pisech jmen.

2. âlovûk, jehoÏ jméno pfiedkládáme, musí b˘t mrtev alespoÀ jeden rok.
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PPfiehled rodokmenu Pfiehled ãíslo

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

Po vykonání obfiadÛ za‰krtnûte pfiíslu‰ná okénka.

Kfiest

Obdarování

Peãetûní k rodiãÛm

Peãetûní k manÏelovi(ce)

Rodinn˘ skupinov˘ záznam pro tyto manÏele
byl pfiipraven

Obfiady pro dûti byly vykonány

Va‰e jméno a adresa

ínûnlpyv mutaDnofeleT

Narozen(a)

Místo

SÀatek

Místo

Úmrtí

Místo

(ManÏel/manÏelka K O PR PM

(Matka) K O PR PM

Narozena

Místo

Úmrtí

Místo

(Otec) K O PR PM R D

Narozen

Místo

SÀatek

Místo

Úmrtí

Místo

(Otec ãísla 2)  K O PR PM R D

Narozen

Místo

SÀatek

Místo

Úmrtí

Místo

(Matka ãísla 2) K O PR PM

Narozena

Místo

Úmrtí

Místo

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

Narozen

Místo

SÀatek

Úmrtí

Místo

(Otec ãísla 5) K O PR PM R D

Narozen

Místo

SÀatek

Úmrtí

Místo

(Otec ãísla 6) K O PR PM R D

Narozen

Místo

SÀatek

Úmrtí

Místo

(Otec ãísla 7) K O PR PM R D

Narozen

Místo

SÀatek

Úmrtí

Místo

(Matka ãísla 4) K O PR PM

Narozena

Místo

Úmrtí

Místo

(Matka ãísla 5) K O PR PM

Narozena

Místo

Úmrtí

Místo

(Matka ãísla 6) K O PR PM

Narozena

Místo

Úmrtí

Místo

(Matka ãísla 7) K O PR PM

Narozena

Místo

Úmrtí

Místo

(Otec ãísla 3) K O PR PM R D

Narozen

Místo

SÀatek

Místo

Úmrtí

Místo

(Matka ãísla 3) K O PR PM

Narozena

Místo

Úmrtí

Místo

12162813ynamreG ni detnirP)69/3( 69/3)hcezCtrahC eergideP(Ûnd hcíndelsop hc˘tavS atsirK e‰íÏeJ vekríC aladyV8991 ,3991 ©
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2

1

K

O

PR

PM

R

D

(Jméno) K O PR PM R D

Pokr. na
pfiehledu ãíslo

Pokr. na
pfiehledu ãíslo

Pokr. na
pfiehledu ãíslo

Pokr. na
pfiehledu ãíslo

Pokr. na
pfiehledu ãíslo

Pokr. na
pfiehledu ãíslo

Pokr. na
pfiehledu ãíslo
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3. Neuplynulo-li od narození tohoto ãlovûka více neÏ 95 let, máme
pfiedtím, neÏ toto jméno pfiedloÏíme, získat svolení od blízk˘ch Ïijí-
cích pfiíbuzn˘ch.

4. Za dûti, které se narodily mrtvé, není tfieba vykonávat Ïádné obfiady.
Pokud v‰ak existuje jakákoli moÏnost, Ïe toto dítû po narození Ïilo, má
b˘t pfiipeãetûno k rodiãÛm, vyjma pfiípadu, Ïe se narodilo ve smlouvû
(coÏ znamená, Ïe rodiãe dítûte byli pfied jeho narozením zpeãetûni).

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

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

■ UkaÏte obrázek 20d „Na rodinné historii se mÛÏeme podílet vyprá-
vûním pfiíbûhÛ ze svého Ïivota a ze Ïivota pfiedkÛ“.

Mezi dal‰í dÛleÏité zpÛsoby, jak se mÛÏeme podílet na rodinné
historii, patfií:

Psát osobní a rodinnou historii.

Vést si deník.

Zapojit se do církevních programÛ rodinné historie, jako je vypiso-
vání z rodinn˘ch záznamÛ.

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

Uãit své dûti o jejich pfiedcích a povzbuzovat je k plnûní jejich zod-
povûdnosti ve vztahu k rodinné historii.

Závûr
K tomu, abychom se mohly vrátit do pfiítomnosti Nebeského Otce,
potfiebujeme pfiijmout obfiady evangelia. A abychom obdrÏely v‰echna
poÏehnání, která jsou s tûmito obfiady spojena, máme:

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

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

3. Identifikovat své pfiedky, ktefií zemfieli bez pfiijetí tûchto obfiadÛ, a
zajistit, aby tyto obfiady za nû byly vykonány.
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V˘zva
Pokud jste své obfiady je‰tû nepfiijaly, domluvte si pohovor s biskupem
nebo s presidentem odboãky a zjistûte, jak se na to mÛÏete pfiipravit.

Uãte svou rodinu dÛleÏitosti kfitu a chrámov˘ch obfiadÛ.

Nemáte-li chrámové doporuãení, pfiipravte se na to, abyste ho mohly
získat.

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

Dal‰í pasáÏe z písem

■ Malachiá‰ 4:5–6 (Eliá‰ovo dílo)

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

■ 1. Petrova 3:18–19; 4:6 (Kristus kázal mrtv˘m)

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

■ Nauka a smlouvy 124:26–40 (Pánu má b˘t postaven dÛm, v nûmÏ se
mÛÏe vykonávat práce za mrtvé)

■ Nauka a smlouvy 128 (pokyny ohlednû vedení pfiesn˘ch záznamÛ a
kfitu za mrtvé)

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

Pfiíprava uãitelky
NeÏ budete uãit tuto lekci:

1. Prostudujte si lekci 40 „Chrámová práce a rodinná historie“
v Zásadách evangelia.

2. Pfiipravte si tuÏku a papír pro kaÏdou sestru.

3. Pro kaÏdou sestru obstarejte aktuální církevní formuláfie rodinné
historie, aby si do nich mohla zaznamenávat informace t˘kající se
rodiny a chrámu.

4. Je-li ve va‰em sboru, odboãce, kÛlu nebo misii poradce pro rodinnou
historii, poÏádejte ho o pokyny k pfiedkládání jmen pro chrámovou
práci. Je-li to moÏné, domluvte se s ním na tom, Ïe bude uãit ãást
této lekce. Pokud nemáte poradce pro rodinnou historii k dispozici,
mÛÏete tyto pokyny získat v místním stfiedisku rodinné historie, od
sv˘ch místních vedoucích knûÏství nebo v nejbliÏ‰ím chrámu.

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 plánovat zdravou stravu.

Potfieba pravidelné stravy
Abychom mûly z pravidelné stravy uÏitek, je tfieba, aby nám potraviny,
které jíme, poskytovaly v˘Ïivné látky, které potfiebujeme ke zdraví a
rÛstu. Pokud jí rodina spoleãnû, mohou rodiãe zajistit, aby se v‰em ãle-
nÛm dostávalo správné mnoÏství a rozmanitost zdrav˘ch potravin.
Kromû tohoto pfiínosu z hlediska v˘Ïivy mohou spoleãná jídla poskyt-
nout ãlenÛm rodiny pfiíleÏitosti pro to, aby byli spolu, modlili se jako
rodina a hovofiili spolu o tom, co proÏili. Rodiãe také mohou vyuÏít
tûchto chvil k tomu, aby své dûti neformálnû uãili zásadám evangelia.
JestliÏe ãlenové rodiny plánují jídelníãek spoleãnû a spoleãnû jedí, vût‰i-
nou pak i moudfieji hospodafií s penûzi. Jíme-li v rámci hlavních jídel
základní potraviny, je to obvykle levnûj‰í a v˘Ïivnûj‰í neÏ kupované
obãerstvení mezi jídly. Dostateãné rodinné stravování minimalizuje
potfiebu drahého a ãasto nezdravého obãerstvení.

Pravidelná a plánovaná strava má i jiné v˘hody. âlenové rodiny znají
dobu jednotliv˘ch jídel a snaÏí se v té dobû pfiicházet kaÏd˘ den domÛ.
Tûlo funguje lépe pfii pravidelné stravû, neÏ kdyÏ jíme nepravidelnû
nebo jíme-li kupované obãerstvení. Jíme-li kaÏd˘ den pfiibliÏnû ve stej-
nou dobu, pomáhá nám to b˘t vytrvalej‰í v práci a mÛÏeme tím pfiede-
jít i nûkter˘m nemocem Ïaludku. Dûtem pravidelná strava prospívá.
Mají-li hlad, jsou unavené a podráÏdûné, ale pravidelnost v jídle pro-
spívá jejich celkovému stavu.

Jedna rodina Svat˘ch posledních dnÛ Ïila v zemi, kde podle tradice
nejprve jedl otec a star‰í chlapci. Men‰í dûti a matka se pak mohly
najíst aÏ z toho, co zbylo. KdyÏ tato rodina více poznala evangelium,
tento zvyk zmûnili. Matka vysvûtlila, Ïe kdyÏ zjistili, jak je dÛleÏité,
aby rodina jedla spoleãnû a aby se mohl dobfie najíst kaÏd˘ ãlen rodiny,
pfiestali tuto starou zvyklost dodrÏovat.

■ Jak˘ pfiínos má (nebo by mohlo mít) pro va‰i rodinu spoleãné
stravování?
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■ Jak˘ pfiínos má (nebo by mohlo mít) pro va‰i rodinu pravidelné
stravování?

Potfiebujeme potraviny ze v‰ech hlavních skupin

■ UkaÏte tabulky na obrázku 21a „Doporuãené denní dávky potravin
z hlavních skupin“ a s tfiídou si tyto informace projdûte. Pak tfiídû
poloÏte tyto otázky: Jaké jsou základní potravinové skupiny? âím
jsou jednotlivé skupiny pfiínosné? Které potraviny z jednotliv˘ch
skupin jsou bûÏné ve va‰í oblasti?

Kdykoli je to moÏné, zahrÀte do kaÏdého jídla potraviny ze v‰ech
hlavních skupin. Díky tomu budete pfiijímat dostatek rÛzn˘ch potra-
vin, které jsou potfieba k na‰emu zdraví a rÛstu. V nûkter˘ch zemích
je hlavní potravinou pro v‰echny r˘Ïe a mnozí jedí pfii v‰ech jídlech
pouze ji. KvÛli tomuto zvyku jsou dûti v tûchto zemích ãasto slabé
nebo nemocné nebo dobfie nerostou. Je to proto, Ïe nemají pfiísun
nezbytn˘ch vitamínÛ a minerálÛ.

V jedné takové zemi se ãlenové Církve uãili, jak dÛleÏité je, aby strava
byla pestrá. Poznali, Ïe jíst jen r˘Ïi, tfiebaÏe ve velkém mnoÏství, ke
zdraví nestaãí. Rãení: „R˘Ïi je samotné smutno“ jim pomáhalo pamato-
vat na to, Ïe mají bûhem kaÏdého jídla jíst potraviny ze v‰ech základ-
ních skupin. Dûti v tûchto rodinách, které mají nyní pestrou stravu,
jsou zdravûj‰í.

■ Která základní potravina je ve va‰í oblasti nejbûÏnûj‰í? Jaké dal‰í
potraviny z ostatních skupin mÛÏete jíst s touto potravinou?

PoÏádejte sestry, aby naplánovaly jedno jídlo. AÈ zaãnou nûjakou bûÏ-
nou základní potravinou a pak dbejte na to, aby do jídla zahrnuly je‰tû
alespoÀ po jedné potravinû ze v‰ech ostatních skupin.

■ UkaÏte plakát s jídly sloÏen˘mi z potravin patfiících do rÛzn˘ch sku-
pin. AÈ sestry jmenují, do kter˘ch skupin jednotlivé potraviny patfií.
PoÏádejte je, aÈ se pfiesvûdãí, zda kaÏdé jídlo obsahuje potraviny
z více skupin.

Pfii plánování jídelníãku se fiiìte základním pravidlem, které fiíká, Ïe
kaÏd˘ den máme sníst potraviny z kaÏdé skupiny. Je tfieba konzumo-
vat rÛzné potraviny ze v‰ech skupin, abychom tak získaly ve‰keré pro
zdraví potfiebné v˘Ïivné látky.

Potfiebujeme pfiimûfiené mnoÏství jednotliv˘ch potravin
AÏ si zvyknete zaãleÀovat do jídelníãku potraviny ze v‰ech skupin,
pfiem˘‰lejte o tom, jaké mnoÏství jednotliv˘ch potravin kaÏd˘ ãlovûk
potfiebuje. Malé mnoÏství rÛzn˘ch potravin nemusí staãit. KaÏd˘ ãlo-
vûk potfiebuje dennû urãitou dávku potravin z jednotliv˘ch skupin.
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Musíme si dát pozor, abychom neudûlaly stejnou chybu, jaké se dopus-
tilo deset Ïen, které se jednoho dne rozhodly spoleãnû pfiipravit jídlo
z r˘Ïe. Tyto Ïeny pouÏily nûkolik ‰álkÛ r˘Ïe, dvû lÏíce rajãatového
protlaku a malé mnoÏství masa. KdyÏ bylo jídlo hotové, fiekly si: „Toto
jídlo obsahuje potraviny ze skupiny obilnin, zeleniny a masa. Je to
zdravé jídlo a uÏ k nûmu není tfieba cokoli pfiidávat.“ Nemûly v‰ak
dost rajãatového protlaku a masa, aby kaÏdá Ïena dostala takovou
porci, jakou potfiebovala. KdyÏ zjistily, Ïe kaÏd˘ ãlovûk potfiebuje pfii-
jmout dostateãné mnoÏství kaÏdé potraviny, dávaly si vût‰í pozor na
to, jaká jídla pro svou rodinu pfiipravují.

Chceme-li, abychom mûly dostateãné mnoÏství v‰ech potravin, bude
moÏná nutné kupovat od kaÏdé skupiny potravin vÏdy ty levnûj‰í
druhy, abychom tak moudfie hospodafiily s penûzi.

■ UkaÏte potravinovou pyramidu zobrazenou na obrázku 21b. Které
potraviny jsou v jednotliv˘ch skupinách draÏ‰í? Kter˘mi levnûj‰ími
potravinami bychom v jednotliv˘ch skupinách mohly ty draÏ‰í
nahradit?

Námûty, jak pfiipravovat zdravá jídla
Plánování jídel
KaÏdé jídlo si pfiedtím, neÏ pÛjdete na nákup, naplánujte. Dbejte na to,
aby kaÏd˘ dostal svou dávku rÛzn˘ch potravin. Obvykle vám pomÛÏe,
kdyÏ si napí‰ete jídelníãek a sepí‰ete si v‰echny potraviny, které budete
na pfiípravu jednotliv˘ch jídel potfiebovat.

Napi‰te si seznam vûcí, které budete potfiebovat koupit
Pak si napi‰te seznam potravin, které budete potfiebovat koupit, a jejich
mnoÏství. Takov˘ seznam nám nejen pomáhá pamatovat na v‰echno,
co potfiebujeme koupit, ale také nám pomáhá neutrácet peníze za drahé
potraviny, které ve skuteãnosti nepotfiebujeme. Napfiíklad máme-li tento
seznam, nejspí‰e nebudeme kupovat limonády a sladkosti, které jsou
drahé a nezdravé.

Budeme-li peãlivû plánovat a nakupovat, mÛÏeme pak na nákup cho-
dit ménû ãasto a vyuÏít ãas a energii na dÛleÏitûj‰í ãinnosti, tak jako
to dûlal jeden vdovec s 12 dûtmi. Tento otec vûdûl, Ïe nemÛÏe vûno-
vat nakupování mnoho ãasu, a proto si vÏdy peãlivû naplánoval, co
bude vafiit, a kdyÏ ‰el do obchodu, mûl vÏdy jasnou pfiedstavu, co
chce koupit. Zakoupené potraviny pak vhodnû uskladnil, aby je jeho
rodina jedla ãerstvé.

Nakupujte levnûj‰í potraviny ve vût‰ím mnoÏství
Jednotlivé druhy potravin kupujte tehdy, kdyÏ je jich na trhu dosta-
tek, protoÏe právû tehdy jsou nejlevnûj‰í. Je-li to moÏné, nakupte vût‰í
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mnoÏství urãit˘ch potravin, kdyÏ je jejich sezóna, je jich hodnû a jsou
levnûj‰í. Pak je usu‰te nebo je jinak uchovejte k pozdûj‰í spotfiebû. Je
dÛleÏité pfiipravit se takto na dobu, kdy tohoto zboÏí nemusí b˘t
dostatek.

Pofiiìte si zahradu a chovejte hospodáfiská zvífiata
Mnoho rodin si pûstuje ovoce a zeleninu na vlastní zahradû. I kdyÏ
rodina nemá k dispozici velk˘ prostor, mÛÏe obvykle pûstovat nûkolik
rostlin v kvûtináãi na oknû nebo na dvofie domu. Má-li rodina jen malou
zahrádku, zkonzumuje obvykle svou zeleninu a ovoce, jakmile dozraje.
Je-li zahrada vût‰í, snûdí obvykle ãást potravin v ãerstvém stavu a zby-
tek uskladní k pozdûj‰í spotfiebû. Jednou z oblíben˘ch metod konzervo-
vání potravin je su‰ení.

V mnoha zemích také lidé chovají hospodáfiská zvífiata a drÛbeÏ a získá-
vají tak potfiebné potraviny. MÛÏeme chovat napfiíklad kachny, slepice,
kozy, krávy, prasata, králíky nebo ryby. Zvífiata nám poskytují potraviny
ze skupiny masa a mléka.

Chceme-li si zaloÏit zahradu, peãovat o ni a pak z ní mít úrodu nebo
chceme-li chovat zvífiata, je tfieba v‰echno naplánovat. Napfiíklad rozho-
dování o tom, kde budeme zvífiata chovat, ãím je budeme krmit a kdo
se o nû bude starat, nám pomÛÏe získat pro rodinu zdravé potraviny.

Peãlivé plánování v˘dajÛ
Dal‰ím druhem plánování, které nám mÛÏe pomoci jíst zdravûji, je plá-
nování sv˘ch v˘dajÛ za ostatní vûci kromû potravin. Zamyslíme-li se
nad tím, co si chceme za své peníze kupovat, dojdeme moÏná k závûru,
Ïe moudfiej‰í je koupit potraviny, které nám pomohou b˘t zdrav˘mi,
neÏ utratit peníze za drahé luxusní zboÏí. MÛÏeme také zjistit, Ïe je
vhodnûj‰í kupovat dostatek rÛzn˘ch potravin ze v‰ech hlavních skupin
neÏ utrácet za nezdravé obãerstvení.

Závûr
Jíme-li spolu kaÏd˘ den plánovaná jídla v pravidelnou dobu, velmi to
prospívá na‰im rodinn˘m vztahÛm i na‰emu zdraví. Nejzdravûji jíme,
pokud se ná‰ jídelníãek skládá z rÛzn˘ch potravin ze v‰ech hlavních
skupin. KaÏd˘ ãlovûk má dennû sníst dostateãnou dávku potravin ze
v‰ech skupin. Chceme-li jíst tak, aby to prospívalo na‰emu zdraví a aby
to na‰im dûtem pomohlo ke správnému rÛstu, musíme plánovat, jaké
potraviny koupíme nebo vypûstujeme, a musíme se na to pfiipravit.

V˘zva
Naplánujte pro svou rodinu v˘Ïivná jídla na jeden t˘den. Dbejte na to,
aby se kaÏdé jídlo skládalo z více druhÛ potravin z hlavních skupin.
Rozmyslete si, jak va‰e rodina mÛÏe i dále jíst správné mnoÏství roz-
manit˘ch potravin, které potfiebuje ke zdraví. Dosáhnûte toho tím, Ïe
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21a Doporuãené denní dávky potravin z hlavních skupin

Poãet kalorií* asi 1600 asi 2200 asi 2800

Poãet dávek ze skupiny peãiva 6 9 11

Poãet dávek ze skupiny zeleniny 3 4 5

Poãet dávek ze skupiny ovoce 2 3 4

Poãet dávek ze skupiny 
mléãn˘ch v˘robkÛ 2–3** 2–3** 2–3**

Poãet dávek ze skupiny masa 2, celkem 140 g 2, celkem 170 g 3, celkem 200 g

Celkem tuku (v gramech) 53 73 93

Jaké denní dávky potravin potfiebujeme?

Mnohé
Ïeny, star‰í
dospûlí

Dûti, dospí-
vající dívky,
aktivní Ïeny,
vût‰ina muÏÛ

Dospívající
chlapci,
aktivní
muÏi

*Toto jsou doporuãená mnoÏství kalorií, pokud se pfii v˘bûru z pûti hlavních skupin
rozhodnete pro nízkotuãné potraviny a budete-li pouÏívat tuky, oleje a cukry s mírou.

**Dospívající, mladí dospûlí do 24 let a Ïeny, které jsou tûhotné nebo kojí, potfiebují tfii
dávky ze skupiny mléãn˘ch v˘robkÛ.

Co se povaÏuje za jednu dávku?

Peãivo, obilniny, r˘Ïe a tûstoviny
1 krajíc chleba
110 g vafien˘ch obilnin, r˘Ïe nebo tûstovin
30 g such˘ch obilnin

Ovoce
1 stfiednû velk˘ plod ovoce
180 ml ovocné ‰Èávy
110 g kompotovaného nebo vafieného ovoce

Zelenina
225 g syrové listové zeleniny
110 g vafiené zeleniny
225 g míchaného zeleninového salátu

Mléko, jogurty a s˘r
240 ml mléka
240 ml jogurtu
40–60 g s˘ra

Maso, vãetnû drÛbeÏe a ryb, suché fazole,
vejce a ofiechy
60–90 g vafieného libového masa (i drÛbeÏe
nebo ryb)
110 g vafien˘ch such˘ch fazolí, 1 vejce nebo

30 ml ara‰ídového másla odpovídá 30 g
libového masa (coÏ tvofií asi 1/3 porce)

Tuky, oleje a cukry
PouÏívejte je s mírou. Patfií mezi nû napfií-
klad zálivky do salátÛ, smetana, máslo,
rostlinné tuky, cukr, limonády a sladkosti.
Tyto potraviny jezte s mírou, protoÏe kvÛli
tukÛm a cukrÛm obsahují mnoho kalorií,
ale jen málo Ïivin.



175

21b Pyramida zdravého jídelníãku

Pyramida zdravého jídelníãku
Jak si vybírat potraviny

Tuky, oleje a cukry

KONZUMUJTE JE S MÍROU

Skupina mléka, 
jogurtÛ a s˘rÛ

2–3 DÁVKY

Skupina masa, vãetnû
drÛbeÏe a ryb, fazolí,

vajec a ofiechÛ

2–3 DÁVKY

Skupina zeleniny

3–5 DÁVEK

Skupina ovoce

3–5 DÁVEK

Skupina peãiva, obilnin, r˘Ïe a tûstovin
6–11 DÁVEK

Jak správnû jíst
Îádná potravina nám sama o sobû nedodá v‰echny Ïiviny, které potfiebujeme
k uchování zdraví, proto je nejlep‰í jíst kaÏd˘ den pestfie. Pyramida zdravého
jídelníãku vám pomÛÏe jíst lépe. Zaãnûte vût‰ím mnoÏstvím peãiva, obilnin,
r˘Ïe, tûstovin, zeleniny a ovoce. K tomu pfiidejte tfii dávky ze skupiny mléã-
n˘ch v˘robkÛ a dvû aÏ tfii dávky ze skupiny masa. Tuky, oleje a cukry konzu-
mujte s mírou.
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budete plánovat dopfiedu, zaloÏíte si zahrádku, je-li to moÏné, a budete
su‰it nebo jinak konzervovat a uchovávat potraviny, kter˘ch je dosta-
tek. Zamyslete se nad tím, jak vynakládáte své peníze, a je-li to moÏné,
upravte své v˘daje tak, aby vám zbylo více penûz na vhodnou stravu.

Pfiíprava uãitelky
NeÏ budete uãit tuto lekci:

1. Zopakujte si lekci 22 „V˘Ïiva rodiny“ a lekci 25 „Domácí zahradni-
ãení“ v Îenû Svat˘ch posledních dnÛ, ãást A.

2. Projdûte si obrázky 21a „Doporuãené denní dávky potravin z hlavních
skupin“ a 21b „Pyramida zdravého jídelníãku“ a pfiipravte se, abyste si
tyto informace mohly projít se tfiídou.

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

4. Mají-li sestry otázky ohlednû domácí v˘roby nebo práce s rozpoãtem,
odkaÏte je na Îenu Svat˘ch posledních dnÛ, ãást A, lekce 21, 25 a 26
(„Správa rodinn˘ch financí“, „Domácí zahradniãení“ a „Domácí
v˘roba“.)

5. 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 ke správné péãi o matku a dítû.

Péãe o tûhotné Ïeny
Jedna rodina na Filipínách byla velmi zarmoucena, kdyÏ jim zemfielo
první dûÈátko. Pozdûji se obrátili k evangeliu a vstoupili do Církve. KdyÏ
matka znovu otûhotnûla, ptala se misionáfiÛ sociální péãe, co má dûlat,
aby se jim narodilo zdravé, nepostiÏené miminko. ¤ekla: „Kdybych
tehdy vûdûla, co mám dûlat, o první miminko bych nepfii‰la.“

Bûhem druhého tûhotenství dûlala v‰e, co bylo v jejích silách, aby její
dal‰í dûÈátko bylo v pofiádku, a narodilo se jí krásné zdravé miminko.
¤íkala mu „mormonské miminko“. Lidé ze sousedství ãasto fiíkali, Ïe
nikdy nevidûli tak zdravého kojence.

Tûhotná matka má v˘jimeãnou pfiíleÏitost pomoci pfiipravit tûlo pro
jedno z duchovních dûtí Nebeského Otce. Na‰e fyzické tûlo je tak
dÛleÏité, Ïe bylo nazváno chrámem pro ducha (viz 1. Korintsk˘m
3:16–17). I kdyÏ se nûkdy, z pfiíãin, kter˘m zcela nerozumíme, narodí
dûti s fyzick˘mi nebo mentálními problémy, musíme udûlat v‰e, co je
v na‰ich silách, abychom napomohly správnému v˘voji tûla kaÏdého
svého dítûte. Îena mÛÏe pfied tûhotenstvím a bûhem nûho udûlat
mnoho proto, aby se její dûÈátko narodilo silné a zdravé. V této lekci se
dozvíme, co prospû‰ného mÛÏeme udûlat jak pro matku, tak pro dítû.

Stravujte se správnû
Je dÛleÏité, aby tûhotná Ïena mûla zdravou pestrou stravu. Správné
stravování má velk˘ vliv na nenarozené dítû. Je to natolik dÛleÏité, Ïe
v‰echny Ïeny, které se na matefiství pfiipravují, mají na to pfiipravit své
tûlo tím, Ïe budou obezfietné pfii v˘bûru toho, co jedí. Tak budou mít
vût‰í nadûji, Ïe budou zdravé a Ïe se jim narodí zdravé dûti. KdyÏ si
mladá Ïena zvykne konzumovat dostateãné mnoÏství pestré zdravé
stravy, bude lépe schopna pfiivést na svût zdravé dûti. ProtoÏe tyto
vÏité dobré stravovací návyky s ní pÛjdou i do manÏelství a tûhotenství,
bude jíst správnû i nadále a tyto dobré návyky pfienese i na své dûti.
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■ Jak se mÛÏe Ïena pfiipravit na matefiství?

Vyh˘bejte se ‰kodliv˘m látkám
Tûhotná Ïena se má vyvarovat konzumace ‰kodliv˘ch látek. Nûkteré
z tûchto látek, o kter˘ch se pfiímo zmiÀuje Slovo moudrosti, jsou ‰kod-
livé pro v‰echny lidi, av‰ak pokud je uÏívá budoucí matka, jsou
obzvlá‰tû ‰kodlivé pro vyvíjející se dûÈátko.

■ O které ‰kodlivé látky jde?

Îeny mají b˘t v tûhotenství opatrné pfii uÏívání lékÛ. Léky, které jsou
jinak prospû‰né, mohou mít na miminko negativní úãinek, a to v závis-
losti na tom, kdy bûhem tûhotenství byly uÏity. Proto je dobré nebrat
Ïádné léky, vyjma pfiípadu, kdy je pfiedepí‰e lékafi, kter˘ ví o tom, Ïe
daná Ïena je tûhotná.

Choìte na pravidelné lékafiské prohlídky
Jakmile má Ïena podezfiení, Ïe je tûhotná, má nav‰tívit lékafie nebo
zdravotnické zafiízení. Lékafi nebo zdravotní sestra ji obvykle vyzvou,
aby bûhem tûhotenství pfiicházela ve stanoven˘ch termínech na dal‰í
pravidelné prohlídky. Zdravotniãtí pracovníci, jako jsou lékafii a zdra-
votní sestry, jsou vy‰koleni k tomu, aby rozpoznali problémy, které se
mohou v tûhotenství objevit. Proto jsou pravidelné prohlídky dÛleÏité.
Tak mÛÏe lékafi objevit, Ïe nûco není v pofiádku, a mÛÏe budoucí matce
pomoci uãinit náleÏitá opatfiení dfiíve, neÏ problém zaãne b˘t váÏn˘.

Nûkdy se stává, Ïe i kdyÏ tûhotná Ïena dûlá v‰e pro to, aby byla po
fyzické stránce v pofiádku, necítí se tak dobfie, jak by si pfiála. Má si b˘t
také vûdoma toho, Ïe zmûny v jejím tûle mohou ovlivÀovat její pocity a
Ïe extrémní v˘kyvy nálad, které proÏívají nûkteré tûhotné Ïeny, jsou
normální. Bûhem prvních tfií mûsícÛ tûhotenství mÛÏe Ïena ãastûji poci-
Èovat nevolnost. Obãas ji mÛÏe bolet v zádech a mÛÏe pociÈovat slabost
v nohou. Má se snaÏit uchovat si pozitivní pfiístup. Bude-li Ïena pama-
tovat na své dÛleÏité povolání matky v tomto období, kdy v jejím tûle
probíhá tolik zmûn, pomÛÏe jí to b˘t ‰Èastnûj‰í. K radostnûj‰ímu postoji
jí mÛÏe dopomoci také Duch Pánû. Má usilovat o vedení a spoleãenství
Ducha, má se o nû modlit a má pamatovat na to, Ïe tím, Ïe mají s man-
Ïelem miminko, se spoleãnû s Nebesk˘m Otcem podílejí na posvátném
procesu a prÛbûhu tvofiení.

■ Jak nám mÛÏe pomoci vûdomí, Ïe zmûny v pocitech jsou bûhem
tûhotenství normální?

Odpoãívejte a cviãte 
âlenové rodiny mají tûhotné Ïenû pomáhat, kdyÏ jí není dobfie. V tûho-
tenství se Ïena snadnûji unaví a potfiebuje více spánku. MoÏná bude
potfiebovat si bûhem dne na chvíli zdfiímnout a jít veãer dfiíve spát.
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Cviãení je zdravé pro kaÏdého ãlovûka, a proto i tûhotná Ïena mÛÏe vût-
‰inou z velké ãásti cviãit tak jako pfied tûhotenstvím. Pokud se jí tûlesné
aktivity nedostává, mÛÏe chodit kaÏd˘ den na vycházky. Kromû chození
existuje pro tûhotnou Ïenu i mnoho dal‰ích vhodn˘ch cviãení. Lékafi jí
mÛÏe poradit, které cviãení je v tûhotenství vhodné a prospû‰né.

■ Jak mÛÏete pomoci své matce, pfiíbuzné, pfiítelkyni nebo sousedce,
která je tûhotná?

UdrÏujte osobní ãistotu
âistota je dÛleÏitá pro v‰echny lidi, av‰ak pro tûhotnou Ïenu to platí
obzvlá‰tû, protoÏe se tím chrání pfied onemocnûním. DÛleÏité je pouÏí-
vat k pití a vafiení ãistou vodu. Také si máme m˘t ruce po kaÏdém pou-
Ïití WC a pfied pfiípravou jídla. Vhodné je také ãasto se koupat, aby bylo
v ãistotû udrÏováno celé tûlo, a vykoupat se a obléknout do ãistého,
kdyÏ jdeme k lékafii nebo do zdravotnického zafiízení.

■ Jak se má tûhotná Ïena postarat o to, aby její novû narozené miminko
bylo zdravé?

Porod
Pfii narození dítûte je dÛleÏitá ãistota. âisté má b˘t matãino tûlo. Ti, ktefií
pomáhají pfii porodu, mají mít ãisté ruce a ãisté obleãení. Obleãení pro
dítû a prostfiedí pfii porodu má b˘t sterilní. Ti, ktefií pomáhají pfii porodu,
aÈ uÏ probíhá v nemocnici, porodnici nebo doma, mají b˘t vy‰koleni, aby
vûdûli, co mají dûlat, a aby poznali, kdy je tfieba zajistit pro matku nebo
dítû dal‰í zdravotnickou péãi.

■ Kde obvykle rodí Ïeny z va‰í obce nebo z va‰eho mûsta? Je tam ãisto?
Pomáhají pfii porodu vy‰kolení pracovníci? JestliÏe se na tomto místû
neudrÏuje ãistota, kam by bylo vhodnûj‰í jít? Co byste mohly udûlat
pro zlep‰ení stavu jiÏ existujících míst pro porod?

Péãe o matku po porodu
Dostateãn˘ odpoãinek
Po narození dítûte mÛÏe b˘t matka unavená nebo se nemusí cítit dobfie.
Zdravotniãtí pracovníci ji mohou poradit, kolik dní by se nemûla pfiíli‰
fyzicky namáhat. Má i nadále mít dostatek odpoãinku. âlenové rodiny
jí mají dále pomáhat, aby si mohla dostateãnû odpoãinout.

Správná v˘Ïiva
Strava matky po porodu je dÛleÏitá pro to, aby byla v pofiádku. Má mít
moÏnost jíst v‰echna zdravá jídla, na které je zvyklá. Matka, která dítû
kojí, potfiebuje jíst více potravin ze v‰ech skupin, aby mûla dostatek
mléka. Pro zdraví dítûte je dÛleÏité, aby jedla potraviny ze v‰ech sku-
pin. Také je tfieba, aby bûhem kojení pila hodnû tekutin. Matky nûkdy
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zjistí, Ïe urãitá jídla, která jedí, zpÛsobují, Ïe miminko, které pije její
matefiské mléko, je neklidné. Tûmto jídlÛm se mohou vyhnout, ale
pfiesto mají dbát na to, aby konzumovaly dostateãné mnoÏství rÛzn˘ch
potravin, které potfiebují.

■ Jak mÛÏete pomoci své matce, pfiíbuzné, pfiítelkyni nebo sousedce,
které se nedávno narodilo miminko?

Péãe o novorozence
V˘Ïiva
Pro novorozence je dÛleÏitá správná v˘Ïiva. Tou nejlep‰í stravou pro
miminko je matefiské mléko, a to hlavnû bûhem prvních dnÛ ihned po
narození. Jen v˘jimeãnû se mÛÏe stát, Ïe dûÈátko matefiské mléko
‰patnû sná‰í. Matka mÛÏe krmit miminko také speciální umûlou v˘Ïi-
vou. Umûlá v˘Ïiva v‰ak b˘vá drahá a je tfieba vynaloÏit dal‰í péãi na
to, aby byla ãistá a pro miminko bezpeãná. Dûti ãasto potfiebují dodá-
vat dal‰í tekutiny, obzvlá‰tû v suchém a horkém podnebí. Je moÏné jim
podávat ãistou vodu v ãisté lahvi se sterilní saviãkou. Novorozenci
obvykle vypijí tolik, kolik potfiebují, a pak pfiestanou pít. Dûti, které
jsou kojené matefisk˘m mlékem, ãasto nechtûjí pít z lahve a moÏná
tímto zpÛsobem nebudou chtít pfiijímat dal‰í potfiebné tekutiny. Proto
mÛÏe b˘t zapotfiebí dávat jim ãistou vodu kapátkem nebo malou ãistou
lÏiãkou. Doporuãuje se nedochucovat vodu cukrem ani jin˘mi látkami,
pokud miminko pije vodu bez nich. Pfii krmení je také tfieba nechat
miminko pravidelnû odfiíhnout, aby se mu v Ïaludku nehromadily
plyny a pfiede‰lo se tak vyzvracení potravy nebo bolestem bfiicha.
Nejjednodu‰‰í je nechat odfiíhnout miminko tak, Ïe si ho pfiiloÏíte
k rameni a zlehka ho poplácáváte nebo tfiete po zádech.

âistota
âistota je pro miminka dÛleÏitá, protoÏe je‰tû nedokáÏí odolávat
nemocem. Je-li to moÏné, má se miminko kaÏd˘ den koupat. Nejprve
mu umyjte obliãej, hlaviãku a krk a pak ruce a nohy. Peãlivû pfiitom
oãistûte koÏní záhyby na nohou a na rukou. Nakonec miminku umyjte
oblast pfiirození a zadeãku. Koupat mÛÏete i ta nejmen‰í miminka, ale
je tfieba chránit je pfied prÛvanem a chladem. V nûkter˘ch podnebích
je proto tfieba um˘t miminku vÏdy jen jednu ãást tûla a hned ji usu‰it a
pak pokraãovat stejn˘m zpÛsobem. Pfii tomto zpÛsobu koupání je
vhodné nechat miminko zabalené v suché osu‰ce.

Dáváte-li miminku pleny, je dÛleÏité udrÏovat ho v ãistotû tím, Ïe plenu
vymûníte vÏdy, kdyÏ se miminko poãurá nebo pokaká. VÏdy, neÏ mu
dáte novou ãistou plenu, mu musíte peãlivû oãistit oblast pfiirození a
zadeãku. PodráÏdûní kÛÏe zamezíte tím, Ïe pleny fiádnû vyperete m˘d-
lem, vymácháte je v ãisté vodû a necháte je uschnout na slunci.
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Ochrana pfied nebezpeãím
Miminko potfiebuje bezpeãné místo ke spaní, napfiíklad dûtskou pos-
t˘lku nebo postel opatfienou postranicemi, které ho ochrání pfied pádem
na zem. Vhodné je pokládat miminko na pevn˘ povrch. Nikdy nene-
chávejte dítû samotné tam, kde hrozí nebezpeãí, Ïe by se mohlo posu-
nout nebo pfietoãit ke kraji a spadnout. Miminka je také tfieba chránit
pfied mouchami a jin˘m hmyzem a pfied zvífiaty.

■ Je-li pro matky ve va‰í oblasti obtíÏné chránit dûti pfied tûmito nebez-
peãími, jak je moÏné se jim vyhnout?

Zdravotní péãe
Malé dûti potfiebují dobrou zdravotní péãi. Pravidelnû nav‰tûvujte
s miminkem zdravotnické zafiízení nebo lékafie, aby mohlo b˘t oãko-
váno proti urãit˘m nemocem. Zdravotniãtí pracovníci také dokáÏí
urãit, zda se miminko vyvíjí normálnû.

Láska
Malé dûti od nás také potfiebují pociÈovat pfiijetí a lásku. Lásku jim
mÛÏeme projevit tím, Ïe je vezmeme do náruãí a pochováme je a Ïe
na nû mluvíme uklidÀujícím tónem.

■ Jak je‰tû mÛÏeme miminku projevit, Ïe ho máme rády?

MÛÏeme mu pomoci uãit se a rozvíjet mysl tím, Ïe na nûj mluvíme.
Rodiãe a star‰í dûti v rodinû mohou malému dítûti vysvûtlovat jedno-
duché vûci tím, Ïe mu fiíkají napfiíklad: „Tohle je kvûtina“, „To je
kufiátko“ a „Podívej se, chlapeãek“. Dûtem mÛÏeme pomoci v uãení
také tím, Ïe jim dáváme hraãky na hraní. I malá miminka se uãí hrou
s hraãkami. Tyto hraãky mají b˘t pestré a mohou to b˘t bûÏné pfied-
mûty, které máme doma. Mají b˘t ale ãisté, protoÏe malé dûti si strkají
vûci do pusy. Hraãky nemají mít ostré hrany a nemají mít ãásti, které
by miminko mohlo odlomit nebo spolknout.

Závûr
Pro tûhotné Ïeny, matky a miminka je dÛleÏitá správná strava, ãistota,
dobrá zdravotní péãe, ochrana pfied nebezpeãím a dostateãn˘ odpoãinek
a cviãení. SnaÏíme-li se ze v‰ech sil tyto vûci zajistit, plníme svou zodpo-
vûdnost poskytnout kaÏdému duchovnímu dítûti na‰eho Nebeského
Otce zdravé tûlo. I kdyÏ se tûmito zásadami fiídíme, mohou se pfiesto u
matky nebo dítûte objevit zdravotní problémy. Ne vÏdy víme, proã se
tyto problémy objevují, ale má-li matka i dítû zaji‰tûnou fiádnou péãi,
dochází k nim ménû ãasto.
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V˘zva
Tento t˘den pfiem˘‰lejte o sv˘ch zdravotních návycích. Jste-li tûhotné
nebo matefiství plánujete, zaãnûte provádût potfiebné zmûny, aby
v‰echny va‰e dûti mûly co nejvût‰í nadûji, Ïe se narodí tûlesnû silné a
zdravé. Zjistûte, jak mÛÏete pomoci nûjaké Ïenû, která je tûhotná nebo
které se nedávno narodilo miminko, a pak jí pomozte, je-li to moÏné.
Vyrobte bezpeãnou hraãku pro nûkteré malé dítû, které znáte, a uãte se
mu projevovat lásku.

Pfiíprava uãitelky
NeÏ budete uãit tuto lekci:

1. Projdûte si lekci 23 „V˘Ïiva matky a dítûte“ a lekci 24 „Ochrana pfied
onemocnûním“ v Îenû Svat˘ch posledních dnÛ, ãást A. Mají-li sestry
otázky, odkaÏte je na pfiíslu‰né lekce, kde mohou najít odpovûdi.

2. Zamyslete se nad tím, které ãásti této lekce bude tfieba pro nûkteré
sestry ve va‰í oblasti zdÛraznit. Povzbuìte matky, aby pokraãovaly
v tom, co uÏ dûlají dobfie.

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 pfiedcházet úrazÛm, jednat
klidnû a úãinnû, pokud k úrazu dojde, a poskytnout první pomoc, je-li
to tfieba.

Péãe o na‰e ãasné tûlo
Jako ãlenky Církve JeÏí‰e Krista Svat˘ch posledních dnÛ si uvûdomujeme
dÛleÏitost ãasného i duchovního blaha. Nauãíme-li se pfiedcházet úrazÛm
a o‰etfiovat nûkteré bûÏné typy úrazÛ, budeme lépe pfiipraveny chránit
své ãasné tûlo a peãovat o nûj. RovnûÏ je dÛleÏité, abychom si osvojily
nûkteré základní dovednosti poskytování první pomoci. Budeme-li takto
pfiipraveny, budeme schopny lépe slouÏit a Ïehnat druh˘m i sobû.

■ PoÏádejte povûfienou sestru, aby krátce pfievyprávûla podobenství o
milosrdném Samaritánovi (viz Luká‰ 10:29–37).

■ Pfieãtûte Luká‰e 10:34. Co Samaritán udûlal?

Jak pfiedcházet úrazÛm
ÚrazÛm nemÛÏeme vÏdy zabránit, ale máme se snaÏit, aby ná‰ domov
a jiná místa byla co nejbezpeãnûj‰í. Nane‰tûstí nás nûkdy k zájmu o to,
jak úrazÛm zabránit, vede aÏ tûlesné utrpení, v˘ãitky nebo smutek
z toho, Ïe k nûjakému úrazu do‰lo.

Star‰í Loren C. Dunn vyprávûl o tom, jak vyzval svou dceru k opatrnosti,
ale pfies toto varování k nehodû do‰lo:

„Máme tfiíletou dceru, kterou máme velmi rádi. Nedávno jsem sedûl
doma u psacího stolu a nûco jsem si ãetl a ona byla se mnou v míst-
nosti a hrála si se sklenicí vody, kterou jsem mûl postavenou na stole.
Nûkolikrát tu velkou sklenici sv˘mi mal˘mi prsty zdvihla a já jsem ji
opakovanû varoval, aby si dávala pozor a sklenici neupustila, coÏ v‰ak
nakonec udûlala. Sklo se pfii dopadu na podlahu roztfií‰tilo a stfiepy se
rozlétly na v‰echny strany. …

ProtoÏe si ãasto hraje bosa, odnesl jsem ji z místnosti a snaÏil jsem se
zamést v‰echny kousky skla. Pak mû v‰ak napadlo, Ïe se mi moÏná
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nepodafiilo najít v‰echny úlomky, a aÏ si zase bude jednou v této míst-
nosti hrát, její malé noÏky moÏná najdou úlomky, kter˘ch jsem si nev‰iml,
a ona bude muset opûtovnû trpût kvÛli tomu, co udûlala.“ (Conference
Report, Oct. 1969, 13–14; nebo Improvement Era, Dec. 1969, 44.)

âasto nám pfiipadá, Ïe k tomu, abychom pfiede‰ly nûjaké nehodû, staãí
druhému fiíci, aby byl opatrn˘. Obvykle jí v‰ak mÛÏeme zabránit úãin-
nûji tím, Ïe udûláme nûco, co nebezpeãnou situaci zmûní.

■ Co mohou rodiãe nebo star‰í dûti udûlat, aby zabránili podobné
nehodû, jaká je popsána v˘‰e?

KaÏdá máme pravdûpodobnû nûjak˘ nepfiíjemn˘ záÏitek, kter˘ souvisí
s nehodou v domácnosti. ProtoÏe se vût‰ina nehod stává doma nebo
v blízkém okolí domova, máme se zamyslet nad tím, ãím jsou tyto
nehody obvykle zavinûny a jak jim mÛÏeme pfiedcházet.

Nebezpeãné látky
Nûkteré látky, které míváme ãasto v domácnosti, jsou pfii poÏití nebo
vypití jedovaté. Jde napfiíklad o petrolej a jiné druhy paliva pouÏívané
na vafiení. Také pesticidy jsou ‰kodlivé, pokud je poÏijeme nebo pokud
zÛstanou del‰í dobu v kontaktu s pokoÏkou. Dal‰ími velmi nebezpeã-
n˘mi látkami je louh (kter˘ se pouÏívá k v˘robû m˘dla), bûlicí a ãisticí
prostfiedky a líh.

■ Které nebezpeãné látky ve formû kapaliny nebo prá‰ku máte doma?

Dal‰í moÏné nebezpeãí pfiedstavují léky. Nemocnému ãlovûku mohou
pomoci, ale uÏijeme-li je nesprávnû, mohou b˘t nebezpeãné. Není
vhodné uchovávat léky poté, co jsme se uzdravili z nemoci, proti níÏ
byly pfiedepsány. Postupem ãasu mohou léky ztrácet na úãinku nebo
se dokonce mohou stát toxick˘mi. Skladujeme-li nevyuÏívané léky,
mÛÏeme zapomenout, na které nemoci jsou, a pokud se pouÏijí na
jinou nemoc, zdravotní stav se mÛÏe zhor‰it. Léky pfiedepsané pro
urãitého nemocného ãlovûka mohou b˘t neúãinné nebo ‰kodlivé pro
nûkoho jiného s toutéÏ nemocí, a proto je má uÏívat jen ten, komu
byly pfiedepsány. Léky mohou b˘t také nebezpeãné, vezmeme-li si
‰patnou dávku. Obzvlá‰tû dÛleÏité je dohlédnout na to, aby dûti uÏí-
valy jen pfiedepsané mnoÏství, které je vût‰inou mnohem men‰í neÏ
dávka pfiedepsaná pro dospûlého.

Jak je dÛleÏité uchovávat v‰echny léky mimo dosah mal˘ch dûtí,
dokládá následující pfiíbûh: Jednoho dne jeden mal˘ chlapec onemocnûl,
a tak ho rodiãe vzali do nemocnice. Lékafi chlapce vy‰etfiil a pfiedepsal
mu léky. Po návratu domÛ ho rodiãe nechali samotného v pokoji a ‰li
pracovat ven. Chlapec na‰el lahviãku s lékem a vypil ji celou najednou.
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Mûl v‰ak uÏívat jen dvû lÏiãky po ãtyfiech hodinách. KdyÏ se na nûj
rodiãe pfii‰li podívat, byl ve velmi váÏném stavu. Nebylo v‰ak uÏ
moÏné nic dûlat a dítû zemfielo.

■ Co mûli ãlenové rodiny udûlat, aby takové nehodû zabránili?

Mnohé nebezpeãné látky jsou pfii správném pouÏití uÏiteãné, a proto
je uchováváme v domácnosti. Máme v‰ak udûlat v‰e, co jen mÛÏeme,
pro to, aby je nûkdo nesnûdl nebo nevypil nebo aby s nimi nebyl pfiíli‰
dlouho ve styku. Jednou z moÏností, jak to mÛÏeme udûlat, je oznaãit
v‰echny nádoby tak, Ïe na nû napí‰eme název látky, kterou obsahují.

■ UkaÏte obrázek 23a „Popisování nebezpeãn˘ch látek“.

Jednoduch˘ obrázek nás mÛÏe varovat, Ïe látka v nádobû je jedovatá.
Uãte dûti a ostatní, ktefií neumûjí ãíst, Ïe dan˘ symbol nebo obrázek
znamená „Nebezpeãí!“ nebo „Jed!“.

Nebezpeãné látky mají b˘t skladovány vysoko na polici nebo v uzam-
ãené skfiíni, kde se nemohou dostat do ruky dûtem. Zásuvky opatfiete
dûtskou pojistkou a na nádoby s léky nebo s jin˘mi nebezpeãn˘mi lát-
kami pouÏívejte bezpeãnostní uzávûry. Nikdy dítûti o léku nefiíkejte, Ïe
to je „bonbón“, chcete-li ho pfiesvûdãit, aby ho pozfielo, a to ani v pfií-
padû, Ïe má lék pfiíjemnou sladkou chuÈ.

S chemikáliemi pracujte jen v fiádnû vûtran˘ch prostorách a nasaìte si
pfiitom ochranné pomÛcky, jako jsou rukavice nebo obliãejová rou‰ka.
âisticí prostfiedky pouÏívané v domácnosti nikdy nemíchejte dohro-
mady, protoÏe pfiitom mohou vzniknout jedovaté v˘pary.

Nauãte se, jaké jsou protilátky proti jedovat˘m látkám, které máte
v domácnosti a ve svém okolí, a co máte dûlat, kdyÏ nûkdo omylem
vypije takovou látku nebo s ním jinak pfiijde do styku. U svého tele-
fonu mûjte vÏdy pfiipravena telefonní ãísla odborné lékafiské pomoci.
Spojte se s hygienickou stanicí (její telefonní ãíslo mÛÏete získat od
lékafie nebo v nemocnici) a poÏádejte o informace, jak se v tûchto pfií-
padech zachovat. Nemáte-li moÏnost telefonovat, poÏádejte místního
zdravotnického pracovníka o informace, jak o‰etfiit nûkoho, kdo se
dostal do styku s tûmito látkami, a uschovejte si tyto informace doma.

■ Jak mÛÏeme v domácnosti zabránit styku s nebezpeãn˘mi látkami?

Nebezpeãné pfiedmûty
Ve vût‰inû domácností jsou potenciálnû nebezpeãné pfiedmûty s ostr˘mi
nebo ‰piãat˘mi hranami, jako napfiíklad noÏe, nÛÏky a rÛzné nástroje.
MÛÏeme si zvyknout zacházet s nimi urãit˘m zpÛsobem, ãímÏ ve svém
domovû posílíme bezpeãnost.
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Ostré pfiedmûty máme vÏdy ukládat mimo dosah mal˘ch dûtí. I kdyÏ
poloÏíme nÛÏ na nechránûné místo tfieba jen na okamÏik, dítû ho mÛÏe
vzít do ruky a zpÛsobit si zranûní.

■ UkaÏte obrázek 23b „Îena podává dívce nÛÏky“.

Nûkteré nástroje mÛÏeme pouÏívat nebezpeãn˘m i bezpeãn˘m zpÛso-
bem. Napfiíklad zápalky jsou uÏiteãné, pouÏíváme-li je správnû. KdyÏ
si v‰ak s nimi hrajeme nebo s nimi zacházíme neopatrnû, mÛÏeme
nûkoho velmi zranit nebo zpÛsobit velkou ‰kodu. Zápalky uchová-
vejte mimo dosah dûtí. Buìte obezfietné pfii práci s noÏem, je-li nûkdo
ve va‰í blízkosti, abyste ho nezranily. Zvyknûte si podávat tyto pfied-
mûty druhému ãlovûku ostfiím nebo ‰piãkou smûrem k sobû. Své dûti
máme uãit, jak tyto pfiedmûty bezpeãnû nosit a pouÏívat.

■ Kde mÛÏeme tyto nebezpeãné pfiedmûty uchovávat, abychom pfiede-
‰ly úrazÛm? Jak mÛÏeme u sebe nebo u sv˘ch dûtí zmûnit zpÛsob
pouÏívání tûchto pfiedmûtÛ?

Nebezpeãné situace
Konkrétní situace, které mohou b˘t pfiíãinou nehody, jsou rÛzné v jed-
notliv˘ch oblastech i v jednotliv˘ch domácnostech. Nûkteré situace
jsou v‰ak spoleãné pro v‰echny, a pokud je zmûníme, mÛÏeme neho-
dám zabránit.

K mnoha zranûním dochází, kdyÏ se snaÏíme vylézt na nestabilní
pfiedmût – napfiíklad chceme-li dosáhnout na nûjaké vyv˘‰ené místo
v domû nebo na zahradû. Tûmto zranûním se mÛÏeme vyhnout tím,
Ïe si dáme pozor, abychom si vybraly pfiedmût, na kter˘ se mÛÏeme
bezpeãnû postavit nebo kter˘ nám mÛÏe nûkdo zajistit. Vûnujeme-li
tomuto pozornost, mÛÏeme ãasto pfiedejít váÏn˘m zranûním.

Ke zranûní také mÛÏe dojít, uklouzneme-li po nûãem, co nûkdo vylil
na zem a neutfiel to. Také mÛÏeme snadno upadnout, zakopneme-li
o nûjak˘ pfiedmût, jako jsou napfiíklad hraãky, které nûkdo nechal na
místû, kam nepatfií. Nûkter˘m rodinám se osvûdãilo dodrÏování pra-
vidla, Ïe kaÏdá vûc se má vrátit na místo, kam patfií, jakmile ji pfiesta-
neme pouÏívat. To v˘raznû zmen‰uje nebezpeãí, Ïe o nûco neãekanû
zakopneme.

■ Které situace mohou pfiivodit pád?

■ Co mÛÏeme konkrétnû udûlat, abychom tûmto nehodám zabránily?

Nenechávejte dûti bez dozoru na místech, kde se mohou opafiit horkou
vodou nebo kde by se mohly utopit (vãetnû vany nebo záchodové mísy).
Nedovolte dûtem, aby si hrály s elektroinstalací, kde je nebezpeãí elektric-
kého úrazu nebo spálení elektrick˘m proudem. Elektrické zásuvky, které
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právû nepouÏíváte, opatfiete krytem. Pomocí dûtské ohrádky zabraÀte
dûtem vstoupit na schodi‰tû. Pfii jízdû vozidlem zapínejte dûtem bezpeã-
nostní pásy. Igelitové ta‰ky, ‰ÀÛry a malé pfiedmûty uchovávejte mimo
dosah mal˘ch dûtí.

K úrazÛm v domácnosti dochází ãasto v místû, kde se pfiipravuje jídlo.
V domech, kde se vafií na ohni nebo nízko nad zemí, se malé dûti ãasto
spálí tak, Ïe se pfiiblíÏí pfiíli‰ blízko k tepelnému zdroji. Bezpeãnûj‰í by
bylo zvednout plochu, na které se vafií, o nûkolik desítek centimetrÛ
nad zem, ãímÏ by se zabránilo tomu, aby se malé dûti pohybovaly
v blízkosti ohnû a aby se na jídlo dostala neãistota ze zemû. Vafiíme-li
na sporáku nebo na jiném vyv˘‰eném místû, nemáme nechávat rukojeti
nádob vyãnívat smûrem ven, kde na nû mohou dûti dosáhnout, protoÏe
tak mohou nádobu na sebe shodit nebo vylít na sebe její hork˘ obsah.

■ Dochází u vás doma bûÏnû k nehodám v místû, kde vafiíte? Pokud ano,
jak mÛÏete zv˘‰it bezpeãnost tohoto místa?

Nûkdy je také svíãka, svítilna nebo sporák umístûna pfiíli‰ blízko jiného
pfiedmûtu, kter˘ by mohl shofiet. Napfiíklad mohou zaãít hofiet okenní
závûsy, které se pfii závanu vûtru ocitnou v blízkosti otevfieného ohnû, a
stejnû tak krabice, která je postavená pfiíli‰ blízko sporáku nebo ohni‰tû,
se mÛÏe vznítit, kdyÏ se oheÀ rozhofií.

■ MÛÏe-li b˘t toto problémem u vás doma, jak se tomu mÛÏete vyhnout?

■ Které jiné nebezpeãné situace mohou zapfiíãinit nehodu? Jak mÛÏete
sníÏit riziko tûchto situací?

Dojde-li k úrazu, jednejme klidnû a rozumnû
Pomáháme-li nûkomu, kdo se zranil, je dÛleÏité, abychom zachovaly
klid. I kdyÏ jde o váÏné zranûní, máme zÛstat klidné a snaÏit se uklid-
nit i zranûného. Ranûní ãasto reagují podle toho, jak reagují lidé kolem
nich. Zaãneme-li plakat nebo propadneme-li hysterii, mÛÏe si ranûn˘
myslet, Ïe jeho zranûní je váÏnûj‰í, neÏ ve skuteãnosti je, a mÛÏe ho to
polekat. DokáÏeme-li poskytnout první pomoc v klidu, mÛÏeme tím
minimalizovat ‰ok obûti nebo mÛÏeme jeho vzniku zabránit. Je tfieba,
abychom vûdûly, co máme konkrétnû dûlat pfii bûÏn˘ch zranûních, aby-
chom tak dokázaly jednat s rozmyslem a kvalifikovanû. Pfii podobn˘ch
krizov˘ch situacích také pomáhá mít v srdci stále modlitbu, abychom
byly lépe pfiipraveny pfiijímat inspirované vedení.

Procviãujme si techniky první pomoci
Techniky uvedené v této pfiíruãce v lekci 24 „První pomoc, ãást 2: O‰e-
tfiení zranûní“ si máme procviãit alespoÀ jednou za rok. Tûmto techni-
kám máme také uãit ostatní dospûlé a star‰í dûti ve své rodinû, aby byli
také pfiipraveni, kdyby k nûjaké nepfiedvídané události do‰lo.
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Vûci potfiebné k poskytnutí první pomoci
Kromû toho, Ïe mÛÏeme zlep‰it bezpeãnost své domácnosti a Ïe se
mÛÏeme nauãit poskytnout základní první pomoc, mÛÏeme se pfii-
pravit také tak, Ïe budeme mít doma pfiichystané pokyny a vûci,
které k poskytnutí první pomoci potfiebujeme. Dojde-li pak k nûjaké
nehodû, budeme mít v‰e potfiebné pfii ruce. I kdyÏ se pomÛcky, které
jsou k první pomoci potfieba, mohou u jednotliv˘ch rodin ãásteãnû
li‰it, v‰ichni máme mít doma tyto základní potfieby:

Pokyny, jak postupovat pfii nehodách, které jsou bûÏné v na‰í oblasti
PoÏádejte nûkoho z místních zdravotnick˘ch pracovníkÛ, aby vám
poskytl pokyny, jak postupovat pfii nehodách, které jsou bûÏné ve va‰í
oblasti a které jsou zpÛsobeny napfiíklad jedovat˘mi rostlinami, mofi-
sk˘mi Ïivoãichy, rybami, hady nebo hmyzem. Tyto pokyny si prostu-
dujte a mûjte je stále po ruce.

M˘dlo
M˘dlo potfiebujeme k tomu, abychom mohly z rány vym˘t ‰pínu,
kaménky a sklo. VÏdy máme mít doma nûjaké m˘dlo v zásobû pro
mimofiádné události. Je-li to moÏné, máme si pfiedtím, neÏ budeme
poskytovat první pomoc, fiádnû um˘t ruce vodou a m˘dlem, abychom
do rány nezanesly mikroby, které by mohly zpÛsobit dal‰í infekci.

âistá voda
Nemáme-li ãistou vodu bûÏnû k dispozici, máme urãité mnoÏství pro
omytí rány uchovávat spolu s potfiebami k poskytování první pomoci.
Ránu mÛÏeme om˘t i vodou, v níÏ jsme rozpustily sÛl.

Dezinfekãní prostfiedky
Dezinfekãní prostfiedky mají silnûj‰í úãinek neÏ m˘dlo a voda a pomá-
hají zabránit infekci. BûÏn˘mi dezinfekãními prostfiedky je alkohol, pero-
xid vodíku a jodisol. MÛÏeme pouÏít i dezinfekãní ubrousky nebo spreje.
Infekci mohou zabránit také antibakteriální masti.

âistá tkanina
âistou tkaninu mÛÏeme pouÏít jako obvaz. Obvaz z ní mÛÏeme vyrobit
tak, Ïe ji nejprve vyÏehlíme Ïehliãkou rozehfiátou na nejvy‰‰í teplotu, aÏ
se tkanina zaãíná témûfi pálit. Pak si umyjte ruce a vyÏehlenou látku
peãlivû zabalte do jiné ãisté látky. Tak vytvofiíte bezpeãn˘ obvaz pro
krvácející rány.

Pfiípravek vyvolávající zvracení a Ïivoãi‰né uhlí
Pfiípravek vyvolávající zvracení je souãástí první pomoci pfii poÏití
nûkter˘ch jedovat˘ch látek. Zvracením se v‰ak nezbavíme tûchto látek
úplnû, a proto se na hygienické stanici mÛÏete informovat, jak pomocí
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Ïivoãi‰ného uhlí, které je k dispozici jako tablety nebo prá‰ek (prá‰ek
se musí rozpustit ve vodû), mÛÏete neutralizovat úãinek zb˘vajícího
jedu. Pfiípravek vyvolávající zvracení a Ïivoãi‰né uhlí lze bûÏnû koupit
v lékárnû. Zdravotniãtí pracovníci vám mohou doporuãit dal‰í látky,
které je vhodné zafiadit do prostfiedkÛ první pomoci.

Posvûcen˘ olej
KdyÏ bratfií, ktefií jsou nositeli knûÏství, udûlují poÏehnání nemocnému
nebo zranûnému ãlovûku, pouÏívají pfiitom olivov˘ olej, kter˘ byl poÏeh-
nán neboli posvûcen. Zeptejte se sv˘ch vedoucích knûÏství, jak mÛÏete
získat malou nádobku posvûceného oleje. Pfiidejte ho ke sv˘m prostfied-
kÛm první pomoci, aby ho mohli pouÏít nositelé knûÏství pfii nûjaké
nouzové situaci nebo jiné vhodné pfiíleÏitosti.

Pfiikr˘vka
âistá teplá pfiikr˘vka mÛÏe b˘t velmi dÛleÏitá, dojde-li u ranûného
k ‰oku nebo je-li podchlazen, protoÏe mu pomÛÏe udrÏet tûlesné teplo.
Je-li to moÏné, pofiiìte si termo pfiikr˘vku, kterou je moÏné sloÏit do
malého balíãku.

Hotové obvazy
Mûjte v zásobû rÛzné náplasti a obvazy.

Dal‰í pomÛcky
V lékárniãce by dále mûly b˘t nÛÏky, pinzety, malá svítilna s náhrad-
ními bateriemi, gelové sáãky (po zahfiátí nebo schlazení slouÏí jako
hork˘ nebo studen˘ obklad), elastická obinadla, gáza v pol‰táficích a
v roli a ‰átkové obvazy.

Lékárniãka
V˘‰e uvedené pomÛcky máme uchovávat v uzavfiené lékárniãce nepro-
pou‰tûjící prach a vlhko. Lékárniãku máme mít uloÏenu na bezpeãném
místû, kam se nemohou dostat malé dûti a otevfiít ji. Star‰í dûti máme
uãit základním technikám první pomoci a máme zajistit, aby mûly pro
pfiípad úrazu k lékárniãce pfiístup.

Závûr
Mnoha nehodám mÛÏeme pfiedejít tím, Ïe se postaráme o to, aby ná‰
domov byl bezpeãnûj‰í. Napfiíklad nebezpeãné látky máme skladovat
tak, aby nemohly u‰kodit dûtem ani nikomu jinému. Nebezpeãné
pfiedmûty mohou b˘t uchovávány a pouÏívány bezpeãn˘m zpÛso-
bem. MÛÏeme pfiedcházet vzniku nebezpeãn˘ch situací, dohlíÏet na
to, co dûlají na‰e dûti, aby byly v bezpeãí, a mÛÏeme mít doma lékár-
niãku se základními prostfiedky první pomoci. Máme se pfiipravit,
abychom dokázaly poskytnout první pomoc v klidu a s rozvahou.
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V˘zva
Tento t˘den si pozornû prohlédnûte svÛj domov. Nebezpeãné látky a
pfiedmûty skladujte a pouÏívejte bezpeãn˘m zpÛsobem. ZabraÀte
vzniku nebezpeãn˘ch situací. Pokud jste je‰tû nezaãaly shromaÏìovat
prostfiedky první pomoci, zaãnûte s tím.

Pfiíprava uãitelky
NeÏ budete uãit tuto lekci:

1. UvaÏte, které problémy popsané v této lekci, jsou ve va‰í oblasti
bûÏné. ZdÛraznûte nejpotfiebnûj‰í ãásti lekce. Pochvalte sestry za to,
co uÏ pro bezpeãnost dûlají.

2. Povûfite nûkterou sestru, aby si pfiipravila krátké shrnutí podoben-
ství o milosrdném Samaritánovi (viz Luká‰ 10:29–37) a aby ho pak
pfiednesla tfiídû.

3. Mají-li sestry otázky ohlednû knûÏsk˘ch poÏehnání pro nemocné a
zranûné, odkaÏte je na lekci 12 „Obfiady knûÏství“ v Îenû Svat˘ch
posledních dnÛ, ãást A.

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 nauãit se poskytovat první pomoc pfii nûkte-
r˘ch bûÏn˘ch úrazech a jin˘ch problémech.

Pfiipravme se na poskytnutí první pomoci
Zranûním je vÏdy nejlep‰í pfiedcházet. ¤ada pfiíkladÛ, jak nehodám
a úrazÛm pfiedcházet, je uvedena v lekci 23 „První pomoc, ãást 1:
Prevence zranûní a pfiíprava“ v této pfiíruãce. Av‰ak i pfies ve‰kerou
opatrnost mÛÏe ke zranûním dojít, a proto je tfieba, abychom se v‰echny
nauãily, jak poskytovat první pomoc pfii nejbûÏnûj‰ích zranûních.

VÏdy, kdyÏ dojde ke zranûní, vûnujte se jednotliv˘m problémÛm podle
jejich dÛleÏitosti pro záchranu Ïivota postiÏeného: 1) Pfieneste ranû-
ného z dosahu nebezpeãí – napfiíklad z hofiící budovy; pokud mu v‰ak
nehrozí okamÏité nebezpeãí dal‰ího poranûní, neh˘bejte s ním;
2) obnovte jeho d˘chání a srdeãní ãinnost pomocí umûlého d˘chání a
kardiopulmonální resuscitace (nepfiímé srdeãní masáÏe kombinované
s umûl˘m d˘cháním), je-li tfieba; 3) zastavte v‰echna váÏná krvácení;
4) zjistûte, zda nedo‰lo k otravû; 5) o‰etfiete postiÏení spojená se ‰okem;
6) je-li tfieba, poskytnûte dal‰í pomoc.

VyÏaduje-li zranûní provedení nûkterého z v˘‰e uveden˘ch pûti krokÛ,
vyhledejte dal‰í lékafiskou pomoc. Je-li v dosahu více lidí, mÛÏe jeden
ãlovûk zavolat lékafiskou pomoc, zatímco ostatní podnikají kroky pro
obnovení srdeãní ãinnosti a d˘chání. Pfii o‰etfiování zranûní se snaÏte
b˘t co nejklidnûj‰í a uklidÀujte i zranûného.

Jak obnovit d˘chání a provést kardiopulmonální resuscitaci (KPR)
Poznámka: Je-li to moÏné, má vás v provádûní kardiopulmonální resus-
citace vy‰kolit nûkdo z místních odborníkÛ, kter˘ k tomu má oprávnûní.
PokaÏdé co nejdfiíve povûfite nûkoho, aby zavolal záchrannou sluÏbu,
nebo ji zavolejte vy, pokud jste samy.
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Rychl˘ pfiehled první pomoci
Následující pfiehled této kapitoly vám pomÛÏe rychle zjistit,
jak o‰etfiit konkrétní zranûní nebo fie‰it problémy:

jak obnovit d˘chání a provést kardiopulmonální 
resuscitaci (KPR)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
pokud se postiÏen˘ dusí  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195

jak pomoci dospûlému, kter˘ se dusí  . . . . . . . . . . . . . . . 195
jak pomoci malému dítûti, které se dusí  . . . . . . . . . . . . . 195

pokud má ãlovûk hmatn˘ tep, ale ned˘chá, proveìte 
umûlé d˘chání  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195

pokud postiÏen˘ ned˘chá a nemá tep  . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
KPR u dospûl˘ch a star‰ích dûtí (8 let a více)  . . . . . . . . . 196
KPR u mal˘ch dûtí (od 1 roku do 8 let) . . . . . . . . . . . . . . 198
KPR u kojencÛ (od narození do 1 roku)  . . . . . . . . . . . . . 198

pokud jsou d˘chací cesty neprÛchodné . . . . . . . . . . . . . . . . 199
o‰etfiení ran  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199

jak zastavit krvácení  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
bodné rány  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201

jak postupovat pfii otravû . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
Ïíraviny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
neÏíravé otravné látky  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
dal‰í otravné látky  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202

jak postupovat pfii ‰oku  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
pfiíznaky ‰oku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
proã a kdy je tfieba provést proti‰oková opatfiení  . . . . . . . . 204
uloÏte postiÏeného do polohy vleÏe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
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Zástava d˘chání nebo srdeãní ãinnosti jsou situace ohroÏující Ïivot
postiÏeného. K zástavû d˘chání nebo srdeãní ãinnosti nebo k obojímu
najednou mÛÏe dojít v dÛsledku nûkter˘ch onemocnûní, poÏití urãit˘ch
otravn˘ch látek, úrazem elektrick˘m proudem, tonutí, infarktu, pfie-
dávkování urãit˘mi léky nebo drogami nebo sníÏeného obsahu kyslíku
ve vdechovaném vzduchu. V pfiípadû zástavy d˘chání nebo srdeãní
ãinnosti je tfieba poskytnout první pomoc okamÏitû, aby se pfiede‰lo
trvalému po‰kození ranûného, jako napfiíklad po‰kození mozku.

JestliÏe se postiÏen˘ dusí
Du‰ení se je bûÏn˘m pfiípadem dechov˘ch komplikací. U osoby, která
je pfii vûdomí a dusí se, do‰lo k ãásteãnému nebo úplnému zablokování
cest d˘chacích kouskem potravy nebo jin˘m pfiedmûtem.

âlovûk s ãásteãnû neprÛchodn˘mi d˘chacími cestami dokáÏe je‰tû
d˘chat natolik, Ïe ka‰le, vydává sípavé zvuky nebo mÛÏe mluvit.
Pokud ka‰le silnû, umoÏnûte mu, aby se snaÏil pfiedmût vyvolávající
du‰ení vyka‰lat. Takového ãlovûka v‰ak nenechávejte o samotû, protoÏe
ãásteãnû neprÛchodné d˘chací cesty se mohou stát úplnû neprÛchodné.
âlovûk, kter˘ nemÛÏe mluvit, silnû zaka‰lat ani d˘chat, nemá dostatek
kyslíku a je ohroÏen na Ïivotû. Je-li to moÏné, poÏádejte nûkoho, aby
zavolal záchrannou sluÏbu.

Jak pomoci dospûlému, kter˘ se dusí

Stoupnûte si za postiÏeného, obejmûte ho obûma rukama v pase a pfii-
loÏte mu palcovou stranu pûsti doprostfied bfiicha nad pupek. Uchopte
pûst druhou rukou a nûkolikrát mu prudce stlaãte nadbfii‰ek smûrem
nahoru. Toto opakujte tak dlouho, dokud postiÏen˘ pfiedmût nevyka‰le
nebo dokud nedojde ke ztrátû vûdomí. Dojde-li ke ztrátû vûdomí, postu-
pujte podle pokynÛ v ãásti „Pokud jsou d˘chací cesty neprÛchodné“ na
stranû 199.

Pokud se dusíte vy a nikdo není zrovna nablízku, mÛÏete si provést
stlaãení nadbfii‰ku samy tak, Ïe tlaãíte bfiichem na pevn˘ pfiedmût,
napfiíklad opûradlo Ïidle.

Jak pomoci malému dítûti, které se dusí

NemÛÏe-li malé dítû ka‰lat, plakat nebo d˘chat, poloÏte si ho na pfied-
loktí tváfií smûrem dolÛ a pûtkrát ho udefite zápûstní hranou dlanû mezi
lopatky; pak si dítû na pfiedloktí obraÈte obliãejem nahoru a dvûma prsty
proveìte pût stlaãení hrudníku pfiibliÏnû ve stfiedu hrudní kosti. Tyto
údery do zad a stlaãení hrudníku opakujte tak dlouho, dokud dítû pfied-
mût nevyka‰le, nezaãne samo d˘chat nebo neztratí vûdomí. Dojde-li u
dítûte ke ztrátû vûdomí, postupujte podle pokynÛ v ãásti „Pokud jsou
d˘chací cesty neprÛchodné“ na stranû 199.
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Pokud má ãlovûk hmatn˘ tep, ale ned˘chá, proveìte umûlé d˘chání
Nejúãinnûj‰í zpÛsob, jak obnovit d˘chání postiÏeného, je d˘chání z úst
do úst neboli umûlé d˘chání. Provádí se tak, Ïe postiÏenému vdechu-
jeme ústy vzduch do plic. Postupujte takto:

1. ZakloÀte postiÏenému hlavu a zvednûte mu bradu tak, aby smûfiovala
vzhÛru. Tím se odsune jazyk od zadní stûny dutiny ústní a dojde
k uvolnûní prÛchodu do plic. (Pfii podezfiení na úraz ‰íje nebo pátefie
hlavu nezaklánûjte.)

2. PfiiloÏte ucho k ústÛm postiÏeného. Po dobu pûti vtefiin se snaÏte
pohledem, poslechem a pohmatem zjistit, zda postiÏen˘ d˘chá.

3. Neobjeví-li se známky d˘chání, stisknûte postiÏenému nosní dírky,
aby vzduch neunikal nosem ven. Svá ústa pevnû pfiitisknûte na ústa
postiÏeného. (Jde-li o malé dítû, d˘chejte souãasnû do úst i do nosu.)
Dvakrát zhluboka do postiÏeného vdechnûte – vdech má trvat asi
1,5 aÏ 2 vtefiiny u dospûlého a 1 aÏ 1,5 vtefiiny u dítûte. Pozorujte
jeho hrudník, zda se pfii vdechnutí zvedá, a mezi vdechy ho nechte
poklesnout. (JestliÏe se hrudník nezvedá, postupujte podle pokynÛ
v ãásti „Pokud jsou d˘chací cesty neprÛchodné“ na stranû 199.)

4. Po tûchto dvou vdechnutích zkontrolujte postiÏenému tep. Má-li tep,
ale ned˘chá, pokraãujte v umûlém d˘chání pomal˘mi vdechy do úst
postiÏeného, dokud neuvidíte, Ïe se postiÏenému zvedá hrudník
(rychlostí asi jeden vdech za pût vtefiin). U dítûte vdechujte men‰í
mnoÏství vzduchu a ãastûji (rychlostí asi jeden vdech za tfii vtefiiny).

5. KaÏdou minutu zkontrolujte tep. V umûlém d˘chání pokraãujte
tak dlouho, dokud postiÏen˘ nezaãne sám d˘chat nebo dokud
nedorazí pomoc.

Pokud postiÏen˘ ned˘chá a nemá tep

■ UkaÏte obrázek 24a „Kardiopulmonální resuscitace (KPR) se skládá
z nepfiímé masáÏe srdce a umûlého d˘chání“.

Pokud postiÏen˘ nemá hmatn˘ tep a ned˘chá, poÏádejte nûkoho,
aby okamÏitû zavolal záchrannou sluÏbu. Jste-li samy a postiÏen˘m
je dospûl˘ nebo star‰í dítû (ve vûku 8 let a star‰í), zavolejte ji samy a
ihned se k postiÏenému vraÈte a proveìte KPR (nepfiímou masáÏ srdce
kombinovanou s umûl˘m d˘cháním). Jste-li samy a postiÏen˘m je koje-
nec nebo malé dítû (ve vûku do 8 let), provádûjte KPR po dobu jedné
minuty a pak zavolejte záchrannou sluÏbu. Je-li to moÏné, odneste dítû
k telefonu, abyste mohly pokraãovat v poskytování KPR.
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24a Kardiopulmonální resuscitace (KPR) se skládá 
z nepfiímé masáÏe srdce a umûlého d˘chání. 
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KPR u dospûl˘ch a star‰ích dûtí (8 let a více)
Ujistûte se, Ïe postiÏen˘ leÏí nataÏen˘ na zádech na rovné plo‰e, a pak
postupujte takto:

1. Kleknûte si vedle nûho, asi uprostfied mezi hlavou a hrudníkem,
abyste mohly zároveÀ provádût masáÏ srdce i umûlé d˘chání.

2. NakloÀte se nad hrudník a na dolním konci hrudní kosti postiÏeného
najdûte prohlubeÀ, kde se Ïebra upínají k hrudní kosti.

3. Zápûstní hranu dlanû jedné ruky poloÏte tûsnû nad prohlubeÀ a dru-
hou ruku pfiímo na ni. Prsty ruky se hrudníku nedot˘kají – skrãte je
nebo zvednûte.

4. Hrudník stlaãte a pak uvolnûte. Pfii kaÏdém stlaãení musí hrudník
klesnout asi o 5 cm. SnaÏte se tlaãit kolmo dolÛ, s lokty narovnan˘mi.
Po kaÏdém stlaãení tlak rukou ihned uvolnûte, pfiitom v‰ak s hrudní-
kem stále udrÏujte lehk˘ kontakt rukou. Je tfieba provést 15 stlaãení za
10 vtefiin, coÏ je o nûco více neÏ jedno stlaãení za vtefiinu. UdrÏujte
pravideln˘ rytmus a mezi jednotliv˘mi stlaãeními ho nepfieru‰ujte.
Pfii stlaãování si poãítejte: „Raz a dva a tfii a ãtyfii a pût a ‰est a…“

5. Znovu zakloÀte postiÏenému hlavu, zvednûte mu bradu a dvakrát
pomalu vdechnûte. (MÛÏete-li pracovat ve dvojici, provádí se jeden
vdech po pûti stlaãeních.)

6. Kroky 2 aÏ 5 zopakujte ãtyfiikrát.

7. Pût vtefiin vûnujte zkontrolování tepu. Je-li tep nehmatn˘, pokraãujte
v KPR. Pokud tep nahmatáte, zkontrolujte d˘chání. Je-li tfieba, pro-
veìte umûlé d˘chání. Pokud postiÏen˘ d˘chá, udrÏujte mu hlavu
v záklonu a kontrolujte d˘chání a tep, dokud nedorazí sanitka.

8. KPR provádûjte tak dlouho, dokud vás nevystfiídá jiná vy‰kolená
osoba, dokud nejste pfiíli‰ vyãerpány, neÏ abyste mohly pokraãovat,
nebo dokud se neobnoví srdeãní ãinnost a d˘chání.

KPR u mal˘ch dûtí (od 1 roku do 8 let)
U dítûte provádûjte nepfiímou masáÏ srdce jednou rukou a hrudní
kost stlaãujte asi o 3 cm. Bûhem tfií vtefiin proveìte pût stlaãení a pak
zafiaìte jedno vdechnutí. Poãítejte si: „Raz, dva, tfii…“ KPR prová-
dûjte tak dlouho, dokud vás nevystfiídá jiná vy‰kolená osoba, dokud
nejste pfiíli‰ vyãerpány, neÏ abyste mohly pokraãovat, nebo dokud se
neobnoví srdeãní ãinnost a d˘chání.
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KPR u kojencÛ (od narození do 1 roku)
U kojence pouÏijte jen dva prsty. PfiiloÏte je do stfiedu hrudní kosti,
tûsnû pod pomyslnou linii spojující prsní bradavky. Hrudník stlaãujte
asi o 2 cm. Bûhem tfií vtefiin proveìte pût stlaãení a pak zafiaìte jedno
vdechnutí, pfiiãemÏ va‰e ústa zakr˘vají kojencova ústa i nos. KPR pro-
vádûjte tak dlouho, dokud vás nevystfiídá jiná vy‰kolená osoba, dokud
nejste pfiíli‰ vyãerpány, neÏ abyste mohly pokraãovat, nebo dokud se
neobnoví srdeãní ãinnost a d˘chání.

Pokud jsou d˘chací cesty neprÛchodné
Pokud nevidíte, Ïe se hrudník postiÏeného pfii provádûní umûlého
d˘chání zvedá a klesá, zakloÀte mu znovu hlavu a je‰tû jednou se mu
pokuste vdechnout vzduch do plic. Pokud se to nepodafií ani tentokrát,
znamená to, Ïe d˘chací cesty jsou nejspí‰e neprÛchodné. Zavolejte
záchrannou sluÏbu a snaÏte se vyvolat u postiÏeného umûle ka‰el,
kter˘ by z d˘chacích cest vytlaãil vzduch i pfiedmût, kter˘ je blokuje.
To lze provést tak, Ïe najednou provedete aÏ pût stlaãení nadbfii‰ku a
pak se pokusíte vyjmout pfiedmût prsty.

Stlaãení nadbfii‰ku provedeme tak, Ïe postiÏenému odsuneme jednu
nebo obû nohy do polohy rozkroãmo. Jednu ruku poloÏte zápûstní hra-
nou dlanû doprostfied bfiicha nad pupek a druhou ruku poloÏte na ni
tak, aby prsty obou rukou smûfiovaly pfiímo k hlavû postiÏeného.
Proveìte jedno rychlé stlaãení bfiicha smûrem k hlavû. Vyãistûte prstem
postiÏenému ústa a pak se znovu pokuste vdechnout vzduch do plic
postiÏeného. Pokraãujte ve stlaãování, ãistûní úst, záklonech hlavy a
pomalém vdechování, dokud se pfiedmût nepodafií odstranit a vzduch
nepronikne do plic nebo dokud postiÏen˘ nezaãne sám d˘chat.

Jde-li o malé dítû, poloÏte si ho na pfiedloktí tváfií dolÛ a plochou dlanû
ho pûtkrát udefite mezi lopatky; pak si dítû na pfiedloktí obraÈte obliãe-
jem nahoru a dvûma prsty proveìte pût stlaãení hrudníku ve stfiedu
hrudní kosti. Nadzdvihnûte mu ãelist a jazyk, podívejte se mu do úst
po pfiedmûtu, a vidíte-li ho, opatrnû ho vyjmûte prstem. ZakloÀte mu
hlavu a proveìte vdechy. Pokraãujte ve vdechování, úderech do zad a
stlaãování hrudníku, dokud vzduch nepronikne do plic nebo dokud
dítû nezaãne d˘chat samo.

■ Nûkteré sestry mohou mít obavy z rizika nakaÏení pfienosn˘mi cho-
robami pfii provádûní umûlého d˘chání z úst do úst. Pfiipravte se na
diskusi na toto téma a seznamte tfiídu s dal‰ími metodami provádûní
umûlého d˘chání. Potfiebné informace by vám mûl b˘t schopen
poskytnout nûkdo z místních zdravotnick˘ch pracovníkÛ.
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24b Zastavení krvácení

Krvácení zastavte pfiím˘m tlakem na ránu, a to ãistou látkou
nebo rukou.

Látku neodstraÀujte. Jakmile se krvácení zastaví, pfiipevnûte ji
na místo obvazem nebo pruhem látky.
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O‰etfiení ran
U v‰ech ran dávejte pozor, zda se neobjeví pfiíznaky infekce – zarudnutí,
otok, hnis, pulzující bolest, rudé prouÏky vedoucí z rány nebo horeãka.
Pokud se objeví nûkter˘ z tûchto nebezpeãn˘ch pfiíznakÛ, vyhledejte
okamÏitû dal‰í lékafiskou pomoc.

Jak zastavit krvácení

■ UkaÏte obrázek 24b „Zastavení krvácení“.

Pokud rána krvácí jen slabû, vyãistûte ji jemn˘m m˘dlem a vodou,
dÛkladnû ji vypláchnûte proudem ãisté vody, pfiekryjte ji nûkolika
vrstvami ãisté látky a na chvíli ránu stlaãte, dokud nepfiestane krvácet.
Pokud by se rána mohla zneãistit, pfiiloÏte ãist˘ obvaz, kter˘ ji pomÛÏe
chránit a udrÏet v ãistotû.

Pokud rána krvácí silnû, je dÛleÏité zastavit krvácení pfiím˘m tlakem
dlaní na ránu. PouÏijte ãistou látku, kterou jste si pfiipravily na obvazy
a uloÏily do své lékárniãky, nebo, nemáte-li nic jiného k dispozici, pou-
Ïijte jinou látku nebo ruku. Tlakem se krvácení zpomalí nebo zastaví.
Pokud je látka nasáklá krví, pfiiloÏte dal‰í látku, aniÏ byste první vrstvu
odstraÀovaly, a pokraãujte v tlaãení na ránu. Zranûnou ãást tûla zved-
nûte nad úroveÀ srdce, ãímÏ napomÛÏete zpomalení krvácení. Jde-li o
váÏné poranûní, vyhledejte profesionální zdravotnickou pomoc.

Bodné rány
Nûkteré rány, které pfiíli‰ nekrvácejí, mohou b˘t hluboké. MÛÏe je zpÛso-
bit hfiebík, ‰íp, kulka nebo nûjak˘ jin˘ podobn˘ pfiedmût. Hluboké rány
se obtíÏnû ãistí m˘dlem a vodou, a proto je tfieba, aby byla zranûnému
podána protitetanová injekce, která zabrání vzniku tetanu. Tetanus je
váÏná nemoc, která mÛÏe b˘t smrtelná. VÏdy, kdyÏ dojde k hlubokému
poranûní, má postiÏen˘ okamÏitû vyhledat odborné lékafiské vy‰etfiení
v místním zdravotnickém zafiízení, které posoudí, zda je tfieba podat
protitetanovou injekci. Pfied vyhledáním lékafiské pomoci se nepokou-
‰ejte odstranit z rány zabodnuté pfiedmûty, které se nacházejí v blízkosti
Ïivotnû dÛleÏit˘ch orgánÛ.

Jak postupovat pfii otravû
Otrava je ãastou nehodou. ObûÈmi náhodn˘ch otrav b˘vají ãasto malé
dûti, protoÏe jsou zvídavé a dávají si do pusy rÛzné pfiedmûty. Obûtí
náhodné otravy se v‰ak mohou stát i dospûlí.

Otrava pfiedstavuje ohroÏení Ïivota. Nûkteré jedovaté látky poleptávají
nebo jinak po‰kozují tûlesnou tkáÀ pfii kontaktu, jiné látky ‰kodí tûlu
jinak. ProtoÏe jednotlivé látky mají rÛzné úãinky, závisí konkrétní zpÛ-
sob první pomoci na druhu látky, která byla poÏita.
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Pokud postiÏen˘ otravnou látku poÏil, vyãistûte nejprve ústa od zb˘-
vající látky. Pak zjistûte, o jak˘ druh látky ‰lo, a okamÏitû zavolejte
pohotovostní sluÏbu v nemocnici, lékafie nebo místního zdravotnic-
kého pracovníka. Bude tfieba, abyste jim nahlásily vûk postiÏeného,
název jedovaté látky, kterou si myslíte, Ïe poÏil, jaké mnoÏství poÏil,
kdy se to stalo a zda postiÏen˘ zvracel. Na základû informací, které
poskytnete, vám zdravotnick˘ pracovník poradí, jakou první pomoc
mu máte poskytnout.

Pokud se nemÛÏete okamÏitû spojit se zdravotnick˘m pracovníkem
nebo s jinou pomocí, mÛÏete provést nûkterá opatfiení, která postiÏe-
nému pomohou.

Îíraviny
Mezi Ïíraviny patfií napfiíklad louh (obsaÏen˘ v ãisticích prostfiedcích pro
domácnost), benzin a petrolej. Pfii kontaktu s tûlesnou tkání ji poleptávají
nebo jinak niãí. Pokud postiÏen˘ poÏil nûkterou z tûchto látek, nevyvolá-
vejte u nûj zvracení. Tyto látky poru‰ují tkáÀ, kdyÏ je postiÏen˘ polyká, a
proto mu zvracení mÛÏe je‰tû více u‰kodit. Namísto toho mu dejte vypít
vût‰í mnoÏství vody nebo mléka, které Ïíravinu rozfiedí.

NeÏíravé otravné látky
Dojde-li k poÏití nûkteré neÏíravé otravné látky (látky, která neniãí tûles-
nou tkáÀ pfii kontaktu s ní), je tfieba u postiÏeného vyvolat zvracení poté,
co vypije urãité mnoÏství vody nebo jiné tekutiny. Pokud jste si jisty, Ïe
zvracení je tfieba vyvolat, pouÏijte k tomu prostfiedek vyvolávající zvra-
cení – nezapomeÀte v‰ak, Ïe mÛÏe trvat i 15 nebo více minut, neÏ zaãne
pfiípravek pÛsobit. Bûhem této doby nenechávejte postiÏeného o samotû.
Nemáte-li k dispozici pfiípravek vyvolávající zvracení, vyvolejte zvracení
tím, Ïe mu prstem nebo lÏící zatlaãíte na kofien jazyka. PostiÏen˘ se má
pfiedklonit, aby nevdechl zvratky. Ztratí-li postiÏen˘ vûdomí, obraÈte ho
ze stejného dÛvodu na bok.

Je-li postiÏen˘ po zvracení plnû pfii vûdomí, podejte mu protilátku,
která napomÛÏe tomu, aby zb˘vající mnoÏství otravné látky pro‰lo
bezpeãnû zaÏívacím traktem. Protilátkou mÛÏe b˘t napfiíklad Ïivo-
ãi‰né uhlí nebo drobky se‰krábané z pfiipálené nasucho opeãené
topinky. Kromû toho podejte postiÏenému projímadlo nebo mu dejte
vypít sklenici slané vody, coÏ urychlí prÛchod zb˘vajícího mnoÏství
otravné látky tûlem.

Dal‰í otravné látky
V nûkter˘ch oblastech mohou nebezpeãí otravy pfiedstavovat také
jedovaté rostliny, mofi‰tí Ïivoãichové, ryby, hadi a hmyz. Místní zdra-
votniãtí pracovníci vás mohou nauãit první pomoci, která je potfieba
v tûchto pfiípadech otravy.
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24c UloÏte zranûného do polohy, která mu v dané 
situaci poskytne nejvût‰í pohodlí a bezpeãí.

Pokud má postiÏen˘ poranûn˘ obliãej nebo ústa, je v bezvûdomí 
nebo zvrací, poloÏte ho na bok.

Nemá-li postiÏen˘ poranûnou hlavu, záda, ‰íji nebo zlomeninu kyãle
nebo nohou, zvednûte mu dolní konãetiny asi 30 cm nad podloÏku.

Má-li postiÏen˘ potíÏe s d˘cháním a nemá-li poranûnou hlavu, 
zvednûte mu hlavu asi 30 cm nad podloÏku.

Pokud si nejste jisty, co postiÏenému je, 
nechte ho leÏet v poloze, ve které se nachází.
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Jak postupovat pfii ‰oku
·ok je bûÏnou reakcí tûla na zranûní nebo stres a obvykle k nûmu
dochází pfii váÏn˘ch zranûních a nûkdy i pfii urãit˘ch zdravotních
problémech nebo pfii velkém citovém vypûtí. MÛÏe se objevit pfiímo
bûhem zranûní nebo stresu, nebo po uplynutí urãité doby. Pfii ‰oku se
mÛÏe d˘chání a tep postiÏeného zpomalit natolik, Ïe dojde k úmrtí.
Pfiítomnost ‰oku pfiedpokládejte vÏdy, kdyÏ dojde k nûjakému zra-
nûní. Provedení proti‰okov˘ch opatfiení mÛÏe jeho vzniku zabránit.

Pfiíznaky ‰oku
Pfii ‰oku u ãlovûka dochází k fiadû tûlesn˘ch zmûn. PokoÏka mÛÏe b˘t
bledá, namodralá, vlhká a chladná. PostiÏen˘ se mÛÏe znaãnû potit,
obzvlá‰tû kolem úst, na ãele a na dlaních. Tep mÛÏe b˘t zrychlen˘ a
na zápûstí nehmatn˘ (lze ho v‰ak nahmatat na stranû krku). D˘chání
mÛÏe b˘t zrychlené. BûÏn˘ je také pocit slabosti, neklid, úzkost a ÏízeÀ.
V nûkter˘ch pfiípadech mÛÏe mít postiÏen˘ pocit nevolnosti a zvrací.

Proã a kdy je tfieba provést proti‰oková opatfiení
Je dÛleÏité, abychom udûlaly v‰e pro minimalizování ‰oku. V pfiípadû
jiÏ rozvinutého ‰oku se mÛÏe postiÏen˘ postupnû stát neteãn˘m a mÛÏe
pfiestat reagovat. Na pokoÏce se mohou objevit skvrny, oãi mohou mít
prázdn˘ v˘raz a zorniãky jsou roz‰ífiené. PostiÏen˘ mÛÏe také ztratit
vûdomí. Dojde-li pfii bezvûdomí k poklesu tûlesné teploty, hrozí postiÏe-
nému smrt.

Proti‰oková opatfiení máme provést poté, co u postiÏeného obnovíme
d˘chání a srdeãní ãinnost a zastavíme v‰echna váÏná krvácení.

Nechejte postiÏeného v poloze vleÏe

■ UkaÏte obrázek 24c „UloÏte zranûného do polohy, která mu v dané
situaci poskytne nejvût‰í pohodlí a bezpeãí“.

Nejste-li si jisty, v jakém stavu je postiÏen˘, nechte ho leÏet v poloze,
v níÏ se nachází. H˘bání s postiÏen˘m, kter˘ má poranûná záda nebo
‰íji, mu mÛÏe pfiivodit je‰tû váÏnûj‰í zranûní.

Pokud má postiÏen˘ zranûn˘ obliãej nebo ústa, je v bezvûdomí nebo
zvrací, nejvhodnûj‰í je obrátit mu hlavu ke stranû nebo ho poloÏit na
bok. To umoÏní, aby tekutiny (v˘mû‰ky) vytékaly z úst.

Má-li postiÏen˘ potíÏe s d˘cháním, nadzdvihnûte mu mírnû hlavu. Ne-
zvedejte ji v‰ak, máte-li podezfiení na poranûní hlavy. Nemá-li postiÏen˘
poranûnou hlavu, záda, ‰íji nebo zlomeninu kyãle nebo nohou, zvednûte
mu dolní konãetiny do v˘‰e asi 30 cm, aby se zlep‰il krevní obûh.
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UdrÏujte postiÏeného v teple
Pfiikryjte ho pokr˘vkou nebo jin˘m obleãením, aby se zabránilo úniku
tûlesného tepla.

UdrÏujte postiÏeného v klidu
Osoba poskytující první pomoc má jednat klidnû a má postiÏeného
uklidÀovat, a to i v pfiípadû váÏn˘ch zranûní. Pozitivní chování lidí
v blízkosti postiÏeného mÛÏe do velké míry ‰ok zmírnit.

PostiÏen˘ má pít jen tehdy, pokud je plnû pfii vûdomí, nezvrací a nemá
Ïádná váÏná poranûní bfiicha.

Jak postupovat pfii úrazu elektrick˘m proudem
Projde-li tûlem elektrick˘ proud, mÛÏe u postiÏeného vyvolat zástavu
d˘chání nebo zmûny srdeãního rytmu. MÛÏe mu také zpÛsobit váÏné
popáleniny. Dávejte pozor, abyste se nedotkly tûla postiÏeného, dokud
jím je‰tû prochází elektrick˘ proud.

OdsuÀte postiÏeného co nejrychleji z dosahu elektrického proudu.
Není-li moÏné elektrick˘ proud vypnout, odsuÀte postiÏeného
pomocí suché dfievûné tyãe nebo prkna (napfiíklad dfievûné násady
smetáku bez kovov˘ch souãástí) od zdroje proudu nebo zdroj od
nûho. Jakmile postiÏeného odsunete z dosahu elektrického proudu,
zkontrolujte mu dech a tep. Je-li tfieba, zahajte KPR a zjistûte, zda
nedo‰lo k dal‰ím poranûním.

Jak o‰etfiit popáleniny
Popáleniny 1. stupnû
(zarudnutí kÛÏe, mírn˘ otok a bolest)
Popáleniny 1. stupnû neboli men‰í popáleniny mohou b˘t zpÛsobeny
nadmûrn˘m vystavením pokoÏky slunci nebo krátk˘m kontaktem
s hork˘mi pfiedmûty, horkou vodou nebo párou. Popálenou oblast je
tfieba okamÏitû ponofiit do studené vody, ãímÏ dojde ke zmírnûní
bolesti. Mírné popáleniny se obvykle rychle hojí, protoÏe pfii nich
dochází k po‰kození pouze vrchních vrstev pokoÏky. Pfiímo na popá-
leninu nepfiikládejte led, vyjma pfiípadu, kdy se jedná o skuteãnû malé
poranûní. Místo zakryjte kusem suché ãisté látky. Nedot˘kejte se ho
niãím jin˘m neÏ touto ãistou látkou. Mírné popáleniny lze o‰etfiit
mastí, která je zklidní a napomÛÏe k hojení.

Popáleniny 2. stupnû
(zarudnutí kÛÏe, puch˘fie, silná bolest, ztráta tekutiny)
Pfii popáleninách 2. stupnû neboli váÏn˘ch popáleninách se tvofií
puch˘fie a kÛÏe je zarudlá, protoÏe teplo proniklo hloubûji a zpÛsobilo
nahromadûní tekutiny pod pokoÏkou. VáÏné popáleniny se nesnaÏte
ãistit. Dávejte pozor, abyste neporu‰ily puch˘fie, protoÏe by mohlo
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Ke zlomené kosti pfiiloÏte pevnou
dlahu.

Pfiipevnûte ji na místo obvazem
nebo pruhem látky.

Zlomenou paÏi pfiivaÏte k tûlu,
aby se neh˘bala a nedo‰lo k dal-
‰ímu poranûní.

24d Znehybnûní zlomené ruky pomocí dlahy
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24e K transportu osoby, která mÛÏe mít poranûnou ‰íji nebo pátefi, pouÏijte nosítka
vytvofiená z prken. Dbejte na to, aby se postiÏen˘ h˘bal co nejménû.
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dojít ke vzniku infekce. Ránu nezakr˘vejte obvazem, protoÏe po jejím
zaschnutí by ho bylo obtíÏné odstranit. VáÏnou popáleninu nepotírejte
mastí. PostiÏenou ãást tûla ponofite do studené vody, coÏ sníÏí pálení a
zabrání dal‰ímu po‰kození hlub‰ích vrstev pokoÏky. Je-li popálenina
rozsáhlá, mÛÏe b˘t potfieba vyhledat lékafiskou pomoc. Popáleninu
chraÀte tím, Ïe ji volnû zakryjete nûãím ãist˘m.

Popáleniny 3. stupnû
(hluboké poranûní pokoÏky, zasaÏena rozsáhlá oblast, pokoÏka je ãerná,
zuhelnatûlá, bílá nebo koÏovitá)
U nejváÏnûj‰ích popálenin je tfieba pfiivolat záchrannou sluÏbu. V tomto
pfiípadû do‰lo k po‰kození nûkolika vrstev pokoÏky a byla zasaÏena
rozsáhlá ãást povrchu. Nûkdy dochází i k zuhelnatûní pokoÏky. Tyto
popáleniny mohou b˘t zpÛsobeny hofiícím odûvem, ponofiením ãásti
tûla do vafiící vody, del‰ím kontaktem s hork˘mi pfiedmûty nebo
s elektrick˘m proudem. V dÛsledku toho dochází ke ztrátû velkého
mnoÏství tûlesné tekutiny a hrozí znaãné nebezpeãí infekce.

NeodstraÀujte odûv, kter˘ lpí na popáleninû. Celou popálenou oblast
zakryjte ãerstvû vyÏehlen˘m prostûradlem nebo jinou ãistkou látkou,
pokud vás toto nezdrÏí od zaji‰tûní lékafiské pomoci. Minimalizuje se
tak nebezpeãí infekce. U postiÏeného proveìte proti‰oková opatfiení.
Má-li váÏnû popálená chodidla nebo nohy, drÏte je zvednuté a nedo-
volte mu chodit. Má-li váÏnû popálené ruce nebo paÏe, zvednûte mu je
nad úroveÀ srdce. Má-li váÏnû popálen˘ obliãej, udrÏujte postiÏeného
vsedû a kontrolujte, zda nemá d˘chací potíÏe. Je-li postiÏen˘ pfii
vûdomí a nemá-li pocit nevolnosti, dejte mu napít trochu ãisté nebo
balené vody. PostiÏeného uklidÀujte a snaÏte se zmírnit jeho úzkost.

Vznik popálenin 3. stupnû lze minimalizovat, jestliÏe jednáme rychle.
Pokud na ãlovûku zaãne hofiet odûv, povalte ho ihned na zem, rostoucí
trávu nebo na koberec nebo pfies nûj pfiehoìte pokr˘vku. To oheÀ udusí.
KdyÏ je oheÀ uha‰en, poskytnûte postiÏenému první pomoc pro popále-
niny podle v˘‰e uveden˘ch pokynÛ.

Popáleniny 3. stupnû mohou b˘t zpÛsobeny také chemikáliemi, jako
je napfiíklad louh. Není-li chemická popálenina o‰etfiena, obvykle se
zhor‰uje, a proto je tfieba neodkladnû poskytnout lékafiskou pomoc.
Ta se provádí tak, Ïe chemickou látku co nejrychleji omyjeme velk˘m
mnoÏstvím vody a v om˘vání po‰kozené ãásti pokraãujeme aÏ do
pfiíjezdu odborné lékafiské pomoci (nejménû po dobu pûti minut). Je-li
tfieba vypláchnout postiÏenému oãi, obraÈte ho na bok a lijte mu vodu
do oãí (oãní víãka je tfieba drÏet otevfiená), abyste chemikálii smyly.

Jak o‰etfiit zlomeniny

■ UkaÏte obrázek 24d „Znehybnûní zlomené ruky pomocí dlahy“.
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24f PostiÏen˘ je zvednut a odná‰en pryã
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24g Máte-li u postiÏeného podezfiení na poranûní ‰íje, znehybnûte mu hlavu.

Nalomení nebo zlomení kosti mÛÏe b˘t zpÛsobeno pádem nebo siln˘m
úderem. PostiÏen˘ mÛÏe zaslechnout prasknutí kosti, mÛÏe mít pocit,
Ïe nûco o sebe drhne, nebo mÛÏe b˘t dané místo bolestivé nebo citlivé.
Je-li to moÏné, zafiiìte, aby lékafiská pomoc pfiijela k postiÏenému, neboÈ
h˘bání s danou osobou ji mÛÏe zpÛsobit dal‰í zranûní. Je-li v‰ak tfieba
pfiepravit postiÏeného k lékafiské pomoci, nejprve poranûnou kost zne-
hybnûte. Vytvofite dlahu (pevnou podloÏku, která se pfiipevní k pora-
nûné ãásti tûla a která jí brání v pohybu), abyste ochránily kost pfied
dal‰ím zranûním a zmen‰ily bolest. Dlahu mÛÏete vytvofiit i tak, Ïe zra-
nûnou konãetinu ováÏete nûãím mûkk˘m a pak ji pfiipevníte k nepora-
nûné ãásti tûla. Napfiíklad poranûnou nohu lze uvázat k druhé noze
nebo poranûnou ruku k hrudníku.

Jako dlaha také mÛÏe poslouÏit prkno, hÛl, tyã, srolovaná pokr˘vka
nebo lepenka. Dlaha má b˘t natolik dlouhá, aby bránila kosti v pohybu.
Dlahu podloÏte látkou nebo odûvem. K jejímu upevnûní na potfiebné
místo pouÏijte pásek, kravatu, kapesník nebo pruhy roztrhnuté látky.
Pfiipevnûte ji natolik pevnû, aby se zabránilo pohybu kloubÛ po obou
stranách zlomeniny, ale zase ne tolik, aby to zpomalilo krevní obûh.
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Je-li to moÏné, pfiiloÏte na poranûné místo nûco studeného, aby se zmírnil
otok. Otok mÛÏeme zmen‰it také vyv˘‰ením poranûné konãetiny nad
úroveÀ srdce.

H˘bání s postiÏen˘m 
Obecnû platí, Ïe je-li postiÏen˘ váÏnû zranûn, nemá se s ním h˘bat,
vyjma pfiípadu, kdy se nachází v ohroÏení Ïivota. Je-li s postiÏen˘m
nutné h˘bat, je tfieba, aby ho neslo více lidí nebo aby byl transportován
na nosítkách. Máte-li podezfiení, Ïe postiÏen˘ má poranûnou ‰íji nebo
pátefi, je nejvhodnûj‰í pfienést ho na nûjaké jednolité velké desce, jako
jsou napfiíklad dvefie vysazené ze závûsÛ nebo nûkolik men‰ích prken
spojen˘ch dohromady. Co nejvy‰‰í pozornost vûnujte tomu, aby se
pohnulo co nejménû s ‰íjí a pátefií postiÏeného.

■ UkaÏte obrázky 24e „K transportu osoby, která mÛÏe mít poranûnou
‰íji nebo pátefi, pouÏijte nosítka vytvofiená z prken. Dbejte na to, aby
se postiÏen˘ h˘bal co nejménû.“; 24f „PostiÏen˘ je zvednut a odná‰en
pryã“ a 24g „Máte-li u postiÏeného podezfiení na poranûní ‰íje, zne-
hybnûte mu hlavu“.

PostiÏeného s váÏn˘m poranûním lze pfiená‰et na pokr˘vce, koberci
nebo na rukou více lidí. Zachránci pfiitom spolupracují z obou stran
postiÏeného a jeden mu drÏí hlavu, aby se neh˘bala. Dal‰í jim dává
pokyny, aby se v‰ichni zvedali a pohybovali zároveÀ. Jinak se posti-
Ïen˘ mÛÏe v dÛsledku zbyteãného a nekoordinovaného pfiená‰ení
je‰tû více zranit.

■ UkaÏte obrázek 24h „Nosítka vytvofiená z odûvu nebo z pokr˘vky“.

Nosítka mÛÏeme provizornû vytvofiit ze dvou holí nebo tyãí (napfiíklad
násad od smetákÛ) a pokr˘vky. Lze pouÏít i kabát, a to tak, Ïe ho vpfiedu
zapneme a tyãe protáhneme rukávy.

Závûr
Je tfieba, abychom se nauãily jasnû uvaÏovat o tom, co postiÏen˘
ãlovûk v naléhavé situaci potfiebuje. NejdÛleÏitûj‰í je odstranit ho
z nebezpeãné situace a zavolat pomoc, obnovit d˘chání a srdeãní ãin-
nost, zastavit krvácení a provést proti‰oková opatfiení. Je-li to nutné,
má se poté poskytnout dal‰í první pomoc. Také mÛÏe b˘t zapotfiebí
dal‰í lékafiské pomoci.

Budeme-li procviãovat postupy pfii poskytování první pomoci, tak jak
byla popsána v této lekci, pomÛÏe nám to lépe se pfiipravit na situaci,
kdy by poskytnutí první pomoci bylo tfieba.
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24h Nosítka vytvofiená z odûvu nebo z pokr˘vky
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V˘zva
Uãte svou rodinu poskytování první pomoci. Tyto postupy se svou rodi-
nou pravidelnû procviãujte, abyste dokázali poskytnout první pomoc
v naléhavé situaci.

Pfiíprava uãitelky
NeÏ budete uãit tuto lekci:

1. S místními zdravotnick˘mi pracovníky promluvte o tom, které kon-
krétní postupy první pomoci doporuãují pro o‰etfiení úrazÛ bûÏn˘ch
ve va‰í oblasti. PoÏádejte je, aby nauãili sestry správnému provádûní
KPR. PoÏádejte je také o informace ohlednû nakaÏliv˘ch chorob a
provádûní umûlého d˘chání.

2. Zjistûte, jaká dal‰í lékafiská pomoc je v naléhav˘ch pfiípadech k dispo-
zici. Má-li místní zdravotnické zafiízení otevfieno jen v urãitou dobu
bûhem dne, zjistûte, kde mÛÏete získat lékafiskou pomoc mimo tuto
dobu. Zjistûte si telefonní ãísla zdravotnické záchranné sluÏby.

3. PoÏádejte ãlenky tfiídy, aby zahrály nûkteré naléhavé situace, ke
kter˘m mÛÏe dojít, aby si tak procviãily postupy poskytování
první pomoci, kter˘m se nauãily. âlenky tfiídy si mají procviãit
také rozhodování o tom, jakou první pomoc je tfieba poskytnout
a jak. Napfiíklad jim popi‰te situaci, kdy dcera pfiijde za matkou
s fieznou ranou na ruce, která silnû krvácí. PoÏádejte nûkterou
sestru, aby hrála poranûnou dceru. Jinou sestru poÏádejte, aby
hrála matku a pfiedvedla cel˘ postup o‰etfiení rány.

4. Povûfite ãlenky tfiídy, které se budou podílet na v˘uce této lekce.
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Tato lekce nás má povzbudit k tomu, abychom si vytvofiily domácí
zásoby, a má nám v tom pomoci.

Proã potfiebujeme domácí zásoby 

■ Pokud místní zákony skladování potravin nedovolují, upravte tuto
lekci tak, aby odpovídala místním potfiebám a podmínkám.

President Spencer W. Kimball nám dal ohlednû domácích zásob tuto radu:

„Potvrzujeme pfiedchozí radu, kterou Církev vÏdy dávala, abyste si
opatfiili a udrÏovali roãní zásoby – roãní zásoby základních vûcí. …

Vyz˘váme rodiny, aby si tyto roãní zásoby zaopatfiily, a fiíkáme to
znovu a znovu a stále znovu opakujeme ver‰ z písem, kde Pán fiíká:
‚Co pak mi fiíkáte: Pane, Pane, a neãiníte, coÏ pravím?‘ [Luká‰ 6:46].“
(Conference Report, Apr. 1976, 171; nebo Ensign, May 1976, 125.)

■ Co nám proroci radí ohlednû skladování základních potfieb?

President J. Reuben Clark ml. fiekl: „NechÈ hlava kaÏdé domácnosti
dohlédne na to, aby jeho rodina mûla k dispozici dostatek potravin a
obleãení, a je-li to moÏné, i paliva, alespoÀ na rok dopfiedu.“ (Conference
Report, Apr. 1937, 26.)

Rada, abychom mûli roãní zásobu jídla, obleãení a dal‰ích nezbytn˘ch
vûcí, je moudrá z nûkolika dÛvodÛ. Na‰e mûsto nebo celou oblast mÛÏe
postihnout katastrofa v podobû záplav, zemûtfiesení nebo snûhové boufie
a mÛÏe nás odfiíznout od okolního svûta, ãímÏ se zastaví zásobování
obchodÛ potravinami a jin˘m zboÏím. Politické nepokoje nebo stávky
automobilov˘ch a jin˘ch dopravcÛ nebo ÏelezniãáfiÛ mohou omezit
dovoz potravin. V mnoha zemích do‰lo k dal‰ím katastrofám, jako je
hladomor v dÛsledku sucha, hurikánÛ, záplav nebo i války, a to se
mÛÏe opakovat. KdyÏ taková katastrofa postihne celou oblast, ãasto
není moÏné opatfiit si potraviny ani nic jiného, i kdyÏ na to máme
peníze. Rodina se také mÛÏe nenadále octnout v krizi kvÛli nemoci
nebo nezamûstnanosti, které ji pfiipraví o pfiíjem a uãiní ji závislou na
domácích zásobách.
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Sestra Cherry Lee Davisová s rodinou získala svûdectví o domácích
zásobách, kdyÏ se sami dostali do nouzové situace. Bratr a sestra
Davisovi se obrátili do Církve a o domácích zásobách vûdûli, ale zatím
nemûli v úmyslu s nimi zaãínat. Chystali se pfiestûhovat do vzdále-
ného místa, a proto jim pfiipadalo nerozumné zab˘vat se v této dobû
domácími zásobami. Sestra Davisová se v‰ak ãasto postila a modlila
o vedení. AniÏ si to uvûdomila, zaãala si zásoby potravin vytváfiet.
PokaÏdé, kdyÏ ‰la do obchodu, nakoupila nûkter˘ch potravin o nûco
více. Zanedlouho byly poliãky v kuchyni plné, a tak musela skladovat
potraviny v loÏnici. KdyÏ se jí manÏel zeptal, co to dûlá, odpovûdûla
mu: „Vypadá to, Ïe asi dûlám zásoby potravin.“ KdyÏ se jí zeptal proã,
nedokázala mu odpovûdût nic víc neÏ: „ProtoÏe musím.“ Nedokázala
mu to jinak odÛvodnit. ¤ekla: „âím více jsem se o to modlila, tím více
mû to nutilo kupovat potraviny. A pfiitom jsem pociÈovala pfiíjemné
uspokojení, Ïe dûlám to, co dûlat mám.“

Z potravin, které skladovala, se nauãila pfiipravovat pokrmy tak, Ïe
nav‰tûvovala ‰kolení, ãetla si o tom a vyzkou‰ela rÛzné recepty. KdyÏ
koneãnû mûla pocit, Ïe má potraviny dobfie pfiipravené, pfii‰la inspi-
race, aby v nakupování potravin pokraãovala. Svou reakci popsala
takto: „V modlitbû jsem se ptala ‚proã‘, ale nedostala jsem Ïádnou
odpovûì. Prostû jsem mûla nakupovat dál. A tak jsem v tom pokraão-
vala – zmatená, rozpaãitá, ale poslu‰ná. Velice jasnû jsem si pfiedstavo-
vala, kolik místa tyto potraviny zaberou v nákladním voze, kter˘ jsme
si chtûli pronajmout [na stûhování].“

KdyÏ se Davisovi nakonec stûhovali, taktak se ve‰el v‰echen nábytek
a 15 nebo 20 krabic potravin do pronajatého auta. Poté, co zaplatili za
dopravu, pronájem men‰ího domu a v‰echny ostatní vûci, zbylo jim jen
velmi málo penûz. Navíc bratr Davis nemohl najít zamûstnání. A v tom,
které nakonec na‰el, mûl plat tak mal˘, Ïe kdyÏ zaplatili v‰echny nutné
v˘daje, na potraviny jim uÏ nezb˘valo. Tehdy si sestra Davisová uvûdo-
mila, proã byly její zásoby potravin dÛleÏité – poslouÏily jim jako zdroj
potravy bûhem nejobtíÏnûj‰ích mûsícÛ jejich manÏelství.

KdyÏ sestra Davisová nyní vzpomíná na tyto mûsíce, kdy se Ïivili ze
sv˘ch potravinov˘ch zásob, fiíká: „Musím se pfiitom usmívat. Tolik jsem
se skladování potravin bránila, a pfiesto mû Pán ve své nekoneãné mou-
drosti a lásce vedl a tímto mal˘ zázrakem, díky kterému jsme byli pfii-
praveni, mi dal velmi cenné ponauãení.“ („Our Small Miracle“, Ensign,
Aug. 1978, 21.)

■ Jaká ãasná poÏehnání získali Davisovi tím, Ïe si opatfiili zásoby
potravin?

Kromû poÏehnání ãasného bezpeãí pfii mimofiádn˘ch situacích nám
program domácích zásob mÛÏe pfiinést i duchovní poÏehnání. VÏdy,
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kdyÏ jsme poslu‰ny nûjakého pfiikázání nebo rady proroka, to mÛÏe
posílit na‰e svûdectví a na‰i víru. Díky poslu‰nosti mÛÏeme získat
duchovní odmûny, které bychom ani neãekaly.

■ Jaká duchovní poÏehnání Davisovi získali?

Jiná rodina, která mûla domácí zásoby dobfie zorganizovány, pfii‰la pfii
povodni o v‰echen majetek a také o v‰echna hospodáfiská zvífiata. Pfies
tyto velké ztráty fiekli: „JestliÏe Ïijete podle pfiikázání, jste pfiipraveni
na v‰echno, co se mÛÏe stát. … I kdyÏ v‰echny na‰e domácí zásoby
byly zniãeny, máme klidné svûdomí, Ïe jsme udûlali, co nám prorok
fiekl. Jsme pfiipraveni i duchovnû a dokáÏeme teì ãelit tomu, co se
stalo.“ (Gerry Avant and Karlyn Holland, „LDS in Texas Safe after
Flood“, Church News, 12 Aug. 1978, 4.)

Roãní zásoby
Rodiny si mohou dûlat zásoby mnoha vûcí na budoucí vyuÏití, ale
v této lekci budeme hovofiit o domácích zásobách potravin, obleãení a,
kde je to moÏné, i paliva. Na‰ím cílem je zajistit potfieby na‰í rodiny
po dobu jednoho roku. Mnoha lidem pfiipadá v první chvíli obtíÏné
nebo i nemoÏné mít zásobu, ze které bychom mohli Ïít po cel˘ rok.
Roãní zásoba je v‰ak realistick˘ cíl, pokud dáme skladování vûcí
urãit˘ fiád. Pro zaãátek je pfii vytváfiení roãních zásob vhodné stanovit
si men‰í krátkodobûj‰í cíl. Pro nûkteré rodiny mÛÏe b˘t velk˘m úspû-
chem, kdyÏ se jim podafií opatfiit si zásoby na jeden t˘den. Pro jiné
rodiny zase nebude problémem vytvofiit si zásoby na tfii t˘dny, dva
mûsíce nebo cel˘ rok. KdyÏ se nám podafií dosáhnout cíle a opatfiit si
zásoby na nûkolik dní nebo t˘dnÛ, mÛÏeme si stanovit dal‰í cíl a pra-
covat na nûm, dokud si nakonec nevytvofiíme zásoby, z kter˘ch
bychom mohli Ïít po cel˘ rok.

■ Jak˘ cíl by byl pro zaãátek realistick˘ pro vás a va‰i rodinu?

Skladování potravin
Star‰í Ezra Taft Benson fiekl:

„Pán nás varoval pfied hladomorem, ale spravedliví budou naslouchat
prorokÛm a pfiipraví si nejménû roãní zásobu potravin na pfieÏití. …

Zjevení t˘kající se uskladÀování potravin je pro na‰e ãasné blaho
v dne‰ní dobû moÏná stejnû tak zásadní, jako bylo pro lidi za dnÛ
Noémov˘ch nastoupení do archy. …

Vím, Ïe tento program blaha je inspirován Bohem. Vidûl jsem na vlastní
oãi, co dokáÏe udûlat hlad a bída, kdyÏ jsem na konci 2. svûtové války
strávil na pokyn presidenta Církve rok ve válkou zniãené Evropû. Zde
jsem bez své rodiny rozdûloval potraviny, obleãení a loÏní prádlo na‰im
potfiebn˘m ãlenÛm. Díval jsem se do propadl˘ch oãí Svat˘ch, ktefií byli
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témûfi v posledním stádiu vyhladovûní. Vidûl jsem vûrné matky, jak nosí
své tfií nebo ãtyfileté dûti, které kvÛli podv˘Ïivû nemohly chodit. …
Vidûl jsem, jak dospûlí muÏi plakali, kdyÏ se probírali p‰enicí a fazo-
lemi, které jim poslali … [Svatí z Ameriky].“ (Conference Report, Oct.
1973, 90–91, 93; nebo Ensign, Jan. 1974, 69, 81–82.)

ProtoÏe jsou potraviny tak dÛleÏité pro uchování zdraví i samotného
Ïivota, je to jedna z nejdÛleÏitûj‰ích ãástí programu domácích zásob. Je
moudré skladovat základní potraviny, které je na‰e rodina ochotna jíst,
a umût z tûchto potravin vafiit, abychom jimi v pfiípadû neãekané situa-
ce nepl˘tvali. Skladujte rÛzné druhy potravin, protoÏe bûhem krizo-
v˘ch období potfiebujeme k udrÏení zdraví pestrou stravu. MnoÏství
potravin, které je tfieba skladovat, závisí na potfiebách va‰í rodiny.

■ Jmenujte potraviny, které máte k dispozici a z kter˘ch umíte vafiit,
které va‰e rodina jí a které byste mohly skladovat jako souãást sv˘ch
domácích zásob.

Uskladnûné potraviny nemají neomezenou dobu spotfieby. Proto je
máme obmûÀovat tím, Ïe jíme potraviny uskladnûné del‰í dobu, a
nahrazujeme je nov˘mi potravinami. V tomto obmûÀování je tfieba
neustále pokraãovat.

■ Jak mÛÏeme uskladnûné potraviny obmûÀovat?

Jedním ze zpÛsobÛ, jak zajistit správné obmûÀování potravin, je
napsat si na obal potravin datum, kdy jsme je koupily nebo usklad-
nily. Potraviny koupené nedávno uloÏte za potraviny koupené dfiíve.
Pfii vafiení vám to pomÛÏe spotfiebovat star‰í potraviny nejdfiíve.

Potraviny mÛÏeme konzervovat rÛzn˘mi zpÛsoby.

■ PoÏádejte povûfienou sestru, aby pohovofiila o nûkolika zpÛsobech
konzervování potravin (viz lekce 26 „Domácí v˘roba“ v Îenû Svat˘ch
posledních dnÛ, ãást A). Které metody konzervování potravin se ve
va‰í oblasti osvûdãily?

Pfii v˘bûru metody konzervování potravin zvaÏte její nákladnost, spe-
ciální vybavení, které je pro ni tfieba, a její spolehlivost. ZvaÏte, zda je
tato metoda ve va‰í oblasti nová, nebo zda ji mnozí lidé jiÏ dlouho
s úspûchem pouÏívají.

Poté, co potraviny zakonzervujeme, musíme je uskladnit tak, aby
zÛstaly ãisté a bezpeãné pro konzumaci. Existuje nûkolik pravidel,
která máme pfii skladování potravin dodrÏovat, aÈ uÏ jsme pouÏily
jakoukoli konzervaãní metodu.

1. Potraviny uchovávejte v chladnu. Skladujte je v temnu nebo na
stinném místû – nevystavujte je pfiímému sluneãnímu svûtlu.
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2. Potraviny chraÀte pfied vlhkem. Dostane-li se k su‰en˘m potravinám
pfied konzumací voda, zniãí se. Nadmûrná vlhkost mÛÏe ‰kodit i
potravinám konzervovan˘m jin˘mi metodami.

3. Potraviny uchovávejte v krabicích nebo v nádobách. Nejvhodnûj‰í
jsou ty, které chrání potraviny pfied prachem a témûfi nebo zcela je
chrání pfied hmyzem a jin˘mi Ïivoãichy.

■ Jmenujte nûjaká chladné a temné nebo stinné místo u vás doma. Jak
mÛÏete chránit potraviny pfied vlhkem? Jak je mÛÏete chránit pfied
prachem a Ïivoãichy?

Skladování vody
Vodu máme skladovat pro pfiípad nouze. Skladujte ãistou vodu v ãis-
t˘ch, pevnû uzavfien˘ch lahvích nebo silnûj‰ích umûlohmotn˘ch
nádobách. Aãkoli by takto skladovaná voda mûla mít neomezenou
trvanlivost, je obvykle vhodné ji vÏdy po nûkolika mûsících vylít nebo
ji pouÏít a nahradit ji vodou ãerstvou. Pokud si nejste jisty, zda je voda
po skladování bezpeãná pro pití, mÛÏete ji sterilizovat tak, Ïe ji ales-
poÀ 10 minut povafiíte. Nebo do ní mÛÏete pfiidat malé mnoÏství roz-
toku bûlicího prostfiedku pro domácnost nebo chloru v pomûru dvû
kapky bûlicího prostfiedku/chloru na litr vody nebo 30 kapek bûlicího
prostfiedku/chloru na 19 litrÛ vody. (Viz 1973–74 Relief Society Courses
of Study, 102.)

Skladování obleãení
MÛÏe b˘t také uÏiteãné mít v zásobû nûjaké obleãení. Skladování oble-
ãení je dÛleÏité pro rodiny s dûtmi, které dosud rostou, protoÏe ze svého
souãasného obleãení za nûjakou dobu vyrostou. Obnosit se mÛÏe i oble-
ãení v‰ech ostatních ãlenÛ rodiny. Obleãení se má skladovat tam, kde
mezi jednotliv˘mi roãními obdobími existují velké rozdíly v poãasí.

Nûkteré rodiny, zvlá‰tû ty, jejichÏ dûti jsou dosud ve v˘vinu, si moudfie
nechávají obleãení, z nûhoÏ jedno dítû vyrostlo, pro dûti dal‰í. Obleãení,
ze kterého dûti a dospûlí vyrostli, mÛÏeme pfie‰ít pro mlad‰í ãleny
rodiny. Také mÛÏe b˘t vhodné skladovat látku, z které bychom mohly
u‰ít obleãení nové. Souãástí domácích zásob mají b˘t vÏdy také jehly,
nitû a dal‰í ‰icí potfieby, abychom mohly spravit po‰kozené obleãení.

■ Které obleãení by bylo pro vás vhodné skladovat, vzhledem k va‰í
situaci?

Skladování paliva
Také je tfieba, aby souãástí na‰ich domácích zásob bylo palivo. Potfiebu-
jeme ho pro pfiípravu jídla v nouzov˘ch situacích. V nûkter˘ch podnebích
ho také potfiebujeme k vytápûní domova za chladného poãasí.
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■ Jak mÛÏete v dan˘ch podmínkách skladovat palivo na vafiení? Jaká
opatfiení je tfieba provést, abyste mohly vytápût svÛj domov za
chladného poãasí?

Skladování dal‰ích uÏiteãn˘ch vûcí
Do programu úpln˘ch domácích zásob patfií také skladování dal‰ích
uÏiteãn˘ch vûcí. Jde napfiíklad o m˘dlo na praní obleãení i pro osobní
hygienu. Souãástí domácích zásob mohou b˘t napfiíklad i baterie,
zápalky a svíãky.

KdyÏ star‰í Ezra Taft Benson pob˘val po 2. svûtové válce v Nûmecku,
zaÏil nûco, co dokládá hodnotu programu úpln˘ch domácích zásob.
Poté, co promluvil k více neÏ pûti stÛm Svat˘ch, „vyzval v‰echny
matky, aby pfiedstoupily. KaÏdé dal kostku m˘dla. Nûkteré z nich se
poté, co dostaly do rukou tento prost˘ dar, vdûãností rozplakaly. …

Nakonec byly k pfiedstoupení vyzvány v‰echny tûhotné a kojící matky
… Star‰í Benson dal kaÏdé z nich velk˘. … pomeranã … Tyto matky
nedokázaly uvûfiit tomu, jaké ‰tûstí je potkalo.

KdyÏ jedna matka pfii‰la dopfiedu, uvidûla cívku nití a jehlu, kterou si
star‰í Benson vyndal z kufru pfii rozdûlování ostatních vûcí. … [Tato
matka se ho zeptala], … zda by si místo pomeranãe nemohla vzít tuto
cívku nití a jehlu. …

Po chvíli se vracela s nitûmi a jehlou na své místo. KdyÏ procházela
prostfiední uliãkou, zastavila ji … [jiná sestra] a fiekla jí: ‚… Jistû se
s nûkter˘mi z nás o tuto jehlu a nitû podûlíte. Potfiebujeme je stejnû
jako vy.‘“ (Bonnie J. Babbel, „The Habit of Being Grateful“, Instructor,
Sept. 1970, 318–319.)

Tito lidé velmi trpûli, protoÏe postrádali nûkteré obyãejné, ale dÛleÏité
vûci. Pfied takovou krajní nouzí se mÛÏeme ochránit tím, Ïe se budeme
fiídit programem úpln˘ch domácích zásob.

■ Nemáte-li vlastní domácnost, co mÛÏete udûlat pro to, abyste se pfii-
pravily pomocí domácích zásob?

Závûr
Autority nám radí, abychom skladovaly potraviny, obleãení, palivo a
dal‰í nezbytné vûci, jako jsou prostfiedky první pomoci a ‰icí potfieby,
abychom tak byly schopny zabezpeãit potfieby své rodiny po dobu jed-
noho roku. I kdyÏ nám mÛÏe pfiipadat nemoÏné shromáÏdit v‰echny
tyto vûci najednou, mÛÏeme podle situace své rodiny zaãít pfii vytváfiení
domácích zásob tím, Ïe si stanovíme mal˘ cíl a pokaÏdé, kdyÏ jdeme do
obchodu, nakoupíme nûkter˘ch vûcí více. KdyÏ se na‰e rodina pfiipraví
pomocí domácích zásob, mÛÏeme oãekávat, Ïe se nám dostane velk˘ch
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ãasn˘ch a duchovních poÏehnání. Pán nám radí: „Jste-li pfiipraveni,
nebudete se báti.“ (NaS 38:30.)

Star‰í Ezra Taft Benson fiekl: „Buì Bohu dík za proroka, za tento inspi-
rovan˘ program [blahobytu] a za Svaté, ktefií ho dodrÏují, … takÏe se
dokáÏí postarat o sebe a je‰tû se podûlit s druh˘mi. Jak˘ to nádhern˘
zpÛsob, jak˘m se mÛÏeme stát spasiteli na hofie Sionu!“ (Conference
Report, Oct. 1973, 93; nebo Ensign, Jan. 1974, 82.)

V˘zva
Diskutujte s rodinou o va‰em programu domácích zásob. Zaãnûte
s pfiípravou konkrétního plánu, jak s tímto programem zaãít nebo jak
ho zlep‰it. Napi‰te si seznam potravin, které chcete skladovat, zvaÏte
svou situaci, a rozhodnûte se, jak je mÛÏete nejlépe konzervovat a skla-
dovat. ZvaÏte také, jaké palivo, obleãení a dal‰í potfieby by bylo
vhodné skladovat.

Dal‰í pasáÏe z písem

■ Genesis 41–45 (EgypÈané a Izraelité se zachránili pfied hladomorem
díky Jozefov˘m zásobám potravin)

Pfiíprava uãitelky
NeÏ budete uãit tuto lekci:

1. PoÏádejte nûkterou sestru, aby na základû informací z lekce 26
„Domácí v˘roba“ v Îenû Svat˘ch posledních dnÛ, ãást A pfiednesla
seznam metod konzervace a skladování potravin.

2. Zjistûte co nejvíce informací o tom, které potraviny se ve va‰í
oblasti dobfie skladují a které metody konzervace a skladování se
pfiitom osvûdãily. Promluvte si se star‰ími lidmi, ktefií znají tradiãní
zpÛsoby skladování potravin. Je-li to moÏné, konzervujte a skla-
dujte nûkteré potraviny pomocí metod uveden˘ch v této lekci a
ukaÏte je sestrám.

3. Pokud dosud nevíte, jak se o‰etfiuje voda, aby byla pitná, poÏádejte
nûkoho z místních pracovníkÛ ve zdravotnictví, aby vás nauãil úãin-
n˘m metodám, které k tomu lze pouÏít.

4. Na otázky ohlednû správy financí, v˘Ïivy a zahradniãení vám
pomÛÏe odpovûdût lekce 21 „Správa rodinn˘ch financí“, lekce 22
„V˘Ïiva rodiny“ a lekce 25 „Domácí zahradniãení“ v Îenû Svat˘ch
posledních dnÛ, ãást A a lekce 22 „Péãe o matku a dítû“ v této pfiíruãce.

5. Povûfite ãlenky tfiídy vyprávûním pfiíbûhÛ, ãtením ver‰Û z písem
nebo citátÛ, jak to uznáte za vhodné.
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Tato lekce má pomoci nám a na‰í rodinû rozvíjet mezi sebou vût‰í lásku
a jednotu pomocí spoleãné zábavy.

Pro rodiny je dÛleÏitá spoleãná zábava

■ UkaÏte obrázek 26a „Spoleãná rodinná zábava“.

■ PoÏádejte dvû sestry, které jste pfiedem povûfiily, aby vyprávûly o
záÏitku spojeném s jejich rodinnou zábavou.

DÛleÏitou souãástí Ïivota podle evangelia jsou spoleãné ãinnosti s rodi-
nou. Toto dobfie dokládá pfiíbûh, kter˘ vyprávûl jeden otec:

„Jednou, kdyÏ jsem na‰emu synovi fiekl, aby si pfiinesl hraãky domÛ,
k mému velkému údivu mi odpovûdûl, Ïe je ‚moc unaven˘‘. … Pak mi
hlavou prolétla vzpomínka na vãerej‰ek, kdy se syn chtûl se mnou
z legrace prát. A co jsem mu odpovûdûl? Byl jsem ‚moc unaven˘‘. Nebo
kdyÏ si se mnou chtûl házet míãem – zase jsem byl ‚moc unaven˘‘. …

Za nûkolik dní jsem syna poÏádal, aby si sebral obleãení ze zemû a ukli-
dil ho. Tentokrát mûl ‚moc práce‘. Vzpomnûl jsem si, jak po mnû chtûl,
abych mu pfieãetl pohádku na dobrou noc. … Mûl jsem ‚moc práce‘. …

Slíbil jsem si, Ïe se budu synÛm více vûnovat. Neoklamu je tím, kdyÏ
je jen obejmu, dám jim pusu a fieknu jim, Ïe je mám rád. Oni se mnou
potfiebují také skákat, zápasit a hrát si.

Nyní se více zapojuji do toho, co dûlají. …

Stavím tunely a hrady z písku a hraju si s náklaìáky. Spoleãné hraní a
modlitby mi pomohly vytvofiit si s nimi bájeãn˘ vztah.

Jako v‰echno, co vyÏaduje nûjaké úsilí, i toto pfiiná‰í odmûnu. Má
odmûna pfii‰la poté, co jsme se synem strávili v˘jimeãnû dobrou pÛl-
hodinu. Objal mû kolem krku, dal mi srdeãnou pusu a fiekl mi: ‚Mám
tû rád, tati.‘“ (Dan L. Johnston, „Daddy, I’m Talking to You“, Ensign,
Sept. 1978, 71.)

■ Co tento otec udûlal pro posílení své rodiny?
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Vût‰inu ãasu vûnujeme vûcem, které nám pfiipadají dÛleÏité. Práce, cír-
kevní povolání, odpoãinek a jiné vûci, které nám zaberou velké mnoÏ-
ství ãasu, jsou dÛleÏité. Pfiesto nemusejí b˘t tím, co je v na‰em Ïivotû
nejcennûj‰í. Zamyslete se, jak byste odpovûdûly na následující otázky:

1. Co je pro mû v Ïivotû nejdÛleÏitûj‰í?

2. Vûnuji tûmto vûcem, které jsou pro mû nejdÛleÏitûj‰í, dostatek ãasu?

3. Jak bych mohla zafiídit, abych trávila s rodinou více ãasu?

Máme si uvûdomit, Ïe jednou z nejdÛleÏitûj‰ích vûcí v Ïivotû je rodina,
protoÏe je vûãná. AÈ je na‰e situace jakákoli, máme si najít ãas na to,
abychom byly spoleãnû se svou rodinou.

Rodinná zábava buduje lásku a jednotu
Nûkteré z nás si dokáÏou vzpomenout na to, jakou radost jsme jako
dûti mûly z toho, kdyÏ jsme dûlaly nûco se svou rodinou. Jedna matka
k tomu fiekla:

„KdyÏ pfiem˘‰lím o svém dûtství a dospívání, témûfi s úctou si vyba-
vuji milé vzpomínky na to, co jsme jako dûti dûlaly spoleãnû s matkou
a otcem. … Vzpomínky na na‰e rodinné oslavy a jiné volné chvíle
s rodinou bych ani za nic nevymûnila za v‰echny ty dne‰ní náv‰tûvy
kina, bowlingu a restaurace. …

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

Podobnû jako tato matka se máme snaÏit pfiipravit pro svou rodinu
pozitivní záÏitky. âinnosti, které se nám nabízejí mimo domov, pro nás
nûkdy nejsou pfiijatelné, protoÏe nám nepomáhají budovat vzájemnou
lásku a jednotu v rodinû a blízk˘ vztah k Nebeskému Otci. Na‰i cír-
kevní vedoucí si uvûdomují rostoucí potfiebu spoleãné rodinné zábavy,
a proto se máme fiídit jejich radou a plánovat ãinnosti a akce, které na‰i
rodinu stmelují.

Star‰í Ezra Taft Benson fiekl: „Buì Bohu dík za radosti rodinného Ïivota.
âasto fiíkám, Ïe opravdovou radost nelze zaÏít bez dobrého domova a
mimo nûj. V nûm na nás pÛsobí ten nejlep‰í vliv a v nûm nacházíme ty
nejcennûj‰í vztahy v Ïivotû.“ (God, Family, Country: Our Three Great
Loyalties [1974], 178.)

Bavit se s rodinou mÛÏeme pfii rÛzn˘ch ãinnostech a hrách. Tyto ãinnosti
mohou b˘t jednoduché a není tfieba, aby byly nákladné.

■ Co by vás a va‰i rodinu bavilo spoleãnû dûlat?
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Bratr George D. Durrant, otec, kter˘ se snaÏil najít spoleãnou zábavu
pro svou rodinu, fiekl:

„KdyÏ jsem byl povolán jako president misie, bál jsem se, Ïe v této
dobû, která je v Ïivotû m˘ch osmi dûtí tak dÛleÏitá, nebudu mít moÏná
dost ãasu na to, abych byl dobr˘m otcem. Byl jsem pfiesvûdãen, Ïe to,
Ïe jsem otec, je dÛleÏitûj‰í povolání od Pána neÏ to, Ïe jsem presiden-
tem. To znamenalo, Ïe i kdyÏ se oddám práci pro misii, svou oddanost
otce zdvojnásobím. …

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

Pak pfii‰el na fiadu basketbalov˘ ko‰ a pískovi‰tû. Z na‰eho dvora se
stalo hfii‰tû, na nûmÏ jsem s na‰imi dûtmi strávil hodnû ãasu a kde ony
proÏily tfii ‰Èastné roky. Myslím, Ïe budou navÏdy s radostí vzpomínat
na dobu strávenou v Kentucky a Tennessee.“ (Love at Home, Starring
Father [1976], 18–20.)

Rodiny, které spolu nûco dûlají, mohou mezi sebou rozvinout blízké
láskyplné vztahy. Pfii spoleãn˘ch hrách se uãí i spoleãnû pracovat, dis-
kutovat o problémech a modlit se.

KvÛli rodinné zábavû nûkdy vznikají problémy. MÛÏeme mít na ni
odli‰né názory. Nûkteré dûti se mohou i hádat nebo se prát. Rodiãe
nûkdy berou zábavu pfiíli‰ váÏnû a od dûtí pfiíli‰ oãekávají. Také mÛÏe
b˘t obtíÏné najít nûco, co by vÏdy bavilo v‰echny ãleny rodiny stejnû.
Nûkdy se nám dokonce mÛÏe zdát, Ïe nûkterá ãinnost nestojí za to.
Problémy v‰ak nejsou dÛvodem k tomu, abychom se spoleãnou zába-
vou pfiestali. Máme je fie‰it tak, aby se v‰ichni ãlenové rodiny mohli
cítit dobfie. To, Ïe pfiekonáme své rozdílnosti, mÛÏe na‰í rodinû pomoci
sblíÏit se. Máme mít na pamûti, Ïe cílem na‰ich ãinností je spoleãnû se
pobavit a uÏít si jeden druhého.

Z rodinn˘ch ãinností se mohou stát rodinné tradice. Tradice vznikají
v prÛbûhu let ze spoleãn˘ch ãinností, z nichÏ mnohé se pravidelnû
opakují. Mohou to b˘t setkání pfiíbuzn˘ch, oslavy narozenin, spoleãná
setkání o svátcích, dovolená, náv‰tûvy urãit˘ch míst, rodinné hudební
kapely a koníãky.

President Kimball a jeho rodina si také vytvofiili vlastní tradice. Jeho
manÏelka, sestra Camilla E. Kimballová, vyprávûla o jedné jejich vánoãní
tradici: „O ·tûdrém veãeru pofiádáme v˘jimeãné rodinné setkání. Já
mám ten mil˘ úkol, Ïe pfieãtu vánoãní pfiíbûh z Luká‰e, a na‰e dûti a
vnouãata pak tento pfiíbûh zahrají. Dûti to milují. O minul˘ch Vánocích



Lekce 26

225

si president Kimball oblékl úbor, kter˘ jsme si pfiivezli z Palestiny, a hrál
Jozefa a já jsem v typickém Ïidovském Ïenském kroji, kter˘ jsme si také
pfiivezli z Jeruzaléma, pfiedstavovala Marii. Jsem si jista, Ïe na‰e vnou-
ãata a pravnouãata budou na tento pfiíbûh, kter˘ tehdy bûhem ·tûdrého
veãera sehrála, dlouho vzpomínat.“ (Conference Report, Denmark,
Finland, Norway, and Sweden Area Conference 1974, 58.)

Rodiny se mohou tû‰it ze vzájemné pfiítomnosti také pfii slavnostních set-
káních u pfiíleÏitosti udílení jmen novû narozen˘m dûtem, kfitÛ, vysvûcení
ke knûÏství, odjezdu a pfiíjezdu misionáfiÛ, ukonãení studia, svateb a pfii
jin˘ch událostech, které jsou v Ïivotû ãlenÛ rodiny v˘jimeãné.

■ Co vám pfiinesly spoleãné rodinné ãinnosti a akce?

Rodinné ãinnosti, které se nám vydafiily, si máme zaznamenat do své
rodinné historie a do osobních deníkÛ, a mÛÏeme k nim pfiipojit fotografie
a rÛzné pfiedmûty na památku. Tím, Ïe si pfiipomínáme, co pûkného jsme
spolu proÏili, se posilují na‰e vztahy a roste na‰e vzájemná láska.

Rodinnou zábavu je tfieba plánovat
Chceme-li mít úspû‰né rodinné ãinnosti, musíme je obvykle dopfiedu
naplánovat a dobfie se na nû pfiipravit.

■ Jak mÛÏeme plánovat smysluplné rodinné ãinnosti?

Následující námûty nám mohou pfii plánování rodinn˘ch ãinností
pomoci:

Pfii rodinném domácím veãeru, na nûmÏ se sejdou v‰ichni ãlenové
rodiny, diskutujte o tom, které ãinnosti rádi dûlají, a napi‰te jejich
seznam. ZvaÏte návrhy kaÏdého ãlena rodiny, aby se tak cítil dÛleÏit˘.
Mají to b˘t ãinnosti, kter˘ch se mÛÏe zúãastnit vût‰ina ãlenÛ rodiny,
ne-li v‰ichni.

Poté, co zváÏíte návrhy v‰ech ãlenÛ, spoleãnû si vyberte ze seznamu
jednu ãinnost. Pak pro ni vyberte konkrétní datum. Poznamenejte ji
do rodinného kalendáfie, abyste tak pfiede‰li pfiípadn˘m sporÛm.
UmoÏnûte kaÏdému, aby se podílel na plánování této ãinnosti a aby
mûl za nûco zodpovûdnost.

Jedna rodina vyzkou‰ela tento návrh pfii jednom rodinném domácím
veãeru a pfii‰la s nápadem, Ïe kaÏd˘ ãlen pfiipraví jeden návrh, jak by
rodina mohla poslouÏit druh˘m, jeden návrh na vylep‰ení domova a
jeho okolí a jeden návrh odpoãinkové ãinnosti. KdyÏ v‰ichni fiekli své
návrhy, hlasovalo se o nich a vybraly se tyto ãinnosti:

SluÏba. Rodina uklidila zahrádku jednomu vdovci. Pak upekli „koláã
na uvítanou“ a donesli mu ho v den, kdy se jeho syn vrátil z misie.
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Vylep‰ení domova. Rodina zkrá‰lila jeden pokoj v domû novou malbou,
tapetami a rÛzn˘mi dal‰ími vûcmi. Pracovali na tom spoleãnû v‰ichni
ãlenové rodiny.

Odpoãinek. KaÏdému ãlenovi rodiny byl vûnován na jeho poãest jeden
stanoven˘ den v roce. Tyto dny se urãily bûhem plánování na rodin-
ném domácím veãeru. Dan˘ ãlen rodiny si ve svÛj den mohl vybrat
oblíbené jídlo, které se uvafiilo, a nûjakou zábavnou ãinnost, kterou pak
rodina spoleãnû dûlala. Nûktefií si vybrali plavání, jiní míãovou hru a
jiní piknik. AÈ uÏ to v‰ak bylo cokoli, úãastnila se vÏdy celá rodina
spoleãnû.

Jiná rodina plánovala své ãinnosti tak, Ïe na velk˘ papírov˘ sáãek
napsala „Pytlík rodinné zábavy“. KaÏd˘ ãlen rodiny napsal na kousek
papíru ãinnost, kterou by chtûl s rodinou dûlat. Na kaÏdém rodinném
domácím veãeru pak ze sáãku vytáhli jeden papírek. âinnost napsanou
na papírku pak rodina spoleãnû podnikla bûhem daného t˘dne.

■ Jak mÛÏete nejlépe plánovat a provádût ãinnosti, které si s rodinou
vyberete?

ZvaÏte následující námûty:

Udûlejte zvolené ãinnosti reklamu v rodinû. Vyrobte plakáty nebo nápisy.
Nad‰enû o ní mluvte.

Jsou-li na ãinnost potfieba peníze, zaãnûte na ni ‰etfiit za pfiispûní v‰ech
ãlenÛ rodiny.

¤eknûte o sv˘ch plánech sv˘m domácím uãitelÛm.

Zapojte v‰echny ãleny rodiny. KaÏdému dejte nûjak˘ úkol.

Pak ãinnost zrealizujte. SnaÏte si ji co nejvíce uÏít.

Po zrealizování nûjaké ãinnosti je dobré zamyslet se nad tím, jak mÛÏete
rodinnou zábavu zlep‰it. ZvaÏte tyto otázky: Co mohlo tuto ãinnost zlep-
‰it? SblíÏila nás nûjak? Odpovûdi na tyto otázky vám mohou pomoci
v tom, abyste se pfií‰tû vyhnuli tomu, co se neosvûdãilo. Pak mÛÏete
s rodinou naplánovat dal‰í ãinnost tak, aby byla je‰tû lep‰í.

I kdyÏ je plánování ãinností rodinné zábavy dÛleÏité, máme si uvûdo-
movat, Ïe nûkteré ãinnosti se plánovat nemusejí. Pfiicházejí spontánnû,
kdyÏ je pro nû vhodná chvíle nebo rodina je na nû pfiipravena.

■ Kdy byste mohly s rodinou podniknout nûco neplánovaného?

■ Jak mÛÏete pomoci udrÏovat doma radostnou a zábavnou atmosféru?
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âinnosti mají vyhovovat potfiebám, zájmÛm a schopnostem rodiny
âlenové rodiny spolu mohou dûlat mnoho rÛzn˘ch vûcí. KaÏdá rodina
je v‰ak jiná, a proto se budou li‰it i ãinnosti, které si jednotlivé rodiny
vybírají a které je tû‰í. Chcete-li se svou rodinou nûco dûlat, musí to
va‰í rodinû vyhovovat.

■ Co rozhoduje o tom, které ãinnosti se va‰í rodinû líbí?

Jedna matka vyprávûla, jak si s rodinou udûlaly dovolenou podle
sv˘ch potfieb:

„Po ãtyfiech letech nepfietrÏitého studia na vysoké ‰kole jsme s manÏe-
lem zaãali s nûkolikamûsíãním pfiedstihem plánovat svou první place-
nou dovolenou. Pustila jsem se do v˘roby pro‰ívan˘ch pfiikr˘vek, které
jsem pak prodávala obchodu s rukodûln˘mi v˘robky, a tak jsme si
postupnû na‰etfiili peníze, za které jsme si koupili stan. Prostudovali
jsme haldy broÏur a objednali jsme si místo v kempu. …

Po tfii mûsíce jsme polovinu kaÏdého rodinného veãera vûnovali sepiso-
vání vûcí, které s sebou budeme potfiebovat, a malovali jsme obrázky o
tom, co se dûlá pfii kempování, aby se s námi mohla dopfiedu tû‰it i na‰e
tfiíletá Alicia. Zaãala b˘t stejnû nad‰ená jako my a zanedlouho jsem ji
na‰la, jak se snaÏí kempování vysvûtlit i na‰emu roãnímu synovi. …

Pak jednou ráno, kdyÏ do odjezdu zb˘valy uÏ jen tfii t˘dny, nás probu-
dil pláã na‰eho syna – dostal plané ne‰tovice. Za dva t˘dny, tedy t˘den
pfied plánovan˘m odjezdem, se osypala i Alicia. Znaãnû zklamaní jsme
se jí snaÏili vysvûtlit, Ïe s plan˘mi ne‰tovicemi nelze jít kempovat. …
Ona v‰ak trvala na svém: ‚Ne, tatínku. Je‰tû máme ‰est dní! Slíbil jsi to!‘

ManÏel i já jsme pfiesvûdãeni, Ïe pokud dítûti nûco slíbíme, je to svaté,
a právû v tu chvíli nás oba napadlo skvûlé fie‰ení. Za ‰est dní jsme
posadili dûti do imaginárního auta, které jsme postavili z kuchyÀ-
sk˘ch Ïidlí, a vydali jsme se na cestu do imaginárního kempu, kter˘
se nacházel v pfiíhodné blízkosti uprostfied na‰eho ob˘vacího pokoje.
KdyÏ jsme v‰echen nábytek pfiesunuli ke stûnû, pfiivázali jsme stanová
lanka ke stolu a k nohám gauãe. Jakmile se nám podafiilo stan posta-
vit, nastûhovali jsme se do nûj a uÏívali jsme na‰e dlouho oãekávané
stanování – v pohodlí domova!“ (Gayle E. Walker, „The Camp-In“,
Ensign, July 1976, 63.)

■ Jak si tato rodina udûlala dovolenou podle sv˘ch potfieb?

Písma nám fiíkají, Ïe „v‰eliká vûc má jist˘ ãas, a kaÏdé pfiedsevzetí pod
nebem svou chvíli“, k ãemuÏ patfií i „ãas smíchu“ (Kazatel 3:1, 4). Ná‰
domov má b˘t místem, kde je smích sly‰et ãasto a kde se lidé na sebe
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kaÏd˘ den usmívají. Nehledû na to, jak velké vûkové rozdíly mezi
námi jsou a jak odli‰né máme schopnosti, si máme v rodinû najít pfiíle-
Ïitosti pro spoleãn˘ odpoãinek a zábavu.

Mnohé nutné vûci, o které je potfieba se postarat v rodinách s mal˘mi
dûtmi, mÛÏeme obrátit ve hru: napfiíklad práci na zahradû, úklid
domácnosti nebo mytí nádobí. Promûníme-li práci ve hru, pomÛÏe
nám to uchovat si nad‰ení a zájem o vûc.

PfiizpÛsobíme-li své ãinnosti potfiebám, zájmÛm, schopnostem a situaci
ãlenÛ své rodiny, mÛÏeme se v‰ichni tû‰it ze Ïivota, v nûmÏ jsou práce,
odpoãinek a zábava ve správné rovnováze.

Závûr
Na‰e rodina má pro nás b˘t tím nejdÛleÏitûj‰ím v Ïivotû. Jedním ze
zpÛsobÛ, jak mÛÏeme posilovat rodinné vztahy, je i spoleãné plánování
a uÏívání si rodinné zábavy. Mnoho vûcí v Ïivotû je velmi váÏn˘ch, a
chceme-li Ïít v rovnováze, musíme si udûlat ãas na spoleãnou zábavu,
která vyhovuje jednotliv˘m ãlenÛm rodiny. Spoleãná zábava nás uãí
smysluplnûji spolu Ïít a pomáhá nám efektivnûji se uãit zásadám evan-
gelia pomocí osobního pfiíkladu i slov.

Na‰e rodina spolu mÛÏe b˘t navÏdy. Pokud v souãasné dobû netrá-
víme se ãleny rodiny dostatek ãasu, máme nyní zaãít s tím, co nám
pomÛÏe stát se vûãnou rodinou.

■ Podûlte se o své my‰lenky t˘kající se dÛleÏitosti spoleãné rodinné
zábavy.

V˘zva
Bûhem domácího rodinného veãera si naplánujte nûjakou rodinnou
zábavu. Vytvofite si rodinn˘ kalendáfi a kaÏd˘ mûsíc do nûj zapisujte,
co budete kdy dûlat. Pak si vychutnejte tyto pfiíleÏitosti, kdy máte
moÏnost hrát si se svou rodinou.

Pfiíprava uãitelky

NeÏ budete uãit tuto lekci:

1. Vyzvûte dvû sestry, aby se kaÏdá podûlila se tfiídou o nûjakou zábav-
nou ãinnost, kterou s rodinou podnikly.

2. Pfiipravte se, abyste mohla fiíci svÛj názor t˘kající se dÛleÏitosti spo-
leãné rodinné zábavy.

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 povzbudit k tomu, abychom se fiídily prorokovou
radou zlep‰ovat materiální a duchovní prostfiedí ve svém domovû.

UdrÏujme domov v ãistotû a pofiádku
Poté, co se jedna sestra vrátila z náv‰tûvy Holandska, fiekla: „Jednou
z vûcí, které nás v Holandsku nejvíce zaujaly, bylo to, Ïe kaÏd˘ domov
v této malé zemiãce má svÛj osobit˘ charakter. Okenní parapety tûchto
domÛ z ãerven˘ch cihel a s ãerven˘mi ta‰kami na stfie‰e jsou vÏdy plné
kvûtin – nejãastûji mu‰kátÛ. Okna jsou velká – a nikdy je nezakr˘vají
záclony nebo Ïaluzie. Tato tfipytivá okna dodávají kaÏdému domu jis-
kru. Mnoho domÛ se nûjak jmenuje. Nad vchody mÛÏete vidût názvy
jako Sluneãné zákoutí, Sluneãní paprsek, Sluneãní domek, Klidn˘ pfií-
stav, Klid nebo Klidn˘ kout. … Teplo, slunce a radost spoleãnû s kli-
dem a tichem a pohodou! P¤ESNù TO DùLÁ DÒM DOMOVEM!“
(Daryl V. Hoole, The Art of Homemaking [1967], 117–118.)

■ Jak˘ máte pocit, kdyÏ vidíte ãist˘ a upraven˘ domov?

■ Jak tím, Ïe svÛj domov a zahradu udrÏujete v ãistotû a pofiádku,
projevujete vdûãnost Nebeskému Otci?

âistá okna, pestré kvûtiny v kvûtináãích, závûsn˘ch ko‰ících a truhlících
jsou v˘razem na‰í osobnosti. UdrÏované zahrady, plochy pfied domem,
ploty a hospodáfiské stavby ukazují na‰emu okolí, Ïe plníme dobfie
svou zodpovûdnost peãovat o své prostfiedí.

Pán dal ãlovûku v zahradû Eden pokyn, „aby ji o‰etfioval a staral se o ni“
(MojÏí‰ 3:15). Stejnû jako v minulosti Ïádá toto Pán po nás i v dne‰ní
dobû. PoÏaduje od nás, abychom udrÏovali a zkrá‰lovali prostor, kter˘
na této zemi zaujímáme, aÈ je jak˘koli.

AÈ jsme vlastníci domu nebo nájemníci, máme pociÈovat zodpovûdnost
za udrÏování nemovitosti v ãistotû, pofiádku a kráse. Také máme nále-
Ïitû peãovat o svá zvífiata, a to tak, Ïe ohradu, chlév nebo dvÛr, kde je
chováme, udrÏujeme v ãistotû, dobrém stavu a pofiádku.
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„Vypráví se, Ïe kdyÏ jednou president Brigham Young vybídl obyva-
tele urãit˘ch mûst a obcí, aby dbali na dobré obleãení a uklízeli si na
svém pozemku, odmítl k nim pak znovu pfiijet na kázání s tímto odÛ-
vodnûním: ‚¤ekl jsem vám, abyste si dali do pofiádku domy a pozemky,
ale vy jste mû neposlechli. Dvefie máte stále je‰tû nenasazené, stodoly
jsou stále nenatfiené, ploty jsou ãásteãnû popadané.‘“ (Spencer W.
Kimball, Conference Report, Apr. 1975, 5; nebo Ensign, May 1975, 5.)

President Kimball ãlenÛm Církve ãasto pfiipomínal, Ïe je tfieba udrÏovat
domovy v ãistotû, opravovat je a zkrá‰lovat. „Îádáme vás, abyste dbali
na pofiádek ve svém domovû. … KaÏdého z vás vyz˘váme, abyste peão-
vali o majetek, kter˘ je ve va‰ich rukou, a zkrá‰lovali ho.“ (Conference
Report, Oct. 1974, 4–5; nebo Ensign, Nov. 1974, 4.) „Nehledû na to, kde
Ïijete, nechÈ vá‰ domov a pozemek záfií upraveností, krásou a ‰tûstím.“
(Conference Report, Apr. 1976, 171; nebo Ensign, May 1976, 125.)

President David O. McKay nám také radil, abychom peãovali o pûkn˘
vzhled svého domova a abychom do nûj soustfieìovali více ãinností
(viz Gospel Ideals [1953], 485–486). Na‰e dûti budou s radostí vodit své
kamarády domÛ, bude-li tam vfielé, pfiátelské a radostné prostfiedí.

■ Jak˘ uÏitek máme z toho, kdyÏ kolem sebe udrÏujeme ãistotu a
pofiádek?

KdyÏ je ná‰ domov ãist˘ a upraven˘, zvût‰uje to jeho hodnotu, bez-
peãnost a krásu.

Na péãi o domov se má podílet celá rodina

■ Pfieãtûte Nauku a smlouvy 132:8. Proã je pro domov pofiádek dÛleÏit˘?

Pofiádek je v nebi nezbytností. Kdyby tomu tak nebylo, vládl by tam
chaos. Stejnû tak je pofiádek dÛleÏit˘ pro ná‰ domov. President Kimball
fiekl: „Plánujte a své plány uskuteãÀujte spofiádanû a systematicky.“
(Conference Report, Apr. 1976, 171; nebo Ensign, May 1976, 125.)

■ UkaÏte obrázek 27a „Dûti mohou pomáhat s domácími pracemi“ a 27b
„Rodina pracuje na zkrá‰lování svého domova“.

KdyÏ si bratr a sestra Foxovi koupili star‰í dÛm v Portsmouthu
v New Hampshire (USA), bylo na nûm zapotfiebí provést mnoho
oprav. „Z domu se vyvezlo nûkolik nákladních vozÛ ‚vete‰e‘. Celá
rodina, vãetnû 17leté Heidi, 16leté Erin, 14letého Nathana a 11leté
Paige, se chopila kartáãÛ a malífisk˘ch ‰tûtek. …

Bratr Fox vysvûtlil, Ïe ne v‰echny zdi a dvefie jsou úplnû rovné a Ïe do
místností táhne. …

‚Mûli jsme z toho hrÛzu, ale dûláme to rádi,‘ vmísila se do hovoru Paige.
…
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27a Dûti mohou pomáhat s domácími pracemi.



Lekce 27

232

‚Teì uÏ z toho je mormonsk˘ dÛm,‘ fiekla Erin.“ („A Romance between
Home, Family“, Church News, 19 Aug. 1978, 5.)

■ Proã mûli rodiãe a dûti ze svého domova radost a byli tam ‰Èastní?
Proã má b˘t ná‰ dÛm pfiíkladem pro sousedy?

I kdyÏ je pravda, Ïe máme peãovat o to, aby ná‰ dÛm byl ãist˘ a pûkn˘,
máme se vyvarovat extrémÛ. Star‰í Joseph B. Wirthlin nás varoval pfied
tím, abychom „kladli nepatfiiãn˘ dÛraz na shromaÏìování hmotného
majetku“. Varoval nás: „I kdyÏ jsme natolik poÏehnáni, Ïe si mÛÏeme
dovolit … luxus, mÛÏe se stát, Ïe pfiitom budeme ‰patnû vynakládat
prostfiedky, které by bylo moÏné lépe vyuÏít pfii budování království
BoÏího nebo k nasycení a obleãení na‰ich potfiebn˘ch bratrÛ a sester
[viz 2. Nefi 9:51].“ (Conference Report, Oct. 1990, 81; nebo Ensign,
Nov. 1990, 65.)

Ke zlep‰ení domova nepotfiebujeme nákladné vybavení. Nûkteré uÏi-
teãné vûci mÛÏeme ãasto vyrobit ze star˘ch vyfiazen˘ch vûcí. Spoleãn˘m
úsilím mÛÏeme opravit a zmodernizovat star˘ nábytek, kter˘ lze koupit
v bazaru nebo na burze. MÛÏeme vymalovat stûny a stropy, natfiít dvefie,
u‰ít záclony, pfiehozy na postele a pol‰táfie a utkat pfiedloÏky.

Jako rodina mÛÏeme dokázat mnohé, budeme-li postupovat podle
tûchto tfií jednoduch˘ch krokÛ. Nejprve se máme v‰ichni rozhlédnout po
domovû a zjistit, co je tfieba opravit, vyãistit, novû natfiít nebo pfierovnat.

Pak máme spoleãnû jako rodina naplánovat, jak to uskuteãníme.
DÛleÏité je vybrat si pokaÏdé jen jednu oblast, na kterou se zamûfiíme.
Pak si musíme obstarat materiál, nástroje a pomÛcky, které budeme
pro vybranou práci potfiebovat. Máme pfiitom zapojit celou rodinu a
kaÏdému umoÏnit udûlat nûco, co odpovídá jeho schopnostem.

Nakonec máme tuto práci spoleãnû jako rodina udûlat. KaÏd˘, kdo je
do ní zapojen, má pociÈovat hrdost a uspokojení ze svého podílu na
vykonaném díle. KaÏd˘ úkol tak mÛÏe celé rodinû pfiinést radost a
uspokojení. Spoleãn˘m plánováním a prací s rodinou mÛÏeme
zvládnout mnohé.

■ Jak by va‰e rodina mohla vylep‰it nebo zkrá‰lit svÛj domov pfii níz-
k˘ch nebo vÛbec Ïádn˘ch nákladech?

Do svého domova musíme vná‰et duchovnost

■ UkaÏte obrázek 27c „Chrámy se vyznaãují ãistotou a krásou“.

■ Co vás nejvíce zaujme na vzhledu chrámu? Proã se v chrámech tolik
dbá na ãistotu a krásu?
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27b Rodina pracuje na zkrá‰lování svého domova.
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27c Chrámy se vyznaãují ãistotou a krásou. 
(Celestiální místnost v chrámu Vernal v Utahu)
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Vytváfiejme v domovû pfiíjemné fyzické prostfiedí
V Nauce a smlouvách ãteme, Ïe pfiipustíme-li do domu Pánû nûco
neãistého, Pánova sláva tam nebude. Pán nebude pfieb˘vat v nesvat˘ch
chrámech (viz NaS 94:9; 97:15–17). ProtoÏe si pfiejeme, aby Duch Pánû
v Jeho svat˘ch chrámech pfieb˘val, staráme se o jejich ãistotu a krásu
a nabádáme kaÏdého, kdo do nich vstupuje, aby byl hoden uctívání,
které tam probíhá. Ducha Pánû potfiebujeme i ve svém domovû. Proto
se máme fiídit nabádáními církevních vedoucích a udrÏovat kolem sebe
ãistotu a pofiádek a snaÏit se, aby ná‰ pfiíbytek byl zevnitfi i zvenãí co
nejkrásnûj‰í.

âistota a pofiádek v prostfiedí, kde Ïijeme, mÛÏe velmi pfiispût k na‰í
radosti ze Ïivota. „Jedna sestra vyprávûla o obtíÏném období svého
Ïivota, kdy následkem svého obrácení do Církve pfii‰la o pfiátele a
rodinu. ¤ekla: ‚Musela jsem si pronajmout mal˘ byt. A kdyÏ jsem
vidûla tu ‰pínu a nepofiádek, kter˘ tam byl, padla na mû velká tíseÀ.
V tom jsem usly‰ela vnitfiní hlas, kter˘ mi fiekl: „PánÛv dÛm je domem
pofiádku.“ Shodila jsem ze sebe sebelítost, která mû svazovala, vyhr-
nula jsem si rukávy a pracovala jsem tak dlouho, dokud v mém malém
domovû nebylo ãisto a útulno. … Zrodil se nov˘ duch domova.‘“
(Relief Society Courses of Study 1978–79, 69.)

Pokojové rostliny, fiezané kvûtiny a hudba pfiiná‰ejí do na‰eho domova
krásu. Vût‰ina z nás rozvinula nebo mÛÏe rozvinout urãitá nadání a
schopnosti, jako je vy‰ívání, v˘roba se‰ívan˘ch pfiikr˘vek, tkaní, malo-
vání nebo kreslení, aranÏování kvûtin, pûstování pokojov˘ch rostlin a
podobnû. Tyto schopnosti nám umoÏÀují zkrá‰lit své okolí. MÛÏeme
zjemnit to, co je strohé, rozjasnit to, co vypadá mdle. BÛh nám dal
zvlá‰tní poslání vytváfiet domov.

■ Co jednoduchého mÛÏete udûlat pro posílení pfiíjemné a duchovní
atmosféry ve svém domovû? Jak se cítíte, kdyÏ uklidíte, lépe zorga-
nizujete nebo zkrá‰líte svÛj dÛm nebo zahradu?

Vytváfiejme v domovû duchovní atmosféru
Kromû toho, Ïe svÛj domov zlep‰ujeme a zkrá‰lujeme, je také tfieba pra-
covat ze v‰ech sil na tom, aby v nûm vládla klidná a pokojná atmosféra.
Star‰í Boyd K. Packer nám fiekl:

„MÛÏete udûlat mnoho pro to, abyste ve svém domovû vytvofiili atmo-
sféru klidu, pohody, úcty, pokoje a bezpeãí. MÛÏete to dokázat i bez
zvlá‰tního bohatství.

Nebo mÛÏete vytvofiit nûco strohého, chladného … a umûlého. Va‰e
dûti budou tisíci rÛzn˘mi zpÛsoby ovlivnûny tím, pro co se rozhodnete.
MÛÏete udat celkov˘ tón. MÛÏe to b˘t tiché a poklidné místo, kde mÛÏe
rÛst klidná a mocná síla, nebo zde mÛÏe vládnout neukáznûnost a hluk,
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které budou ve va‰ich mal˘ch dûtech bûhem jejich rÛstu natahovat pru-
Ïinu napûtí více a více, aÏ tato pruÏina praskne.“ (Eternal Marriage,
Brigham Young University Speeches of the Year [14 Apr. 1970], 8.)

Duchovní prostfiedí na‰eho domova mÛÏeme zlep‰it tím, Ïe pfiijmeme
zásady evangelia JeÏí‰e Krista a budeme podle nich Ïít. Církevní
vedoucí nám ãasto pfiipomínají, jak mÛÏeme vná‰et duchovnost do
svého domova:

Modlete se s rodinou ráno a veãer.

SvûÈte den sabatu.

Pravidelnû nav‰tûvujte shromáÏdûní.

Jednou za mûsíc se postûte za nûjak˘m úãelem.

Studujte spoleãnû písma.

PlaÈte pln˘ desátek.

Pofiádejte rodinné domácí veãery.

Mûjte se rádi a nesobecky si sluÏte.

■ Jak mÛÏe dodrÏování zásad evangelia zlep‰it duchovní atmosféru
va‰eho domova?

Pokud Ïijeme podle Spasitelova uãení, mÛÏe s námi b˘t Svat˘ Duch a
na‰e rodina se mÛÏe tû‰it z poklidného, pfiíjemného a hezkého prostfiedí,
které ná‰ domov bude vyzafiovat.

Závûr
Vedoucí Církve nám pfiedali od Pána pokyny, Ïe máme organizovat,
uklízet, vymalovávat, opravovat a zkrá‰lovat svÛj domov a majetek.
KdyÏ spoleãnû pracujeme na zkrá‰lování místa, kde Ïijeme, uãí se na‰e
rodina dovednostem a vytváfií si návyky, které nám budou prospû‰né
po cel˘ Ïivot. Tím, Ïe vynakládáme ãas a úsilí na péãi o své obydlí a
majetek, více si jich váÏíme.

Písma nám praví, Ïe Duch Pánû nemÛÏe pfieb˘vat tam, kde je nepofiá-
dek nebo neãistota. Bude-li v na‰em domovû radostná atmosféra, ãisto
a pohoda, budou v nûm na‰i blízcí chtít pfieb˘vat. Îijeme-li v souladu
se zásadami evangelia, Duch Pánû nám pfiinese klid a pokoj.

V˘zva
Bûhem rodinného domácího veãera se s rodinou rozhlédnûte doma
a na zahradû a zjistûte, co je tfieba vyãistit, urovnat, vyfiadit, novû
natfiít a opravit. Postupujte podle pokynÛ uveden˘ch v této lekci a
bûhem tohoto mûsíce se snaÏte udûlat alespoÀ jeden z tûchto úkolÛ.
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Povzbuìte dûti, aby si udûlaly pofiádek v zásuvkách, srovnaly vûci
ve skfiíni nebo zametly ãi uklidily nûjakou místnost. KaÏdé dítû pak
pochvalte za jeho pomoc. Dejte si pfiedsevzetí, Ïe ve svém domovû
zlep‰íte duchovnost tím, Ïe budete v rodinném Ïivotû pravidelnû
uplatÀovat zásady evangelia.

Dal‰í pasáÏe z písem

■ Nauka a smlouvy 109:8 (zorganizujte se; pfiipravte kaÏdou nutnou vûc;
a zfiiìte dÛm BoÏí)

Pfiíprava uãitelky
NeÏ budete uãit tuto lekci:

1. Pfieãtûte si lekci 20 „Správné hospodafiení v domovû“ a lekci 31
„Vytváfiení povzná‰ejícího prostfiedí v domovû“ v Îenû Svat˘ch
posledních dnÛ, ãást A.

2. Pfiipravte se na to, abyste ãlenkám tfiídy mohla pomoci urãit, které
oblasti v jejich domácnosti je tfieba uklidit nebo opravit.

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





OSOBNÍ A RODINN¯
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Tato lekce nám má pomoci pfiipravit se na pfiijetí povolání ke sluÏbû
v Církvi.

PfiíleÏitosti k sluÏbû v Pánovû Církvi
Prostfiednictvím prorokÛ Pán pfiikázal sv˘m dûtem, aby si vzájemnû
slouÏily (viz Îalm 100:2; Mosiá‰ 2:18). Jednou z pfiíleÏitostí pro sluÏbu
druh˘m jsou církevní povolání. President Hugh B. Brown vysvûtlil,
jak˘ vliv mÛÏeme mít, kdyÏ ochotnû slouÏíme v Církvi:

„Bûhem svého pÛsobení ve funkci vojenského koordinátora jsem
pob˘val v Lond˘nû. Hlavnímu kaplanovi velkého vojenského tábora
nedaleko Liverpoolu jsem zaslal telegram v tomto znûní: ‚Zítra v 10.00
nav‰tívím vá‰ tábor. Informujte, prosím, v‰echny mormonské chlapce
ve va‰em tábofie, Ïe budeme mít shromáÏdûní.‘

KdyÏ jsem následujícího dne pfiijel, setkal jsem se se sedmdesáti pûti
mlad˘mi muÏi. …

Ze skupiny vystoupil muÏ, podal mi ruku a fiekl: ‚Já jsem ten, kte-
rému jste poslal onen telegram. Jsem kaplanem v tomto tábofie. Vá‰
telegram mi doruãili aÏ dnes ráno [tedy v nedûli ráno]. Jakmile jsem
ho dostal, zaãal jsem pátrat, a to peãlivû. Zjistil jsem, Ïe v tábofie je
sedmdesát ‰est mormonsk˘ch chlapcÛ. Sedmdesát pût jich je tady a
jeden je v nemocnici.‘

Dále pokraãoval: ‚Rád bych se vás zeptal, pane Browne, jak to dûláte.
V tomto tábofie mám ‰est set muÏÛ z mé církve, a i kdybych jim to
oznámil ‰est mûsícÛ dopfiedu, nedokázali by se dostavit v takovém
poãtu. ¤eknûte mi, jak to dûláte.‘

‚Víte,‘ fiekl jsem, ‚pfiijdete-li na na‰e shromáÏdûní, ukáÏeme vám, jak to
dûláme.‘ A tak jsme se spoleãnû odebrali do polní ubikace, kde se pfied
nás posadilo tûchto sedmdesát pût mlad˘ch muÏÛ. Vyzval jsem duchov-
ního, aby si sedl vedle mû. …

Pak jsem se zeptal: ‚Kolik vás, chlapci, bylo na misii?‘ Ruku zvedlo
cel˘ch padesát procent. Ukázal jsem na ‰est z nich a fiekl jsem jim:
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‚Pojìte sem, poÏehnáte nám svátost.‘ Pak jsem ukázal na dal‰ích ‰est a
fiekl jsem: ‚Pojìte sem, pfiipravíte si proslovy.‘ Podíval jsem se na svého
pfiítele duchovního a on tam sedûl s otevfienou pusou. Je‰tû nikdy nic
takového nevidûl. …

Je‰tû jsem se zeptal: ‚Kdo umí dirigovat?‘ a vût‰ina z nich zvedla ruku.
Jednoho z nich jsem vybral. ‚Kdo umí hrát na tyto pfienosné varhany?‘
A opût se zvedla fiada rukou a já jsem jednoho vybral. …

Zahájili jsme shromáÏdûní a tito mladí muÏi hovofiili a hovofiili s mocí
a pfiesvûdãením. … KdyÏ domluvili, fiekl jsem: ‚Pfiátelé, budeme muset
skonãit.‘ …

Oni v‰ak navrhli: ‚… Udûlejme si je‰tû svûdecké shromáÏdûní.‘ …

Obrátil jsem se ke svému pfiíteli duchovnímu a fiekl jsem: ‚Vím, Ïe je to
pro vás neobvyklé. Jsme tady uÏ dvû hodiny a budeme tady je‰tû dal‰í
dvû. Omluvíme vás, kdybyste chtûl uÏ odejít.‘

PoloÏil mi ruku na koleno a poÏádal mû: ‚Mohl bych tady, prosím,
zÛstat?‘ Samozfiejmû jsem ho vybídl, aby s námi zÛstal, a tito mladí muÏi
pak celé dvû hodiny … vydávali svûdectví o pravdivosti evangelia. …

KdyÏ jsme koneãnû dospûli k závûru shromáÏdûní, tento duchovní se
ke mnû obrátil a fiekl: ‚Pane Browne, pracuji jako duchovní uÏ dvacet
jedna let, ale toto byl nejvût‰í duchovní záÏitek v mém Ïivotû.‘ A opût
se zeptal: ‚Jak to dûláte? Jak jste vûdûl, které chlapce máte vybrat?‘

Odpovûdûl jsem mu: ‚NezáleÏelo na tom, koho vyberu. V‰ichni byli
pfiipraveni.‘“ (An Eternal Quest–Freedom of the Mind, Brigham Young
University Speeches of the Year [13 May 1969], 14–17.)

■ Jaké odli‰nosti zaznamenal tento duchovní na na‰í Církvi? Na co
byli tito mladí muÏi pfiipraveni? Jak se na to pfiipravili?

■ Proã je dÛleÏité, abychom se pfiipravily na sluÏbu v Církvi?

„V Církvi JeÏí‰e Krista Svat˘ch posledních dnÛ nejsou Ïádní profesio-
nální duchovní, jak je to bûÏné v jin˘ch církvích. … K vykonávání
sluÏby a zabezpeãování chodu Církve jsou povoláváni v‰ichni ãlenové
Církve.“ (Boyd K. Packer, Conference Report, Apr. 1966, 146; nebo
Improvement Era, June 1966, 551.)

KdyÏ dojde k zorganizování odboãky, sboru nebo kÛlu, jsou povoláni
ãlenové Církve, aby slouÏili ve v‰ech povoláních v tûchto jednotkách.

Jak jsme povolávány k sluÏbû v Církvi
Povolávání ãlenÛ v Církvi je zodpovûdností na‰ich církevních vedoucích.
Ti vûdí, jaké jsou na kaÏdé povolání poÏadavky a jaké schopnosti mají
mít ãlenové, aby je mohli vykonávat. S tímto na mysli pak s modlitbou
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zvaÏují seznam lidí, ktefií pfiicházejí v úvahu, a pfii rozhodování o kaÏdém
povolání vyhledávají a získávají inspiraci a vedení od Pána.

KdyÏ president Gordon B. Hinckley slouÏil jako rádce v Prvním pfied-
sednictvu, fiekl: „V Církvi se dodrÏuje zásada stfiídání v zodpovûd-
nostech. Ke kaÏdému povolání k sluÏbû patfií i uvolnûní a po dobfie
odvedené sluÏbû ho máme oãekávat a vítat.“ (Conference Report,
Apr. 1984, 3; nebo Ensign, May 1984, 4.)

O svém vlastním povolání president Hinckley fiekl:

„My [apo‰tolové] slouÏíme s Jeho svolením a víme, Ïe kdykoli, kdy si
to bude pfiát, nás mÛÏe snadno odvolat. Zodpovídáme se Mu v tomto
Ïivotû a budeme voláni k zodpovûdnosti i tehdy, aÏ budeme pfied Nûj
povoláni, abychom o sobû podali zprávu. Doufám, Ïe nebudu shledán
nezpÛsobil˘m. Doufám, Ïe aÏ pfiijde ta chvíle, budu se moci postavit
pfied svého milovaného Spasitele, abych Mu podal zprávu o svém
správcovství, a Ïe to budu moci uãinit bez rozpakÛ, omluv nebo
v˘mluv. SnaÏil jsem se tak vést svÛj Ïivot. Vím, Ïe nejsem dokonal˘ a
Ïe mám mnoho slabostí. Ale mohu fiíci, Ïe jsem se snaÏil dûlat to, co si
Pán ode mne pfiál jako od svého sluÏebníka a jako od sluÏebníka kaÏ-
dého ãlena této Církve po celém svûtû, a obzvlá‰tû jako sluÏebníka
mého milovaného presidenta, na‰eho proroka, vidoucího a zjevova-
tele.“ (Conference Report, Oct. 1990, 67; nebo Ensign, Nov. 1990, 51.)

■ âemu se o svém povolání k sluÏbû mÛÏeme nauãit ze svûdectví presi-
denta Hinckleyho?

Poté, co jsme vybráni ke sluÏbû v urãitém povolání, ná‰ vedoucí knûÏ-
ství nás pozve na soukrom˘ pohovor. Bûhem nûho s námi projde zod-
povûdnosti spojené s na‰ím nov˘m povoláním a poloÏí nám otázky
ohlednû na‰í osobní a rodinné situace, aby nám tak pomohl zhodnotit,
zda budeme schopny splnit poÏadavky na ãas, pfiípravu, úãast na shro-
máÏdûní, cestování a tak dále, které jsou s na‰ím povoláním spojeny.
Máme b˘t pouãeny o tom, komu se budeme zodpovídat a které vedoucí
mÛÏeme poÏádat o pomoc. Nûkdy je rodina osoby pfiijímající povolání
poÏádána, aby jí slíbila svou podporu.

Star‰í Loren C. Dunn fiekl o charakteru církevního povolání toto:
„Povolání v Církvi je osobní i posvátnou záleÏitostí a kaÏd˘ je oprávnûn
vûdût, Ïe byl povolán k tomu, aby v této konkrétní pozici jednal BoÏím
jménem. KaÏd˘ ãlovûk v této Církvi je oprávnûn vûdût, Ïe byl povolán
Bohem. Nemá-li tuto jistotu, pak doporuãuji, aby o svém povolání s váÏ-
ností a modlitbou uvaÏoval, aby tak mohl získat to, co má právo získat.“
(Conference Report, Apr. 1972, 20; nebo Ensign, July 1972, 44.)

■ Jak mÛÏete získat uji‰tûní, Ïe povolání, které pfiijímáte, pfiichází
od Pána?
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Jak mÛÏeme získat pomoc pfii plnûní svého povolání 
I kdyÏ si mÛÏeme uvûdomovat, Ïe povolání k sluÏbû jsme obdrÏely
skrze inspiraci, máme nûkdy i pfiesto pocity nedostateãnosti, neschop-
nosti nebo máme obavy. V písmech ãteme, Ïe MojÏí‰, Jeremiá‰, Enoch a
dal‰í, které Pán vyvolil, také vyjadfiovali pocity vlastní nedostateãnosti
(viz Exodus 4:10; Jeremiá‰ 1:6; MojÏí‰ 6:31).

Star‰í Richard G. Scott hovofiil o tom, jak pfiekonal své obavy, kdyÏ byl
povolán generální autoritou:

„Pfies pocity osobní nedostateãnosti jsem klidn˘. NeboÈ Pán fiekl: ‚A jest-
liÏe lidé pfiijdou ke mnû, ukáÏi jim jejich slabost. Dávám lidem slabost,
aby mohli b˘ti pokorní; a milost má postaãuje pro v‰echny, ktefií se
pfiede mnou pokofií; neboÈ pokofií-li se pfiede mnou a budou-li míti víru
ve mne, pak uãiním, Ïe slabé vûci se pro nû stanou siln˘mi.‘ (Eter 12:27.)

Vím, Ïe nabádání Ducha Svatého skuteãnû existuje. V okamÏicích nalé-
havé potfieby, kdyÏ jsem rozjímal a modlil se o to, abych získal potvr-
zení zvoleného postupu, mi tato nabádání pfiinesla utû‰ující pocit, Ïe
to tak bylo správné.“ (Conference Report, Apr. 1977, 104; nebo Ensign,
May 1977, 70.)

■ UkaÏte plakát s následujícím citátem, nebo ho napi‰te na tabuli: SlouÏit
se uãíme tím, Ïe slouÏíme. (Spencer W. Kimball, „Small Acts of Service“,
Ensign, Dec. 1974, 2.)

Ohlednû pocitÛ nedostateãnosti pfii vykonávání povolání president
Spencer W. Kimball fiekl: „Zjistil jsem, Ïe slouÏit se uãíme tím, Ïe
slouÏíme. … Je dÛleÏité, abychom se odpoutali sami od sebe a zaãali
se upfiímnû zajímat o lidi, které nám BÛh svûfiil jako souãást na‰eho
povolání.“ (Ensign, Dec. 1974, 2–3.)

■ Jak se máme podle presidenta Kimballa nauãit slouÏit? Jak máme
podle jeho rady pfiekonat pocity nedostateãnosti?

■ UkaÏte obrázek 28a „Povolání nám poskytují pfiíleÏitost k rozvoji
talentÛ a ke sluÏbû druh˘m“.

Na‰i sebedÛvûru mÛÏe posílit vûdomí, Ïe Pán zná na‰e schopnosti,
talenty a moÏnosti a Ïe ve svûtle své znalosti nás vybral, abychom
slouÏily v tomto povolání.

Od biskupa, presidenta odboãky, okrsku nebo kÛlu obvykle dostáváme
poÏehnání, které nám má pfii vykonávání na‰eho nového povolání pomá-
hat. ¤íká se tomu ustanovení. KdyÏ jsme povolány ke sluÏbû v Církvi,
neoãekává se od nás, Ïe tuto práci budeme vykonávat samy. MÛÏeme
obdrÏet moc, sílu a pomoc od Pána. ¤ekl nám, Ïe „skrze modlitbu víry“
mÛÏeme mít Jeho Ducha (NaS 42:14). Jsme také uji‰tûny, Ïe budeme-li
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toho hodny, budeme uãeny z v˘sosti a budeme obdarovány mocí slouÏit
podle Jeho vÛle (viz NaS 43:16).

KdyÏ byl star‰í L. Tom Perry povolán do Kvora Dvanácti apo‰tolÛ, fiekl:
„Îijete-li v tûsném kontaktu s evangeliem, Pán je vÏdy s vámi. Ovûfiil
jsem si, Ïe je pravda, Ïe udûlám-li svÛj díl práce, Ïe pokud uvaÏuji a pfii-
pravím se, Pán mi vÏdy potvrdí, kter˘m smûrem se dát.“ („News of the
Church“, Ensign, May 1974, 121.)

■ Proã je dÛleÏité, abyste mûly Ducha Pánû, kter˘ by vám pomáhal ve
va‰em povolání?

Vedoucí a úfiedníci v odboãce, sboru, okrsku a kÛlu jsou povoláváni
také k tomu, aby nám pomáhali v plnûní úkolÛ. Máme vyhledávat
jejich pomoc a naslouchat jejich radám. Máme se úãastnit shromáÏdûní,
pfii nichÏ nás ‰kolí, uãí a inspirují.

■ Od kter˘ch vedoucích se vám jiÏ dostalo pomoci?

Pokyny a vedení pro své povolání mÛÏeme kromû písem najít také v cír-
kevních pfiíruãkách. Církev také vydává proslovy, které na generálních
konferencích pronesl prorok a dal‰í generální autority. V ti‰tûné podobû
se tyto proslovy nacházejí v církevních ãasopisech. V mnoha oblastech
jsou tyto proslovy k dispozici i v elektronické podobû na internetu. Tato
inspirovaná poselství na‰ich vedoucích máme studovat a máme se fiídit
pokyny a radami, které jsou v nich obsaÏeny.

■ Jak mÛÏete nab˘t sebedÛvûry pro své povolání, kdyÏ se budete
fiídit radami generálních autorit a kdyÏ budete pouÏívat schválené
církevní materiály?

Osobní zodpovûdnost za na‰e povolání
Tím, Ïe pfiijmeme zodpovûdnost v Pánovû Církvi, se stáváme Jeho
správci. To jednodu‰e znamená, Ïe nám Pán svûfiuje vykonávání urãi-
t˘ch zodpovûdností a Ïe nás ãiní sv˘mi zástupci v jejich uskuteãÀování.
Také to znamená, Ïe jsme Pánu odpovûdny za dÛvûru, kterou do nás
vkládá. KaÏdé z nás je dáno správcovství nad tím, co jsme byly povo-
lány vykonávat.

■ Pfieãtûte Nauku a smlouvy 72:3–4. Kdo musí podávat Pánovi zprávu
o svém správcovství? Co slibuje Pán tûm, ktefií budou ve svém správ-
covství neboli povolání vûrni?

■ Pfieãtûte Nauku a smlouvy 107:99–100. Proã je kaÏdé povolání
v Církvi dÛleÏité? Proã se máme pfii sluÏbû v Církvi snaÏit pracovat
ze v‰ech sil?
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Závûr
Sestra Belle S. Spaffordová, b˘valá generální presidentka Pomocného
sdruÏení, fiekla: „Pánova v˘zva ‚následuj mne‘ k nám v dne‰ní dobû pfii-
chází stejnû opravdovû, jako pfiicházela k Jeho prvotním uãedníkÛm. …
Jeho dílo musí pokraãovat. Jeho pokrok závisí na tom, jakou sílu mu
vûnujeme. Pán potfiebuje na‰e silné stránky a je shovívav˘ k na‰im sla-
bostem. KaÏdá z nás je povolána k urãitému dílu na základû nûjaké její
silné stránky. Máme zodpovûdnost pfiijímat povolání od Pána a rÛst
v Jeho sluÏbû.“ (Women in Today’s World [1971], 67.)

Máme mnoho pfiíleÏitostí, jak mÛÏeme slouÏit Pánovi v Jeho Církvi, a
máme usilovat o to, abychom nám svûfiené inspirované správcovství
vykonávaly takov˘m zpÛsobem, jak˘m si to Pán pfieje.

V˘zva
Pamatujme na to, Ïe sluÏba Pánovi je v˘sadou. Také pamatujme na to,
Ïe Pán inspiruje své vedoucí, aby nás povolávali ke sluÏbû v Církvi.
Pfii vykonávání povolání máme vyhledávat pomoc od Pána, od sv˘ch
vedoucích, z písem a ze schválen˘ch pfiíruãek. Také máme b˘t ochotny
pfiijmout plnû zodpovûdnost za své správcovství. Pfiipravte si seznam
námûtÛ, jak mÛÏete zdokonalit své správcovství pfii vykonávání svého
souãasného povolání v Církvi.

Dal‰í pasáÏe z písem

■ Îalm 100:2 (sluÏte Pánovi s radostí)

■ Jan 15:16 (pfiineste ovoce)

■ ÎidÛm 5:4 (lidé jsou povoláváni Bohem)

■ Mosiá‰ 2:16–18 (slouÏíme-li si navzájem, slouÏíme Bohu)

■ Nauka a smlouvy 105:35–37 (hlas Ducha projevuje, kdo je vyvolen)

Pfiíprava uãitelky
NeÏ budete uãit tuto lekci:

1. Pfieãtûte si Zásady evangelia, kapitolu 28 „SluÏba“.

2. Zopakujte si lekci 12 „Uspofiádání Církve“ v této pfiíruãce.

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 stát se lep‰ími vedoucími a lep‰ími násle-
dovníky.

Potfiebujeme dobré vedoucí a dobré následovníky
President Spencer W. Kimball vyprávûl následující pfiíbûh o tom, jak
vedoucí ovlivÀují své následovníky:

„Pfied lety, kdyÏ jsem slouÏil v pfiedsednictvu kÛlu St. Joseph v Arizonû,
jsem byl bûhem jednoho sabatního dne povûfien nav‰tívit sbor Eden.
Byla to malá budova a vût‰ina lidí sedûla blízko nás. My jsme sedûli
na vyv˘‰eném pódiu, asi 40 centimetrÛ nad podlahou místnosti.

Bûhem shromáÏdûní mû upoutalo sedm mal˘ch chlapcÛ, ktefií sedûli
v první fiadû kaple. Tûchto sedm chlapcÛ na konferenci sboru mi dûlalo
radost. V duchu jsem se nad tím zamyslel a pak jsem se zaãal vûnovat
jin˘m vûcem. Má pozornost se v‰ak brzy opût pfiesunula na onûch
sedm mal˘ch chlapcÛ.

Zdálo se mi divné, Ïe v‰ech tûchto sedm kluãinÛ nadzvedlo pravou
nohu a poloÏilo si ji pfies levé koleno a pak za okamÏik v‰ichni najed-
nou svou pozici zmûnili a poloÏili si levou nohu pfies pravé koleno.
Pomyslel jsem si, Ïe je to neobvyklé, ale nev‰ímal jsem si toho.

Za chvíli si zase v‰ichni svornû prohrábli pravou rukou vlasy a pak se
v‰ech sedm chlapcÛ zlehka opfielo o zápûstí a podepfieli si rukou hlavu
a pak se zase ve stejném okamÏiku opfieli o opûradlo a pfiehodili si
nohu pfies nohu.

Pfiipadalo mi to velmi zvlá‰tní a podivoval jsem se nad tím, zatímco
jsem se snaÏil pfiem˘‰let o tom, o ãem budu na shromáÏdûní hovofiit.
A pak to pfii‰lo jako blesk z ãistého nebe – ti chlapci mû napodobují!

Toho dne jsem získal ponauãení pro cel˘ Ïivot – Ïe … skuteãnû
musíme b˘t opatrní, protoÏe druzí lidé nás sledují a chovají se podle
na‰eho pfiíkladu.“ (Conference Report, Oct. 1974, 112; nebo Ensign,
Nov. 1974, 79.)
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V‰ichni lidé hledají nûkoho, koho by mohli následovat – nûkoho, kdo
by je vedl. Vedoucí je nûkdo, kdo jde pfied ostatními a fiídí je nebo vede
nebo jim ukazuje, jak nûco dûlat. Vedoucí nejen fiíkají druh˘m, co mají
dûlat a jak to mají dûlat, ale také jim v tom jdou pfiíkladem. Vedoucí
pomáhají druh˘m rÛst.

■ UkaÏte obrázek 29a „Sestra uãí vafiit“.

Vedení a rady hledáme u rodiãÛ, u pfiátel, mezi lidmi v na‰em okolí
a u vedoucích v Církvi. Nasloucháme tomu, co fiíkají, a sledujeme, co
dûlají. âasto se v Ïivotû fiídíme tím, co nám radí, nebo dûláme to, co
je vidíme dûlat. Uãitelé nás vedou pfii v˘uce a my se uãíme fiídit
jejich pokyny.

■ PoloÏte sestrám následující otázku a jejich odpovûdi napi‰te na tabuli:
Jaké vlastnosti mají lidé, podle kter˘ch se rády fiídíte?

■ Jak mÛÏeme b˘t nápomocny sv˘m vedoucím?

■ Jak vám rozvíjení tûchto vlastností pomÛÏe stát se dobrou vedoucí i
dobrou následovnicí?

KaÏdá z nás je vedoucí. Témûfi kaÏd˘ ãlovûk nûkdy, nûkde a nûjak˘m
zpÛsobem vede nûjakého ãlovûka nebo skupinu lidí. Sv˘m Ïivotem se
dot˘káme Ïivota druh˘ch lidí a ovlivÀujeme je, aÈ si to pfiejeme, nebo
ne. Právû ná‰ vliv, kter˘ se li‰í od vlivu kohokoli jiného, je tím, ãím
druhé vedeme.

Vedoucí nemusejí vÏdy zastávat nûjakou konkrétní funkci v oficiální
organizaci, jako je Církev nebo nûjaká organizace ve spoleãnosti.
PfiíleÏitosti b˘t vedoucím jsou rÛzné a setkáváme se s nimi ve v‰ech
oblastech Ïivota: doma mezi ãleny rodiny a pfiáteli, v místû na‰eho
bydli‰tû, v mûstû nebo obci a v Církvi.

■ Jak˘m zpÛsobem jste vedoucími ve svém domovû a ve svém mûstû
nebo obci nebo jak jimi mÛÏete b˘t?

ProtoÏe témûfi v‰echny jsme nûjak˘m zpÛsobem vedoucími, je dÛleÏité,
abychom se uãily, jak b˘t dobr˘mi vedoucími. Máme-li dobré vÛdcov-
ské schopnosti, mÛÏe nám to pomoci zdokonalovat sebe, pomáhat dru-
h˘m a posilovat vztahy s pfiáteli a ãleny rodiny. Rodiãe se mají jako
vedoucí své rodiny snaÏit b˘t pro ni co nejlep‰ími vedoucími. Dobré
vÛdcovské schopnosti nám pomáhají pracovat v souladu s na‰í rodi-
nou, pfiáteli a sousedy.

Tak, jak se Církev organizuje ve v‰ech ãástech svûta a Pánovo dílo se i
nadále ‰ífií, budou mnohé z nás povolány, aby vedly druhé.
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Star‰í Sterling W. Sill zdÛraznil, jakou cenu mají dobfií vedoucí takto:
„Voják mÛÏe bojovat usilovnûji, obchodník mÛÏe prodávat více zboÏí,
dítû se mÛÏe lépe uãit ve ‰kole a misionáfi mÛÏe obrátit více lidí, pracují-li
pod vedením nûkoho, kdo ví, jak je uãit, inspirovat a ‰kolit, jak na nû
dohlíÏet, jak je milovat, motivovat a jak dûlat v‰echny ostatní dÛleÏité
vûci, které [dobfií vedoucí dûlají].“ („The Problem Is Always the Same“,
Ensign, Mar. 1973, 34.)

Svou schopnost vést mÛÏeme rozvinout tím, Ïe na ní budeme pracovat.
Je tfieba pfiipravit se na to tím, Ïe se prostfiednictvím aktivity v Církvi
budeme uãit zásadám dobrého vedení. Pak musíme tyto zásady uplat-
Àovat v kaÏdodenním Ïivotû.

JeÏí‰ je dokonal˘ vedoucí

■ UkaÏte obrázek 29b „JeÏí‰ Kristus a apo‰tolové“.

JeÏí‰ Kristus byl pfiíkladn˘m vedoucím, protoÏe se nauãil pfiesnû se
fiídit vÛlí svého Otce. Chceme-li se stát skuteãnû schopn˘mi vedou-
cími, musíme se nauãit zachovávat Spasitelovo nabádání: „Poì, násle-
duj mne.“ (Marek 10:21.) K tomu je tfieba, abychom se nauãili dûlat to,
co dûlal Spasitel, a následovat Jeho pfiíklad. Dále je uvedeno nûkolik
vlastností vedoucího, kter˘m se mÛÏeme od Spasitele nauãit:

JeÏí‰ se pfiipravoval. Postil se, modlil se a studoval a vÏdy se snaÏil poznat
vÛli Otce. Jsme povzbuzovány, abychom studovaly a pfiipravily se (viz
NaS 88:118–19). Tím, Ïe se postíme, modlíme a studujeme, mÛÏeme také
poznat vÛli Nebeského Otce a posílit svou schopnost slouÏit druh˘m
tak, jak si to On pfieje.

JeÏí‰ mûl rád ty, které vedl. Láska je asi tou nejdÛleÏitûj‰í vlastností, kte-
rou vedoucí mohou mít, protoÏe to znamená, Ïe mají upfiímn˘ zájem o
ty, které vedou. Mají-li rádi ty, které vedou, chtûjí jim pomoci zlep‰it
jejich Ïivot, zajímají se o jejich potfieby a chtûjí jim pomoci dosáhnout
jejich cílÛ. Jako ãlenky Církve JeÏí‰e Krista Svat˘ch posledních dnÛ
máme v‰echny jeden spoleãn˘ cíl – vrátit se k Nebeskému Otci a Ïít
s Ním v celestiálním království. Ve sv˘ch zodpovûdnostech vedoucích
mÛÏeme za v‰ech dob a v‰emi zpÛsoby právû svou láskou pomoci
druh˘m dosáhnout tohoto cíle. Láska je mocn˘ motivátor. Star‰í Neal
A. Maxwell fiekl, Ïe „vedení je láska v akci“. (… A More Excellent Way
[1967], 44.) Máme pamatovat na Spasitelovo nabádání, „abyste se
milovali vespolek; jakoÏ já miloval jsem vás“ (Jan 13:34).

■ Proã má láska pfii práci s druh˘mi lidmi vût‰í úãinek neÏ donucování?

■ Jak mÛÏe na‰e schopnost mít ráda zkvalitnit na‰e vedení, a to
obzvlá‰tû v rodinû?
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JeÏí‰ uãil uãedníky smyslu svého díla. Pomáhal jim pochopit, jak˘ mají
podíl na Jeho díle, a získat vizi o jejich dÛleÏit˘ch zodpovûdnostech.
Je tfieba, abychom tûm, jiÏ následují na‰e vedení, poskytly vizi, kterou
máme o smyslu své práce, a rovnûÏ jim máme pomáhat pochopit
úlohu, kterou v tomto díle mají vykonávat.

■ Jak mÛÏeme pomoci dûtem lépe se fiídit vedením sv˘ch rodiãÛ tím,
Ïe jim pomÛÏeme pochopit jejich úlohu v rodinû?

JeÏí‰ zaloÏil své vedení na zásadû svobody jednání. Nenutil své uãedníky,
aby Ho následovali. Vyzval je, aby k Nûmu pfii‰li.

Svoboda jednání je hlavní zásadou evangelia JeÏí‰e Krista. Pokusíme-li
se nûkoho nutit k poslu‰nosti, pouÏíváme Satanovu metodu. Máme-li
vést jako Kristus, musíme dát druh˘m moÏnost vybrat si. JeÏí‰ sv˘m
uãedníkÛm poctivû vysvûtlil, co od nich oãekává. I my musíme jako
vedoucí druh˘m fiíci, co od nich oãekáváme a co oni mohou oãekávat od
nás. KdyÏ je povûfiujeme zodpovûdnostmi, musíme jim peãlivû vysvûtlit
jejich povinnosti, kolik ãasu jim zaberou, kter˘ch shromáÏdûní a schÛzek
se budou muset úãastnit a jakého cíle mají dosáhnout. Pak musíme res-
pektovat, jak se rozhodnou k tûmto zodpovûdnostem postavit.

■ Proã je dÛleÏité, aby lidé vûdûli, co se od nich oãekává, je‰tû neÏ pfii-
jmou nûjakou zodpovûdnost? Jak mÛÏe dûtem pomoci vykonávat
lépe jejich úkoly v domácnosti to, Ïe jim dáme pfiesné pokyny?

JeÏí‰ dával sv˘m uãedníkÛm smysluplné a podnûtné úkoly. Smysluplné a
hodnotné úkoly nám pomáhají mít pocit, Ïe jsme potfiebné. PoÏádáme-li
nûkoho o nûco jen proto, abychom ho zamûstnaly, vût‰inou to nevede
k niãemu dobrému. Je tfieba, abychom jako vedoucí sv˘m následovní-
kÛm pomáhaly pocítit, Ïe to, co dûlají, je hodnotné. Pfii vedení druh˘ch
si musíme dát pozor, abychom nepl˘tvaly jejich ãasem tím, Ïe bychom
jim zadávaly úkoly, které nejsou nutné. KaÏd˘ si v‰ak musí uvûdomit,
Ïe obãas je nutné vykonat nûkteré ménû pfiíjemné úkoly. V‰echny
musíme b˘t ochotny pfiijmout tyto úkoly i ty druhé, které se zdají
b˘t snadnûj‰í nebo které nám pfiiná‰ejí uznání a chválu druh˘ch.

JeÏí‰ projevoval zodpovûdnost vÛãi sv˘m zámûrÛm i vÛãi sv˘m lidem.
PociÈoval zodpovûdnost pomáhat sv˘m lidem rÛst. Nejen Ïe chtûl
budovat království svého Otce, ale chtûl také oslavit své lidi. Prorok
Joseph Smith vyjádfiil tutéÏ my‰lenku ve vztahu ke Svat˘m: „Uãím je
správn˘m zásadám, a oni se vedou sami.“ (Quoted by John Taylor in
„The Organization of the Church“, Millennial Star, 15 Nov. 1851, 339.)
To má b˘t i na‰ím cílem – pomoci sv˘m následovníkÛm rÛst a dosáh-
nout oslavení.

■ Proã je pfii vedení druh˘ch dÛleÏité mít na mysli pfiedev‰ím jejich
oslavení?
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JeÏí‰ umûl dobfie naslouchat. Vytvofiil atmosféru lásky a pfiijetí, v níÏ se
Jeho následovníci cítili pfiíjemnû díky tomu, Ïe jim s láskou naslou-
chal. Udûlal si ãas na to, aby jim naslouchal a porozumûl jejich potfie-
bám. (Viz Luká‰ 7:1–10; Jan 8:1–11.) I my musíme projevovat tento
zájem o druhé.

JeÏí‰ sv˘m následovníkÛm ãasto pomáhal zamyslet se nad jejich nápady tak,
Ïe jim kladl otázky. To jim pomohlo pochopit, ãemu se je snaÏil nauãit. (Viz
Matou‰ 16:13–19; 19:16–22; Jan 21:15–17.) Chceme-li b˘t dobr˘mi
vedoucími, musíme druh˘m pomáhat fie‰it jejich problémy a plnit
jejich nároãné úkoly. MÛÏeme jim klást otázky a tím jim pomoci zváÏit
moÏné zpÛsoby fie‰ení problémÛ. Musíme jim vyjádfiit, Ïe v nû máme
dÛvûru, a motivovat je k tomu, aby se sami rozhodli a na‰li fie‰ení.
Jako smrtelníkÛm nám ãasto pfiipadá velmi obtíÏné rozhodnout se
sami pokaÏdé moudfie. Pomoc druh˘ch lidí nám dodává odvahu a
sílu. Musíme také vyhledávat posilu a pomoc, které se nám dostává
od Nebeského Otce prostfiednictvím upfiímné modlitby.

JeÏí‰ byl dÛsledn˘ v dodrÏování pfiikázání. Nemûnil svá mûfiítka nebo
chování, aby se zalíbil druh˘m. Îil pfiíkladn˘m Ïivotem. Budeme-li
se ochotnû fiídit Jeho pfiíkladem a fiídit své skutky ve spravedlivosti,
staneme se dobr˘m pfiíkladem pro své následovníky. Ve v‰ech ohle-
dech musíme Ïít podle mûfiítek evangelia. (Vlastnosti vedoucího pfie-
vzaty z knihy Neala A. Maxwella, … A More Excellent Way, 53–54.)

■ Proã je vá‰ pfiíklad dÛleÏitou souãástí va‰eho pÛsobení jako vedoucí?
Jak a ãemu uãíte druhé tím, jak Ïijete?

¤iìme se JeÏí‰ov˘m pfiíkladem vedení
Jedna mladá Ïena vyprávûla následující pfiíbûh o tom, jak mocn˘ vliv
má spravedliv˘ pfiíklad:

„Bûhem sv˘ch stfiedo‰kolsk˘ch let jsem kvÛli nemoci zame‰kala
témûfi polovinu ‰koly a církevních aktivit. A kdyÏ jsem se tam
dostala, nemohla jsem se zúãastnit Ïádn˘ch ãinností. Za tûchto okol-
ností jsem si nemohla najít pfiátele ani nijak vstoupit do jejich Ïivota,
a tak jsem byla ‚samotáfika‘.

Tuto svou situaci jsem se pokusila zmûnit jen jednou – tím, Ïe jsem se
pfiihlásila do … fieãnické soutûÏe. Z na‰eho sboru jsem se pfiihlásila jen
já, a tak mû v˘konní úfiedníci sboru vyslali na soutûÏ kÛlu, aniÏ by si
mou fieã vyslechli. MÛj v˘sledek v‰ak byl velmi uboh˘. Tam jsem se
tehdy rozhodla, Ïe zÛstanu ve své ulitû, aby mi jiÏ nikdo neublíÏil.

Má uãitelka [ve Vzájemném sdruÏení] v‰ak byla jiného mínûní. Poprvé
jsem mûla uãitelku, která nebyla ochotna nechat mû neãinnû sedût
v mém kouteãku. Byla povolána jako hlavní organizátorka programu
pro kÛlov˘ … banket a ihned mû povûfiila rolí uvadûãky, vybrala téma a
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navrhla, o ãem bych mohla hovofiit. Namítala jsem, Ïe to nedokáÏu. Ona
mû v‰ak pokaÏdé ujistila: ‚Ale dokáÏe‰, protoÏe ti se v‰ím pomÛÏu.‘

Mûla jsem ji tak ráda, Ïe jsem to kvÛli ní byla ochotna zkusit, i kdyÏ
jsem si v duchu fiíkala, Ïe to nezvládnu. Nejprve jsme se spoleãnû
zamyslely nad moÏn˘mi tématy. Na setkání s v˘borem dívek mû v‰ak
nechala, abych jim pfiednesla své nápady. Neosobovala si za nû Ïádnou
zásluhu. Napsala jsem si svou [fieã] a na základû jejích peãliv˘ch a las-
kav˘ch návrhÛ jsem ji mnohokrát pfiepsala, aÏ jsem musela i já uznat,
Ïe je dobrá.

‚NedokáÏu si ale stoupnout pfied tfii sta dívek a mluvit k nim,‘ namítla
jsem. ‚Urãitû na nû nezapÛsobím, nejsem ani hezká ani zajímavá a zka-
zím vám cel˘ veãer.‘ Objala mû jednou rukou a ujistila mû: ‚To je napro-
st˘ nesmysl. Bude‰ hvûzdou veãera!‘

Mnohokrát jsme spolu nacviãovaly pfiednes mé fieãi a jednou mû kvÛli
tomu vzala dokonce do [hotelu, kde se mûl banket konat]. Zafiídila, aby
tam byl mikrofon a abych si to vyzkou‰ela v daném prostfiedí. Pak chtûla
vidût ‰aty, které si vezmu na sebe. Toho veãera mi pfiinesla ozdobnou
kvûtinu, která se k ‰atÛm nejen krásnû hodila, ale posílila tím také mé
sebevûdomí. Vzala mû ke kadefinici, aby mi upravila vlasy zpÛsobem,
kter˘ mi více slu‰el.

Nejlep‰í v‰ak bylo, Ïe se mnou pfied banketem poklekla a vysvûtlila
Pánovi, Ïe jsem milá dívka, která se velmi snaÏila a která potfiebuje
Jeho pomoc, aby to dobfie zvládla. Jak jsem pak mohla neuspût, kdyÏ
mû obklopovala Jeho a její láska?!“ (Script for „A More Excellent Way“,
produced at June Conference, 1968, 5–7.)

■ âím tato vedoucí pomohla této mladé Ïenû? (Odpovûdi napi‰te na
tabuli a diskutujte o tom, jak˘ch vlastností vedoucího se jednotlivé
odpovûdi t˘kají.) Jak se tato vedoucí fiídila pfiíkladem JeÏí‰e ve
sv˘ch vlastnostech jako vedoucí?

Zdokonalujme vedení v rodinû
Na‰i církevní vedoucí vÏdy vydávali silná svûdectví o tom, jak dÛleÏitou
roli hraje domov pfii rozvíjení kfiesÈansk˘ch vÛdcovsk˘ch schopností.

„ProtoÏe potfieba vedení roste s v˘znamem instituce, jíÏ se toto vedení
t˘ká, má vedení v domovû nejvy‰‰í moÏnou dÛleÏitost. ‚Îádn˘ jin˘
úspûch nemÛÏe vynahradit selhání v rodinû.‘ (President David O.
McKay [quoting J. E. McCulloch].) Rodina je základní organizace, na
které závisí ‰tûstí kaÏdého ãlovûka.“ (Sterling W. Sill, Ensign, Mar.
1973, 34.)

Právû v rodinû se poprvé uãíme spolupracovat s druh˘mi lidmi,
vykonávat rÛzné úkoly, zadávat úkoly druh˘m a Ïádat je o pomoc.
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V domovû má panovat ovzdu‰í upfiímného a milujícího zájmu o kaÏ-
dého ãlovûka.

Spravedlivé prostfiedí v rodinû mÛÏe vést k rozvoji vlastností, které
rodiãÛm i dûtem pomohou b˘t dobr˘mi vedoucími. Pocit osobní hod-
noty mÛÏeme u ãlenÛ rodiny podpofiit tím, Ïe jim dáváme pfiíleÏitosti
k rozvíjení talentÛ a k úspû‰nému zvládnutí rÛzn˘ch úkolÛ, za coÏ je
poté chválíme a povzbuzujeme jejich snahu. Dûti mohou rozvíjet sebe-
dÛvûru tím, Ïe je povûfiujeme úkoly, které dokáÏí zvládnout. Právû
v domovû se poprvé uãíme hovofiit s druh˘mi lidmi a pfiijímat jejich
návrhy, fie‰it konflikty a pfiekonávat tûÏkosti. MÛÏeme se tam uãit
napodobovat vhodné vzory a b˘t samy dobr˘m pfiíkladem pro druhé.

Rodiãe mají b˘t pfiíkladem v tom, Ïe mají dobr˘ postoj ke sluÏbû
v Církvi. TotéÏ má platit i pro to, jak slouÏí v domovû a ve spoleãnosti.
Jejich spravedliv˘ pfiíklad povzbudí dûti k tomu, aby se samy uãily
b˘t dobr˘mi vedoucími. Je dÛleÏité, abychom dûti podporovaly a
povzbuzovaly je v jejich zodpovûdnostech vedoucích. „Udûláme-li si
v rodinném Ïivotû ãas na to, abychom své dûti neformálnû uãili vÛd-
covsk˘m schopnostem, mÛÏe to dûtem pomoci, aby si pozdûji udûlaly
místo v srdci i v Ïivotû pro povinnosti a úkoly vedoucích.“ (Neal A.
Maxwell, … A More Excellent Way, 132.)

■ Jak mÛÏe na‰im dûtem pomoci rozvíjet vÛdcovské schopnosti to, Ïe
jim zadáme úkoly na rodinn˘ domácí veãer? Jak mÛÏe kaÏdému ãle-
novi rodiny pomoci rozvíjet tyto schopnosti to, Ïe pracujeme spo-
leãnû jako rodina? Jak tyto schopnosti mohou rozvíjet star‰í dûti
v rodinû?

Závûr
V‰echny jsme pro nûkoho vedoucími, aÈ v neformálním vztahu ke
sv˘m spolupracovníkÛm, pfiátelÛm nebo ãlenÛm rodiny, nebo for-
málnû v nûjakém konkrétním povolání v Církvi, ve spoleãnosti nebo
v jiné oficiální organizaci. My jako ãlenky Církve máme ãím dál tím
více pfiíleÏitostí k vedení. MÛÏeme se uãit b˘t lep‰ími vedoucími tím,
Ïe se budeme fiídit pfiíkladem JeÏí‰e a vedoucích v Církvi. Pro rodiãe
spoãívá nejdÛleÏitûj‰í vedoucí zodpovûdnost v rodinû, kde máme osob-
ním pfiíkladem i slovy povzbuzovat své dûti k tomu, aby se staly dob-
r˘mi vedoucími, a máme jim v tom pomáhat.

V˘zva
VzpomeÀte si na nûkoho, kdo vám slouÏil, uãil vás nebo vedl. Zamyslete
se nad tím, ãím vám tento ãlovûk konkrétnû pomohl. TytéÏ vlastnosti se
snaÏte rozvíjet ve vlastním Ïivotû.

Naplánujte si s rodinou, jak byste kaÏdému ãlenovi své rodiny mohly
poskytnout pfiíleÏitost k rozvíjení vÛdcovsk˘ch schopností pfii rodinném
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domácím veãeru a pfii jin˘ch rodinn˘ch ãinnostech. Procviãujte své
schopnosti b˘t dobr˘m vedoucím i dobr˘m následovníkem ve sv˘ch
vztazích s ostatními ãleny rodiny, s lidmi ve spoleãnosti a v Církvi.

Dal‰í pasáÏe z písem

■ Pfiísloví 4:11 (BÛh vede po pfiím˘ch stezkách)

■ Jan 13:15 (následujme KristÛv pfiíklad)

■ 1. Nefi 3:7 (BÛh nám pomÛÏe uskuteãnit na‰e dílo)

■ Mosiá‰ 2:17 (kdyÏ slouÏíme druh˘m, slouÏíme Bohu)

■ Nauka a smlouvy 58:26–28 (máme konat dobro)

■ Nauka a smlouvy 121:41–44 (pokyny pro kfiesÈanské vedení)

Pfiíprava uãitelky
NeÏ budete uãit tuto lekci:

1. Zopakujte si kapitolu 11 „KristÛv Ïivot“ v Zásadách evangelia.

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, Ïe moudré delegování zodpovûd-
ností nám pomáhá plnit na‰e vlastní zodpovûdnosti.

Moudré delegování zodpovûdností je pro vedoucí dÛleÏité 
„Jako chlapec jsem mnohokrát pozoroval Samsona, nádherného gro‰áka,
kter˘ mûl skvûlou tûlesnou stavbu a byl tak velk˘, Ïe mi pfiipadalo, Ïe se
nade mnou tyãí jako obr. Ale i kdyÏ byl tak velk˘, byl mírn˘ a pfiátelsk˘
a mûl tak rád sladkosti, Ïe vdûãnû k˘val hlavou nahoru a dolÛ, kdyÏ
jsme mu nûco dali. V‰ichni ho mûli rádi.

Samson byl taÏn˘ kÛÀ. KaÏd˘ den stál na úpatí strmého kopce a ãekal
na tûÏké náklady, které bylo tfieba odtáhnout. VÏdy ho zapfiahali pfied
ostatní konû. KdyÏ pfiijel valník s nákladem, nastraÏil u‰i a nedoãkavû
podupával nohou – byla to pro nûj pfiíleÏitost ukázat svou sílu.

Samson se rád pfiedvádûl. KdyÏ ho pfiivedli k vozu a pfiipevnili jeho
postroj k oji, neãekal na ostatní konû – byl to prostû Samson! Sklonil
hlavu, koleny se témûfi dot˘kal zemû, od kopyt mu odletovaly jiskry a
v podstatû táhl cel˘ náklad sám. Nechtûl dovolit ostatním koním, aby
se na táhnutí podíleli.

Zeptali jsme se jeho majitele, proã ho nenechají odpoãinout od pfiední
pozice a nezapfiáhnou ho vedle oje jako ostatní konû. ¤ekl nám, Ïe
kdyby ho dali dozadu mezi ostatní konû, netáhl by, protoÏe by se tam
nemohl pfiedvádût. Pokud nebyl vpfiedu a nemohl dûlat v‰echno sám,
pfiestal poslouchat.

Jednoho dne pod kopcem nestál Samson, ale místo nûho tam byl nûjak˘
jin˘ kÛÀ. S pláãem jsem se po Samsonovi ptal, a majitel mi fiekl, Ïe po‰el.
Jeho srdce to nevydrÏelo – prostû se pfiepracoval.

Mnozí vedoucí se podobají Samsonovi tím, Ïe chtûjí v‰echnu práci a
slávu pro sebe a odmítají spolupracovat s druh˘mi. Síla Církve je spo-
jenou silou – a promarÀují ji ti, kdo se snaÏí táhnout cel˘ náklad sami.
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V Církvi není místo pro Samsony, protoÏe moudfií vedoucí se o své zod-
povûdnosti dûlí!“ (Frederick W. Oates, Millennial Star, Mar. 1959, 129.)

Jsme-li moudré vedoucí, dûlíme se o zátûÏ vedení s druh˘mi lidmi.
Tím, Ïe nûkteré povinnosti delegujeme na druhé, jim ve skuteãnosti
dáváme pfiíleÏitost slouÏit. Jetro dal MojÏí‰ovi, svému zeÈovi, dÛleÏitou
radu ohlednû delegování zodpovûdností na druhé.

■ Pfieãtûte Exodus 18:13–23. Jaké dÛvody pro delegování zodpovûdností
uvedl Jetro MojÏí‰ovi? (Viz ver‰e 18, 21–23.) Jak tytéÏ dÛvody platí
pro nás v dne‰ní dobû pfii vykonávání na‰ich povolání v Církvi?

Tím, Ïe delegujeme zodpovûdnosti, opravÀujeme druhé k tomu, aby
nás zastupovali. Dáváme jim moc a pravomoc jednat za nás. V Církvi
mÛÏeme druhé poÏádat, aby vedli shromáÏdûní, pfieãetli ver‰e z písma,
vyprávûli pfiíbûh, postarali se o v˘zdobu místnosti nebo jinak pomohli.
V rodinû mÛÏeme dûti povûfiit tím, aby nám pomáhaly s pfiípravou jídla,
s úklidem, pfii práci na zahradû nebo s jin˘mi úkoly. Zodpovûdnosti
delegujeme na druhé, protoÏe víme, Ïe nemÛÏeme v‰echno udûlat samy.
KdyÏ delegujeme, dáváme také druh˘m pfiíleÏitost k rÛstu a k rozvoji
sv˘ch talentÛ.

Pokud delegujeme moudfie a pfiijímáme zodpovûdnosti, které nûkdo
jin˘ deleguje na nás, pomáhá nám to pracovat s druh˘mi v souladu.
Pomáhá nám to lépe slouÏit Nebeskému Otci, protoÏe dokáÏeme pra-
covat rychleji a efektivnûji. Moudfií vedoucí dosahují lep‰ích v˘sledkÛ
díky tomu, Ïe povolávají dal‰í lidi s rÛzn˘mi talenty a schopnostmi
k tomu, aby jim pomáhali.

Jak JeÏí‰ delegoval zodpovûdnosti
President Ezra Taft Benson nám fiekl, Ïe „samotné základy svûta byly
poloÏeny prostfiednictvím delegované pravomoci. JeÏí‰ lidem mnoho-
krát pfiipomínal, Ïe se Jeho poslání na zemi uskuteãÀuje prostfiednic-
tvím delegované pravomoci. …

KdyÏ JeÏí‰ hovofiil k ÎidÛm v synagoze, fiekl jim, Ïe Ho Jeho Otec
delegoval: ‚Nebo jsem sstoupil s nebe, ne abych ãinil vÛli svou, ale
vÛli toho, kter˘Ï mne poslal.‘ (Jan 6:38.)“ (God, Family, Country: Our
Three Great Loyalties [1974], 133.)

JeÏí‰ nám sv˘m uãením a pfiíkladem dal nûkolik pouãení o tom, jak se
nauãit moudrému a efektivnímu delegování.

Zaprvé JeÏí‰ zaloÏil svou Církev na základû delegované pravomoci. KdyÏ
byl na zemi, povolal apo‰toly a sedmdesátníky, aby Mu pomáhali fiídit
záleÏitosti Církve. Pfienesl i dal‰í zodpovûdnosti na jiné lidi. V‰ichni mûli
pomáhat pfii budování Jeho království a prostfiednictvím své sluÏby mûli
rozvíjet osobní schopnosti. Díky delegování JeÏí‰ napomáhal povznesení
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a oslavení jednotliv˘ch lidí. Církev v dne‰ní dobû funguje na základû téÏe
zásady. Tím, Ïe na druhé uváÏlivû delegujeme zodpovûdnosti, jim pomá-
háme cviãit se ve schopnosti vést. ¤ídíme-li se JeÏí‰ov˘m pfiíkladem, roz-
víjíme tím i svou schopnost delegovat a vykonávat práci.

Zadruhé JeÏí‰ vysvûtlil povinnosti a zodpovûdnosti tûch, které vybral,
aby Mu pomáhali s prací na Jeho díle. Nepovolal je za apo‰toly, aniÏ
by jim dal potfiebné pokyny. Vûdûl, co se od nich bude oãekávat, a uãil
je, co mají dûlat. Dal jim vizi toho, co mohou dokázat. Inspiroval je,
aby vidûli nároãné úkoly i odmûny, které spoãívají v tom, Ïe Ho budou
následovat.

■ Proã je dÛleÏité, abyste tûm, na které delegujete zodpovûdnosti,
pomohly pochopit, jaké nároãné úkoly i odmûny jsou spojeny
s jejich povûfiením nebo povoláním?

■ Co mÛÏete udûlat pro to, abyste pochopily, Ïe s kaÏd˘m povoláním,
které pfiijmete, pfiicházejí nároãné úkoly i odmûny?

KdyÏ na druhé delegujeme nûjaké povinnosti, máme jim fiíci, co od nich
oãekáváme, a máme jim plnû vysvûtlit jejich povinnosti. Máme se fiídit
JeÏí‰ov˘m pfiíkladem, kter˘ apo‰toly nejprve pouãil a teprve pak je
vyslal vykonávat své dílo. „Poté, co byli apo‰tolové vysvûceni, zÛstali
po nûjakou dobu s JeÏí‰em a ten jim dával konkrétní pouãení a pokyny
pro práci, která je tehdy ãekala. Pak jim byly pfiedány konkrétní povin-
nosti a byli vysláni, aby kázali a pouÏívali pravomoc svého knûÏství.“
(James E. Talmage, Jesus the Christ, 3rd ed. [1916], 228.)

■ Proã je dÛleÏité, aby lidé pfiesnû rozumûli tomu, co se od nich oãekává,
kdyÏ je Ïádáme o vykonání urãitého úkolu?

Poté, co na nûkoho delegujeme povinnosti nebo úkoly a plnû mu je
vysvûtlíme, máme projevovat dÛvûru v jejich schopnosti a umoÏnit
jim svobodnû vykonávat jejich zodpovûdnosti. Máme jim v‰ak b˘t
k dispozici, abychom jim mohly odpovídat na otázky a pomáhat jim
tak, jak potfiebují.

■ Co je zodpovûdností vedoucího poté, co delegoval urãitou povinnost
nebo úkol? Jakou zodpovûdnost má vÛãi osobû, na kterou tuto povin-
nost delegoval?

Zatfietí JeÏí‰ vyÏadoval od tûch, které povûfiil nûjak˘mi úkoly, aby mu
podávali zprávy.

■ Pfieãtûte Marka 6:30. Co fiekli apo‰tolové JeÏí‰ovi?

■ Proã je dÛleÏité, abychom dostávaly zprávy od tûch, kter˘m jsme
pfiedaly zodpovûdnosti?
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Je tfieba, abychom se uãily od druh˘ch. Moudfií vedoucí si uvûdomují,
Ïe se potfiebují uãit od druh˘ch lidí, ktefií mají dobré nápady, a proto
vítají jejich návrhy. Uvûdomují si, Ïe druzí lidé jsou dÛleÏití, a pomáhají
jim pociÈovat, Ïe jsou dÛleÏitou souãástí dané organizace nebo rodiny.

Zaãtvrté JeÏí‰ byl sám pfiíkladem toho, Ïe vedoucí mají chválit a kárat
v duchu lásky. „Poté, co vedoucí nûkoho povûfií zodpovûdností, nezapo-
míná na toho, kdo byl povûfien, ani na jeho úkol. Zajímá se o nûj, ale
‚nedívá se mu pfies rameno‘. Pokud si to dan˘ ãlovûk zaslouÏí, pochválí
ho za konkrétní vûc. Je-li tfieba, poskytne mu uÏiteãné povzbuzení. Má-li
pocit, Ïe daná práce není vykonávána a Ïe je tfieba nûco zmûnit, jedná
s odvahou a pevnû, av‰ak laskavû. Poté, co dan˘ ãlovûk splní úkol ve
svém povolání, projeví mu uznání a díky.“ (Ezra Taft Benson, God,
Family, Country, 140.)

■ Pfieãtûte Matou‰e 25:23. Jak mÛÏete druh˘m podûkovat a vyjádfiit jim
vdûãnost?

Delegování nám pomáhá plnit na‰e zodpovûdnosti
Povolání od nás ãasto vyÏaduje, abychom plnily celou fiadu rÛzn˘ch
zodpovûdností. Jedním ze zpÛsobÛ, jak je mÛÏeme vykonávat, je
moudré delegování. S tím, jak v Církvi rosteme, nacházíme více pfií-
leÏitostí k delegování zodpovûdností i k vykonávání úkolÛ, kter˘mi
nûkdo jin˘ povûfiil nás. Musíme setrvávat v mezích sv˘ch zodpovûd-
ností a svého správcovství a nepfiebírat zodpovûdnosti, které byly
dány nûkomu jinému.

President N. Eldon Tanner vyprávûl následující pfiíbûh o delegování:
„Má dcera, která byla presidentkou Pomocného sdruÏení kÛlu, … za
mnou jednou pfii‰la a fiekla: ‚Ví‰, tati, stále se mi nedafií dosáhnout
toho, aby jedna má rádkynû pfiijala zodpovûdnost za své úkoly.
¤eknu jí, co má udûlat, ona souhlasí s tím, Ïe to udûlá, a pak zjistím,
Ïe to není udûláno, a musím to jít udûlat sama.‘ Zeptal jsem se: ‚Co
musí‰?‘ Odpovûdûla: ‚Je pro mû jednodu‰‰í udûlat to sama, neÏ ji pfii-
mût k tomu, aby to udûlala ona.‘ Posadili jsme se a já jsem jí dal malé
kázání. ¤ekl jsem jí, … Ïe kdyÏ nûkomu zadáme nûjak˘ úkol a dele-
gujeme tuto pravomoc, a pak udûláme tuto práci sami, vlastnû ho
[toho druhého ãlovûka] z tohoto úkolu uvolníme. … Je velmi dÛleÏité
uãit druhé, aby dûlali svou práci sami.“ (Relief Society Courses of Study
1976–77, 121–122.)

■ Co pfiipomnûl president Tanner své dcefii, aby dûlala pfii delegování
zodpovûdností? Proã je nebezpeãné udûlat nûjakou vûc samy poté,
co jsme ji delegovaly na nûkoho jiného?

Schopnost delegovat úkol a pak moudfie ustoupit a neudûlat pfiíli‰
samy od sebe je obzvlá‰tû dÛleÏitá pro ty z nás, které jsme matkami.
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Jako vedoucí sv˘ch dûtí na nû máme delegovat rÛzné zodpovûdnosti
v rámci na‰eho domova. Vûdí-li dûti, Ïe urãité práce jim byly vyhra-
zeny a Ïe je nikdo jin˘ neudûlá, budou pfiistupovat k vykonávání
sv˘ch povinností zodpovûdnûji. Matka, která své dûti nenechá plnit
povinnosti, které jim zadala, je ochuzuje o uÏiteãné a nezbytné zku‰e-
nosti, z kter˘ch mohou získat pouãení.

Delegování nám ulehãí pracovní zátûÏ v domácnosti i v na‰ich církevních
zodpovûdnostech. Îádná matka nemá dûlat v‰echnu práci v domácnosti
sama. Není to dobré pro ni ani pro její dûti. Zadáváme-li dûtem smyslu-
plné úkoly, projevujeme jim tím lásku. JestliÏe matka domácí práce naplá-
nuje a zorganizuje podle schopností sv˘ch dûtí, mohou dûti zvládnout
v domácnosti mnoho vûcí. Dáme-li dûtem kaÏdodenní zodpovûdnosti,
pfiedstavuje to pro nû dobrou v˘chovu a dává jim to pfiíleÏitost k rozvoji.
A zároveÀ nám tím dûti pomohou. JestliÏe se dûti podílejí na udrÏování
ãistoty a pofiádku v domovû, projevují o to vût‰í zájem.

KdyÏ na dûti delegujeme zodpovûdnosti, máme pamatovat na to, aby
jednotlivé úkoly odpovídaly tomu, co dûti dokáÏí udûlat, aby se tak
mohly cítit úspû‰né a aby to posilovalo jejich sebedÛvûru. Máme jim
projevovat vdûãnost za to, co udûlají, a máme je chválit a povzbuzovat.
Je dÛleÏité, abychom své dûti uãily zodpovûdnosti, pracovním doved-
nostem a spolehlivosti.

■ Jaké zodpovûdnosti by bylo moÏné delegovat na dûti, aby je to pfii-
pravilo na roli rodiãÛ?

V rodinû i ve sv˘ch církevních zodpovûdnostech si máme b˘t vûdomy
schopností druh˘ch. Pfiedãí-li na‰e schopnosti schopnosti nûkoho
jiného, máme k nûmu b˘t laskavé a b˘t mu nápomocny. Jsou-li schop-
nosti nûkoho jiného vût‰í neÏ na‰e, máme b˘t ochotny se od tohoto ãlo-
vûka uãit. Nejmoudfiej‰í je pracovat podle sv˘ch nejlep‰ích schopností
a b˘t dobr˘m pfiíkladem pro druhé a vÏdy se snaÏit s nimi dobfie spo-
lupracovat a povzbuzovat je, aby i oni pracovali podle sv˘ch nejlep‰ích
schopností.

Závûr
Abychom mohly b˘t úspû‰né jako vedoucí v rodinû, v Církvi a ve svém
mûstû ãi obci, musíme se nauãit delegovat. K tomu je tfieba, abychom byly
trpûlivé, povzbuzovaly druhé a projevovaly jim vdûãnost. Musíme dbát
na to, abychom pfii delegování postupovaly podle zásad, kter˘m uãil
JeÏí‰, a to tak, Ïe druh˘m fiádnû vysvûtlíme jejich povinnosti, budeme sle-
dovat, jak se jim dafií, a budeme jim vyjadfiovat vdûãnost za práci, kterou
odvedli. Pokud nûkdo svûfií nûjaké zodpovûdnosti a úkoly nám, musíme
pilnû vyuÏívat své schopnosti, abychom je úspû‰nû splnily. Moudré dele-
gování nám pomáhá plnit efektivnûji zodpovûdnosti, které nám byly svû-
fieny, a lépe tak slouÏit svému Otci v nebi.
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V˘zva
Zamyslete se nad tím, jaké práce se dûlají ve va‰í domácnosti. Pomocí
zásad uveden˘ch v této lekci se nauãte lépe delegovat zodpovûdnosti
na své dûti. UvaÏujte o tom, jak by vám delegování mohlo pomoci lépe
vykonávat práci, za kterou jste nyní zodpovûdny ve svém církevním
povolání.

Dal‰í pasáÏe z písem

■ Luká‰ 10:2 (pro Pánovo dílo je zapotfiebí pracovníkÛ)

■ 1. Petrova 5:1–5 (vykonávejte pravomoc v pokofie)

■ Nauka a smlouvy 107:99–100 (sluÏte pilnû)

■ Nauka a smlouvy 121:41–44 (spravedliví vedoucí vedou druhé s láskou
a laskavostí, a je-li to tfieba, pokárají je)

Pfiíprava uãitelky
NeÏ budete uãit tuto lekci:

1. Zopakujte si lekci 29 „Rozvíjení vÛdcovsk˘ch schopností“ v této
pfiíruãce.

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 porozumût dÛleÏitosti moudrého rozhodování.

Proã je tfieba, abychom se uãily rozhodovat
„‚NemÛÏeme jet trochu rychleji?‘ zeptala jsem se nedoãkavû, zatímco
jsme jely po ‰tûrkové cestû dodávkou, kterou jsme nedávno koupili
v bazaru.

Matka se usmála. ‚Co Ïe tak pospíchá‰?‘ ‰kádlila mû, jako by to nevûdûla.

‚NemÛÏu se doãkat, aÏ si koupím ty boty,‘ odpovûdûla jsem. Byla jsem
nad‰ená, protoÏe to bylo uÏ témûfi rok, kdy mû … rodiãe naposledy
vzali, abych si koupila nové boty …

Do mûsta, ve kterém byl obchod, to bylo jen ‰est kilometrÛ, ale mnû to
pfiipadalo jako celá vûãnost, neÏ jsme tam koneãnû dojely.

Jakmile jsme zastavily, vyskoãila jsem z auta a bûÏela jsem do obchodu.
Prolétla jsem kolem konzervovan˘ch potravin a pfies Ïelezáfiské zboÏí a
je‰tû jsem ani nebyla v oddûlení obuvi, kdyÏ jsem je uvidûla. Na pro-
stfiedním regálu byly na stfiíbrném stojánku vystavené záfiivû ãervené
boty. Na chvíli jsem se zastavila a lapala jsem po dechu celá une‰ená
tou krásnou barvou a elegantními fiemínky. …

Mezitím pfii‰la i maminka a já jsem ji vedla k regálu.

‚Mohla bych si koupit tyhle?‘ zeptala jsem se s nadûjí. Maminka boty
pozornû zkoumala.

‚No, nejsou moc praktické,‘ fiekla nakonec. …

‚Budu na nû hroznû opatrná,‘ smlouvala jsem. ‚Prosím!‘

Pfii‰la prodavaãka a zmûfiila mi nohu.

‚Ty ãervené boty by ti byly o pÛl ãísla men‰í a jiné uÏ nemáme,‘ fiekla.
KdyÏ v‰ak vidûla, jak zklamanû se tváfiím, dodala: ‚Tyhle fiemínkové
typy ale nûkdy b˘vají vût‰í neÏ normální boty. Chtûla by sis je aspoÀ
vyzkou‰et?‘
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Maminka se mi snaÏila vysvûtlit, Ïe i kdyby mi teì byly, potfiebuji mít
v botách místo, aby nohy mohly rÛst. …

Boty s plnou ‰piãkou a patou mi byly tûsné, ale nakonec se mi do obou
podafiilo bez velk˘ch obtíÏí vklouznout. Stoupla jsem si a obdivnû jsem
si je prohlíÏela.

‚Mohla bych si je koupit?‘ Ïadonila jsem a byla jsem si jistá, Ïe ty malé
fiemínky za chvíli povytáhnu a boty mi pak pohodlnû padnou.

I kdyÏ boty nevypadaly, Ïe by mi byly malé, maminka byla pfiesvûdãená,
Ïe v nich nemám dost místa, aby mi mohly nohy povyrÛst…

Pomalu jsem ztrácela nadûji. … Mamince naskoãila na ãele vráska, kdyÏ
se zamy‰lením pro‰la kolem regálu a vybrala hnûdé koÏené boty v ãísle,
které jsem potfiebovala.

‚Zkus si je‰tû tyhle,‘ fiekla, ‚a pak se mÛÏe‰ sama rozhodnout.‘

Pocítila jsem, jak jsem na sebe hrdá. I kdyÏ jsem mûla za sebou mnoho
rozhodnutí, Ïádné je‰tû nebylo tak dÛleÏité jako toto. …

KdyÏ jsem jednou nohou vklouzla do hnûdé boty a zavázala jsem si
tkaniãku, pocítila jsem, jak je pohodlná, na rozdíl od ãervené boty, kte-
rou jsem mûla na druhé noze. V duchu jsem uvaÏovala a snaÏila jsem se
nestrannû posoudit v‰echny klady i zápory obou párÛ bot. Ty koÏené
by mi déle vydrÏely a byly by pohodlnûj‰í, ale byly tak hnûdé a jedno-
duché, opravdu vypadaly tak nûjak obyãejnû, a kromû toho, takové
jsem mívala vÏdycky. Ty ãervené byly nádherné a já jsem chtûla nûco
nového. … Musela jsem uznat, Ïe mû tlaãí, ale den, dva bych to vydr-
Ïela, kdyby to bylo nutné. … Ano, vezmu si ty ãervené. …

Následující dva dny jsem boty nosila a trpûla jsem. Pak se mi na obou
palcích udûlal puch˘fi a utrpení se zmûnilo v muka. …

Nakonec jsem to uÏ nemohla vydrÏet. Se slzami na krajíãku a s ãerve-
n˘mi botami v rukou jsem ‰la za maminkou. Rty se mi chvûly, ale roz-
hodla jsem se, Ïe nebudu breãet. … Chvíli jsem jen tak stála, abych se
sebrala, a pfiem˘‰lela jsem, co … fiíci.

‚Dfiou mû a tlaãí,‘ vyhrkla jsem podle pravdy.

Matãina odpovûì mû tak pfiekvapila, Ïe jsem zÛstala stát s pusou ote-
vfienou a nezmohla jsem se ani na slovo.

‚PokaÏdé se nám nepodafií rozhodnout se správnû,‘ fiekla matka a pfii-
stoupila k zásuvce a vyndala z ní krabici s hnûd˘mi botami. KdyÏ mi je
podala, mírnû dodala: ‚A nûkdy nás to musí trochu zabolet, abychom
pfií‰tû, aÏ se budeme rozhodovat o nûãem dÛleÏitém, byli moudfiej‰í.‘“
(Lena Mae Hansen, „A Pinch of Hurt“, New Era, Mar. 1977, 49–50.)
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■ âemu se dívka z této zku‰enosti nauãila? Jak tato matka pomohla
dcefii uãit se správnû rozhodovat?

■ S jak˘mi rozhodnutími mÛÏete napfiíklad pomoci sv˘m dûtem?

Uãit své dûti moudfie se rozhodovat je dÛleÏitou souãástí na‰ich rodiãov-
sk˘ch zodpovûdností.

Moudré rozhodování
President Spencer W. Kimball fiekl:

„Doufáme, Ïe dokáÏeme na‰im mlad˘m muÏÛm a mlad˘m Ïenám
pomoci uvûdomit si, … Ïe nûkterá rozhodnutí musejí udûlat jen jed-
nou. … Nûkterá rozhodnutí, která jsem uãinil brzy ve svém Ïivotû, …
mi velmi pomohla, protoÏe jsem pak tyto záleÏitosti nemusel fie‰it
znovu a znovu. Nûkteré záleÏitosti mÛÏeme odsunout jednou pro-
vÏdy a uÏ se s nimi nezaobírat! Urãité otázky mÛÏeme vyfie‰it natr-
valo a tato rozhodnutí pak mÛÏeme vãlenit do svého Ïivota a osvojit
si je – aniÏ bychom museli znovu stokrát pfiem˘‰let a rozhodovat se,
co udûláme a co neudûláme.

Nerozhodnost a sklíãenost vytváfiejí atmosféru, v níÏ se protivníkovi dafií
nejlépe, neboÈ tato situace mu umoÏÀuje pÛsobit lidstvu velmi mnoho
ztrát … Pokud jste tak je‰tû neuãinili, rozhodnûte se, Ïe se rozhodnete!“
(Conference Report, Apr. 1976, 69–70; nebo Ensign, May 1976, 46.)

■ Proã je tfieba, abyste se uãily moudfie se rozhodovat?

KaÏd˘ den musíme ãinit mnoho rozhodnutí, z nichÏ nûkterá jsou snaz‰í
neÏ ta druhá. Nûkterá rozhodnutí moÏná nemají podstatné nebo vûãné
dÛsledky, jiná v‰ak s sebou nesou dÛsledky, které budou mít vûãn˘ vliv
na ná‰ Ïivot.

MoÏnost rozhodovat se máme díky tomu, Ïe nám byla dána svoboda
jednání neboli právo volby (viz lekce 2 „Svoboda jednání a zodpovûd-
nost“ v této pfiíruãce). S tímto darem jsme také dostaly zodpovûdnost
za to, jak se rozhodujeme. Proto je dÛleÏité, abychom pfii kaÏdém roz-
hodnutí rozváÏnû pfiem˘‰lely o jeho následcích.

■ Uveìte pfiíklady rozhodnutí, která musí dûlat kaÏdá z nás. (Odpovûdi
napi‰te na tabuli.) Jaké následky mohou tato rozhodnutí mít? (Napi‰te
je na tabuli vedle pfiíslu‰n˘ch rozhodnutí.)

■ Pfieãtûte 1. Královskou 18:21. Jak nám mÛÏe to, Ïe se rozhodneme Ïít
podle BoÏích pfiikázání, usnadnit dal‰í rozhodování?

■ Jak˘ vliv má na na‰e dal‰í rozhodování to, Ïe se rozhodneme vstoupit
do Církve?
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To, Ïe se ohlednû nûkter˘ch základních záleÏitostí rozhodneme brzy
ve svém Ïivotû, nám pozdûji u‰etfií mnoho nepfiíjemného kaÏdoden-
ního rozhodování. Pokud jsme se jiÏ napfiíklad rozhodly, Ïe budeme
Ïít podle Slova moudrosti, nebudeme se muset rozhodovat, zda pfii-
jmeme cigaretu nebo alkoholick˘ nápoj, kdyÏ nám je nûkdo nabídne.

■ Která rozhodnutí nám mohou usnadnit dal‰í rozhodování?

Mnohá rozhodnutí, která uãiníme v mládí, mají vûãné následky. Jednou
z dÛleÏit˘ch vûcí, o kter˘ch se mladí lidé rozhodují, je, koho si vezmou
za manÏela nebo za manÏelku. Proto jsou rozhodnutí ohlednû schÛzek
obzvlá‰tû dÛleÏitá.

■ Která rozhodnutí mají vliv na volbu na‰eho budoucího partnera?

■ Proã je dÛleÏité, abychom se uãily rozhodovat se moudfie a s inspirací?

„Neustále ãiníme nûjaká … rozhodnutí. Jejich v˘sledek urãuje to, zda
v Ïivotû uspûjeme, nebo ne. Proto se vyplatí dívat se dopfiedu, stanovit
si smûr a b˘t alespoÀ ãásteãnû pfiipraveni, aÏ nadejde okamÏik rozho-
dování.“ (Thomas S. Monson, Conference Report, Apr. 1972, 72; nebo
Ensign, July 1972, 69.)

Jak ãinit moudrá a inspirovaná rozhodnutí
S modlitbou zvaÏte moÏná fie‰ení
„Rozhodování je pravdûpodobnû to nejdÛleÏitûj‰í, co lidé v Ïivotû
dûlají. Dokud se nûkdo nerozhodne, nemÛÏe se nic uskuteãnit.“
(Ezra Taft Benson, God, Family, Country: Our Three Great Loyalties
[1974], 145.) Proto je dÛleÏité, abychom se uãily rozhodovat se mou-
dfie. K tomu je tfieba, abychom se nauãily zvaÏovat v‰echna moÏná
fie‰ení. Znamená to, Ïe musíme shromáÏdit fakta a zhodnotit
dÛsledky v‰ech moÏn˘ch fie‰ení.

President Ezra Taft Benson doporuãil, abychom jako vodítko pfii rozho-
dování pouÏily následujících ‰est otázek:

„1. Mohlo by to zpomalit nebo ohrozit duchovní nebo mravní pokrok?

2. Mohlo by to b˘t pfiíãinou neradostn˘ch nebo neklidn˘ch vzpomínek?

3. Odporuje to zjevené vÛli BoÏí nebo BoÏím pfiikázáním? …

4. Mohlo by to zranit nûjakého ãlovûka, rodinu nebo skupinu lidí?

5. [Byl bych] díky tomuto rozhodnutí lep‰ím ãlovûkem? …

6. Vze‰lo by z tohoto konkrétního ãinu nûjaké poÏehnání? [Viz NaS
130:20–21.]“ (God, Family, Country, 151.)

■ Jak by vám zodpovûzení tûchto otázek pomohlo moudfie se 
rozhodovat?
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Poté, co zváÏíme moÏná fie‰ení a jejich následky, musíme si vybrat
fie‰ení, které nám pfiipadá nejvhodnûj‰í. To ãasto b˘vá na rozhodování
nejtûÏ‰í. Zapojíme-li do tohoto procesu modlitbu, Nebesk˘ Otec nám
mÛÏe pomoci uvûdomit si následky jednotliv˘ch moÏností a mÛÏe nás
vést k v˘bûru nejlep‰ího fie‰ení.

■ PoÏádejte ãlenky tfiídy, aby jmenovaly nûjak˘ závaÏn˘ problém, kter˘
by bylo tfieba vyfie‰it. Napi‰te ho na tabuli. Diskutujte o moÏn˘ch
fie‰eních a jejich následcích.

Raìte se s Pánem
Moudrá a inspirovaná rozhodnutí vyÏadují na‰i snahu a to, abychom
danou vûc zváÏili s modlitbou. Poté, co s modlitbou zváÏíme v‰echny
moÏnosti a vybereme nejlep‰í fie‰ení, máme se s Pánem poradit, neÏ
uãiníme koneãné rozhodnutí.

■ Pfieãtûte Jákoba 4:10. Jak nám Nebesk˘ Otec mÛÏe pomoci rozhodnout
se co nejlépe?

Kromû toho, Ïe se radíme s Pánem, abychom získaly vedení pro osobní
rozhodnutí, se ãasto potfiebujeme poradit i jako manÏelé, rodiãe a dûti,
spolupracovníci v Církvi a jako pfiátelé. Máme se spoleãnû radit, aby-
chom zváÏili svá rozhodnutí a dozvûdûly se o zku‰enostech druh˘ch.
Své problémy mÛÏeme ãasto vyfie‰it i ãetbou písem a tím, Ïe se pouãí-
me ze zku‰eností, které tam jsou zaznamenány, nebo studiem svého
patriarchálního poÏehnání.

Star‰í Boyd K. Packer navrhl toto:

„KdyÏ máte problém, nejprve ho vyfie‰te v mysli. Pfiemítejte o nûm a
rozeberte ho a rozjímejte o nûm. âtûte písma. Modlete se ohlednû nûho.
Poznal jsem, Ïe dÛleÏitá rozhodnutí nelze uspûchat. Musíte se dívat
dopfiedu a mít vizi. …

Pfiem˘‰lejte o vûcech trochu kaÏd˘ den a neuvádûjte se tak pokaÏdé do
situace, kdy je nutné fie‰it závaÏné vûci okamÏitû. …

Obracíte se na Pána s problémem a Ïádáte Ho, aby ho rozhodl za vás?
Nebo se snaÏíte, ãtete zjevení [písma], rozjímáte a modlíte se a pak
sami uãiníte rozhodnutí? Posuìte problém podle toho, co víte, Ïe je
dobré a ‰patné, a pak se rozhodnûte. Pak se Ho zeptejte, zda je toto
rozhodnutí správné, nebo zda je ‰patné.“ („Self-Reliance“, Ensign,
Aug. 1975, 88–89.)

■ Pfieãtûte Nauku a smlouvy 9:7–9. Jak máme podle tûchto ver‰Û postu-
povat pfii rozhodování? Jak mÛÏeme poznat, zda jsme se rozhodly
správnû?
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■ Pfieãtûte Nauku a smlouvy 6:22–23. Jak je‰tû mÛÏeme poznat, Ïe jsme
uãinily spravedlivé rozhodnutí? Jak jinak je‰tû mÛÏeme poznat, Ïe
jsme uãinily rozhodnutí, s kter˘m je Nebesk˘ Otec spokojen?

Obãas mÛÏeme mít pocit, Ïe jsme na své rozhodnutí nedostaly Ïád-
nou odpovûì nebo Ïe nám nebylo potvrzeno. Star‰í Dallin H. Oaks
vysvûtlil tuto zku‰enost takto: „âasto jsme ponecháni, abychom své
problémy vyfie‰ili sami, aniÏ by nám Duch nûco pfiikazoval nebo nám
poskytl konkrétní vedení. Toto je souãástí zku‰enosti, kterou musíme
ve smrtelnosti projít.“ („Teaching and Learning by the Spirit“, Ensign,
March 1997, 14.)

Nûkdy se stává, Ïe i kdyÏ uãiníme v‰echny potfiebné kroky, rozhod-
neme se ‰patnû. Pokud se v‰ak i nadále modlíme a radíme se s Pánem,
Pán nás povede a pomÛÏe nám pochopit, jak poopravit smûr, kter˘m
se ubíráme, a rozhodnout se lépe. Star‰í Loren C. Dunn vyprávûl zku-
‰enost, která toto dokládá:

„Vzpomínám si na to, jak jsem pfied léty musel uãinit jedno závaÏné
rozhodnutí. … Dostal jsem v˘znamnou nabídku na zamûstnání, a tak
jsem uãinil v‰echny kroky, … rozhodl jsem se, jak nejlépe jsem umûl, a
pak jsem tomuto ãlovûku zavolal a nabídku jsem odmítl. Následujících
dvanáct hodin jsem proÏíval témûfi ‚peklo‘, dokud jsem si neuvûdomil,
Ïe se mi tak Pán snaÏí dát najevo, Ïe jsem se rozhodl ‰patnû. Zajímavé
na tom bylo, Ïe ten ãlovûk, kterému jsem pfiedtím sdûlil své odmítnutí,
mi znovu zatelefonoval a zv˘‰il svou nabídku – a já bych b˘val nad-
míru spokojen˘ i s tím, co mi nabídl poprvé! Pfiesto chci na tomto pfií-
kladu ukázat, Ïe uãiníme-li tyto poãáteãní kroky a vloÏíme-li celou vûc
do Pánov˘ch rukou a pak náhodou uãiníme ‰patné rozhodnutí, zjis-
tíme, Ïe je velmi, skuteãnû velmi nesnadné toto rozhodnutí uskuteãnit.
… On nás nûjak˘m zpÛsobem navede zpût do smûru, kter˘m si pfieje,
abychom ‰li.“ (Establish Divine Communication, Brigham Young
University Speeches of the Year [24 Mar. 1970], 4.)

■ Jaké kroky pouÏívané pfii rozhodování jsou v tomto pfiíbûhu zdÛraz-
nûny? Proã je dÛleÏité, abychom pfii rozhodování obdrÏely potvrzení
od Ducha?

KdyÏ star‰í Marion G. Romney hovofiil o Nauce a smlouvách 9:7–9,
fiekl: „Toto je zjevení, podle kterého mÛÏeme v‰ichni Ïít. Není tfieba,
abychom se v Ïivotû dopou‰tûli závaÏn˘ch chyb. Budeme-li se drÏet
tohoto pravidla, mÛÏeme se jim vyhnout. Vypûstujeme-li si k nûmu
citlivost, povede nás ve v‰em, co dûláme.“ (Conference Report, Apr.
1964, 125; nebo Improvement Era, June 1964, 506.)

Jednejme podle moudr˘ch rozhodnutí
Poté, co dospûjeme k moudrému a inspirovanému rozhodnutí, musíme
b˘t pevné v odhodlání se jím fiídit. Vzhledem k tomu, Ïe na nás pÛsobí
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mnoho tlakÛ, které nás mohou odvrátit od na‰ich cílÛ, musíme si b˘t
vûdomy toho, Ïe souãástí správného rozhodování je i závazek tato roz-
hodnutí uskuteãÀovat. Máme v nûm vytrvat, i kdyÏ se nás druzí snaÏí
pfiesvûdãit, abychom se od nûj odch˘lily.

Nesmíme se nechat vodit „Satanem sem a tam, stejnû jako jsou hnány
plevy ve vûtru nebo jako je loì zmítána sem a tam ve vlnách bez plachty
ãi kotvy ãi bez nûãeho, co by ji fiídilo“ (Mormon 5:18). Svému Ïivotu
musíme udat smûr tím, Ïe jednáme podle toho, jak jsme se rozhodly.

Následující pfiíbûh je pfiíkladem toho, jak se jedna mladá Ïena úspû‰nû
vyrovnala se zku‰eností, pfii níÏ bylo vyzkou‰eno její odhodlání dostát
svému rozhodnutí: „Kathryn … dostala nabídku na letní brigádu, pfii
které by prodávala ãlenství v cestovním klubu. Náplní její práce by
mimo jiné byly i víkendové cesty se ãleny klubu po celé karibské oblasti.
MuÏ, kter˘ s ní dûlal pohovor pro tuto zajímavou práci, jí na závûr fiekl:
‚Je‰tû jedna vûc. Nosíte moc dlouhé suknû. Na‰i zákazníci rádi nakupují
od mlad˘ch pûkn˘ch dívek. ZkraÈte si sukni alespoÀ o 15 centimetrÛ.‘
Kathryn tuto práci nedostala, ale získala nûco mnohem cennûj‰ího. …
Tím, Ïe fiekla ‚ne‘ této moÏnosti, fiekla ‚ano‘ mnoha nov˘m duchovním
zku‰enostem a projevila se jako Ïena, která je dostateãnû silná, aby odo-
lala banálnímu poku‰ení.“ (Maureen Jensen Ward, „Growing Up
Spiritually“, Ensign, Dec. 1975, 55.)

■ Jak va‰e odhodlání drÏet se sv˘ch rozhodnutí mÛÏe udávat smûr
va‰emu Ïivotu? Jak vás toto odhodlání zÛstat pevné ve sv˘ch roz-
hodnutích mÛÏe posílit? Jak vám toto odhodlání mÛÏe pomoci pfii
rozhodování v budoucnosti?

Závûr
„‚Cesta dlouhá tisíc kilometrÛ zaãíná jedním krokem.‘ [Lao-c’, The
Simple Way, no. 64.] Toto rãení vyzdvihuje, jak je dÛleÏité, abychom byli
ve v‰em obezfietní a abychom ke v‰em problémÛm pfiistupovali s roz-
vahou a modlitbou. Také poukazuje na to, Ïe uspûchaná, svéhlavá nebo
krátkozraká rozhodnutí jsou nemoudrá a neposkytnou nám bezpeãí ani
jistotu … Chceme-li dosáhnout nejvy‰‰ího ‰tûstí, klidu a pokroku, kter˘
nám BÛh, ná‰ milující Otec, mÛÏe poskytnout, musíme mít na pamûti,
Ïe ‚Cesta dlouhá tisíc‘ let – vskutku cesta trvající celou vûãnost – ‚zaãíná
jedním krokem.‘ A Ïe ke v‰em problémÛm, volbám a rozhodnutím
máme pfiistupovat s rozmyslem, rozvahou a modlitbou.“ (Richard L.
Evans, … With One Step…“, Improvement Era, Aug. 1961, 604.)

NeÏ uãiníme první krok, máme zváÏit následky v‰ech moÏn˘ch fie‰ení.
Poté, co dospûjeme k moudrému a inspirovanému rozhodnutí, máme
ho s odhodláním uskuteãnit.
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V˘zva
Na rodinném domácím veãeru pfiedneste lekci na téma rozhodování a
diskutujte o v‰ech základních bodech uveden˘ch v této lekci. Zamyslete
se nad nûkter˘mi rozhodnutími, která ãiníte kaÏd˘ den. PoloÏte si
otázku, jak mÛÏete posílit svou schopnost rozhodovat se moudfie a
s inspirací.

Napi‰te si na papír onûch ‰est otázek, které uvedl president Benson a
s jejichÏ pomocí mÛÏeme zhodnotit moÏná rozhodnutí. VÏdy, kdyÏ
pfied vámi stojí nûjaké dÛleÏité rozhodnutí, pouÏijte jako vodítko tyto
otázky a také ver‰e z Nauky a smluv 9:7–9 a 6:22–23.

Dal‰í pasáÏe z písem

■ 2. Nefi 10:23 (máme svobodu jednat sami za sebe)

■ Enos 1:10 (Enosovi vstoupil do mysli hlas Pánû)

■ Alma 37:37 (raì se s Pánem ve v‰ech vûcech)

■ Nauka a smlouvy 8:2–3 (Duch Svat˘ mluví k srdci a k mysli)

■ Nauka a smlouvy 58:26–28 (nemáme b˘t ke konání dobra nuceni)

■ Nauka a smlouvy 112:10 (Pán vede pokorné)

Pfiíprava uãitelky
NeÏ budete uãit tuto lekci:

1. Pfieãtûte si kapitolu 8 „Modlíme se ke svému Nebeskému Otci“ a
kapitolu 22 „Dary Ducha“ v Zásadách evangelia.

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 inspirovat k tomu, abychom si stanovovaly cíle a
pracovaly na jejich dosaÏení.

Proã potfiebujeme cíle
Cíl je nûjaká úroveÀ, dovednost, ideál nebo zámûr, jichÏ se snaÏíme
dosáhnout. Cíle si stanovujeme, kdyÏ se snaÏíme nûãeho konkrétního
dosáhnout. Nûkter˘ch cílÛ, jako je úklid pokoje nebo pfieãtení kníÏky,
lze dosáhnout v krátké dobû. K dosaÏení jin˘ch cílÛ, jako je napfiíklad
naspofiení penûz na koupi nového bytu nebo domu nebo snaha o posí-
lení lásky a klidu v rodinû, mÛÏe b˘t zapotfiebí nûkolika mûsícÛ nebo
let. DosaÏení cílÛ, které nám pomohou stát se zpÛsobil˘mi pfieb˘vat
vûãnû s Nebesk˘m Otcem, mÛÏe trvat cel˘ Ïivot. Nûkteré cíle moÏná
nesplníme ani bûhem tohoto Ïivota na zemi a budou si vyÏadovat
dal‰í úsilí v Ïivotû pfií‰tím.

Nebesk˘ch Otec v písmech prohla‰uje, co je nejdÛleÏitûj‰ím cílem Jeho
díla: „NeboÈ viz, toto je dílo mé a sláva má – uskuteãniti nesmrtelnost a
vûãn˘ Ïivot ãlovûka.“ (MojÏí‰ 1:39.) Chceme-li, aby se Jeho cíl v na‰em
Ïivotû naplnil, je tfieba stanovit si cíle, které nám umoÏní vést produk-
tivní a ‰Èastn˘ Ïivot a které nám pomohou b˘t zpÛsobil˘mi k návratu
k Nebeskému Otci.

Bylo fieãeno, Ïe „nevíte-li, kam jdete, nezáleÏí na tom, kterou cestou se
dáte“. (Quoted by John H. Vandenberg in Conference Report, Apr. 1966,
92; nebo Improvement Era, June 1966, 533.)

Nûktefií lidé ãasto promarní dny, mûsíce i celého roky Ïivota tím, Ïe se
ubírají cestami, které je nevedou k dosaÏení niãeho hodnotného. Jiní
lidé si dávají cíle a vytrvale postupují po cestách, které je vedou k dosa-
Ïení mnohého.

Vydafií-li se nám dovolená, je to do znaãné míry díky na‰im cílÛm.
KdyÏ se napfiíklad rozhodneme, kam pojedeme na v˘let, stanovíme si
cíle, které nám pomohou uvûdomit si, kde se nacházíme nyní, kam
jedeme a jak se dostaneme z místa, kde jsme nyní, do místa, kde
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chceme b˘t. Cíle dodávají na‰emu jednání smysl a smûr. Také nám
pomáhají zlep‰it ná‰ Ïivot a dosáhnout v˘‰in, které jsme nepovaÏovaly
za moÏné. President Spencer W. Kimball prohlásil o cílech t˘kajících se
misionáfiské práce toto:

„Na‰ím cílem je dosáhnout vûãného Ïivota. To je ten nejvy‰‰í cíl na
svûtû. Nemáme nic proti cílÛm. Nechceme v‰ak, aby presidenti kÛlÛ a
misií dávali misionáfiÛm nûjaké normy. Namísto toho od nich oãeká-
váme, Ïe budou motivovat misionáfie k tomu, aby si sami stanovovali
cíle, aby to byly cíle natolik vysoké, Ïe si vyÏádají jejich maximální nasa-
zení, a aby pracovali na jejich dosaÏení. Oãekáváme od vás, bratfií, Ïe jim
toto poselství pfiedáte. Spoléháme na vás, Ïe budete uãit tûmto zásadám
a budete sledovat jejich plnûní …

Povzbuzujte je a podnûcujte je k tomu, aby si sami dávali cíle a dosaho-
vali jich. … Úspûch není vÏdy tfieba pomûfiovat tím, zda byl dan˘ cíl spl-
nûn, ale pokrokem a tím, ãeho bylo dosaÏeno.“ (Regional representatives’
seminar, 3 Apr. 1975.)

KdyÏ president Kimball hovofiil k Ïenám Svat˘ch posledních dnÛ, radil
nám také, abychom si stanovovaly cíle, které si od nás vyÏádají „nûco
více neÏ jen bûÏné úsilí. … Rosteme tím, Ïe si dáváme vysoké cíle a Ïe
dosahujeme ke hvûzdám.“ („Privileges and Responsibilities of Sisters“,
Ensign, Nov. 1978, 103.) Také fiekl: „Vûfiíme v dÛleÏitost cílÛ. Îijeme
díky cílÛm. … Cíle potfiebujeme k pokroku.“ (Regional representatives’
seminar, 3 Apr. 1975.)

Stanovování si osobních cílÛ

■ UkaÏte obrázek 32a „Mladá Ïena“, 32b „Matka s dûtmi“ a 32c
„Star‰í Ïena“. PoÏádejte tfiídu, aby pro kaÏdou sestru na obrázku
vymyslela jeden cíl. Tyto cíle napi‰te na tabuli. Jmenujte nûkolik
vûcí, které kaÏdá sestra mÛÏe udûlat pro to, aby zaãala pracovat na
uskuteãÀování svého cíle.

■ Co má b˘t tím nejdÛleÏitûj‰ím cílem ve va‰em Ïivotû?

I kdyÏ jsme kaÏdá jedineãná, v‰echny máme mít v Ïivotû stejn˘ hlavní
cíl – stát se zpÛsobil˘mi k tomu, abychom obdrÏely oslavení v celestiál-
ním království a vrátily se k Nebeskému Otci a mohly s Ním Ïít jako
souãást Jeho vûãné rodiny. ProtoÏe se v‰ak na‰e konkrétní talenty, schop-
nosti a slabosti li‰í, je tfieba, abychom si stanovovaly rÛzné individuální
cíle, které nám pomohou dosáhnout na‰eho hlavního cíle. Nûkteré z nás
napfiíklad potfiebují pracovat na své schopnosti platit desátek, zatímco
pro jiné to mÛÏe b˘t snadné. Nûkteré z nás se potfiebují uãit svûtit den
sabatu, i kdyÏ to pro nûkoho nemusí pfiedstavovat Ïádn˘ problém. Na‰e
cíle se nebudou vÏdy shodovat s cíli druh˘ch lidí, protoÏe i na‰e potfieby
nejsou vÏdy totoÏné.
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■ Jmenujte nûkteré cíle, které bychom si mohly zvolit, aby nám
pomohly dosáhnout na‰eho hlavního cíle, kter˘m je získání osla-
vení v celestiálním království, kde bychom byly souãástí vûãné
rodiny na‰eho Nebeského Otce. Co je pro to potfieba udûlat nyní?
(Odpovûdi napi‰te na tabuli.)

President Spencer W. Kimball vyprávûl o této osobní zku‰enosti se
stanovováním cílÛ, kdyÏ mu bylo 14 let:

„KdyÏ jsem na konferenci usly‰el, … jak nám jeden vedoucí Církve fiíká,
Ïe máme ãíst písma, a kdyÏ jsem si uvûdomil, Ïe jsem je‰tû nepfieãetl
Bibli, je‰tû toho veãera ihned po skonãení tohoto proslovu jsem se sebral
a ode‰el jsem pfies jednu ulici domÛ, vylezl jsem do svého malého pod-
krovního pokojíku, rozsvítil jsem si malou petrolejovou lampu na stolku
a pfieãetl jsem první kapitoly z Genesis. O rok pozdûji jsem Bibli zavfiel
s tím, Ïe jsem pfieãetl v‰echny kapitoly v této velké a skvûlé knize. …

PociÈoval jsem vfielé uspokojení z toho, Ïe jsem si dal cíl a Ïe jsem ho
dosáhl.“ (Conference Report, Apr. 1974, 126–127; nebo Ensign, May
1974, 88.)

■ PoÏádejte ãlenky tfiídy, aby vyprávûly o radosti, kterou pociÈovaly,
kdyÏ si stanovily osobní cíl a kdyÏ ho dosáhly. Zamyslete se nad
tím, jak jste se cítily, kdyÏ jste dosáhly nûjakého osobního cíle.

Sestra Lelia Higginsonová z Denveru v Coloradu (USA) – oddaná Ïena
Svat˘ch posledních dnÛ – vûdûla, jak dÛleÏité je stanovovat si cíle. KdyÏ
zemfiela, svolal její manÏel rodinu a pfieãetl jim úryvky z deníku, kter˘
si jejich matka psala pfied 30 lety je‰tû jako mladá svobodná Ïena.
Z deníku bylo vidût, Ïe si stanovila spravedlivé cíle:

„Chci b˘t pfiipravena pomáhat pfii budování království BoÏího na této
zemi. … Doufám, Ïe vytrvám ve vûrnosti. …

M˘m cílem, o kter˘ usiluji v tomto Ïivotû, je, aby mi v pfií‰tím Ïivotû
bylo dovoleno pfieb˘vat v celestiálním království, a já na tomto cíli
nikdy nepfiestanu pracovat. Na shromáÏdûní chodím od chvíle, kdy
jsem byla dost velká, abych mohla chodit. …

Chci se provdat za ãistého mormonského chlapce, kter˘ mû mÛÏe vzít
do chrámu, a chci ho b˘t hodna. Doufám, Ïe svému potomstvu budu
moci pfiedat ãistou a bezchybnou mysl a tûlo, svou znalost evangelia a
touhu Ïít tak, aby dosáhli celestiálního království. Doufám, Ïe v pfií‰tím
Ïivotû budu moci Ïít se sv˘mi blízk˘mi a Ïe budu moci pomáhat v‰em
lidem kolem sebe a tûm, ktefií mû jiÏ pfiede‰li, aby za nû byla vykonána
chrámová práce. Chci se stát nástrojem pro pfiivádûní dal‰ích du‰í na
svût a chci b˘t zpÛsobilou a dobrou matkou, která jim pomÛÏe zajistit
domov, v nûmÏ by se mohly tû‰it ze stejn˘ch poÏehnání, ze kter˘ch se



Lekce 32

276

ve svém domovû tû‰ím já.“ (Quoted by John H. Vandenberg Conference
Report, Apr. 1966, 94; nebo Improvement Era, June 1966, 534.)

■ Jaké konkrétní cíle si sestra Higginsonová stanovila? (Odpovûdi
napi‰te na tabuli.) Které z tûchto cílÛ si chcete také stanovit?

NeÏ si stanovíme nûjaké osobní cíle, máme se modlit a pfiem˘‰let o
nich. Máme poÏádat Nebeského Otce, aby nám pomohl poznat, v ãem
jsme slabé, v ãem se potfiebujeme zlep‰it a jaké si máme stanovit cíle.
Také na‰e patriarchální poÏehnání nám pomÛÏe pochopit, jaké si
máme dát osobní cíle. Pfii stanovování cílÛ nám mohou pomoci i rady
na‰ich církevních vedoucích. Máme si vypûstovat postoj, o kterém
hovofiil president Spencer W. Kimball na závûr jedné generální konfe-
rence: „Rozhodl jsem se, Ïe pÛjdu domÛ a budu lep‰ím ãlovûkem, neÏ
jsem byl kdy pfiedtím. Naslouchal jsem v‰em pokynÛm a doporuãe-
ním a doufám, Ïe kaÏd˘, kdo je sly‰el, uãinil totéÏ. … Nabádám vás,
… abyste se znovu zamysleli nad vûcmi, které vám byly pfiipomenuty;
a do té míry, do jaké se to nûjak t˘ká va‰eho Ïivota, se postarejte o to,
abyste je vyuÏili k tomu, aby vás – a nás v‰echny – pfiivedly k dokona-
losti, o kterou nás Pán Ïádá.“ (Conference Report, Oct. 1977, 113; nebo
Ensign, Nov. 1977, 75.)

Stanovování si rodinn˘ch cílÛ
Kromû toho, Ïe si máme dávat osobní cíle, máme také hovofiit se svou
rodinou a stanovovat si cíle pro celou rodinu. MÛÏeme pracovat na
nûkolika osobních cílech a na nûkolika rodinn˘ch cílech zároveÀ. Jako
rodina si napfiíklad mÛÏeme dát v‰eobecn˘ cíl, Ïe budeme mezi sebou
posilovat lásku, klid a ‰tûstí.

■ Jaké konkrétní rodinné cíle bychom si mohly stanovit, aby to na‰í
rodinû pomohlo posílit klid v domovû?

Nûkteré z nás si moÏná pfiejí zlep‰it ve své rodinû znalost písem nebo
náv‰tûvnost shromáÏdûní a aktivitu v Církvi. Jiné moÏná chtûjí spo-
leãnû se svou rodinou podpofiit ãistotu a pûkn˘ vzhled svého domova.
Na‰e rodina se moÏná potfiebuje zlep‰it v tom, jak vyuÏívat peníze
nebo jak zaãít s vytváfiením domácích zásob. Star‰í Rex D. Pinegar
vyprávûl o zku‰enosti, kterou on a jeho rodina získali pfii stanovování
si rodinn˘ch cílÛ:

„Jednoho dne mi Ïena poloÏila pfiekvapivou otázku, která mû ponûkud
znepokojila. ¤ekla: ‚Rexi, jak˘ chce‰ vlastnû b˘t? …

Jaké má‰ v Ïivotû cíle a o co usiluje‰?‘ Uvûdomil jsem si, Ïe jsem s ní o
tom je‰tû nikdy nemluvil. Trochu mû to zabolelo a uvûdomil jsem si, Ïe
to nejspí‰e trápilo i ji. A tak jsme zaãali hovofiit o na‰í rodinû a pak jsme
se usnesli na tom, co bude tfieba udûlat s na‰ím Ïivotem. … Pfiáli jsme si
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slouÏit Pánu a b˘t tam, kde si pfieje, abychom byli, a kdy si pfieje, aby-
chom tam byli. Abychom to v‰ak dokázali, potfiebovali jsme mít pfiíjem,
a tak jsme si stanovili cíle v souladu s touto my‰lenkou. Znamenalo to
pfiestûhovat se, a tak jsme to udûlali. Znamenalo to vûnovat 13 let stu-
diu ve ‰kole. … Tyto cíle v‰ak byly druhofiadé ve srovnání s rodinou,
druhofiadé ve srovnání s udrÏením na‰í rodinné jednotky.“ („Goals
and Family Life“, 1976 Devotional Speeches of the Year, 39.)

Budeme-li si dávat rodinné cíle, pomÛÏe to na‰í rodinû rÛst v lásce a
jednotû a mÛÏe nám to pomoci v tom, aby na‰e rodina dosáhla oslavení
v pfiítomnosti Nebeského Otce.

Jak mÛÏeme dosáhnout sv˘ch cílÛ
Biskup John H. Vandenberg fiekl: „Mám pocit, Ïe cíle jsou absolutnû
nezbytné pro ‰Èastn˘ Ïivot. Cíl je v‰ak jen ãástí tohoto Ïádoucího pro-
cesu. Potfiebujeme vûdût, jakou cestou dospût k dosaÏení daného cíle.
… Je tfieba, aby si [lidé] dali závazek tak, Ïe si své cíle napí‰í a Ïe si
budou zaznamenávat, jak postupují v jejich plnûní.“ (Conference
Report, Apr. 1966, 94; nebo Improvement Era, June 1966, 534.)

■ Co znamená „vûdût, jakou cestou dospût k dosaÏení svého cíle“?
Které kroky, jeÏ nám mají pomoci k dosaÏení cílÛ, biskup Vandenberg
jmenoval? (Na tabuli napi‰te nadpis Jak dosáhnout cílÛ a pod nûj zapi-
sujte odpovûdi ãlenek tfiídy.)

■ Proveìte tuto praktickou ukázku: Vezmûte do ruky pût nebo ‰est mal˘ch
míãkÛ nebo jin˘ch mal˘ch pfiedmûtÛ. Vyberte jednu sestru a fieknûte jí,
Ïe va‰ím cílem je, aby chytila v‰echny míãky. Hoìte jí v‰echny míãky
najednou. Pravdûpodobnû se jí nepodafií chytit ani jeden.

■ Jak se tato ukázka vztahuje k dosahování cílÛ?

■ Pokraãujte v ukázce tak, Ïe budete sestfie házet míãky po jednom, tak
aby mohla v‰echny chytit. Vysvûtlete, Ïe na této ukázce je vidût, jak
dÛleÏité je pfii práci na nûjakém cíli postupovat krok za krokem.
Nemáme oãekávat, Ïe ho dosáhneme okamÏitû.

Pfiedstavte si sebe a svého manÏela v situaci mladého páru, o nûmÏ
hovofií následující pfiíbûh:

„Jeden mlad˘ manÏelsk˘ pár si pfii jednom rodinném domácím veãeru
pfiedsevzal, Ïe do pfií‰tích Vánoc splatí svÛj dluh. Av‰ak po pÛl roce i
po roce byli [stále] velmi zadluÏeni a nemûli nadûji, Ïe by se to mohlo
zlep‰it. …

Po roce trápení a neúspû‰n˘ch snah dosáhnout svého rodinného cíle se
rozhodli, Ïe si stanoví konkrétnûj‰í cíl. Zamysleli se nad nûkolika posled-
ními mûsíci a uznali, Ïe nûkteré v˘daje nebyly naprosto nezbytné. …
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Pokusili se tedy podruhé, a to tak, Ïe … správnû pojmenovali svÛj pro-
blém, stanovili si pfiesn˘ cíl a usnesli se – písemnû – na tom, jak budou
postupovat, a co obûtují pro to, aby svÛj cíl splnili. Díky rozumnému
rozpoãtu a odhodlání doprovázenému modlitbou dosáhli svého cíle
dokonce je‰tû pfied stanoven˘m termínem.“ (Rodger Dean Duncan,
„Do Your Family Goals Fizzle?“ Ensign, Feb. 1971, 59–60.)

■ Proã tento pár nedokázal splatit dluh v prvním roce, kdy si tento cíl
stanovili? Co udûlali pro to, aby uspûli? (Odpovûdi doplÀte k tûm,
které jsou jiÏ na tabuli uvedeny.)

SnaÏíme-li se dosáhnout hodnotn˘ch cílÛ, máme se modlit o to, aby
nám Nebesk˘ Otec pomohl.

Nûkdy, kdyÏ se snaÏíme dosáhnout sv˘ch cílÛ, mÛÏeme ztrácet odvahu.
MoÏná jste se uÏ cítily „jako jedna mladá matka, která byla tak obtíÏena
osobními problémy, tlaky a pocitem nezdaru, Ïe jí pfiipadalo, Ïe to uÏ
nezvládne. … S manÏelem si pfiáli mít velkou rodinu. Nyní mûla váÏné
pochybnosti o tom, zda dokáÏe zvládnout dûti, kter˘mi jim Pán uÏ
poÏehnal. … Plakala zoufalstvím nad tím, jak se ideální stav li‰il od
toho, ãeho byla schopna dosáhnout. Byla si jista, Ïe nikdy nebude
hodna oslavení a Ïe nikdy nedosáhne dokonalosti.

Pak se zkrou‰en˘m srdcem poklekla, aby poÏádala Pána o pomoc.
Odpovûì pfii‰la brzy, a to na shromáÏdûní svátosti. Biskup pfieãetl
1. Nefiho 3:7 a pak vydal svûdectví o tom, Ïe Pán nám nedává pfiiká-
zání, aniÏ by pfiipravil cestu k jejich splnûní. Brzy nato napsala dopis,
v nûmÏ … svou zku‰enost popsala takto: ‚… Po biskupovû svûdectví
jsem zaãala ãíst kaÏd˘ den písma a modlit se. Pfiedsevzala jsem si, Ïe
se potfiebuji pfiipravit, abych mohla Pána poÏádat o tolik pomoci, kolik
jí potfiebuji. Teì to opravdu dûlám a jsem pfiekvapená, jak se mÛj Ïivot
zmûnil. Je to nádherné! UÏ nyní pociÈuji více radosti a více si dÛvûfiuji.
… Nemohu fiíci, Ïe uÏ nedûlám chyby, ale celkovû se cítím lépe. A vím,
Ïe v mnoha oblastech dûlám jasné pokroky.‘“ (Relief Society Courses of
Study 1978–79, 8.)

Stává se v‰ak, Ïe i kdyÏ se peãlivû fiídíme doporuãeními, jak dosáhnout
cílÛ, nûkdy se nám to nemusí podafiit. Nûkdy si Pán ve své moudrosti
pfieje ohlednû nás nûco jiného, neÏ to, co jsme si vybraly. Sestra Sandra
Coveyová vyprávûla, co se stalo její dospívající dcefii:

„Vypadalo to, Ïe nejdÛleÏitûj‰í vûcí v Ïivotû je pro ni to, aby ji vybrali
jako hlavní roztleskávaãku na stfiední ‰kole, kde studovala. Pracovala
na tom nûkolik mûsícÛ tím, Ïe kaÏd˘ den trénovala hvûzdy, salta, pro-
vazy a povzbuzování. …

Vypadalo to, Ïe se bez problémÛ dostane mezi pût vítûzn˘ch dívek.
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Proto byla naprosto zdrcená, kdyÏ neuspûla. Chybûlo jí jen pár hlasÛ,
ale stalo se.

‚Mami, ty si nedokáÏe‰ pfiedstavit, jak to pro mû bylo dÛleÏité,‘ vzlykala.
‚Je to jeden z m˘ch celoÏivotních cílÛ. Proã mi Pán nepomohl, kdyÏ jsem
se tak usilovnû modlila? … Trénovala jsem pÛl roku. Nemohla jsem se
pfiipravit lépe.‘“

Sestra Coveyová pokraãovala: „¤ekla jsem jí, Ïe pro to musí existovat
nûjak˘ dobr˘ dÛvod a Ïe pomocí modlitby a studia pochopí, proã se
to stalo.

Hned pfií‰tí mûsíc ji poÏádali, aby pracovala jako úfiednice stfiedo‰kol-
ského semináfie. …

Toho roku se jí dostalo mnoho hlubok˘ch duchovních zku‰eností.
Vytvofiila si hluboké a smysluplné pfiátelské vztahy a díky jejímu
pozitivnímu vlivu se nûkolik lidí opût stalo aktivními v Církvi.

Za ãas mi fiekla, Ïe pomocí usilovné modlitby a studia písem postupnû
porozumûla sama sobû. ‚B˘t hlavní roztleskávaãkou pro mû bylo dÛle-
Ïitûj‰í neÏ v‰echno ostatní, ale Pán vûdûl, Ïe tyto ostatní zku‰enosti
potfiebuji více. Potfiebovala jsem duchovnû rÛst. Byla to tûÏká zku‰e-
nost, ale v srdci pociÈuji, Ïe to tak mûlo b˘t.‘“ (Stephen R. and Sandra
Covey, „Teaching Our Children to Pray“, Ensign, Jan. 1976, 63.)

CílÛ dosáhneme snadnûji, odstraníme-li ze svého Ïivota to, co nás od
nich odrazuje nebo co se nám staví do cesty. V dosaÏení spravedliv˘ch
pfiání nám brání zlozvyky, nevhodní pfiátelé a negativní my‰lení, ve
formû neklidu, pochybností a strachu.

V dosaÏení cílÛ, které si stanovujeme, nám pomÛÏe ná‰ pozitivní postoj.
Pfii kaÏdodenní snaze o zlep‰ení se máme upfiímnû a plnû tû‰it z kaÏdého,
i sebemen‰ího úspûchu. Star‰í Mark E. Petersen nás povzbudil takto:

„Vûfiím, Ïe právû zde a nyní ve smrtelnosti se mÛÏeme v mnoha smû-
rech zaãít zdokonalovat. Urãitého stupnû dokonalosti lze dosáhnout
v tomto Ïivotû. …

Jsem pfiesvûdãen, Ïe jedním z nejvût‰ích pfiání Pána, na‰eho Boha, je,
abychom dodrÏovali ono velké pfiikázání, které praví: ‚BuìteÏ vy tedy
dokonalí.‘ (Matou‰ 5:48.)“ (Toward a Better Life [1960], 312–313.)

■ Jak byste vysvûtlily prohlá‰ení star‰ího Petersena, Ïe „urãitého stupnû
dokonalosti lze dosáhnout v tomto Ïivotû“?

Dosáhnout spravedliv˘ch cílÛ se nám podafií díky plánování, úsilí a mod-
litbû. Máme mít na pamûti, Ïe nebudeme nikdy neúspû‰né, budeme-li
usilovat o dosaÏení tûchto cílÛ a budeme-li se snaÏit pochopit, jaká je vÛle
Nebeského Otce ohlednû nás. Pfiijaly jsme evangelium a vstoupily jsme
do Církve, aby nám to pomohlo stát se takov˘mi, jako je ná‰ Otec v nebi.
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Závûr
Stanovování cílÛ nám pomÛÏe dosáhnout hodnotn˘ch pfiání ve smrtel-
nosti i ve svûtû pfií‰tím. Osobní cíle nás mohou vést k dosaÏení osobních
úspûchÛ. Rodinné cíle nás mohou vést k tomu, abychom se stali jednot-
nou a oslavenou rodinou. Tím, Ïe usilujeme o dosaÏení spravedliv˘ch
cílÛ, se snaÏíme plnit Pánovo pfiikázání „BuìteÏ vy tedy dokonalí“
(Matou‰ 5:48).

V˘zva
Pfiem˘‰lejte o tom, ãeho chcete ve smrtelnosti dosáhnout, a s modlitbou
se snaÏte poznat, jaká je vÛle Nebeského Otce ohlednû vás. Pak si sta-
novte reálné cíle, které vám pomohou va‰ich pfiání dosáhnout. O sv˘ch
cílech diskutujte s rodinou. Vyberte si jeden osobní cíl a pak si poloÏte
otázku: „Co mám udûlat, abych tohoto cíle dosáhla?“ Napi‰te si, co pro
splnûní tohoto cíle mÛÏete udûlat tento t˘den. Na konci t˘dne si napi‰te,
co pro to mÛÏete udûlat bûhem pfií‰tího t˘dne. Toto dûlejte tak dlouho,
dokud tento cíl nesplníte. Pak si zvolte dal‰í osobní cíl a postupujte stej-
n˘m zpÛsobem, dokud ho nedosáhnete.

S rodinou si zvolte cíl, kter˘ bude prospû‰n˘ pro vás v‰echny, a pak
postupujte v˘‰e uveden˘m zpÛsobem, dokud tohoto cíle s rodinou
nedosáhnete. Projevte zvlá‰tní uznání ãlenÛm rodiny, ktefií dosáhnou
nûjakého osobního cíle, kter˘ si stanovili.

Dal‰í pasáÏe z písem

■ Marek 9:23 (v‰e je moÏné)

■ Galatsk˘m 6:7 (zákon skliznû)

■ Jakub 1:22–25 (buìte ãinitelé i posluchaãi)

■ 1. Nefi 3:7 (Pán nám pomÛÏe dodrÏovat Jeho pfiikázání)

■ âlánky víry 1:13 (ctnosti, o které máme usilovat)

Pfiíprava uãitelky
NeÏ budete uãit tuto lekci:

1. Obstarejte si pût mal˘ch míãkÛ nebo jin˘ch pfiedmûtÛ, které pouÏi-
jete pfii praktické ukázce o tom, Ïe cílÛ je moÏné dosáhnout jen krok
za krokem.

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 lépe si uvûdomit, Ïe je tfieba uãit se po
cel˘ Ïivot.

Uãení je nezbytné pro pokrok
„Je nádherné, kolik zajímav˘ch vûcí máme kolem k vidûní, sly‰ení,
cítûní, poznávání a k tomu, aby nám dûlaly radost! …

Potfiebujeme jen otevfiít ona ‚mnohá okna‘ du‰e – a radostnû zapojit oãi,
u‰i a intuici, pouÏívat rozum, smysly a ‚vnitfiní vidûní‘. MÛÏeme své
du‰i pfiedloÏit zajímavé obrazy, na které se mÛÏe dívat, inspirující my‰-
lenky, které mÛÏe poslouchat, a radostné vzpomínky, se kter˘mi mÛÏe
Ïít.“ (Marion D. Hanks, Improvement Era, Oct. 1964, 883.)

Nebesk˘ Otec nám dal nádhern˘ svût, ve kterém mÛÏeme Ïít, uãit se a
zdokonalovat se. Ná‰ Ïivot na zemi je ‰kolou, bûhem níÏ máme usilo-
vat o poznání a pochopení vûcí BoÏích a svûta kolem sebe.

Jedním ze základních bodÛ uãení Církve je to, Ïe znalosti, které získáme
v tomto Ïivotû, pro nás budou poÏehnáním nyní i v Ïivotû po smrti:
„Získá-li nûjaká osoba více poznání a inteligence v tomto Ïivotû skrze
svou píli a poslu‰nost neÏ jiná, bude míti právû tak velikou v˘hodu ve
svûtû, kter˘ pfiijde.“ (NaS 130:19.)

Uãení je nezbytné pro pokrok ve v‰ech fázích na‰eho Ïivota. Neustálé
uãení se je dÛleÏitou souãástí evangelia. Abychom mohly Ïít podle
evangelia, musíme poznat jeho pravdy. Proto nás proroci vedou k tomu,
abychom pravidelnû studovaly písma. Star‰í William J. Critchlow ml.
vyprávûl, jak uãil domácí uãitele o tom, jak motivovat k ãetbû písem ty,
které nav‰tûvují:

„Jako president kÛlu jsem jednou poslal domácí uãitele, aby v domo-
vech Svat˘ch jako své poselství pfiedali ver‰e na urãité téma ze ãtyfi
základních písem. ¤ekl jsem jim, aby si s sebou Ïádné knihy nebrali –
ale aby si pÛjãili písma od rodin. To, co zjistili, bylo pfiekvapující:

Mnoho rodin muselo dlouho hledat a pak otírat prach, neÏ byla písma
k dispozici.
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Mladí lidé, ktefií se vzali teprve nedávno, vût‰inou Ïádná písma nemûli,
pokud manÏel pfiedtím neslouÏil na misii.

Jeden bratr fiekl: ‚KdyÏ jsme se sem stûhovali, uloÏili jsme v‰echny
knihy do kufru. Ten je teì na pÛdû a dnes veãer se uÏ k nûmu nedo-
stanu.‘ KdyÏ se domácí uãitelé zeptali, jak dlouho tam uÏ bydlí, man-
Ïelka sebrala odvahu a odpovûdûla: ‚Sedm let.‘

Jiná Ïena fiekla, Ïe neví, proã její manÏel je‰tû nekoupil Drahocennou
perlu. ‚Ty ostatní knihy ale máme,‘ fiekla. Byla v‰ak ponûkud v rozpa-
cích, kdyÏ se dozvûdûla, Ïe Drahocenná perla se nachází v jedné knize
spolu s Naukou a smlouvami.

Jedna Ïena fiekla: ‚Bibli najdu bez obtíÏí. ManÏel ji má stále tam, kde si
ãte.‘ A uãitelé ji sledovali, jak jde na toaletu a vychází s Biblí v ruce.

NezáleÏelo nám ani tak na tom, kde na‰i lidé ãtou písma. ·lo nám o to,
aby se písma pfienesla z rÛzn˘ch skr˘‰í do ob˘vacího pokoje, kde je
v‰ichni budou mít na oãích, tak aby mohli obãas vypnout rádio nebo
televizi a zaãíst se do nich.“ (Gospel Insights [1969], 87–88.)

■ Jak si mÛÏeme vytvofiit zvyk ãíst písma? (Viz lekce 32 „Uãíme se
evangeliu doma“ v Îenû Svat˘ch posledních dnÛ, ãást A.)

■ Proã je pravidelné studium písem nezbytné pro pokrok v plánu
Nebeského Otce?

■ Pfieãtûte 2. Nefiho 9:28–29. Které poznání je nejcennûj‰í? Pokroku
dosahujeme tím, Ïe se uãíme pouÏívat své znalosti správn˘m zpÛso-
bem. Star‰í Sterling W. Sill fiekl: „Poté, co [Adam a Eva] pojedli [ovoce
ze stromu poznání dobra a zla], BÛh fiekl: ‚âlovûk se nyní stal jako
jeden z nás a rozeznává dobré a zlé.‘ … Správn˘ druh poznání má na
lidi tento vliv stále. MuÏi a Ïeny se díky nûmu stále stávají takov˘mi,
jako jsou Bohové.“ („Let’s Talk About … Education“, Church News,
16 Jan. 1971, 14.)

Máme nespoãet pfiíleÏitostí pro vzdûlávání
Pro nás jako ãlenky Církve existují tfii dÛleÏitá místa pro vzdûlávání:
domov, ‰kola a Církev. V‰echna nám umoÏÀují neustále pokraãovat
ve vzdûlávání.

Domov
Domov a rodina nám mají poskytnout základy pro vzdûlání. Sestra
Aline R. Pettitová vyprávûla o tom, jak jejich matka povzbuzovala ke
vzdûlávání svou rodinu:

„Stále jasnû vidím ve vzpomínkách, jak nám matka doma ãasto recito-
vala své oblíbené básnû nebo vyprávûla o nûjaké my‰lence nebo pasáÏi
z písem, které ji zvlá‰tû zaujaly. Matka mûla nejen vá‰eÀ pro ãtení, ale
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také se hodnû uãila nazpamûÈ. Pfii ãtení mûla vÏdy po ruce tuÏku a
papír, a kdyÏ narazila na nûco zajímavého, zapsala si to – ne proto, aby
se to pak nûkam zaloÏilo, ale abychom se to nauãili nazpamûÈ. Jako
dûti jsme pro toto ‚memorování‘ nemûly tolik pochopení jako ona, ale
musely jsme to dûlat. Nejen Ïe jsme doma myli nádobí, ale mûli jsme
pfiitom i za úkol nauãit se nazpamûÈ my‰lenku pfiipevnûnou nad dfie-
zem. Stejné memorování nás ãekalo pfii Ïehlení. Souãástí na‰í v˘chovy
k fieãnick˘m dovednostem byl umûleck˘ pfiednes pfied zrcadlem v kou-
pelnû, abychom se tak nauãili správn˘m gestÛm a v˘razÛm obliãeje.“
(„A Beautiful Journey“, Relief Society Magazine, May 1970, 324.)

■ Jak mÛÏeme pomoci své rodinû, aby se doma vzdûlávala?

MÛÏeme moudfie vyuÏít ãas k tomu, abychom své rodinû poskytly
pfiíleÏitosti ke studiu a poznávání. MÛÏeme si vyhradit chvíle klidu
na studium a diskuse. MÛÏeme s rozmyslem vybírat rozhlasové a
televizní pofiady. MÛÏeme se tû‰it z dobr˘ch knih a zajímav˘ch dis-
kusí. Rodinné domácí veãery mÛÏeme vyuÏít k uãení se nûãemu
novému. Jako peãovatelky o domácnost se mÛÏeme zdokonalit stu-
diem, ãetbou, diskusemi, pozorováním a zkou‰ením rÛzn˘ch metod
správného hospodafiení v domácnosti.

Rodina Waltera Gonga je dobr˘m pfiíkladem toho, jak se rodina mÛÏe
spoleãnû vzdûlávat:

„V rodinû Waltera Gonga z kalifornského kÛlu Los Altos je vzdûlání
chápáno jako záleÏitost duchovního úsilí i ‰kolní pfiípravy. V‰echny
jejich tfii dûti jsou v Církvi i ve ‰kole vedoucími. …

Bratr Gong je patriarchou kalifornského kÛlu Los Altos a pÛsobí jako
profesor pfiírodních vûd na státní universitû v San Jose. …

[¤ekl:] ‚KdyÏ se Církev stala souãástí na‰eho Ïivota (bratr a sestra
Gongovi se pfied mnoha lety obrátili do Církve), stalo se pro nás vzdû-
lání je‰tû dÛleÏitûj‰ím, a to díky nauce, Ïe „sláva BoÏí je inteligence“.‘

Gongovi mají ve zvyku vyuÏít kaÏd˘ veãer u veãefie k v˘uce sv˘ch
dûtí. ‚Pfiedsevzali jsme si, Ïe kaÏd˘ ãlen na‰í rodiny bude mít u stolu
pfiíleÏitost vyprávût o v‰em, co se ten den pfiihodilo. Díky tomu si na‰e
dûti mohou ujasnit svÛj vztah k rodinû a k sv˘m osobním aktivitám.‘

Bratr Gong zdÛraznil, Ïe rodiãe mají zodpovûdnost postarat se o to, aby
v dobû, kdy jejich dûti odcházejí z domova, dokázaly vyuÏívat osobního
zjevení. ‚K osobnímu zjevení je zapotfiebí studium a modlitba,‘ fiekl.
‚JestliÏe se proto dûti v rodinû nauãí, jak je dÛleÏité studovat a jak se
mají modlit, budou mít základ, díky kterému budou moci získávat od
Pána vedení, které jim bude pomáhat v osobním Ïivotû.‘“ („Education
Has Spiritual Meaning to Family“, Church News, 29 July 1978, 15.)
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■ Jak˘ prospûch mohou mít dûti v rodinách podobn˘ch rodinû
Gongov˘ch z v˘uky rodiãÛ?

Zamysleme se nad sv˘m domovem a rodinou a poloÏme si tyto otázky:

Uãí se navzájem ãlenové na‰í rodiny?

Radujeme se spoleãnû z ãetby, poezie, hudby, kreslení nebo malování?

Je pro nás ãas, kter˘ tomu vûnujeme, zátûÏí, nebo ho chápeme jako
pfiíleÏitost seznámit se s nov˘mi lidmi, vytvofiit si nové zájmy, obje-
vovat a tvofiit?

·kola
Dal‰í pfiíleÏitosti ke vzdûlávání nám poskytují vzdûlávací instituce.

„Pan [Conrad] Hilton nám fiekl, Ïe obyãejn˘ kus Ïeleza má hodnotu
pfiibliÏnû pûti dolarÛ. JestliÏe v‰ak ze stejného kusu Ïeleza vykováme
podkovy, bude mít hodnotu 10,5 dolarÛ. Vyrobíme-li z nûj jehly, bude
mít hodnotu 3 285 dolarÛ. A stanou-li se z nûj pruÏinky do náramko-
v˘ch hodinek, dosáhne hodnoty více neÏ 250 000 dolarÛ.

Je zfiejmé, Ïe cena surového Ïeleza se rovná nákladÛm potfiebn˘m na
jeho vydolování. VzrÛst jeho ceny záleÏí na tom, co z nûj vyrobíme.
Lidé jsou do velké míry podobní Ïelezu. Vy nebo já mÛÏeme buì jen
zÛstat surov˘m materiálem, nebo se mÛÏeme velmi zu‰lechtit. Na‰e
hodnota je závislá na tom, co ze sebe udûláme.“ (Spencer W. Kimball,
„On Cheating Yourself“, New Era, Apr. 1972, 32.)

■ UkaÏte obrázek 33a „Îena se uãí dovednosti“.

■ Co je onou „surovinou“ neboli potenciálem, kter˘ v‰echny máme?
Jak mÛÏeme zv˘‰it jeho hodnotu? Jak nám ‰kolní docházka pomáhá
posílit na‰i osobní hodnotu?

Formální vzdûlání nám umoÏÀuje pfiipravit se tak, abychom byly
schopny uspokojit vlastní potfieby a potfieby své rodiny. Jako sestry
máme rozvíjet dovednosti, které nám pomohou zaopatfiit rodinu,
bude-li to tfieba.

„KaÏd˘ mlad˘ Svat˘ posledních dnÛ má brát váÏnû radu Prvního
pfiedsednictva, které fieklo: ‚Církev jiÏ dlouho povzbuzuje své ãleny, a
zvlá‰tû mládeÏ, aby získali stfiedo‰kolské vzdûlání nebo odborné vy-
uãení v nûjaké profesi. … Naléhavû … nabádáme v‰echny mladé lidi,
aby se zab˘vali nûjak˘m typem studia po stfiední ‰kole a [kde je to
moÏné] aby v nûm pokraãovali.‘“ (William R. Siddoway, „Are Four
Years of College Necessary?“ New Era, Dec. 1971, 41.)

Star‰í Stephen L. Richards poznamenal: „Chceme, aby na‰i mladí lidé
byli vzdûlaní. Chceme, aby se vyznali ve svûtové historii a v pfiírodních
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zákonech. Chceme, aby mûli moÏnost tû‰it se z toho nejlep‰ího, co Pán
ve své prozfietelnosti ãlovûku dovolil rozvinout. Chceme, aby díky
svému vzdûlání byli schopni inteligentního úsudku a aby se dokázali
moudfie rozhodovat, tak aby mohli vést uÏiteãn˘ a ‰Èastn˘ Ïivot.“
(Where Is Wisdom? [1955], 160–161.)

Takové vzdûlání potfiebujeme v‰echny.

■ Pfieãtûte Nauku a smlouvy 88:78–79. Jaké znalosti se máme snaÏit
získat?

President Brigham Young nám také fiekl, Ïe „je na‰í povinností stát se
lidem kultivovan˘m ve v‰ech oblastech vzdûlání, jeÏ je lidstvu známo“.
(Quoted by Harvey L. Taylor, „Learning Is an Endless Process“,
Improvement Era, Apr. 1964, 298.)

■ Jaké pfiíleÏitosti ke vzdûlání jsou ve va‰í oblasti k dispozici? Proã je
dÛleÏité tûchto pfiíleÏitostí vyuÏít?

Církev
Bûhem studia ve ‰kole nemáme zanedbávat ani studium evangelia a
aktivitu v Církvi. V této dobû na‰eho Ïivota potfiebujeme znalosti
evangelia stejnû jako jindy.

Souãástí vzdûlání je i získání poznání o Bohu a o pravdách evange-
lia. President J. Reuben Clark ml. fiekl: „Existuje duchovní poznání,
stejnû jako materiální poznání a ani jedno bez druhého není úplné;
mám-li v‰ak mluvit za sebe, kdybych si musel vybrat jen jedno, zvo-
lil bych si poznání duchovní.“ („Spiritual Education“, Church News,
29 June 1974, 16.)

Církev nám nabízí mnoho pfiíleÏitostí ke vzdûlání a rÛstu. Pfiijmeme-li
povolání k sluÏbû a úãastníme-li se v˘uky, zvy‰ujeme tím své schop-
nosti v mezilidsk˘ch vztazích, vedení a vytváfiení domova. Paní
Rebecca Kealová z Maui na Havajsk˘ch ostrovech fiekla o Pomocném
sdruÏení toto:

„‚Mé dovednosti z Pomocného sdruÏení mû v‰ude doprovázejí. … To,
co jsem se nauãila, jsem získala v Pomocném sdruÏení. …‘

Pro sestru Kealovou je na shromáÏdûní v‰echno zajímavé. Je pilná a v‰e
si velmi dobfie organizuje. Napfiíklad u ní doma, v jedné velké místnosti,
které fiíká ‚pracovna‘, má na zemi poloÏeny v‰echny vûci, na kter˘ch
pracuje, a díky tomu na nich mÛÏe kdykoli zaãít pracovat nebo od nich
odejít. KaÏd˘ den vstává v pût hodin, a pokud ji nûco napadne v noci,
vstane a zapí‰e si to. …

‚Vím, Ïe ãím více dávám, tím více mi Pán Ïehná, a tak stále nûco dûlám,‘
fiekla. ‚Poznala jsem, Ïe lidé potfiebují lásku, a tak fiíkám na‰im sestrám,
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aby „dávaly“, aby mûly pravou lásku. Zvu je k sobû domÛ, kde mám
vÏdy pfiipravenou rozpracovanou pokr˘vku, protoÏe ony potfiebují b˘t
zamûstnané sluÏbou. Díky tomu mají nûco, co mohou dát. …‘

[Sestra Kealová také fiíká:] ‚ProtoÏe lekce na schÛzkách pro vedoucí i
na shromáÏdûní Pomocného sdruÏení jsou skvûlé, náv‰tûvnost na nich
stále roste.‘“ („Relief Society Skills Aid Hawaiian Leader“, Church
News, 2 Feb. 1974, 10.)

Vzdûlávání vyÏaduje úsilí
Vzdûlávání vyÏaduje neustálou snahu. Nestudujeme-li, mnohem
snadnûji se staneme duchovnû lín˘mi.

■ Co to znamená „studovat“?

Díky studiu, které od nás vyÏaduje snahu, nejen získáváme poznání,
ale také si jím udrÏujeme bdûlou mysl. Sestra Aline R. Pettitová vzpo-
míná na to, jak se její matka nepfiestala vzdûlávat a rÛst, i kdyÏ do
znaãné míry ztratila sluch i zrak:

„Matce bude pfií‰tí rok v ãervenci devadesát let. KdyÏ jsem ji naposledy
nav‰tívila, byla nad‰ená tím, Ïe její Klub dcer pion˘rÛ se bude scházet u
ní v sanatoriu a Ïe se tak bude moci úãastnit lekcí.

‚A sly‰í‰, mami, co se pfii lekcích fiíká?‘ zeptala jsem se.

‚Ne, nesly‰ím, protoÏe jsem jiÏ témûfi hluchá, ale to mi nevadí. PoÏádaly
mû, abych na kaÏdé schÛzce pfiednesla báseÀ, a z toho mám velkou
radost.‘

‚Ale mami,‘ namítla jsem, ‚jak mÛÏe‰ ãíst básnû, kdyÏ skoro nevidí‰?‘

Na to jsem se ale radûji nemûla ptát.

‚Samozfiejmû, Ïe je neãtu! Jedna z Ïen mi zde pomáhá, abych se je
nauãila nazpamûÈ.‘

‚Ty se uãí‰ kaÏd˘ mûsíc na schÛzku novou báseÀ?‘

‚Samozfiejmû,‘ odpovûdûla. ‚Pfiece tady nebudu jen tak sedût!‘“ (Relief
Society Magazine, May 1970, 328.)

■ Jak se tato sestra pfies svá tûlesná omezení nadále vzdûlávala?

Jedním ze skvûl˘ch zpÛsobÛ, jak získávat znalosti, je ãtení. Vût‰ina
z nás dobfie vidí a umí ãíst. Je v‰ak dÛleÏité uvûdomit si, Ïe ãtení za úãe-
lem studia se li‰í od ãtení pro pouhou zábavu. MÛÏeme udûlat nûkolik
vûcí pro to, abychom si ze ãtení více odnesly.

■ UkaÏte obrázek 33b „Díky ãtení se mÛÏeme dále vzdûlávat“.

■ Napi‰te na tabuli následující námûty a diskutujte o tom, jak mÛÏeme
kaÏd˘ z nich vyuÏít:
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Hovofiíme-li s druh˘mi o tom, co jsme si ãetly, lépe si to pak zapamatu-
jeme. Také nám to pomáhá lépe dané téma pochopit. Máme-li odhod-
lání a sebekázeÀ, mÛÏeme se kaÏd˘ den uãit a zdokonalovat se tím, Ïe
rozvíjíme svÛj zvyk ãíst.

Lidé, ktefií Ïiví sebe a druhé prací mimo domov, moÏná budou muset
vyvinout vût‰í úsilí a bude je to stát více odhodlání. Av‰ak i oni se
mohou dále vzdûlávat a rozvíjet své schopnosti tím, Ïe si kaÏd˘ den
nebo t˘den vyhradí ãas na studium.

President N. Eldon Tanner vyprávûl o tom, jak byl do jedné spoleãnosti
pfiijat mlad˘ poslíãek, kter˘ mnoha zpÛsoby projevil ochotu uãit se,
ochotu slouÏit a ochotu pilnû pracovat:

„Tento nov˘ chlapec, syn vdovy, byl bystr˘ mlad˘ muÏ, kter˘ se zají-
mal o v‰e, co se kolem nûj dûlo, a vÏdy se snaÏil b˘t uÏiteãn˘. Chtûl
druh˘m slouÏit a pomáhat a chtûl se o daném podnikání nauãit v‰e,
co mohl. Neusiloval o to stát se fieditelem spoleãnosti, ale snaÏil se b˘t
tím nejlep‰ím poslíãkem, jak˘m mohl b˘t, a chodil i do veãerní ‰koly,
aby získal lep‰í vzdûlání. V‰ichni ho mûli rádi.

Byl tam jen nûkolik mûsícÛ, kdyÏ … ho pov˘‰ili do zodpovûdnûj‰í
funkce. Pfied koncem roku byl pov˘‰en je‰tû jednou a díky svému pfií-
stupu bude pov˘‰en je‰tû mnohokrát. Byl ochoten jít druhou míli.
Zajímal se o spoleãnost a chtûl slouÏit a v kaÏdém ohledu na nûj bylo spo-
lehnutí.“ („He Was Prepared to Go the Extra Mile“, Leon Hartshorn,
comp., Outstanding Stories by General Authorities, 3 vols. [1970–73], 1:212.)

■ Jak se tento mlad˘ chlapec i nadále vzdûlával?

Bez ohledu na to, jakou práci vykonáváme, máme se neustále snaÏit se
vzdûlávat a zdokonalovat se. JestliÏe jsou objeveny nové zemûdûlské
metody, moudr˘ zemûdûlec se je bude snaÏit poznat a uplatnit je ve
sv˘ch podmínkách. Zaãnou-li se pouÏívat nové zpÛsoby konzervace a

1. Vybírejme si moudfie, co ãteme.

2. Vyhraìme si na ãtení pravidelnou dobu.

3. âtûme za konkrétním úãelem.

4. Dûlejme si pfii ãtení poznámky.

5. Diskutujme o my‰lenkách, se kter˘mi se setkáme.
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skladování potravin, moudrá hospodynû je prozkoumá a pokusí se je
co nejlépe vyuÏít.

■ Co mÛÏeme udûlat pro to, abychom se dále uãily a zdokonalovaly
jako hospodynû, matky, studentky a pracující Ïeny?

Vzdûlávání obohacuje Ïivot
„[Pfied nûkolika lety ve fidÏijské misii] v malinkaté odboãce, kde do
Pomocného sdruÏení chodilo 12 Ïen – z toho deset neãlenek – pfiedná-
‰ela [presidentka Pomocného sdruÏení] Ïenám lekce a pokaÏdé je pak
vyzvala, aby zlep‰ily svÛj Ïivot a své okolí. Ukazovala jim, jak si mohou
vylep‰it domov tím, Ïe v nûm pomocí pfiepáÏek vytvofií soukromí, jak
zasadit hezké popínavé rostliny a nechat si jimi porÛst do‰kovou stfie-
chu, jak háãkovat ubrousky a jak lépe uklízet. Náãelník vesnice si tam
nejprve tuto Ïenu nepfiál. KdyÏ ho v‰ak provedla po vesnici a ukázala
mu, jak to vesnici prospûlo, souhlasil s tím, aby zde zÛstala, a shromáÏ-
dûní mohla pokraãovat.“ (Janet Brigham and Herbert F. Murray, „The
Saints in Fiji“, Ensign, Nov. 1973, 28.)

■ Jak této vesnici pomohly znalosti tûchto sester? Jak toto poznání
pravdûpodobnû zmûnilo Ïivot Ïen ve vesnici?

■ Jak jinak mÛÏe b˘t ná‰ Ïivot obohacen díky vzdûlávání?

Bez ohledu na to, kde Ïijeme, kolik nám je let nebo v jaké se nachá-
zíme situaci, se mÛÏeme vÏdy nauãit nûãemu novému, co nás obohatí
a díky ãemu bude ná‰ Ïivot zajímavûj‰í a uÏiteãnûj‰í. I kdyÏ si star‰í
Ïena zlomí nohu a nemÛÏe nûkolik mûsícÛ vycházet z domu, mÛÏe si
bûhem této doby roz‰ífiit rozhled ãtením knih a uvaÏováním o my‰-
lenkách v nich obsaÏen˘ch. Pak dá urãitû za pravdu Ïenû, která se
ocitla v podobné situaci a poté fiekla: „Tato zku‰enost mû nauãila, Ïe
pokud svou mysl lépe zamûstnáme a díváme-li se na vûci s odstu-
pem, mÛÏeme získat radost a cítit se uÏiteãné. Kdybych si tak toto
b˘vala uvûdomila o mnoho let dfiíve, a ne aÏ v sedmdesáti ‰esti
letech!“ (Viz Relief Society Magazine, July 1967, 550.)

Znalosti, které získáme, neprospûjí jenom nám, ale i na‰í rodinû.

■ Jak mÛÏe b˘t na‰e rodina poÏehnána tím, Ïe se vzdûláváme? Vyzvûte
sestry, aby vyprávûly o tom, jak jejich rodina byla poÏehnána díky
nûjaké konkrétní pfiíleÏitosti pro pouãení.

Závûr
Nebesk˘ Otec od nás oãekává, Ïe vyuÏijeme svou schopnost uãit se a
Ïe se budeme zlep‰ovat a Ïe budeme prospû‰né druh˘m. KdyÏ Prorok
Joseph Smith zorganizoval pro Ïeny v Církvi Pomocné sdruÏení, fiekl:
„Nyní otáãím ve jménu Pánû klíãem ve vá‰ prospûch a toto sdruÏení se
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bude radovat a od této chvíle bude shÛry proudit poznání a inteligence;
toto je zaãátek lep‰ích dní pro chudé a potfiebné, ktefií se budou radovat
a vylévat poÏehnání na va‰i hlavu.“ (History of the Church, 4:607.)

V˘zva
Pfiem˘‰lejte o nûjakém konkrétním zpÛsobu, jak se mÛÏete dále vzdûlá-
vat. Naplánujte si ãas na to, abyste se kaÏd˘ den mohly nauãit nûãemu
novému a hodnotnému. Zamyslete se nad tím, jak mÛÏete ve svém
domovû zajistit více pfiíleÏitostí pro vzdûlávání. Na rodinném domácím
veãeru diskutujte o dÛleÏitosti vzdûlávání. Pomozte sv˘m dûtem pfii-
pravit si plán vzdûlávání.

Dal‰í pasáÏe z písem

■ Pfiísloví 19:20, 27 (usilujte o poznání, které vede ke spravedlivosti)

■ 2. Timoteovi (písma jsou vhodná k uãení, ke kárání, k napravování a
k v˘uce)

■ Matou‰ 11:29 (uãte se ode mne)

■ Nauka a smlouvy 19:23 (uãte se ode mne)

■ Nauka a smlouvy 109:7 (získávejte vûdomosti studiem a vírou)

Pfiíprava uãitelky
NeÏ budete uãit tuto lekci:

1. Na tabuli napi‰te námûty, jak se mÛÏeme zlep‰it v úsilí vzdûlávat se,
jeÏ jsou uvedeny v této lekci.

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 inspirovat k tomu, abychom se k Nebeskému Otci
pfiiblíÏily prostfiednictvím modlitby.

Rozmlouvání s Nebesk˘m Otcem

■ Zazpívejte píseÀ „Dfiíve neÏ svÛj opustí‰ dÛm“ (ZNPPD 1, str. 77).

Na presidenta Hebera J. Granta nûkolikrát velmi zapÛsobilo, jak presi-
dent Brigham Young dokáÏe hovofiit s Pánem. President Grant fiekl:
„Znal jsem proroka Brighama Younga. Opakovanû jsem v jeho domû
Lion House poklekal pfii rodinn˘ch modlitbách, jako dítû a jako mlad˘
muÏ; a svûdãím o tom, Ïe jsem jako dítû vícekrát, díky tomu, jak Pán
inspiroval Brighama Younga, kdyÏ úpûnlivû Ïádal Boha o vedení,
zvedl hlavu, otoãil jsem se a podíval jsem se tam, kde se Brigham
Young modlil, abych se pfiesvûdãil, zda tam Pán není. Pfiipadalo mi,
Ïe hovofií s Pánem, jako mluví ãlovûk s ãlovûkem.“ („He Talked to the
Lord“, Leon Hartshorn, comp., Classic Stories from the Lives of Our
Prophets [1975], 44.)

KaÏdá z nás mÛÏe rozmlouvat s Nebesk˘m Otcem. KdyÏ se modlíme,
ve skuteãnosti s Ním hovofiíme, a to buì nahlas, nebo tím, Ïe v mysli
formulujeme my‰lenky. Modlitba je jednou z forem uctívání.

V modlitbû vyjadfiujeme vdûãnost a usilujeme o boÏské vedení.
Vyznáváme své hfiíchy a slabosti, svûfiujeme Mu své my‰lenky a
pocity a hovofiíme o sv˘ch úspû‰ích i zklamáních. Prostfiednictvím
modlitby mÛÏeme poÏádat o pomoc pro sebe i pro druhé.

■ UkaÏte obrázek 34a „Co fiíkáme pfii modlitbû“.

■ PoÏádejte povûfienou sestru, aby krátce pohovofiila o tom, jak se máme
modlit. (Viz Zásady evangelia, kapitola 8 „Modlíme se ke svému
Nebeskému Otci“.)

Bylo nám pfiikázáno, abychom se modlily „nahlas, stejnû jako v srdci
svém; ano, pfied svûtem, stejnû jako v skrytu, na vefiejnosti, stejnû jako
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v soukromí“ (NaS 19:28; kurzíva pfiidána). Aby nám Pán pomohl s dodr-
Ïováním tohoto pfiikázání, dal nám pokyny, vãetnû pfiíkladu modlitby
známé jako modlitba Pánû (viz Matou‰ 6:7–13 a 3. Nefi 13:7–13).

■ Pfieãtûte Matou‰e 6:7 nebo 3. Nefiho 13:7. Co to znamená „prázdná
opakování“? Jak se jim mÛÏeme pfii modlitbû vyhnout?

■ Pfieãtûte Matou‰e 6:9–13 nebo 3. Nefiho 13:9–13. âemu se mÛÏeme
nauãit o modlitbû ze vzoru, kter˘ Spasitel uãil uãedníky? Proã je
dÛleÏité, abychom pfii modlitbû pfiijímaly vÛli Nebeského Otce?

■ Pfieãtûte Nauku a smlouvy 88:62–64. Jaké pokyny ohlednû modlitby
jsou uvedeny v tûchto ver‰ích? Jaká poÏehnání jsou nám slíbena
v Nauce a smlouvách 88:63–64?

Aby nám Nebesk˘ Otec pomohl v na‰í snaze pfiiblíÏit se Mu, radí nám
prostfiednictvím vedoucích, jak se máme modlit. Biskup H. Burke
Peterson doporuãil toto:

„PociÈujete-li potfiebu svûfiit se Pánovi nebo zkvalitnit své rozhovory
s Ním, … dovolte mi, abych vám navrhl, jak postupovat: uchylte se
nûkam, kde mÛÏete b˘t o samotû, nûkam, kde mÛÏete pfiem˘‰let, kde
mÛÏete pokleknout a kde s Ním mÛÏete hovofiit nahlas. … Pak si Ho
pfiedstavte. Pfiem˘‰lejte o tom, ke komu mluvíte, ovládejte své my‰-
lenky – nenechte je toulat se – a oslovte Ho jako svého Otce a svého
pfiítele. Pak Mu fieknûte, co Mu opravdu fiíci chcete – ne otfiepané fráze,
které mnoho neznamenají, ale mluvte s Ním upfiímnû a otevfienû.
Svûfite se Mu, poÏádejte Ho o odpu‰tûní, proste Ho, radujte se z Nûho,
podûkujte Mu, vyjádfiete Mu lásku a pak naslouchejte Jeho odpovûdím.
Naslouchání je dÛleÏitou souãástí modlitby. Pánovy odpovûdi pfiichá-
zejí potichu – velmi potichu. Ve skuteãnosti je jen málokdo sly‰í u‰ima.
Musíme poslouchat velmi pozornû, jinak je nerozpoznáme. Vût‰inu
odpovûdí od Pána vnímáme jako vfiel˘, pfiíjemn˘ pocit nebo mohou
pfiijít v podobû my‰lenek, které nás napadnou. Pfiicházejí k tûm, ktefií
jsou pfiipraveni a ktefií jsou trpûliví.“ (Conference Report, Oct. 1973, 13;
nebo Ensign, Jan. 1974, 19.)

Nebesk˘ Otec naslouchá, kdyÏ k Nûmu mluvíme.

■ Pfieãtûte 1. Janovu 5:14–15.

Ná‰ Otec v nebi nám na modlitby odpoví, budeme-li pokorné a
budeme-li Ïádat v souladu s Jeho vÛlí.

■ Pfieãtûte Nauku a smlouvy 112:10.

Prostfiednictvím modlitby uspokojujeme osobní potfieby
K tomu, abychom s Nebesk˘m Otcem v modlitbû rozmlouvaly smys-
luplnû, je tfieba, abychom Mu vûnovaly ãas.
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Co fiíkáme pfii modlitbû

Oslovení:
„Ná‰ Otãe v nebi“

Podûkujte:
„Dûkujeme ti“

Poproste:
„Prosíme tû“

Závûr:
„Ve jménu 

JeÏí‰e Krista, amen.“
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„Jeden uãitel náboÏenství navrhl studentÛm, aby osobní modlitbû vûno-
vali dennû alespoÀ ãtvrt hodiny. Mnoh˘m studentÛm to v‰ak pfiipadalo
zbyteãnû dlouhé! Jedna studentka pak za ním pfii‰la a fiekla: ‚Nevûfiím,
Ïe bych s Ním mûla tak dlouho o ãem mluvit.‘

Uãitel se jí zeptal: ‚A nestráví‰ kaÏd˘ den minimálnû stejnû tolik ãasu
povídáním se spolubydlící na pokoji?‘

‚To ano,‘ pfiipustila mladá Ïena.

‚Tak se tedy zamysli nad tím, proã si toho má‰ více co fiíci se spolu-
bydlící neÏ s Pánem,‘ odpovûdûl jí uãitel.“ (Karen Lynn, „Prayer: The
Heart of the Sabbath“, Ensign, Jan. 1978, 31.)

■ Jak by této mladé Ïenû pomohlo najít více vûcí, o kter˘ch by mohla
v modlitbû mluvit, kdyby ti‰e pfiemítala o sv˘ch poÏehnáních a
potfiebách?

■ Proã je dÛleÏité, abychom se nauãily uspokojovat své potfieby prostfied-
nictvím modlitby?

■ Pfieãtûte Almu 37:37. Jak nám Pán Ïehná, kdyÏ se modlíme?

V modlitbû se nemáme omezovat pouze na urãit˘ poãet témat. Na-
místo toho máme Nebeského Otce zapojit do v‰eho, co se t˘ká na‰eho
osobního Ïivota – na‰í práce, vûcí t˘kajících se domova a toho, s ãím
osobnû zápasíme.

■ Pfieãtûte Almu 34:17–28.

Máme se modlit o to, abychom vûdûly, o ãem máme v modlitbách
hovofiit. Bûhem Spasitelovy náv‰tûvy na americkém kontinentu byli
Nefité inspirováni pfii své modlitbû, „neboÈ jim bylo dáno, co se mají
modliti“ (3. Nefi 19:24). Necháme-li se pfii modlitbû vést Duchem
Svat˘m, pfiinese nám mnoho my‰lenek a pocitÛ.

Nebesk˘ Otec zná na‰e skuteãné potfieby lépe, neÏ je známe samy. Ví,
co je pro nás dobré a co potfiebujeme pfiekonat. JestliÏe Ho vyhledá-
váme, pomáhá nám poznat, jak mÛÏeme uspokojit své potfieby. Jedna
star‰í sestra poÏádala v obtíÏné situaci o knûÏské poÏehnání a biskup
jí pfii udílení poÏehnání dal tuto radu:

„‚KaÏd˘ den, nûkdy bûhem dne, vÏdy poklekni pfied sv˘m Nebesk˘m
Otcem a podûkuj Mu. O nic Ho nepros; jen Mu podûkuj za to, co ti dává.‘

ObtíÏe této sestry pramenily z váÏn˘ch problémÛ t˘kající se jejího
zázemí. Mûla pocit, Ïe potfiebuje prosit o mnoho vûcí, ale tuto my‰lenku
na v˘luãnû dûkovnou modlitbu pfiijala.
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KdyÏ poprvé poklekla, aby se takto pomodlila, pfiekvapilo jí, kolik
vdûãnosti má v srdci. Nebylo tfieba dlouho pfiem˘‰let, aby objevila, za
co je vdûãná.

I kdyÏ její situace jí nedovolovala tû‰it se ze star˘ch pfiátel a jejich blíz-
kosti, dostávala od nich dopisy. Nikdo kromû manÏela uÏ na ní nebyl
závisl˘, ale manÏel byl stále s ní. PfiestoÏe touÏila po tom, aby se mohla
dívat pfies pole na západ slunce, uÏ to nedokázala; oãí jí v‰ak je‰tû
slouÏily a ona mohla dûlat mnoho pfiíjemn˘ch a potfiebn˘ch vûcí. …

Vzpomínky mûla dosud Ïivé. Stále je‰tû mûla radost z toho, Ïe chodila
do chrámu Pánû a Ïe se tam setkávala s dal‰ími lidmi. Vzpomínala na
orosená rána, kdy se se sv˘m psem procházela po polích. Stále si doká-
zala vzpomenout na vstfiícné tváfie studentÛ z Nedûlní ‰koly, genealo-
gické krouÏky, mladé lidi ze Vzájemného osvûtového sdruÏení a na
sestry z Pomocného sdruÏení, které kdysi uãila. …

Bez ohledu na to, kde bydlela nebo zda mûla nûjaké církevní povolání,
skuteãnost, Ïe je BoÏí dcera, byla stále platná. …

Jak dny ubíhaly, tato utrápená sestra se zaãala na své v˘luãnû dûkovné
modlitby tû‰it. Zaãaly b˘t mnohem del‰í neÏ modlitby, v nichÏ o nûco
prosila. Zjistila, Ïe toho potfiebuje mnohem ménû, neÏ kolik dostává.
Díky vdûãnosti dostávala svá poÏehnání znovu a znovu.“ (Wilma Logan,
„Prayers of Praise“, Instructor, Dec. 1970, 461.)

■ Jak dûkovné modlitby uspokojily potfieby této sestry? Jak nám pomÛÏe,
kdyÏ budeme Nebeskému Otci dûkovat za svá poÏehnání?

Pfii modlitbû musíme pamatovat na to, Ïe Nebesk˘ Otec je moudr˘,
v‰evûdoucí a dokonal˘, a musíme se uãit pfiijímat Jeho vÛli ve v‰ech
vûcech. BÛh ve své moudrosti nûkdy zodpovídá na‰e modlitby neãeka-
n˘m zpÛsobem. Dokládá to i následující zku‰enost, kterou vyprávûl
president N. Eldon Tanner:

„Postoj na‰í dcery a jejího manÏela, jejichÏ dítû trpûlo leukémií, na mû
udûlal velk˘ dojem. Lékafii nedávali dítûti více neÏ rok nebo dva roky
Ïivota. Vzpomínám si, jak˘ to byl pro nû ‰ok a jak prosili Pána, chodili
do chrámu a postili se a modlili, aby se dítû uzdravilo. Nejvíce mû ale
oslovilo to, Ïe své modlitby dokázali vÏdy zakonãit slovy: ‚Ne na‰e, ale
tvá vÛle se staÀ a dej nám sílu, abychom pfiijali, co si pro nás pfieje‰.‘

Chlapeãek Ïil mnohem déle, neÏ lékafii pfiedpovídali, ale nakonec byl
povolán domÛ, a mû dojalo, kdyÏ jsem sly‰el, jak jeho rodiãe dûkují
Pánu, Ïe mûli pfiíleÏitost vychovávat tohoto chlapce tak dlouho a Ïe to
bylo tak milé dítû, a pak Pána poÏádali, aby jim pomohl, aby byli hodni
se s ním setkat a Ïít s ním ve svûtû pfií‰tím.“ („Importance and Efficacy
of Prayer“, Ensign, Aug. 1971, 3.)



Lekce 34

298

■ Jak modlitba uspokojila potfieby tûchto rodiãÛ? (Byli poÏehnáni silou,
kterou potfiebovali, aby pfiijali Pánovu vÛli.)

■ Proã je dÛleÏité, abychom se modlily o to, aby se stala Pánova vÛle?
(Pán ve své nekoneãné moudrosti ví, co je pro nás nejlep‰í.)

Kromû toho, Ïe se mÛÏeme modlit za uspokojení sv˘ch potfieb a potfieb
sv˘ch blízk˘ch, se máme modlit i za dal‰í lidi, ktefií nûco potfiebují.
Jako ãlenové Církve se mÛÏeme spojit v modlitbû za ty, ktefií mají
zvlá‰tní potfieby.

âasto máme pfiíleÏitost modlit se na církevních shromáÏdûních. Jeden
ãlen k tomu fiekl: „VÏdy jsem vdûãn˘, mohu-li pfiedtím, neÏ se za shro-
máÏdûné ãleny pomodlím, sedût pfied nimi. Dívám se jim do obliãeje a
snaÏím se poznat, co potfiebují a za jaká poÏehnání jsou nejvíce vdûãní.
Prosím Pána, aby mi pomohl naladit se na modlitby, které mají
v srdci.“ (Quoted by Karen Lynn, Ensign, Jan. 1978, 32.)

■ Jak nám taková modlitba mÛÏe pomoci uspokojit potfieby druh˘ch lidí?

Prostfiednictvím modlitby posilujeme svou rodinu

■ UkaÏte obrázek 34b „Rodina kleãí pfii modlitbû“.

■ Pfieãtûte 3. Nefiho 18:21.

Jedna sestra vyprávûla o svém postoji ke kaÏdodenní rodinné modlitbû:
„Kdysi jsem pravidelnou rodinnou modlitbu ve stanoven˘ ãas … chá-
pala pouze jako nûco formálního, co nemá Ïádn˘ v˘znam. Av‰ak jako
matka velké rodiny se na ni dívám jinak. Myslím si, Ïe ãas urãen˘ pro
modlitbu je jednou z nejdÛleÏitûj‰ích duchovních zbraní v na‰í rodinû;
ãas vyhrazen˘ pro ranní a veãerní modlitbu … urãuje duchovní oka-
mÏiky, o kter˘ch víme, Ïe urãitû pfiijdou, aÈ uÏ den pfiinese jakékoli roz-
pt˘lení nebo starosti. Vyh˘báme se tomu, aby na na‰ich modlitbách bylo
nûco obfiadného – prostû jen víme, Ïe se budeme modlit, víme, kdy a kde
to bude, a kdyÏ se modlíme s Duchem, jsou pro nás tyto modlitby ochra-
nou. Srdce mi poskoãí radostí, kdyÏ vidím, jak se na‰e rodina schází
k modlitbû.“ (Quoted by Karen Lynn, Ensign, Jan. 1978, 32.)

■ Proã je pro tuto sestru rodinná modlitba dÛleÏitá?

Je dÛleÏité, abychom se s rodinou modlily kaÏdé ráno a kaÏd˘ veãer.
V proná‰ení modlitby se mají stfiídat v‰ichni ãlenové rodiny, ktefií to
dokáÏí, vãetnû mal˘ch dûtí. KaÏd˘ ãlen rodiny má mít v˘sadu podû-
kovat za poÏehnání, která se rodinû dostávají. Stojí-li pfied k˘mkoli
z rodiny nûjak˘ obtíÏn˘ úkol nebo má-li nûkdo problém, má pro nûj
rodina pfii rodinné modlitbû prosit o zvlá‰tní poÏehnání. To rodinu
sbliÏuje a vytváfií lep‰í vztahy mezi ãleny rodiny. KdyÏ se dûti za sebe
vzájemnû modlí, mají k sobû blíÏe a cítí se b˘t souãástí Ïivota tûch
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druh˘ch. KdyÏ kleãíme pfii modlitbû, vût‰inou zapomínáme na to, co
nás rozdûluje, a myslíme na to, co je v druh˘ch dobré. Chceme se
modlit za jejich dobro a za sílu pfiekonat své slabosti.

Moc modlitby v posilování manÏelství nádhernû vyjádfiila Catherine
Marshallová ve své knize A Man Called Peter [MuÏ, kter˘ se jmenoval Petr]:
„I kdyÏ jsme mûli s Petrem jako v‰echny normální páry nûkdy neshody,
zjistili jsme, Ïe tyto rozpory se nikdy nestaly nûãím závaÏn˘m nebo
nepfiekonateln˘m, pokud jsme se spolu dokázali modlit. Pfiesvûdãili
jsme se o tom tak dÛraznû, Ïe Petr se o tom vÏdy zmiÀoval, kdyÏ radil
párÛm, jejichÏ manÏelství jiÏ témûfi ztroskotalo. ‚JestliÏe spolu poklek-
nete, neshody rychle vyfie‰íte,‘ fiíkal jim. ‚Není totiÏ moÏné se spolu
modlit, a pfiitom se na sebe dál zlobit.‘“ ([1951], 119–120.)

■ Jak mÛÏe rodinná modlitba pomoci na‰í rodinû?

Budou-li ãlenové rodiny spoleãnû poklekat a hovofiit s Nebesk˘m
Otcem, poroste mezi nimi láska a jednota. Mají se za sebe vzájemnû
modlit, aby získali posilu pro plnûní sv˘ch povinností v domovû,
v Církvi, v práci a ve ‰kole. KaÏdodenní rodinná modlitba mÛÏe
ãleny rodiny posílit proti poku‰ením.

President N. Eldon Tanner vysvûtlil, jak˘ vliv na jeho Ïivot mûla
rodinná modlitba: „KdyÏ vzpomínám na to, jak jsme s rodinou kaÏdé
ráno a kaÏd˘ veãer poklekali k modlitbû, uvûdomuji si, co to pro nás
jako dûti znamenalo, kdyÏ jsme sly‰ely otce, jak volá k Pánovi a
hovofií s ním, vyjadfiuje mu vdûãnost a prosí ho, aby poÏehnal jeho
úrodû a stádÛm a v‰emu, co dûláme. VÏdy, kdyÏ jsme si vzpomnûly,
Ïe veãer o sobû budeme podávat Pánovi zprávu, dávalo nám to sílu
odolávat poku‰ením.“ („The Power of Prayer“, Prayer [1977], 129.)

■ Jak˘ vliv na na‰e chování bûhem dne mÛÏe mít vûdomí, Ïe o sobû
máme veãer podat Pánovi zprávu?

■ Jak nám a na‰im dûtem mÛÏe modlitba pomoci odolávat poku‰ení?
(Viz 3. Nefi 18:15.)

Prostfiednictvím modlitby se dûti mohou nauãit zásadám, které je
budou posilovat po cel˘ Ïivot. V modlitbách mÛÏeme hovofiit o sv˘ch
cílech a o tom, ãeho se snaÏíme dosáhnout. Rodiãe mohou napfiíklad
povzbuzovat dûti k pfiípravû na misii tím, Ïe fieknou: „PoÏehnej Pavlovi,
aby dále pracoval na svém svûdectví a pfiipravoval se na misii. Pomoz
nám jako rodinû, abychom ho v tomto úsilí podporovali.“ Dûti mÛÏeme
také povzbuzovat, aby si zachovaly ãistotu a byly hodny chrámového
sÀatku. Rodiãe také mohou své dûti pfii rodinn˘ch modlitbách uãit
tomu, Ïe Nebesk˘ Otec je má rád.
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■ âemu je‰tû mohou rodiãe uãit dûti prostfiednictvím modlitby? Jak
mohou rodiãe modlitbami za své dûti projevovat dûtem lásku?

Závûr
„Modlitba nám do du‰e vná‰í pokoru. Roz‰ifiuje na‰e chápání a osvû-
Ïuje mysl. Pfiivádí nás blíÏe k na‰emu Otci v nebi. … Potfiebujeme Jeho
pomoc. … Potfiebujeme vedení Jeho Svatého Ducha. … Potfiebujeme,
aby na‰e mysl byla oÏivena inspirací, která od Nûj pfiichází, a proto
se k Nûmu modlíme, aby nám pomohl Ïít tak, abychom znali Jeho
pravdu a dokázali chodit v jejím svûtle a tak dodrÏovali ona mnohá
pfiikázání, která nám byla dána, a abychom se díky vûrnosti a poslu‰-
nosti mohli vrátit do Jeho pfiítomnosti.“ (Joseph Fielding Smith, Take
Heed to Yourselves! [1966], 344.)

Je pro nás útûchou, kdyÏ víme, Ïe BÛh o nás dbá a Ïe je ochoten nám
odpovídat, vloÏíme-li v Nûj svou dÛvûru a dûláme-li to, co je správné.

„Já pak k Bohu volati budu, a Hospodin vysvobodí mne.

U veãer, i ráno, téÏ o poledni modliti se, a nezbednû volati budu, aÏ i
vysly‰í hlas mÛj.“ (Îalm 55:17–18.)

V˘zva
Zamyslete se nad nûjak˘m problémem nebo úkolem, kter˘ nyní fie‰íte.
V modlitbách podûkujte Pánovi za v‰echna poÏehnání, na která si doká-
Ïete vzpomenout. Pak Pána poproste, aby vám pomohl s fie‰ením tohoto
problému. Pfii modlitbû mûjte na pamûti kroky uvedené v Nauce a
smlouvách 88:62–64 a pamatujte na poÏehnání, která tam jsou slíbena.

Dal‰í pasáÏe z písem

■ Jakub 5:16 (modlitba spravedlivého zmÛÏe mnohé)

■ Alma 10:23 (modlitby spravedliv˘ch)

■ 3. Nefi 12:44 (modlete se za ty, ktefií vás zneuÏívají a pronásledují)

Pfiíprava uãitelky
NeÏ budete uãit tuto lekci:

1. Povûfite nûkterou ãlenku tfiídy, aby krátce pohovofiila o tom, jak se
máme modlit. AÈ pfiitom pouÏije informace v Zásadách evangelia,
kapitola 8 „Modlíme se ke svému Nebeskému Otci“.

2. Pfiipravte se, abyste mohly zahájit lekci náboÏenskou písní „Dfiíve
neÏ svÛj opustí‰ dÛm“ (ZNPPD 1, str. 77).

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 dÛleÏitou vlastnost vdûãnosti a pro-
jevovat ji ve vztazích s druh˘mi.

Vyjadfiujme vdûãnost Nebeskému Otci
âasto jsme hluboce pohnuti vdûãností za jednoduché vûci, které pro nás
nûkdo udûlá. KdyÏ se nám dostane podobné laskavosti, máme upfiímnû
podûkovat tomu, kdo nám takto poslouÏil. Druzí se o na‰í vdûãnosti
dozvûdí jen tehdy, pokud ji projevíme nebo vyjádfiíme slovy. Je to nûco
více neÏ jen zdvofiilost, je to upfiímnû mínûné podûkování.

Biskup H. Burke Peterson vyprávûl následující pfiíhodu o presidentu
Spenceru W. Kimballovi a jeho velké schopnosti vyjadfiovat lásku a
vdûãnost:

„Pfied dvûma t˘dny, kdyÏ jsme pospíchali na nûjakou schÛzku, pro‰el
kolem mû president Kimball. Zastavil se, vzal mû za ruku, podíval se
mi do oãí, zapomnûl na v‰echny starosti a velmi prostû mi fiekl: ‚Je mi
líto, Ïe nûkdy máme pfiíli‰ mnoho práce. Myslím, Ïe jsem vám uÏ
dlouho nefiekl, Ïe vás mám rád a Ïe si vás váÏím.‘

Pocítil jsem jeho ducha; vûfiil jsem mu; mûl jsem pocit, Ïe se radostí
vzná‰ím do nov˘ch v˘‰in.“ (Conference Report, Apr. 1977, 103; nebo
Ensign, May 1977, 69.)

President Kimball fiekl o tom, jak je dÛleÏité vyjadfiovat vdûãnost
Nebeskému Otci, toto: „Pfiíli‰ ãasto povaÏujeme svá poÏehnání za nûco
samozfiejmého – jako napfiíklad slunce, vzduch, zdraví a pfiíleÏitosti.
Nebo den za dnem pfiijímáme laskavosti, pocty a v˘sady … bez slova
podûkování. Podûkujeme ãlovûku, kter˘ nám uvolní místo v autobusu,
nûkomu, kdo nám nabídne, Ïe nás sveze, pfiíteli, kter˘ za nás zaplatí
veãefii, tomu, kdo nám hlídá dûti, nebo chlapci, kter˘ nám seká trávník.
Dûkujeme v‰ak tomu, kter˘ nám dává v‰echno?“ (Faith Precedes the
Miracle [1972], 202.)

■ UkaÏte obrázek 35a „Deset malomocn˘ch“.
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35a Deset malomocn˘ch 
© Providence Lithograph Co.
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■ Pfieãtûte Luká‰e 17:11–19. Proã si myslíte, Ïe se Pán zeptal: „A kdeÏ
jich devût“? Co si Pán od nás pfieje za v‰echna ta nesãetná poÏehnání,
která od Nûj dostáváme?

KdyÏ star‰í Howard W. Hunter hovofiil o pfiíbûhu deseti malomocn˘ch,
také zdÛraznil, Ïe je tfieba dûkovat Nebeskému Otci za v‰echna poÏeh-
nání, která nám dává: „Z deseti muÏÛ, ktefií byli uzdraveni, se vrátil
jen jeden, aby podûkoval. Mistr tím musel b˘t zklamán, ale je mnoho
tûch, ktefií pfiijímají poÏehnání, mnoho tûch, ktefií jsou v Ïivotû obdaro-
váváni dobr˘mi vûcmi, a pfiesto si nikdy neudûlají ãas nebo si nedají tu
práci, aby vyjádfiili vdûãnost dárci neboli vyjádfiili díky Bohu. ·tûstí a
radost z poÏehnání není nikdy úplné, dokud za nû nepocítíme hlubo-
kou vdûãnost, která nás vede k tomu, abychom za nû podûkovali.“
(Conference Report, Denmark, Finland, Norway, and Sweden Area
Conference 1974, 27.)

Je pfiíznaãné, Ïe i sám Spasitel dûkoval Otci za poÏehnání (viz 3. Nefi
19:20, 28).

■ Pfieãtûte Nauku a smlouvy 59:7. Co znamená dûkovat Bohu ve v‰ech
vûcech?

Vyjadfiujme vdûãnost za poÏehnání
V‰ude v písmech je nám pfiipomínáno, Ïe máme Bohu za v‰echno dûko-
vat. Rada, kterou dal Amulek ZoramitÛm, jak je zaznamenána v Knize
Mormonovû, se vztahuje i na nás v dne‰ní dobû: „[Pfieji si, abyste] uctí-
vali Boha … a abyste dennû Ïili v díkÛvzdání za mnohá milosrdenství a
poÏehnání, která vám udílí.“ (Alma 34:38.) Uznáváme-li Jeho ruku ve
svém Ïivotû tím, Ïe jsme si vûdomy sv˘ch mnoh˘ch poÏehnání a Ïe za
nû vyjadfiujeme vdûãnost, na‰e vdûãnost tím roste.

■ Za jaká poÏehnání máme Nebeskému Otci dûkovat? (Odpovûdi ãlenek
tfiídy pi‰te na tabuli.)

JeÏí‰i Kristu jsme zavázány mimofiádnou vdûãností za Jeho smírnou
obûÈ, kterou za nás pfiinesl. PfiestoÏe nikdy nedokáÏeme plnû pochopit
utrpení, které za nás sná‰el v zahradû getsemanské a na kfiíÏi, mÛÏeme
Mu za tento velk˘ dar vyjádfiit vdûãnost tím, co fiíkáme a co dûláme.

■ Pfieãtûte Mosiá‰e 2:19–21. Jak máme podle tûchto ver‰Û vyjadfiovat
vdûãnost Nebeskému Otci?

V Nauce a smlouvách 136:28 je nám fieãeno: „Chval Pána zpûvem, hud-
bou, tancem a modlitbou chvály a díkÛvzdání.“ Nûkteré na‰e modlitby
mají b˘t radostn˘mi modlitbami díkuvzdání a chvály. Není v nich zapo-
tfiebí mnoha slov a máme v nich jednodu‰e, konkrétnû a upfiímnû vyjád-
fiit vdûãnost za kaÏdodenní poÏehnání, která dostáváme.

■ Jak vyjadfiujeme Nebeskému Otci vdûãnost sv˘m radostn˘m postojem?
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Vyjadfiujme vdûãnost za protivenství
Máme b˘t vdûãné i za své zkou‰ky, protivenství a trápení. Nûkdy je
tûÏké vyjádfiit vdûãnost, kdyÏ je nám tûÏko, a pfiesto nám právû tyto
situace pomáhají znaãnû duchovnû rÛst. Velmi dobfie to dokládá pfiíbûh
star‰ího Mariona D. Hankse o chlapci a jeho matce, která znala dÛleÏi-
tost vyjadfiování vdûãnosti:

„Na jedné konferenci kÛlu, které jsem se zúãastnil, vydával svûdectví
navrátiv‰í se misionáfi. Mûl jen málo ãasu, a tak se soustfiedil jen na
jednu my‰lenku. Podûkoval Bohu za skvûlou a pokornou matku a pak
vysvûtlil, proã. ¤ekl, Ïe bûhem studia na stfiední ‰kole se velmi rmoutil
kvÛli nemoci a poté smrti své sestfiiãky, kterou mûl velmi rád a která
byla jako nejmlad‰í dítû miláãkem celé rodiny. Pfiedtím jim zemfiel otec.
Holãiãka onemocnûla, a pfiestoÏe se za ni modlili, udíleli jí poÏehnání,
postili se a snaÏili se pro ni udûlat to nejlep‰í, její stav se zhor‰oval a
jedné noci zemfiela. Chlapec ode‰el do svého pokoje, zamkl za sebou
dvefie a svÛj smutek s pláãem svûfiil stûnám pokoje, protoÏe ho nechtûl
svûfiit Bohu, pfied kterého v tomto okamÏiku nedokázal s upfiímností
pfiedstoupit. Volal ve svém hnûvu a vzpoufie proti Bohu, kter˘, pokud
vÛbec existuje, dovolil, aby se nûco takového stalo. ¤ekl, Ïe uÏ se nikdy
nepomodlí, uÏ nikdy nepÛjde na shromáÏdûní a uÏ nikdy nebude moci
dÛvûfiovat Bohu, kter˘ nûco takového pfiipustil. A v tomto nezralém, ale
upfiímném zármutku uzavfiel sám se sebou nûkolik závaÏn˘ch smluv.
ZÛstal vzhÛru celou noc a bál se toho, co oãekával, Ïe pfiijde. V jejich
rodinû, stejnû jako v mnoha jin˘ch rodinách Svat˘ch posledních dnÛ, i
kdyÏ stále je‰tû ne v dosti rodinách, bylo zvykem, Ïe dûti kaÏdé ráno a
veãer poklekly kolem matky a spoleãnû podûkovaly Bohu za Jeho las-
kavá poÏehnání.

âekal na ten okamÏik a vûdûl, co fiekne, i kdyÏ se toho bál. KdyÏ matka
zavolala: ‚Pojìte, dûti,‘ fiekl: ‚Ne.‘

Matka fiekla: ‚Poklekni, chlapãe.‘

Odpovûdûl: ‚Ne, nepokleknu teì ani nikdy jindy.‘

A ona fiekla, pokud si dobfie pamatuji jeho slova, nûco, co nás v‰echny
velmi dojalo: ‚Synu, jsi nejstar‰ím dítûtem v na‰í rodinû. Jsi jedin˘ muÏ
v tomto domû a já nyní potfiebuji, více neÏ kdykoli jindy, aby tady
nûjak˘ muÏ byl. Poklekni.‘

Stále je‰tû s odporem v du‰i si klekl, ale protoÏe matka, kterou velmi
miloval, ho potfiebovala, poprvé se pokusil vcítit se do její bolesti a
zármutku. A tak si klekl, ale v duchu si fiíkal: ‚To jsem zvûdav, za co
dnes Bohu podûkuje.‘ A matka, která jistû tu‰ila, jaké pochybnosti se
jemu i ostatním dûtem musejí honit hlavou, je toho rána na kolenou
uãila evangeliu. Podûkovala Bohu za to, co rodina zná, za poÏehnání
vûãn˘ch svazkÛ a za smûr, smysl, vedení a pfiesvûdãení t˘kající se
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budoucnosti. Podûkovala Bohu za to, Ïe jim poÏehnal tímto nádhern˘m
andûlsk˘m dítûtem, které jim tolik dalo a které navÏdy patfií k nim. A
její matefiské srdce, vûdomo si toho, jak rozhodující a nesmírnû dÛleÏit˘
je to okamÏik, nauãilo její dûti, za co mohou Bohu dûkovat v takov˘ch
obtíÏn˘ch situacích.

KdyÏ se onen chlapec postavil, tento úspû‰n˘ a oddan˘ Svat˘ posled-
ních dnÛ, kter˘ se ctí absolvoval obtíÏnou misii, dûkoval Bohu za matku,
která je hrdinkou.“ (Heroism, Brigham Young University Speeches of the
Year [25 Mar. 1959], 3–4.)

■ Jak tato matãina modlitba vdûãnosti Nebeskému Otci pomohla jejímu
synovi?

Tím, Ïe vydáváme svûdectví, uznáváme i to, jak je k nám Pán dobrotiv˘.
Tyto projevy vdûãnosti Nebeského Otce tû‰í a také posilují na‰e bratry a
sestry v Církvi.

President Howard W. Hunter poznamenal: „Îivot – Ïivot kaÏdého ãlo-
vûka – je pln˘ zdarÛ i nezdarÛ. Vskutku proÏíváme … mnoho poÏeh-
nání, která nám vÏdy nepfiipadají jako poÏehnání.“ (Conference Report,
Oct. 1987, 68; nebo Ensign, Nov. 1987, 54.)

■ MÛÏete se podûlit o nûjakou vhodnou zku‰enost, která vás nauãila, Ïe
poÏehnání „nám vÏdy nepfiipadají jako poÏehnání“? Proã je dÛleÏité,
abychom vyjadfiovaly vdûãnost i v dobách zkou‰ek?

Vyjadfiujme vdûãnost druh˘m 
Star‰í Henry D. Taylor v následujícím pfiíbûhu ukázal, Ïe i cizí lidé si
mohou projevit lásku a vdûãnost:

„V pátek pofiádala policie z oblasti mûsta Washington draÏbu asi stovky
jízdních kol, ke kter˘m se nikdo nehlásil. ‚Jeden dolar,‘ fiekl jedenácti-
let˘ chlapec, kdyÏ se zaãalo nabízet za první kolo. Ostatní nabídky se
v‰ak vy‰plhaly mnohem v˘‰e. ‚Jeden dolar,‘ opakoval chlapec s nadûjí
pokaÏdé, kdyÏ se objevilo dal‰í kolo.

Vedoucí draÏby, kter˘ takto prodával ukradená nebo ztracená kola jiÏ
43 let, si v‰iml, Ïe chlapcovy nadûje stouply pokaÏdé, kdyÏ pfii‰lo na
fiadu závodní kolo.

UÏ zb˘valo jen jedno závodní kolo. Nabídky dosáhly osmi dolarÛ.
‚Prodáno tamtomu chlapci za devût dolarÛ,‘ fiekl vedoucí draÏby. Vytáhl
z kapsy osm dolarÛ a poÏádal chlapce, aby mu dal onen jeden dolar,
kter˘ má. Chlapec mu ho dal – v desetnících, dvacetnících a padesátní-
cích – vzal si kolo a zamífiil pryã. U‰el ale jen pár krokÛ. Kolo opfiel,
vrátil se a s vdûãností se vrhl vedoucímu draÏby kolem krku a plakal.“
(Conference Report, Apr. 1959, 57.)
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V‰ichni potfiebujeme od druh˘ch pociÈovat vdûãnost. Americk˘ prÛ-
myslník Charles M. Schwab fiekl: „Je‰tû jsem nepoznal ãlovûka, aÈ uÏ
byl v jakékoli situaci v Ïivotû, kter˘ by nepracoval lépe a nesnaÏil se
více, kdyÏ ho nûkdo chválí, neÏ kdyby ho kritizoval.“ (Richard Evans’
Quote Book [1971], 171.) KdyÏ druh˘m projevujeme vdûãnost a chvá-
líme je, posilujeme tím jejich dÛvûru v nás a povzbuzujeme je k je‰tû
vût‰ímu v˘konu.

Star‰í Richard L. Evans ml. napsal o potfiebû vyjadfiovat vdûãnost toto:

„AÏ do dne‰ního rána jsem mûl pocit, Ïe jsem byl hrubû vyuÏit. Za
cenu znaãného úsilí a nepohodlí jsem pfied nûkolika dny prokázal
svému pfiíteli velmi obtíÏnou sluÏbu – protoÏe mû o to naléhavû prosil.
Pokud se nem˘lím, od té doby se mû ani v nejmen‰ím nepokusil kon-
taktovat. Nedostalo se mi jediného slova podûkování, Ïádného projevu
vdûãnosti nebo náznaku, Ïe ho má sluÏba uspokojila – nic neÏ ticho.

Tedy aÏ do dne‰ního rána, kdy jsem od nûj dostal lístek s upfiímn˘m
a uspokojujícím projevem vdûãnosti. Zatímco jsem ho ãetl, srdce mi
okfiálo radostí a mÛj pohled na celou záleÏitost se zmûnil. Napsání
tohoto lístku jistû netrvalo dlouho, ale pro mû to byla bohatá odmûna.“
(Richard L. Evans–The Man and His Message [1973], 285.)

■ Jak tento projev vdûãnosti ovlivnil pocity star‰ího Evanse?

■ Proã je dÛleÏité, abychom druh˘m projevovaly vdûãnost? Za co
z toho, co pro nás druzí dûlají, máme b˘t vdûãné? Jak mÛÏeme
vyjádfiit vdûãnost v Církvi, v rodinû, sousedÛm a lidem v na‰í
obci nebo mûstû?

Spasitel nám pfiedal dÛleÏitou zásadu, které se ãasto fiíká ‚zlaté pravidlo‘,
kdyÏ fiekl: „A protoÏ v‰ecko, jakÏ byste chtûli, aby vám lidé ãinili, tak i
vy ãiÀte jim.“ (Matou‰ 7:12.) V‰echny potfiebujeme a chceme, aby nám
druzí lidé projevovali vdûãnost.

Jak uãit vdûãnosti svou rodinu
„Jedna ne‰Èastná matka si postûÏovala sousedce, Ïe doma nikdo ne-
ocení, co pro nû dûlá. Nikdo jí nepochválí, kolik práce jí to dá doma
uklidit, vyzdobit dÛm na svátky a mít v‰echno obleãení stále vyprané a
vyÏehlené. Nikdy jí nepodûkují za chutné jídlo, které uvafií, nebo za to,
Ïe je vozí do ‰koly a do práce. … Vadilo jí, Ïe rodina její práci povaÏuje
za nûco samozfiejmého.

Sousedka jí na to odpovûdûla: ‚Mariano, má‰ doma ãisto a stará‰ se o
to, aby to u vás bylo hezké. Tvé dûti chodí do ‰koly a na shromáÏdûní
ãisté a upravené. Jsi v˘borná kuchafika a neznám nikoho, kdo by své
povolání v Církvi vykonával oddanûji neÏ ty.
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Myslím, Ïe si tvÛj manÏel i dûti tvého úsilí váÏí. Ale je moÏné, Ïe i dal‰ím
ãlenÛm tvé rodiny to vadí stejnû jako tobû, protoÏe u vás prostû není zvy-
kem druhého pochválit.‘“ (Relief Society Courses of Study 1976–77, 7.)

■ Na co sousedka Marianu upozornila?

Chceme-li uãit ãleny své rodiny vdûãnosti a vést je k ní, musíme si
tento postoj nejprve vypûstovat samy. „Pro na‰e rodiny je dÛleÏité
nauãit se projevovat si vzájemnû vdûãnost, stejnû jako ji od druh˘ch
pfiijímat. Neuãíme-li druhé projevovat vdûãnost vlastním pfiíkladem a
slovy, mÛÏe se stát, Ïe se této dÛleÏité zásadû slu‰ného chování nena-
uãí. … Pokud chceme, aby druzí pokraãovali v tom, co dûlají, mÛÏeme
je k tomu nejlépe povzbudit tím, Ïe to oceníme.“ (Relief Society Courses
of Study 1976–77, 7.)

KdyÏ máme malé dûti, máme je zaãít uãit vyjadfiovat vdûãnost za dárky,
které dostávají, a dûkovat tûm, ktefií pro nû nûco dûlají. Star‰í A. Theodore
Tuttle vyprávûl o zku‰enosti s vyjadfiováním vdûãnosti, které se mu
dostalo, kdyÏ byl bûhem náv‰tûvy konference kÛlu u jedné rodiny:

„Dnes mezi námi sedí jeden mlad˘ muÏ, jehoÏ domov jsem nav‰tívil
bûhem jedné konference kÛlu. Bylo to nedlouho potom, co odjel na
studia na Universitu Brighama Younga, a tak jsem mûl ze soboty na
nedûli pfiespat v jeho pokoji. KdyÏ mû jeho vlídná matka do tohoto
pokoje dovedla, otevfiela skfiíÀ, v níÏ jsem uvidûl rukou napsan˘
vzkaz, pfiilepen˘ lepicí páskou zevnitfi ke dvefiím skfiínû. Stálo tam:

‚Maminko,

dûkuji ti za v‰echno, co jsi udûlala, aby toto léto pro mû bylo v˘jimeãné.
Jsi velmi v˘jimeãná matka a dûkuji Pánu za poÏehnání, Ïe mohu b˘t
tv˘m synem.

Mám tû rád a jsem ti vdûãn˘ za v‰echno, co pro mû dûlá‰. Na shledanou
v listopadu.

Pavel.‘

Na chvíli se odmlãela, neÏ jsem si to pfieãetl, a pak fiekla: ‚Doufám, Ïe
vám nebude vadit, kdyÏ si povûsíte obleãení vedle skfiínû. Ten vzkaz pro
mû stále je‰tû moc znamená. PokaÏdé, kdyÏ tu skfiíÀ otevfiu, si ho znovu
pfieãtu a ráda bych si ho tady je‰tû chvíli nechala.‘“ (What Kind of Thanks?
Brigham Young University Speeches of the Year [26 Nov. 1968], 5.)

■ Jak tento syn projevil vdûãnost své matce? Jak se díky tomu cítila?
Jak je‰tû mohou dûti projevovat vdûãnost ostatním ãlenÛm rodiny,
uãitelÛm ve ‰kole a v Církvi nebo dal‰ím lidem?

Své dûti mÛÏeme uãit vdûãnosti za v‰echna stvofiení Nebeského Otce.
MÛÏeme jim ukazovat krásu kvûtin, hvûzd, západu slunce a v‰eho
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ostatního v pfiírodû tím, Ïe je budeme brát na vycházky a v˘lety a
budeme jim tato stvofiení ukazovat. Zmûny roãních období jsou pro
nás pfiíleÏitostí poukázat na poÏehnání, která BÛh dává na‰í rodinû.
Chceme-li, aby si dûti tûchto BoÏích darÛ váÏily, musíme si udûlat
ãas na to, abychom samy projevily, Ïe jsme za nû vdûãné.

KdyÏ budeme spoleãnû s dûtmi slouÏit druh˘m, mÛÏe nám to pomoci
uvûdomovat si svá poÏehnání. Touto sluÏbou mÛÏeme také projevit
vdûãnost za poÏehnání, která nám umoÏÀují slouÏit.

Je dÛleÏité, abychom pfii rodinn˘ch modlitbách dûkovali a projevovali
vdûãnost. Presidentu N. Eldonu Tannerovi pfiipomnûla tuto zásadu
jeho dcera: „Dojalo mû, kdyÏ jednou po rodinné modlitbû jedna na‰e
malá dcerka fiekla: ‚Tatínku, myslím, Ïe bychom uÏ nemûli prosit o
dal‰í poÏehnání. Pán je na nás moc hodn˘ a myslím si, Ïe bychom Ho
mûli prosit, aby nám pomohl zaslouÏit si poÏehnání, která dostáváme.‘
Od té doby se snaÏíme více vyjadfiovat vdûãnost na‰emu Otci v nebi.“
(Seek Ye First the Kingdom of God [1973], 159–160.)

■ Jak mÛÏe projevování vdûãnosti v modlitbách uãit ãleny na‰í rodiny
tomu, aby si více uvûdomovali svá poÏehnání?

Závûr
Vdûãnost je pocit, kter˘ má b˘t patrn˘ v celém na‰em Ïivotû – v Ïivotû
osobním i rodinném. Nebesk˘ Otec nám velmi Ïehná, a proto Mu máme
neustále projevovat vdûãnost za Jeho poÏehnání. Budeme-li Nebeskému
Otci a druh˘m lidem vyjadfiovat vdûãnost, pomÛÏeme tím sv˘m dûtem
vdûãnost rozvíjet. Budeme mezi sebou v rodinû pociÈovat více lásky.
Nebesk˘ Otec nám slíbil: „Ten, kdo pfiijímá v‰echny vûci s vdûãností,
bude uãinûn slavn˘m; a vûci této zemû mu budou pfiidány, aÏ stoná-
sobnû, ano, a více.“ (NaS 78:19.)

V˘zva
VzpomeÀte na ty, ktefií pro vás nûco dûlají (pfiátelé, uãitelé, vedoucí
knûÏství, rodiãe, dal‰í ãlenové rodiny, opraváfii) a vymyslete, jak jim
mÛÏete projevit vdûãnost.

Na rodinném domácím veãeru diskutujte s rodinou o vdûãnosti.
Pomozte sv˘m dûtem projevovat vdûãnost druh˘m lidem. Vyjadfiujte
více vdûãnosti v rodinn˘ch modlitbách. Vyberte si nûkoho, komu jste
za nûco vdûãny, a nûjak mu tento t˘den svou vdûãnost projevte.

Dal‰í pasáÏe z písem

■ Îalm 100 (Ïalm chvály)

■ 1. Tessalonicensk˘m 5:18 (za v‰echno dûkujte)

■ 1. Timoteovi 2:1 (nabádání k díkÛvzdání)
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■ Zjevení 7:12 (andûlé vzdávají chválu Bohu)

■ Mosiá‰ 2:23–25 (na‰e zadluÏenost vÛãi Bohu)

■ Alma 7:23 (dûkujte za v‰e, ãeho se vám dostává)

■ Alma 37:37 (nechÈ je tvé srdce naplnûno podûkováním)

■ Nauka a smlouvy 46:32 (dûkujte Bohu za v‰echna poÏehnání, která
dostáváte)

■ Nauka a smlouvy 88:33 (jak je dÛleÏité radovat se z darÛ BoÏích)

Pfiíprava uãitelky
NeÏ budete uãit tuto lekci:

1. Zopakujte si slova náboÏenské písnû „Dfiíve neÏ svÛj opustí‰ dÛm“
(ZNPPD 1, str. 77).

2. Povûfite ãlenky tfiídy vyprávûním pfiíbûhÛ, ãtením ver‰Û z písem
nebo citátÛ, jak to uznáte za vhodné.
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88–92, 98–99
poznat JeÏí‰e Krista ãtením jejich

slov, 6
zodpovûdnost získat svûdectví o zje-

veních od nich, 99–103

Proroctví, dar, 18

Prostfiedí ovlivÀuje my‰lenky, 66–67

Protivenství (viz „Zkou‰ky a proti-
venství“)

První pomoc
du‰ení, jak pfii nûm postupovat,

195–199
d˘chání, jak ho obnovit, 193–199
h˘bání s postiÏen˘m, 210–211
jak postupovat pfii úrazech, 190
jak zabránit úrazÛm, 183–189
kardiopulmonální resuscitace (KPR),

jak ji provádût, 193–199
kosti, jak o‰etfiit zlomeniny, 208–209
krvácení, jak ho zastavit, 199–201
lekce o ní, 183–213
otrava, jak pfii ní postupovat,

201–202
péãe o tûlo, 183
popáleniny, jak je o‰etfiit, 205–208

potfieby nutné pro její poskytnutí,
190–191

pfiipravit se na její poskytnutí, 193
‰ok, jak ho o‰etfiit, 202–204
úraz elektrick˘m proudem, jak ho

o‰etfiit, 204–205

Pfiedci, pamatovat na nû, 161–162

Pfiekládání, dar, 20–21

Pfiekonávání zkou‰ek a protivenství,
119–123

Pfiíklad
druzí lidé se budou fiídit na‰ím pfií-

kladem, 247–250
fiídit se JeÏí‰ov˘m pfiíkladem,

253–254

PfiíleÏitostí pro uãení je mnoho,
283–288

Pfiíprava, pfiipravit se
abychom mohly získat dary

Ducha, 19
JeÏí‰Ûv pfiíklad, 250
na den sabatu, 26–31
na poskytování první pomoci, 193
pomocí povolání v Církvi, 240–241
zdravé stravy, 172–175

Pfiíruãka
jak ji pouÏívat, v–vi
její úãel, 49–50

Pfiístup, dÛleÏit˘ pfii placení desátkÛ a
obûtí, 49–50

PÛst, pomáhá pfii zkou‰kách, 121

R

Rebeka u studny, obrazová pfiíloha 2

Roãní zásoba, domácí zásoby, 216

Rodiãe, ctít je
jak je ctít, 126–133
lekce o tom, 125–133
proã je máme ctít, 125–126
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Rodina
„Prohlá‰ení svûtu“, x
a obfiady, 161–162
cíle (viz „Cíle, osobní a rodinné“)
historie (viz „Historie, rodinná a

osobní“)
její hlava, a domácí uãitelé, 137–138
modlitba (viz „Modlitba, osobní a

rodinná“)
modlitba ji posiluje, 298–301
ve struktufie Církve, 92
zábava (viz „Rodinná zábava“)
záznamy, jejich obsah, 153–156
zodpovûdnost domácích uãitelÛ

vÛãi rodinû, 134–137

Rodinná historie a chrámové zodpo-
vûdnosti

chrámová doporuãení, 159–161
jak se na ní podílet, 165
lekce o ní, 158–167
nav‰tûvování chrámu, 159–161
obfiady nezbytné pro spasení, 158
obfiady za zesnulé pfiedky, 161
pokyny, 162–165
pfiedci, pamatovat na nû, 161–162
pfiijetí obfiadÛ, 158–159
zaznamenávat si informace, 162

Rodinná zábava
její dÛleÏitost, 221–223
lekce o ní, 221–228
pfiiná‰í lásku a jednotu, 223–225
pfiizpÛsobit ji potfiebám, zájmÛm a

schopnostem rodiny, 227–228
vyÏaduje plánování, 225–226

Role Ïeny, vedoucí o ní hovofií, 113

Rozhodnutí
mají následky, 3–15
svoboda jednání je vyÏaduje, 12–13
vûãná zásada, 11–12
zodpovûdnost za nû, 15–16

Rozhodování
jeho smysl, 263–265

lekce o nûm, 263–270
moudré, 265–266
moudfie se rozhodovat, 266–268
zrealizovat rozhodnutí, 268–269

Rozmlouvání s Nebesk˘m Otcem
prostfiednictvím modlitby, 293–295

Rozvíjení sobûstaãnosti (viz
„Sobûstaãnost, její rozvíjení“)

Rozvod, vedoucí o nûm hovofií,
112–113

Rut sbírá na poli klasy, obrazová
pfiíloha 4

S

Sabat, den sabatu
jeho poÏehnání, 25–26
lekce o nûm, 25–33
odpoãívat bûhem nûj, 29–31
proã ho máme svûtit, 25–26
pfiipravit se na nûj, 26–29
slouÏit bûhem nûj, 31
svûtit ho, 26–31
uctívat bûhem nûj, 9–31

Satan, jeho klamání, moc, zámûry a
nástroje, 109–111

Satanovy nástroje, 52, 109–111

Sbor, ve struktufie Církve, 93

Sexuální nemorálnost, vedoucí o ní
hovofií, 112

ShromáÏdûní, úãast na nûm
poznat tak JeÏí‰e Krista, 5
uãit se díky tomu, 286–288
v den sabatu, 26–29

Schopnosti, pfiizpÛsobit jim rodinnou
zábavu, 227–228

Slovo moudrosti
které potraviny jíst, 35
které potraviny nejíst, 35–37
lekce o nûm, 34–42
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pomáhat druh˘m dodrÏovat, 39–42
poÏehnání za jeho dodrÏování,

37–39
zjevení o nûm, 34

SluÏba v Církvi
jak jsme k ní povolávány, 241–242
jak získat pomoc pfii vykonávání

povolání, 243–245
lekce o ní, 240–246
mnohé pfiíleÏitosti pro ni, 240–241
zodpovûdnost za povolání, 245

SluÏba
a její pomoc pfii zkou‰kách, 122
bûhem dne sabatu, 29–31
je úãelem organizace Církve, 96
v Církvi (viz „SluÏba v Církvi“)

Smlouvy, jejich obnovování je úãelem
organizace Církve, 95

Sná‰et bfiemena bûhem zkou‰ek,
122–123

SÀatek, vedoucí o nûm hovofií, 112

Sobûstaãnost, její rozvíjení
její poÏehnání, 142
lekce o ní, 142–150
‰est oblastí, 142–147

Spasení, plán (viz „Plán spasení“)

Spoleãenské zdraví, 146–147

Struktura Církve, 92–95

Stvofiení – Ïivé bytosti, obrazová
pfiíloha 1

Svûdectví
o prorocích, 99–103
o zjeveních, 99

Svoboda jednání a zodpovûdnost
JeÏí‰ovo vedení na ní zaloÏeno, 252
lekce o ní, 11–17
rozhodnutí mají následky, 13–15
SatanÛv vliv na ni, 12–13
svoboda jednání vyÏaduje moÏnost

v˘bûru, 12–13

vûãná zásada, 11–12
zodpovûdnost za rozhodnutí, 15–16

·

·ok, jak ho o‰etfiit, 202–204

T

Talenty
budovat království BoÏí jejich pro-

stfiednictvím, 74–75
jejich rozvíjení je úãelem organizace

Církve, 95

Tûhotné Ïeny, péãe o nû (viz „Péãe o
matku a dítû“)

Tûlo, péãe o nû, 183

TûÏkosti (viz „Zkou‰ky a protivenství“)

Tfii mladí muÏi zachraÀují Martinovu
v˘pravu ruãních vozíkÛ, obrazová
pfiíloha 15

U

Úãel
ctûní rodiãÛ, 125–126
pfiíruãky, v
rozhodování, 263–265
uspofiádání Církve, 95–97
zkou‰ek a protivenství, 118–119

Uãení se vyÏaduje úsilí, 288–290

Uãit se, uãení se
b˘t ãestné, 53–54
doma, 283–285
lekce o nûm, 282–292
mnoho pfiíleÏitostí pro nûj, 283–288
nezbytné pro pokrok, 282–283
obohacuje Ïivot, 290–292
rozvíjet schopnosti vzdûlávat se, 147
v Církvi, 286–288
ve ‰kole, 285–286
vyÏaduje úsilí, 288–290

Upraven˘, udrÏovat domov, 229–230
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Úraz elektrick˘m proudem, jak ho
o‰etfiit, 204–205

Úrazy
jak jim pfiedcházet, 183–189
jak pfii nich postupovat, 189

Uspofiádání Církve (viz „Církev, její
uspofiádání“)

Útûk do Egypta, obrazová pfiíloha 6

Uti‰ení boufie, obrazová pfiíloha 7

V

Vdûãnost
lekce o ní, 302–310
prostfiednictvím modlitby, 302–306
uãit jí v rodinû, 307–309
vÛãi druh˘m, 306–307
vÛãi Pánovi, 302–306
vÛãi rodiãÛm, 126–133

Vedení, rozvíjení vÛdcovsk˘ch
schopností

dÛleÏitost dobr˘ch následovníkÛ,
247–250

dÛleÏitost dobr˘ch vedoucích,
247–250

JeÏí‰ jako ideální vedoucí, 250–253
lekce o tom, 247–256
následování JeÏí‰ova pfiíkladu,

253–254
v domovû, 254–255
vlastnosti dobrého vedoucího,

250–253

Vedoucí hovofií o
drogách, 113
homosexualitû, 113–114
kontrole porodnosti, 114 
pornografii, 113
potratu, 111–112
rozvodu, 112–113
sexuální nemorálnosti, 112
sÀatku, 112
úloze Ïeny, 113

Vedoucí
dÛleÏitost dobr˘ch vedoucích,

247–250
jsou povoláni Bohem, 103–105
nám pomáhají v povolání, 243–245
poskytují osobní pomoc, 106
vlastnosti dobr˘ch vedoucích,

250–253

Vûfiíme, Ïe máme b˘t ãestní, 51–52

Víra
dar, 302–306
v JeÏí‰e Krista, pomáhá pfii zkou‰-

kách, 120

Vlastnosti dobr˘ch vedoucích,
250–253

Voda, její skladování, 218

VÛle Pánû zjevována skrze proroky,
88–92, 98–99

Vzdûlání (viz „Uãit se, uãení se“)

Z

Záchrana Knihy pfiikázání, obrazová
pfiíloha 14

Zájmy, pfiizpÛsobit jim rodinnou
zábavu, 142–144

Zákon
desátku (viz „Desátky a obûti“)
zdraví (viz „Slovo moudrosti“)

Zamûstnání, rozvíjení profesních
dovedností, 142–144

Zásoby, domácí (viz „Domácí zásoby“)

Záznamy
o rodinné historii, 162
rodinné, co mají obsahovat, 153–156

Zdraví, zdravotní
duchovní, citové a spoleãenské,

146–147
fyzické, 145–146
péãe o matku a dítû, 179–181
zákon (viz „Slovo moudrosti“)
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Zesnulí, zajistit pro nû obfiady, 161

Zjevení
o knûÏství, 91
o zdraví, 34
osobní, dar, 21

Zjevení, zodpovûdnost získat o tom
svûdectví, 99–103

Zkou‰ky a protivenství
jak jim ãelit, 119–123
jejich smysl, 118–119
lekce o nich, 118–124
po nich pfiicházejí poÏehnání, 123

Zlo, odolávání
Duch Svat˘ v tom pomáhá, 116
jak odolávat zlu, 111–116
lekce o tom, 109–117
odhodlání k tomu, 115–116
Satanova moc, jeho zámûry a kla-

mání, 109–111

Zodpovûdnost
domácích uãitelÛ, 134–141
ve vztahu k rodinné historii a

chrámu, 158–167
vÛãi rodiãÛm (viz „Rodiãe, ctít je“)

Zodpovûdnosti, jejich delegování
dÛleÏitost, 257–258
JeÏí‰Ûv vzor, 258–260
k vykonávání vlastních zodpovûd-

ností, 260–261
lekce o tom, 257–262

Zranûní (viz „První pomoc“)

Zvûstování – andûl Gabriel se ukazuje
Marii, obrazová pfiíloha 5

Î

Îeny, tûhotné, péãe o nû (viz „Péãe o
matku a dítû“)

„Îijící Kristus“, viii

Îivot, obohacuje se vzdûláváním,
290–292
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Tento oddíl obsahuje vybrané obrázky ze sady Obrazy z evangelia
(34730 121.) Tyto obrázky mohou b˘t pouÏity jako doplÀující zdroj
pfii studiu a v˘uce evangelia na shromáÏdûní a doma.

Star˘ zákon

1. Stvofiení – Ïivé bytosti
Genesis 1:20–25; MojÏí‰ 2:20–25; Abraham 4:20–25

2. Rebeka u studny 
Genesis 24

3. MojÏí‰ a mûdûn˘ had
Numeri 20:17, 21; 21:4–9; Jan 3:14–15; 1. Nefi 17:41; Alma 33:19–20;
Helaman 8:14–15

4. Rut sbírá na poli klasy 
Rut 1–4

Nov˘ zákon

5. Zvûstování – andûl Gabriel se ukazuje Marii
Izaiá‰ 7:14; Luká‰ 1:26–38; Mosiá‰ 3:8; Alma 7:10

6. Útûk do Egypta
Matou‰ 2:13–15, 19–23

7. Uti‰ení boufie 
Matou‰ 8:23–27; Marek 4:36–41; Luká‰ 8:22–25

8. JeÏí‰ oãi‰Èuje chrám (Carl Bloch. PouÏito se svolením Národního
historického muzea ve Frederiksborgu v Hillerødu.) 
Matou‰ 21:12–15; Marek 11:15–17; Luká‰ 19:45–46; Jan 2:13–16

9. Maria a vzkfií‰en˘ Pán
Jan 20:10–18

Kniha Mormonova

10. Lehi a jeho lid pfiiplouvá do zaslíbené zemû 
1. Nefi 18:5–24

11. Anti-Nefi-Lehité zakopávají své meãe 
Alma 23–24
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12. Kristus se zjevuje NefitÛm
3. Nefi 8:12, 20–23; 11:1–12

13. Mormon se louãí s kdysi velk˘m národem 
Mormon 6–7; 8:2–3

Historie Církve

14. Záchrana Knihy pfiikázání 
Na‰e dûdictví: Struãná historie Církve JeÏí‰e Krista Svat˘ch posledních
dnÛ, 41

15. Tfii mladí muÏi zachraÀují Martinovu v˘pravu ruãních vozíkÛ 
Na‰e dûdictví: Struãná historie Církve JeÏí‰e Krista Svat˘ch posledních
dnÛ, 77–80

Obrázky chrámÛ

16. Chrám Anchorage na Alja‰ce

17. Místnost pro nevûsty (chrám Washington, D. C.)
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