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V roce 1995 První pfiedsednictvo a kvorum dvanácti apo‰tolÛ vydalo prohlá-
‰ení „Rodina – prohlá‰ení svûtu“. Je to prohlá‰ení a opûtovné potvrzení nauk a
postupÛ, které opakovanû prohla‰ovali proroci v prÛbûhu celé historie Církve.
Obsahuje zásady, které jsou nezbytné pro ‰tûstí a blaho kaÏdé rodiny. âlenové
rodiny mají toto prohlá‰ení studovat a mají Ïít podle jeho pfiedpisÛ.

„Rodina – prohlá‰ení svûtu“

„My, První pfiedsednictvo a Rada dva-
nácti 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.

V‰echny lidské bytosti – muÏi a Ïeny
– jsou stvofieny podle obrazu BoÏího.
KaÏd˘ je milovan˘ duchovní syn nebo
dcera nebesk˘ch rodiãÛ a jako takov˘
má kaÏd˘ boÏskou podstatu a urãení.
Pohlaví je základní charakteristikou
pfiedpozemské, smrtelné a vûãné
totoÏnosti a úãelu jednotlivce.

V pfiedpozemské fií‰i duchovní synové
a dcery znali Boha a uctívali ho jako
svého Vûãného Otce a pfiijali jeho plán,
podle kterého jeho dûti mohou obdr-
Ïet hmotné tûlo a získat pozemskou
zku‰enost, aby pokroãily smûrem
k dokonalosti a nakonec naplnily své
boÏské urãení jako dûdicové vûãného
Ïivota. BoÏsk˘ plán ‰tûstí umoÏÀuje,
aby rodinné vztahy pokraãovaly
vûãnû, i za hrob. Posvátné obfiady a
smlouvy, které lze obdrÏet ve svat˘ch
chrámech, umoÏÀují jedincÛm vrátit se
do pfiítomnosti BoÏí a rodinám umoÏ-
Àují, aby byly sjednoceny na vûãnost.
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První pfiikázání, které dal BÛh
Adamovi a Evû, se t˘kalo jejich
moÏnosti b˘t rodiãi, a to jako manÏel
a manÏelka. Prohla‰ujeme, Ïe pfiiká-
zání, které BÛh dal sv˘m dûtem, aby
se mnoÏily a naplnily zemi, je stále
v platnosti. Dále prohla‰ujeme, Ïe
BÛh pfiikazuje, aby posvátné síly
tvofiení bylo pouÏíváno pouze mezi
muÏem a Ïenou, ktefií jsou zákonnû
oddáni jako manÏel a manÏelka.

Prohla‰ujeme, Ïe zpÛsob, kter˘m
je tvofien smrteln˘ Ïivot, je boÏsky
urãen˘. Potvrzujeme posvátnost
Ïivota a jeho dÛleÏitost ve vûãném
BoÏím plánu.

ManÏel s manÏelkou mají posvátnou
zodpovûdnost vzájemnû se milovat a
vzájemnû o sebe peãovat a peãovat o
své dûti. ‚Aj, dûdictví od Hospodina
jsou dítky.‘ (Îalmy 127:3.) Rodiãe mají
posvátnou povinnost vychovávat své
dûti v lásce a spravedlivosti, starat se o
jejich tûlesné a duchovní potfieby, uãit
je vzájemnû se milovat a slouÏit jeden
druhému, dodrÏovat pfiikázání BoÏí a
b˘t obãany, ktefií dodrÏují zákony, kde-
koli Ïijí. ManÏelé a manÏelky – matky
a otcové – budou voláni k zodpovûd-
nosti pfied Bohem za nesplnûní tûchto
povinností.
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Rodina je ustanovena Bohem.
ManÏelství mezi muÏem a Ïenou je
základem jeho vûãného plánu. Dûti
mají právo na to, aby se narodily
v manÏelském svazku a byly vychová-
vány otcem a matkou, ktefií s napros-
tou vûrností ctí manÏelské smlouvy.
·tûstí v rodinném Ïivotû dosáhneme
s nejvût‰í pravdûpodobností tehdy,
kdyÏ je zaloÏeno na uãení Pána JeÏí‰e
Krista. Úspû‰ná manÏelství a rodiny
jsou zaloÏeny a udrÏovány na zása-
dách víry, modlitby, pokání, odpu‰tûní,
úcty, lásky, soucitu, práce a hodnot-
n˘ch odpoãinkov˘ch ãinností. Otcové
jsou boÏsky urãeni, aby v lásce a spra-
vedlnosti pfiedsedali sv˘m rodinám, a
jsou zodpovûdni za to, Ïe se postarají o
Ïivotní potfieby a ochranu sv˘ch rodin.
Matky jsou zodpovûdny pfiedev‰ím za
v˘chovu sv˘ch dûtí. V tûchto posvát-
n˘ch zodpovûdnostech jsou otcové
a matky povinni pomáhat jeden

druhému jako rovnocenní partnefii.
PostiÏení, smrt nebo jiné okolnosti
mohou vést k nutn˘m individuálním
úpravám. V pfiípadû potfieby má
poskytnout podporu pfiíbuzenstvo.

Varujeme ty jedince, ktefií poru‰ují
smlouvy morální ãistoty, ktefií zneuÏí-
vají manÏelky nebo své potomstvo
nebo ktefií neplní rodinné povinnosti,
Ïe jednoho dne se budou zodpovídat
pfied Bohem. Dále varujeme, Ïe roz-
pad rodiny pfiivede na jedince, obce
a národy pohromy pfiedpovûdûné
dávn˘mi i souãasn˘mi proroky.

Vyz˘váme odpovûdné obãany a
vládní úfiedníky, aÈ jsou kdekoli,
aby podporovali ty kroky, které jsou
urãené k udrÏení a posilování rodiny
jako základní jednotky spoleãnosti.“
(Liahona, ãerven 1996, 10; téÏ Liahona,
fiíjen 1998, 24.)





Organizace
Rodina, která je v Církvi JeÏí‰e Krista
Svat˘ch posledních dnÛ posvátná, je
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

Organizace a úãel rodiny
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zásadám v ovzdu‰í lásky a aby je pfii-
pravil na vûãn˘ Ïivot.

Domov je nejlep‰ím místem pro v˘uku
zásad evangelia, pro uãení se jim a pro
jejich uplatÀování. V domovû se jed-
notlivci uãí starat se o jídlo, obleãení,
pfiístfie‰í a dal‰í nezbytnosti, které
potfiebují. Otec a matka mají, jako rov-
nocenní partnefii, pomáhat kaÏdému
ãlenovi rodiny, aby:

• Hledal pravdu a rozvíjel víru
v Boha.

• âinil pokání z hfiíchÛ, byl pokfitûn
na odpu‰tûní hfiíchÛ, stal se ãlenem
Církve JeÏí‰e Krista Svat˘ch posled-
ních dnÛ a pfiijal Ducha Svatého.

• Byl poslu‰en BoÏích pfiikázání,
pilnû studoval písma, kaÏd˘ den
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se osobnû modlil a aby slouÏil
druh˘m.

• Sdílel evangelium s druh˘mi.

• Byl obdarován a oddán v chrámu
s dobr˘m spoleãníkem na vûãnost,
vytvofiil ‰Èastn˘ domov pro rodinu
a podporoval rodinu prostfiednic-
tvím lásky a obûti.

• Vyhledával informace o zemfiel˘ch
pfiedcích a vykonával za nû chrá-
mové obfiady.

• Se staral o v˘Ïivu nutnou pro
duchovní, spoleãenské, tûlesné
a du‰evní zdraví.

Otec pfiedsedá své rodinû a má zodpo-
vûdnost uãit dûti a zaji‰Èovat Ïivotní
potfieby pro rodinu. Dobr˘ a zpÛso-
bil˘ otec v Církvi mÛÏe b˘t nositelem

knûÏství, které je mocí a pravomocí
jednat ve jménu Boha. S touto mocí
a pravomocí se otec stává knûÏsk˘m
vedoucím své rodiny. Vede svou
rodinu pfii pfiípravû na návrat do pfií-
tomnosti Nebeského Otce. Jeho Ïena
je jeho nejdÛleÏitûj‰ím spoleãníkem,
partnerem a rádcem. ManÏel a man-
Ïelka se mají spoleãnû radit ve v‰ech
záleÏitostech, které mají vliv na
rodinu a domov.

Otec má zaji‰Èovat duchovní potfieby
své rodiny. Má dbát na to, aby byla
uãena evangeliu JeÏí‰e Krista a má
dûlat v‰e, co je v jeho silách, aby ji
povzbuzoval a pomáhal jí poslouchat
Pánova pfiikázání.

Otec, kter˘ je nositelem knûÏství,
mÛÏe Ïehnat ãlenÛm své rodiny a
zaji‰Èovat jejich duchovní potfieby.
Pravomocí patfiiãného knûÏství a
s oprávnûním od svého vedoucího
knûÏství otec mÛÏe:

1. Udûlovat jméno dûtem a Ïehnat je.

2. Kfitít dûti (i ostatní).

3. Konfirmovat dûti (i ostatní) za
ãleny Církve a udûlovat jim Ducha
Svatého.

4. Pfiedávat knûÏství sv˘m synÛm
(i ostatním) a vysvûcovat je do
úfiadÛ knûÏství.

5. Îehnat a rozná‰et svátost.

6. Zasvûcovat hroby.

Bez oprávnûní od svého vedoucího
knûÏství mÛÏe otec, kter˘ je nositelem
Melchisedechova knûÏství, posvûcovat



olej a Ïehnat ãlenÛm své rodiny i
ostatním, kdyÏ jsou nemocní, a udûlo-
vat jim zvlá‰tní poÏehnání pfii jin˘ch
pfiíleÏitostech, je-li to potfieba. (Pokyny
pro vykonávání knûÏsk˘ch obfiadÛ a
poÏehnání viz strany 18–25 této pfií-
ruãky.)

Otec má dbát na to, aby se jeho
rodina aktivnû podílela na plnûní
tfiech základních zodpovûdností:

1. Osobní a rodinné duchovní i ãasné
pfiipravenosti.

2. Sdílení evangelia.

3. Rodinné historii a chrámov˘ch
obfiadech pro Ïijící i mrtvé.

ManÏelka je rovnocenn˘m partnerem
a rádcem svému manÏelovi. Pomáhá
mu uãit jejich dûti zákonÛm BoÏím.
Není-li v domovû otec, pfiedsedá
rodinû matka.

Otec a matka musí b˘t sjednoceni
v zámûru. Jejich cílem má b˘t pfiipra-
vit v‰echny ãleny rodiny, aby se vrá-
tili k Nebeskému Otci. Pfii práci na
naplnûní tohoto cíle mají b˘t sjedno-
ceni. Pán zfiídil Církev, aby pomohl
otcÛm i matkám uãit jejich rodinu a
peãovat o ni.

KdyÏ do rodiny pfiijdou dûti, rodiãe
je mají milovat, uãit je pravdám evan-
gelia a b˘t pfiíkladem spravedlivého
Ïivota. Dûti se mají uãit BoÏím pfiiká-
záním a mají je dodrÏovat. Mají ctít
své rodiãe a mají je poslouchat.

Síla Církve závisí na rodinách a jed-
notlivcích, ktefií Ïijí podle evangelia

JeÏí‰e Krista. Rozsah, v jakém se
rodina tû‰í poÏehnáním evangelia,
do velké míry závisí na tom, jak otec
a matka rozumûjí sv˘m základním
rodiãovsk˘m povinnostem a jak je
vykonávají. Církev nebude mít nikdy
v úmyslu dávat otcÛm a matkám pro-
gramy nebo zodpovûdnosti, které by
byly nad jejich síly, které by je odrazo-
valy, nebo které by zpÛsobovaly, Ïe
budou zanedbávat tyto nejzákladnûj‰í
povinnosti.

Úãel
ProtoÏe nás Nebesk˘ Otec miluje, chce,
abychom byli oslaveni jako On. Aby
nám pomohl, dal nám plán, kter˘m
se máme fiídit a kter˘ je zaloÏen na
boÏsk˘ch zákonech pravdy. Ti, ktefií se
o tomto plánu uãí a vûrnû se jím fiídí,
se jednoho dne mohou stát takov˘mi,
jako je ná‰ Otec v nebi, a mohou se
tû‰it z takového Ïivota, jak˘m Ïije On.

Souãástí tohoto plánu bylo, abychom
opustili nebe a pfii‰li na zem. Zde zís-
káváme fyzické tûlo, uãíme se pro-
stfiednictvím zku‰eností a dokazujeme,
zda jsme hodni Ïít opût v pfiítomnosti
Boha. To, Ïe jsme toho hodni, dokazu-
jeme tím, Ïe se svobodnû rozhodujeme
dodrÏovat Jeho zákony. (Viz Abraham
3:23–25; 2. Nefi 2:27.)

Aby nám Nebesk˘ Otec pomohl pfii-
pravit se na Ïivot s Ním, zorganizoval
nás do rodin. Prostfiednictvím posvát-
n˘ch obfiadÛ a smluv mohou b˘t na‰e
rodiny spojeny na vûãnost.

3



V˘uka dûtí s laskavostí
a s láskou
Pán pfiikázal rodiãÛm, aby uãili své
dûti evangeliu. ¤ekl:

„Nakolik rodiãe mají dûti v Sionu,
nebo v kterémkoli jeho kÛlu, jenÏ je
organisován, ktefií je neuãí porozu-
mûti nauce o pokání, vífie v Krista,
Syna Ïivého Boha, a o kfitu a daru
Ducha Svatého vkládáním rukou,
kdyÏ je jim osm let, bude hfiích na
hlavû rodiãÛ.

NeboÈ toto bude zákon pro obyvatele
Sionu, nebo v kterémkoli jeho kÛlu,
jeÏ jsou organisovány.

A jejich dûti budou pokfitûny na
odpu‰tûní hfiíchÛ sv˘ch, kdyÏ je jim
osm let, a obdrÏí vkládání rukou.

4

A budou také dûti své uãiti, aby
se modlily a kráãely zpfiíma pfied
Pánem.“ (NaS 68:25–28).

Rodiãe mají uãit s laskavostí a s lás-
kou a mají pfiitom pamatovat na radu
apo‰tola Pavla: „Vychovávejte [své
dûti] v cviãení a v napomínání Pánû.“
(Efezsk˘m 6:4.)

Rodinné studium písem
Stát se takov˘mi, jako je ná‰
Nebesk˘ Otec, a tû‰it se z takového
Ïivota, jak˘m Ïije On, se mÛÏeme
pouze dodrÏováním zákonÛ, na kte-
r˘ch je toto poÏehnání zaloÏeno (viz
NaS 130:20–21). Dfiíve, neÏ podle
tûchto zákonÛ mÛÏeme Ïít, musíme
je poznat. „Pro ãlovûka je nemoÏné,

V˘uka evangelia v domovû



aby byl spasen v nevûdomosti.“
(NaS 131:6.)

JeÏí‰ Kristus je na‰ím vÛdcem a záko-
nodárcem. Zná cestu a zákony, které
musíme dodrÏovat, a kaÏdého z nás
vyzval, abychom Ho následovali.
¤ekl: „Já jsem ta cesta, i pravda, i
Ïivot. Îádn˘ nepfiichází k Otci neÏ
skrze mne.“ (Jan 14:6.) Abychom se
stali takov˘mi, jako je Nebesk˘ Otec, a
mohli jsme se k Nûmu vrátit, musíme
se uãit JeÏí‰ovu uãení a musíme se jím
fiídit. Máme písma, aby nám pomá-
hala uãit se o Ïivotû, uãení a pfiikázá-
ních JeÏí‰e Krista.

âtyfimi knihami, které Církev pfii-
jímá jako písma, jsou Bible, Kniha
Mormonova, Nauka a smlouvy
a Drahocenná perla. Vysvûtlují
zákony evangelia a mûfiítka, kter˘mi
mÛÏeme pomûfiovat v‰echny my‰-
lenky, ãiny a uãení. Pomáhají nám
uãit se o Ïivotû a uãení JeÏí‰e Krista a
uvádûjí pfiíklady lidí, ktefií mûli víru
v Boha a dodrÏovali Jeho pfiikázání.

JeÏí‰ nás uãil, abychom bádali v pís-
mech a abychom je studovali (viz Jan
5:39; 3. Nefi 23:1; NaS 88:118).

Rodiny mají pravidelnû spoleãnû
studovat písma, aby se uãily Pánovu

uãení a aby se jím fiídily. Rodiãe mají
kaÏd˘ den v pravidelnou dobu shro-
máÏdit své rodiny, aby ãetly písma a
diskutovaly o nich. KaÏd˘ ãlen rodiny,
kter˘ mÛÏe ãíst, má mít pfiíleÏitost, aby
z písem ãetl.

âlen rodiny mÛÏe pfied ãtením písem
pronést modlitbu a poprosit Nebes-
kého Otce, aby kaÏdému poÏehnal,
aby rozumûl tomu, co se ãte, a aby o
tom získal svûdectví. Po ãtení písem
mohou rodiny mít rodinnou modlitbu.

KdyÏ budou rodiny ãíst písma a
pfiemítat o nich, budou chtít stát se
podobnûj‰ími Spasiteli a naleznou
vût‰í ‰tûstí a mír v Ïivotû.

Individuální a rodinné
modlitby
KaÏd˘ z nás se musí uãit hovofiit
s Otcem v nebi prostfiednictvím mod-
litby. On nás miluje a chce, abychom
s Ním hovofiili. Chce, abychom Mu
dûkovali za svá poÏehnání a aby-
chom prosili o Jeho pomoc a vedení.
Budeme-li Ho prosit, bude nám pomá-
hat. Modlitby jsou vût‰inou proná‰eny
se sklonûnou hlavou a zavfien˘ma
oãima, zatímco kleãíme, sedíme nebo
stojíme.

KdyÏ se modlíme, musíme mít na
pamûti ãtyfii dÛleÏité zásady:

1. Modlitbu zaãínáme oslovením
na‰eho Otce v nebi: „Ná‰ drah˘
Otãe v nebi...“

2. Dûkujeme Otci v nebi za to, co nám
dává: „Dûkujeme Ti...“

5
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3. Îádáme Ho o pomoc, kterou potfie-
bujeme: „Prosíme Tû...“

4. Modlitbu zakonãíme ve jménu
Spasitele: „Ve jménu JeÏí‰e Krista,
amen.“

Na‰e modlitby se nemusejí vÏdy fiídit
v‰emi tûmito ãtyfimi kroky, ale to, Ïe
je máme na mysli, nám pomÛÏe, aby-
chom se nauãili modlit. Modlitbu
máme vÏdy zaãít a zakonãit prvním
a posledním krokem, ale to, co
fiíkáme mezi nimi, záleÏí na tom,
co povaÏujeme za dÛleÏité. Nûkdy
budeme chtít vûnovat vût‰inu mod-
litby podûkování Nebeskému Otci.
Jindy mÛÏeme vûnovat vût‰inu ãasu
prosbám o Jeho pomoc.

Individuální modlitby
KaÏd˘ ãlovûk se má modlit individu-
álnû alespoÀ jednou kaÏdé ráno a
veãer. Rodiãe mají uãit dûti, aby proná-
‰ely osobní modlitby, jakmile zaãnou
mluvit. Rodiãe mohou uãit dûti, jak se
mají modlit, tím, Ïe s nimi pokleknou

a nechají je opakovat vûtu po vûtû.
Dûti budou brzy schopné proná‰et
vlastní modlitby.

Rodinné modlitby

KaÏdá rodina má mít kaÏd˘ den
rodinnou modlitbu. Celá rodina spo-
leãnû poklekne a hlava rodiny pronese
modlitbu nebo o to poÏádá nûkterého
ãlena rodiny. KaÏd˘ má mít pravi-
delnû pfiíleÏitost proná‰et modlitbu.
Mal˘m dûtem pfii tom mohou pomá-
hat rodiãe. âas rodinné modlitby je
vynikající pfiíleÏitostí pro v˘uku dûtí,
jak se mají modlit, a pro v˘uku tako-
v˘m zásadám, jako je víra v Boha,
pokora a láska.

Zvlá‰tní modlitby
Rodiãe mají uãit své dûti, Ïe BÛh je
vÏdy pfiipraven naslouchat jejich mod-
litbám. Kromû pravideln˘ch individu-
álních a rodinn˘ch modliteb se mohou
modlit kdykoli, kdyÏ potfiebují zvlá‰tní
pomoc nebo kdyÏ chtûjí vyjádfiit podû-
kování.



Îehnání jídla

Rodiãe mají dbát na to, aby se ãlenové
rodiny uãili dûkovat Bohu za jídlo a
prosit Ho, aby ho pfiedtím, neÏ ho
snûdí, poÏehnal. KaÏd˘ ãlovûk, vãetnû
mal˘ch dûtí, se má pfii Ïehnání jídla
stfiídat. Proná‰ení modlitby o poÏeh-
nání jídla pomáhá rodiãÛm i dûtem,
aby se nauãili b˘t Nebeskému Otci
vdûãni.

Rodinn˘ domácí veãer
Rodinn˘ domácí veãer je pro kaÏ-
dého, vãetnû nedávno oddan˘ch
párÛ, otcÛ a matek s dûtmi, osamoce-
n˘ch rodiãÛ s dûtmi, rodiãÛ, ktefií
doma dûti nemají, svobodn˘ch dospû-
l˘ch ve skupinách pro domácí veãer a
tûch, ktefií Ïijí sami nebo se spolubyd-
lícími. Kdokoli, bez ohledu na svou
situaci, bude poÏehnán, bude-li pofiá-
dat rodinné domácí veãery. Církev na
pondûlní veãer neorganizuje Ïádné
jiné akce, aby rodiny mohly b˘t spolu
pfii rodinném domácím veãeru.

První pfiedsednictvo prohlásilo:
„Slibujeme vám veliká poÏehnání,
budete-li se fiídit radou Pánû a konat
pravidelné rodinné domácí veãery.
Soustavnû se modlíme, aby rodiãe

v Církvi pfiijali svou zodpovûdnost
uãit své dûti evangeliu a b˘t jim
v nûm pfiíkladem. KéÏ vám BÛh
poÏehná pílí v této velmi dÛleÏité
zodpovûdnosti.“ („Message from
the First Presidency“, Family Home
Evening Resource Book [1983], iv.)

Otec jako patriarcha své rodiny rodin-
nému domácímu veãeru pfiedsedá.
V nepfiítomnosti otce pfiedsedá matka.
Rodiãe rodinn˘ domácí veãer vedou,
nebo tím povûfiují nûkterého ãlena
rodiny. Uãí lekci nebo její v˘ukou
povûfií dûti, které jsou dostateãnû
velké, aby uãily. KaÏd˘, kdo je dosta-
teãnû velk˘, má mít pfiíleÏitost, aby se
zapojil. Mlad‰í dûti mohou pomáhat
napfiíklad vedením hudby, citováním
písem, odpovídáním na otázky, drÏe-
ním obrázkÛ, rozná‰ením obãerstvení
a modlitbou.

Následuje pfiíklad programu rodin-
ného domácího veãera:

• Úvodní píseÀ (rodina)

• Úvodní modlitba (nûkter˘ ãlen
rodiny)

• âetba básnû nebo písem (nûkter˘
ãlen rodiny)

7
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• Lekce (otec, matka nebo nûkteré
star‰í dítû)

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

• Závûreãná píseÀ (rodina)

• Závûreãná modlitba (nûkter˘ ãlen
rodiny)

• Obãerstvení

Rodina mÛÏe pofiádat domácí veãer
mnoha dal‰ími zpÛsoby. Jakákoli ãin-
nost, která rodinu sbliÏuje, posiluje její
vzájemnou lásku, pomáhá jí pfiilnout
tûsnûji k Nebeskému Otci a povzbu-
zuje ji, aby Ïila spravedlivû, mÛÏe b˘t
náplní rodinného domácího veãera.
Pfiíkladem tûchto ãinností mÛÏe b˘t
ãetba písem, diskuse o evangeliu, sdí-
lení svûdectví, vykonávání projektu
sluÏby, spoleãn˘ zpûv, v˘let s pikni-
kem, hraní rodinné hry nebo pû‰í
turistika. V‰echny rodinné domácí
veãery mají obsahovat modlitbu.

Lekce rodinného domácího veãera
mohou b˘t zaloÏeny na písmech, slo-
vech prorokÛ posledních dnÛ, zej-
ména na proslovech z generální
konference, a na osobních zku‰enos-
tech a svûdectvích. Mnoho lekcí má
b˘t zamûfieno na narození, Ïivot, uãení
a usmífiení Spasitele. Zásady evange-
lia, Gospel Fundamentals [Základy
evangelia], Vûrni vífie, Pro posílení
mládeÏe a církevní ãasopisy obsahují
ãlánky a dal‰í informace o mnoha
námûtech, které mohou b˘t souãástí
lekcí rodinného domácího veãera.

Následují doporuãené námûty dis-
kusních témat pro domácí veãer:

• Plán spasení

• Îivot a uãení JeÏí‰e

• Pokání

• Modlitba

• PÛst

• Slovo moudrosti

• Pánovo mûfiítko morálky

• V˘znam svátosti

• Desátek

• Vdûãnost

• âestnost

• Úcta k Bohu a k tomu, co stvofiil

• Pfiíprava na kfiest, vysvûcení ke
knûÏství nebo sÀatek

• Pfiíprava na vstup do chrámu

• âetba písem

• Svûcení dne sabatu

• Odpu‰tûní druh˘m

• Získávání a vydávání svûdectví

• Sdílení evangelia s druh˘mi

• Sestavování rodinné historie

• Porozumûní a pfiijímání smrti

• ¤e‰ení rodinn˘ch problémÛ

• Spravování rodinn˘ch financí

• Podílení se na rodinné domácí práci

• Obdiv a láska k hudbû

Svátky a zvlá‰tní pfiíleÏitosti
Svátky a zvlá‰tní pfiíleÏitosti, jako jsou
napfiíklad Vánoce, Velikonoce, v˘roãí



znovuzfiízení knûÏství, konference,
odchod ãlena rodiny na misii nebo
narození, kfiest nebo vysvûcení ãlena
rodiny mohou b˘t vynikající pfiíleÏi-
tostí pro v˘uku pravd evangelia.

Desátek a obûti

Pán pfiikázal svému lidu, aby Ïil podle
zákona desátku a byl hoden slíben˘ch
poÏehnání (viz Malachiá‰ 3:8–11).

Vynikající pfiíleÏitostí pro to, aby
rodiãe uãili zákonu desátku a obûti, je
to, kdyÏ platí vlastní desátek a obûti.
Dûti jsou ovlivnûny tím, co vidí, Ïe
dûlají jejich rodiãe. Dûti, které dostá-
vají kapesné, mají z nûho platit desá-
tek. KaÏdé dítû by mohlo mít tfii rÛzné
pokladniãky: jednu na desátek, jednu
na misii a jednu na útratu. PokaÏdé,
kdyÏ dûti obdrÏí peníze, mají se
uãit, aby nejprve daly 10 procent do
pokladniãky na desátek, potom nûja-
kou ãástku do pokladniãky na misii a
zbytek do pokladniãky na útratu.

KdyÏ dûti platí desátek, rodiãe je mají
uãit vyplnit poukázku desátku, vloÏit
ji do obálky s penûzi a obálku pfiedat

nebo poslat ãlenovi jejich biskupstva
nebo pfiedsednictva odboãky. Rodiny
Ïijící v izolovan˘ch oblastech mají
odevzdávat desátek urãenému vedou-
címu knûÏství.

Rozhovory u jídla
Setkání pfii jídle mÛÏe b˘t dobrou pfií-
leÏitostí pro rozhovor o evangeliu.
Malé dûti rády pokládají otázky a
rády na otázky o evangeliu odpoví-
dají. KdyÏ neznají odpovûì, otec nebo
matka mohou struãnû odpovûdût a
uãit evangeliu. Není tfieba mluvit o
evangeliu pfii kaÏdém jídle, ale tento
rozhovor dvakrát aÏ tfiikrát t˘dnû
mÛÏe rodinû pomoci uãit se evangeliu.

Pfiíbûhy na dobrou noc
ProtoÏe vût‰ina dûtí má ráda pfiíbûhy
na dobrou noc, poskytují vynikající
pfiíleÏitost k v˘uce evangelia pro-
stfiednictvím vyprávûní nebo ãtení
pfiíbûhÛ z písem, církevních publikací
nebo osobních zku‰eností. Pfiíbûhy o
ãestnosti, dûlení se a o laskavosti uãí
dÛleÏit˘m zásadám evangelia.

Spoleãná práce
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Mnoho pfiíleÏitostí k v˘uce evangelia
se objevuje, kdyÏ rodina pracuje spo-
leãnû kolem domu. Napfiíklad pfii
úklidu domu nebo pfii práci kolem
domu nebo na zahradû mají b˘t rodiãe
vnímaví vÛãi pfiíleÏitostem hovofiit
o evangeliu. Dítû bude ãasto klást
otázky. Rodiãe si mají vÏdy udûlat ãas,
aby jednodu‰e odpovûdûli. Poznámky
jako „Jsi dobr˘ pomocník. Jsem si jist,
Ïe Nebesk˘ Otec je na tebe hrd˘,“
nebo „Podívej se na ty krásné mraky,
které Nebesk˘ Otec uãinil,“ mohou dát
dítûti pocit vdûãnosti Nebeskému Otci
a uji‰tûní o tom, Ïe skuteãnû existuje.

Rodinné rady

Rodiãe mohou svolat ãleny rodiny
k rodinné radû. Rodiny mohou tyto
rady pouÏívat ke stanovení rodin-
n˘ch cílÛ, k fie‰ení rodinn˘ch pro-
blémÛ, k diskusi o finanãních
záleÏitostech, k plánování, k vzá-
jemné podpofie a posilování, k vydá-
vání svûdectví a k modlitbû jeden za
druhého. Rada se mÛÏe konat, kdy-
koli je potfieba. Rodiãe mohou konat
rodinnou radu kaÏdou nedûli nebo
v souvislosti s rodinn˘m domácím

veãerem. Pro úspûch rodinné rady je
nezbytná úcta k názorÛm a pocitÛm
druh˘ch.

Rozhovory v soukromí
(pohovory)

Mnoho rodiãÛ shledává, Ïe pravi-
delné rozhovory v soukromí s kaÏ-
d˘m dítûtem jim pomáhají tûsnûji
k nim pfiilnout, povzbuzovat je a
uãit je evangeliu. Tyto rozhovory
mohou b˘t formální nebo neformální
a mohou se konat ãasto.

Rodiã má dítûti vyjádfiit lásku a
dÛvûru v nûj a dítû má mít pfiíleÏitost
vyjádfiit své pocity o ãemkoli, o jakém-
koli problému nebo zku‰enosti. Rodiã
má peãlivû naslouchat a má brát pro-
blémy a dÛvûrná sdûlení dítûte váÏnû.
Rodiã a dítû se mohou spoleãnû
pomodlit. Problémy, které byly zji‰-
tûny pfii rozhovoru a které se t˘kají
dal‰ích ãlenÛ rodiny, mohou b˘t pro-
jednávány pfii pfií‰tím rodinném
domácím veãeru.



Rodinné ãinnosti a akce
Rodiãe mají ãasto plánovat pfiíleÏitosti,
kdy mÛÏe celá rodina spoleãnû vyko-
návat nûjakou ãinnost. Pikniky, stano-
vání, rodinné projekty, práce doma a
kolem domu, plavání, pû‰í turistika a
hodnotné filmy a dal‰í zábava jsou jen
nûkteré z mnoha ãinností, ze kter˘ch
se rodina mÛÏe spoleãnû tû‰it.

Rodina, která se tû‰í ze spoleãn˘ch ãin-
ností, pocítí vût‰í lásku a soulad. Dûti
budou ochotnûji naslouchat rodiãÛm a
fiídit se jejich radou, kdyÏ k nim budou
cítit blízk˘ vztah. Rodiãe budou moci
úãinnûji uãit evangeliu.

11



Posláním Pánovy Církve je pomoci
v‰em lidem, aby pfii‰li ke Kristu.
Rodiny mohou pomoci toto poslání
naplnit, kdyÏ:

1. Zaji‰Èují vlastní duchovní a fyzické
potfieby a pomáhají uspokojovat
potfieby druh˘ch.

2. Sdílejí evangelium s druh˘mi.

3. Zaji‰Èují, aby ãlenové rodiny pfiijali
chrámové obfiady, a pomáhají zajis-
tit tato poÏehnání pro své pfiedky,
ktefií zemfieli.

Duchovní a fyzické potfieby

Duchovní potfieby
Pfiedchozí ãást této pfiíruãky, „V˘uka
evangelia v domovû“, obsahuje

Plnûní rodinn˘ch zodpovûdností
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informace o tom, jak mohou rodiny
zajistit své duchovní potfieby.

Fyzické potfieby
Rodiny se mají stát sobûstaãn˘mi tak,
aby mohly zajistit vlastní fyzické
potfieby a aby mohly pomáhat dru-
h˘m. Aby se ãlenové rodiny stali
sobûstaãn˘mi, musejí b˘t ochotni
pracovat. Práce je fyzické, mentální
nebo duchovní úsilí. Je zdrojem
úspûchu, ‰tûstí, sebeúcty a prospe-
rity. Rodiãe se mají snaÏit b˘t sobûs-
taãn˘mi a mají tomu uãit i své dûti.
To, Ïe budou sobûstaãní, jim umoÏní
pomáhat tûm, ktefií to potfiebují.

Otcové mají zodpovûdnost zaji‰Èovat
pro svou rodinu Ïivotní potfieby a
ochranu. Matky jsou pfiedev‰ím



zodpovûdny za v˘chovu dûtí. Rodiãe
zaji‰Èují, aby rodina mûla ãist˘ domov,
hodnotné jídlo, obleãení, zdravotní a
stomatologickou péãi, pfiíleÏitosti ke
vzdûlání, aby byla pouãena o spravo-
vaní finanãních zdrojÛ, a je-li to
moÏné, i o tom, jak si sama mÛÏe pûs-
tovat urãité potraviny. Rodiãe mají uãit
dûti, jak mají pfiipravovat jídlo a jak ho
mají uchovávat pro pozdûj‰í pouÏití.

Rodiãe mají b˘t ochotni pilnû praco-
vat, aby tyto fyzické potfieby zajistili.
„A nestrpíte, aby dûti va‰e chodily
hladové nebo nahé.“ (Mosiá‰ 4:14.)
Rodiãe mají plánovat a pfiipravovat
zaji‰tûní potfieb rodiny pro pfiípad
nemoci, katastrofy, nezamûstnanosti
nebo jin˘ch obtíÏí. Má-li otec potíÏe
se zaji‰tûním fyzick˘ch potfieb rodiny
a pokud dal‰í ãlenové rodiny nemo-
hou pomoci, mÛÏe vyhledat pomoc
prostfiednictvím vedoucích knûÏství.

Dûti mohou pomáhat se zaji‰Èováním
fyzick˘ch potfieb své rodiny tím, Ïe
pomáhají rodiãÛm s jejich prací, ve
‰kole se dobfie uãí, starají se o své
obleãení a dal‰í osobní vûci, udrÏují
sebe i svÛj domov v ãistotû a uprave-
nosti a udrÏují si dobré zdraví.

âlenové rodiny mají zdokonalovat
svou schopnost ãíst, psát a poãítat a
mají vyuÏít kaÏdou pfiíleÏitost k tomu,
aby získali znalosti a zdokonalili své
schopnosti. Mají b˘t poslu‰ni Slova
moudrosti a mají jíst zdravé potraviny.
Tam, kde je to moÏné, má mít rodina
zásobu základních vûcí nezbytn˘ch pro
udrÏení Ïivota na jeden rok nebo na
tak dlouho, jak je to moÏné. âlenové

rodiny se mají vyvarovat zbyteãn˘ch
dluhÛ, mají ‰etfiit na budoucnost, plnit
v‰echny své závazky, moudfie vyuÏívat
své zdroje a vyvarovat se pl˘tvání.

Rodiãe mají uãit své dûti, aby se
dûlily s druh˘mi. Témûfi kaÏd˘ mÛÏe
nûco dát, bez ohledu na to, jak málo
má. Jedním zpÛsobem, jak pomoci
potfiebn˘m, je kaÏd˘ mûsíc se postit
a platit postní obûti, které se pouÏí-
vají pro nasycení hladov˘ch, poskyt-
nutí pfiístfie‰í lidem bez domova,
obleãení nah˘ch a úlevu trpících.
KdyÏ pomáháme druh˘m, projevu-
jeme tak svou lásku k Pánu. Pán
fiekl: „CoÏkoli jste ãinili jednomu
z bratfií tûchto m˘ch nejmen‰ích,
mnû jste uãinili.“ (Matou‰ 25:40.)

Sdílení evangelia

Pán prostfiednictvím sv˘ch prorokÛ
posledních dnÛ uãí, Ïe kaÏd˘ ãlen
Církve má zodpovûdnost dûlit se
s druh˘mi o evangelium. „Pfiíslu‰í
kaÏdému ãlovûku, kter˘ byl varován,
aby varoval bliÏního svého.“ (NaS
88:81.) Alma, prorok Knihy Mormo-
novy, vysvûtlil, Ïe kdyÏ jsme

13



14

pokfitûni, máme b˘t ochotni „státi
jako svûdkové BoÏí za v‰ech dob a ve
v‰ech vûcech a na v‰ech místech, kde
mÛÏete b˘ti“ (Mosiá‰ 18:9).

âlenové rodiny mají dûlat v‰e, co je
v jejich silách, aby pomohli sv˘m pfií-
buzn˘m, pfiátelÛm a sousedÛm poznat
evangelium JeÏí‰e Krista a poÏehnání,
která mÛÏe pfiinést do jejich Ïivota.
Prostfiednictvím sdílení evangelia
mohou rodiãe i dûti posílit vlastní svû-
dectví a pfiinést poÏehnání evangelia
druh˘m. Rodiny mohou:

• B˘t dobr˘m pfiíkladem tím, Ïe
jsou poslu‰né v‰ech pfiikázání (viz
Matou‰ 5:16).

• B˘t vdûãné za své ãlenství v Církvi
(viz ¤ímanÛm 1:16) a mají umoÏnit
druh˘m lidem, aby se dozvûdûli, Ïe
jsou ãleny Církve.

• Zeptat se znám˘ch, zda by se
nechtûli dozvûdût o Církvi více.

• Prosit Pána, aby jim pomohl vybrat
rodinu nebo jednotlivce, ktefií jsou
pfiipraveni sly‰et evangelium.

• Seznámit tuto rodinu nebo jednot-
livce nûjak˘m zpÛsobem s Církví,
napfiíklad pozvat je na rodinn˘
domácí veãer nebo na církevní
shromáÏdûní ãi akci, dát jim pfie-
ãíst církevní knihy nebo broÏurky
nebo s nimi hovofiit o poÏehnáních
evangelia.

• Pozvat tuto rodinu nebo jednotlivce
k sobû domÛ, aby je uãili misionáfii.

Rodiãe jsou zodpovûdní za to, Ïe pfii-
praví sebe i své dûti pro sluÏbu na

misii na pln˘ úvazek. Aby pfiipravili
své dûti, zejména syny, mají rodiãe
doma uãit evangeliu, konat osobní a
rodinné studium písem a modlitby
a ãasto hovofiit o zodpovûdnostech
a poÏehnáních spojen˘ch se sdílením
evangelia. Mohou uãit své dûti, aby
‰etfiily peníze na misii, pilnû praco-
valy, byly sobûstaãné a aby milovaly
druhé lidi a slouÏily jim.

Chrámové obfiady pro Ïijící
a pro mrtvé

V chrámech pfiijímají dobfií ãlenové
Církve posvátné obfiady a uzavírají
smlouvy s Bohem. Také se podílejí
na vykonávání obfiadÛ za své mrtvé
pfiedky. Tam, kde je to moÏné, mají
otec i matka získat od sv˘ch vedou-
cích knûÏství chrámové doporuãení
a jít do chrámu, aby pfiijali vlastní
chrámové obfiady. Pokud do chrámu
jít nemohou, mají Ïít tak, aby byli
hodni chrámového doporuãení.



a úmrtích, dÛleÏit˘ch dopisÛ, fotogra-
fií, novinov˘ch v˘stfiiÏkÛ a podob-
n˘ch vûcí. Mají sestavovat vlastní
osobní historii a mají povzbuzovat
kaÏdého ãlena rodiny, aby si vedl
osobní historii. Mají pomáhat mlad-
‰ím dûtem, aby zaãaly s vlastní osobní
historií.

Rodiny mají shromaÏìovat informace
o sv˘ch pfiedcích a mají z nich sesta-
vovat rodinné historie. Mají zaãít
shromaÏìováním informací o ãtyfiech
generacích, které je bezprostfiednû
pfiedcházejí.
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Rodiny mají posvátnou zodpovûd-
nost zajistit, aby byly vykonány chrá-
mové obfiady za jejich pfiedky, ktefií
zemfieli, aniÏ by je pfiijali. âlenové
Církve, ktefií pfiijali vlastní obfiady,
se mají do chrámu vracet tak ãasto,
jak to ãas, prostfiedky a dostupnost
chrámu umoÏÀují, aby vykonávali
obfiady za své pfiedky.

Otcové i matky mají shromaÏìovat
písemné záznamy o dÛleÏit˘ch udá-
lostech ve svém Ïivotû i v Ïivotû
sv˘ch dûtí, vãetnû osvûdãení o poÏeh-
náních, kfitech, vysvûceních, sÀatcích

·kolení vedoucích

Pod vedením vedoucích kÛlu, misie
nebo okrsku mají vedoucí knûÏství a
pomocn˘ch organizací uãit rodiãe, co
jsou tfii základní rodinné zodpovûd-
nosti a jak je vykonávat (viz strany
12–15). Vedoucí mají uãit otce a
matky, jak vést rodinu. Pokud rodina
Ïije v izolované oblasti, vedoucí kÛlu,
misie nebo okrsku mají zajistit, aby se
rodiãe nauãili sv˘m zodpovûdnostem
a aby je plnili.



Nûkteré rodiny Ïijí v izolovan˘ch
oblastech a nemohou pravidelnû
nav‰tûvovat shromáÏdûní sboru nebo
odboãky. S oprávnûním presidenta
kÛlu, misie, nebo okrsku má taková
rodina konat nedûlní bohosluÏby
doma. V oblastech, ve kter˘ch nebyly
zaloÏeny Ïádné církevní jednotky,
potfiebují rodiny oprávnûní od presi-
denta území.

Otec nebo jin˘ nositel knûÏství mÛÏe
pfiipravovat a Ïehnat svátost, pokud
je toho hoden, je knûzem v Aronovû
knûÏství nebo je nositelem Melchise-
dechova knûÏství a má svolení od
sv˘ch vedoucích knûÏství. Jak˘koli
nositel knûÏství mÛÏe rozná‰et svá-
tost. Pokyny pro provádûní obfiadu
svátosti jsou na stranách 21–23 této
pfiíruãky.

Pofiádání bohosluÏeb doma
(pro rodiny v izolovan˘ch oblastech)
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Nedûlní bohosluÏba má b˘t jednodu-
chá, uctivá a dÛstojná. MÛÏe se sklá-
dat z:

1. Úvodní náboÏenské písnû

2. Úvodní modlitby

3. PoÏehnání a roznesení svátosti

4. Jednoho nebo více následujících
bodÛ:

• Jeden nebo dva krátké proslovy
nebo svûdectví

• Rodinná ãetba písem a diskuse

• Lekce pfiednesená ãlenem rodiny

5. Závûreãné náboÏenské písnû

6. Závûreãné modlitby

Pfii plánování nedûlní bohosluÏby
mají rodiãe usilovat o vedení Duchem



Pánû a mají se jím fiídit. Lidé v Knize
Mormonovû nám poskytli pfiíklad
tohoto druhu bohosluÏby: „A jejich
shromáÏdûní byla... vedena podle
pÛsobení Ducha a mocí Ducha
Svatého; neboÈ jak je moc Ducha
Svatého vedla, aÈ kázati nebo nabá-
dati nebo se modliti nebo prositi
nebo zpívati, tak ãinili.“ (Moroni 6:9.)

Rodina má jako základní vodítko
pouÏívat písma. Kromû toho mÛÏe
pouÏívat proslovy z generální konfe-
rence, pfiíruãky Gospel Fundamentals
[Základy evangelia], Zásady evange-
lia, Vûrni vífie, Pro posílení mládeÏe,
misionáfiské broÏurky, církevní ãaso-
pisy a jiné církevní publikace a audio-
vizuální pomÛcky.

Pokud v rodinû není nositel patfiiã-
ného knûÏství, otec nebo matka
mohou shromáÏdit ãleny rodiny,

aby spoleãnû zpívali náboÏenské
písnû, studovali písma, modlili se a
tûsnûji pfiilnuli k sobû i k Nebeskému
Otci. Vedoucí knûÏství urãen˘ pro
rodinu jí má pravidelnû poskytovat
pfiíleÏitost pfiijímat svátost.

Rodiãe mají v prÛbûhu t˘dne pofiádat
ãinnosti a akce, napfiíklad pû‰í túry,
pikniky, sledování hodnotn˘ch filmÛ,
náv‰tûvy pfiíbuzn˘ch, sportovní ãin-
nosti, hudební programy a plavání.

Rodina má odevzdávat desátek,
postní obûti a dal‰í pfiíspûvky urãe-
nému vedoucímu knûÏství.

Rodina nepfiedkládá Církvi Ïádné
písemné zprávy, ale urãen˘ vedoucí
knûÏství provádí pravidelné poho-
vory s otcem, pfii kter˘ch ho Ïádá, aby
podal zprávu o rodinû. Je-li to nutné,
mohou vedoucí provádût tyto poho-
vory telefonicky.
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KnûÏské obfiady jsou posvátné akty
dané Pánem a vykonávané pravomocí
knûÏství. KnûÏské obfiady jsou udûlo-
vány pravomocí knûÏství pro uzdra-
vení, útûchu a povzbuzení. Bratfií,
ktefií vykonávají obfiady a poÏehnání,
se mají pfiipravovat tím, Ïe Ïijí podle
zásad evangelia a usilují o vedení
Svat˘m Duchem. KaÏd˘ obfiad nebo
poÏehnání mají vykonávat dÛstojn˘m
zpÛsobem a mají zajistit, aby splÀoval
následující poÏadavky. Obfiad má b˘t:

1. Vykonán ve jménu JeÏí‰e Krista.

2. Vykonán pravomocí knûÏství.

3. Vykonán za pouÏití v‰ech nezbyt-
n˘ch postupÛ, jako je uÏití urãit˘ch
slov nebo pouÏití posvûceného oleje.
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4. Autorizován urãen˘m vedoucím
knûÏství, kter˘ drÏí pfiíslu‰né klíãe,
je-li to zapotfiebí.

Obfiady, které vyÏadují oprávnûní od
vedoucího knûÏství, jsou udûlení jména a
poÏehnání dítûte, vykonání kfitu a konfir-
mace, pfiedávání knûÏství a vysvûcování
do knûÏského úfiadu, Ïehnání a rozná‰ení
svátosti a zasvûcování hrobÛ.

Úãastní-li se obfiadu nebo poÏehnání
nûkolik bratfií, kaÏd˘ z nich poloÏí
levou ruku lehce na rameno bratra po
své levici. Úãast velkého poãtu bratfií
pfii jednom obfiadu nebo poÏehnání
se nedoporuãuje.

Obfiady a poÏehnání vysvûtlené
v tomto oddíle pomohou otcÛm,
aby slouÏili jako patriarchové ve své
rodinû.

KnûÏské obfiady a poÏehnání



Udûlení jména a
poÏehnání dítûte

„KaÏd˘ ãlen církve Kristovy, kter˘ má
dûti, má je pfiivésti ke star‰ím pfied cír-
kev, ktefií na nû mají vloÏiti své ruce
ve jménu JeÏí‰e Krista a poÏehnati je
v jeho jménu.“ (NaS 20:70.) V souladu
s tímto zjevením se udûlení jména a
poÏehnání dítûte mohou úãastnit
pouze nositelé Melchisedechova knûÏ-
ství, ktefií toho jsou hodni. Obfiad udû-
lení jména a poÏehnání dítûte vyÏaduje
oprávnûní od pfiedsedající autority.

Je-li Ïehnáno nemluvnû, nositelé
Melchisedechova knûÏství se shro-
máÏdí v kruhu a drÏí dítû na rukou.
Je-li Ïehnáno star‰í dítû, bratfií poloÏí
ruce na hlavu dítûte. Osoba, která
udûluje poÏehnání:

1. Osloví Nebeského Otce.

2. Uvede, Ïe obfiad je vykonáván
skrze pravomoc Melchisedechova
knûÏství.

3. Dá dítûti jméno.

4. Pfiedá knûÏské poÏehnání tak, jak
nabádá Duch.

5. Ukonãí ve jménu JeÏí‰e Krista.

Kfiest

Pod vedením pfiedsedající autority
mÛÏe knûz nebo nositel Melchisede-
chova knûÏství, kter˘ toho je hoden,
vykonat kfiest. Pfii provádûní tohoto
obfiadu:

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

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

3. Zvedne pravou paÏi do pravého
úhlu.

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

5. Upozorní osobu, aby si stiskla pra-
vou rukou nos kvÛli pohodlí; pak
nositel knûÏství poloÏí pravou ruku
na horní ãást zad osoby a celou
osobu, vãetnû obleãení, ponofií.

6. PomÛÏe osobû vystoupit z vody.

Svûdky kaÏdého kfitu jsou dva knûÏí
nebo nositelé Melchisedechova knûÏ-
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ství, ktefií zaji‰Èují, aby byl kfiest vyko-
nán správnû. Kfiest se musí zopakovat,
pokud slova nejsou pronesena pfiesnû
tak, jak jsou dána (viz NaS 20:73), nebo
pokud nebyla ãást tûla nebo obleãení
osoby úplnû ponofiena. Osoba, která
kfití, a osoba, která je kfitûna, má b˘t
obleãena do bílého obleãení, které po
namoãení není prÛsvitné.

Konfirmace

Obrácení, kter˘m je devût nebo více
let, a ti, kter˘m je osm let a jejichÏ oba
rodiãe jsou neãlenové, jsou konfirmo-
váni na shromáÏdûní svátosti (viz NaS
20:41). Osmileté dûti mohou b˘t kon-
firmovány ihned po kfitu na místû,
kde se kfiest konal, je-li alespoÀ jeden
rodiã ãlen Církve a souhlasí-li oba
rodiãe se kfitem a konfirmací. Pod
vedením biskupa nebo presidenta

odboãky se tohoto obfiadu mÛÏe
zúãastnit jeden nebo více nositelÛ
Melchisedechova knûÏství. Lehce
poloÏí ruce na hlavu osoby. Ten,
kter˘ obfiad vykonává:

1. Uvede celé jméno osoby.

2. Uvede, Ïe obfiad je provádûn pra-
vomocí Melchisedechova knûÏství.

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

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

5. Udûlí knûÏské poÏehnání tak, jak
nabádá Duch.

6. Ukonãí ve jménu JeÏí‰e Krista.

Pfiedávání knûÏství a
vysvûcování do knûÏsk˘ch
úfiadÛ
Biskup nebo president odboãky
dohlíÏí na pfiedávání Aronova knûÏ-
ství a na vysvûcování do úfiadu jáhna,
uãitele a knûze. NeÏ mÛÏe b˘t osoba
vysvûcena do úfiadu v Aronovû knûÏ-
ství, musí mít pohovor s biskupem
nebo presidentem odboãky, bûhem
kterého je shledána zpÛsobilou
k vysvûcení. Musí jí b˘t také vyjád-
fiena podpora na shromáÏdûní svá-
tosti odboãky. Knûz, je-li k tomu
oprávnûn biskupem nebo presiden-
tem odboãky, mÛÏe pfiedat Aronovo
knûÏství jiné osobû a mÛÏe ji vysvûtit
do úfiadu v Aronovû knûÏství.



President kÛlu nebo misie dohlíÏí na pfie-
dávání Melchisedechova knûÏství a na
vysvûcování do úfiadu star‰ího a vysokého
knûze.

Pfii pfiedávání knûÏství nebo vysvûco-
vání osoby ke knûÏskému úfiadu jeden
nebo více muÏÛ, ktefií jsou nositeli
poÏadovaného knûÏství a ktefií byli
oprávnûni pfiedsedající autoritou,
poloÏí ruce lehce na hlavu osoby. Ten,
kter˘ vykonává obfiad:

1. Osloví osobu cel˘m jménem.

2. Uvede pravomoc (Aronovo nebo
Melchisedechovo knûÏství), kterou
je obfiad provádûn.

3. Pfiedá Aronovo nebo Melchisede-
chovo knûÏství, pokud nebylo
pfiedáno jiÏ dfiíve.

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

5. Udûlí knûÏské poÏehnání tak, jak
nabádá Duch.

6. Ukonãí ve jménu JeÏí‰e Krista.

Svátost

Svátost je velmi posvátn˘ obfiad.
Pfiijímání svátosti poskytuje osobû
pfiíleÏitost pfiipomenout si Ïivot,
uãení a usmífiení JeÏí‰e Krista. Je
to pfiíleÏitost pro obnovení smluv
uzavfien˘ch s Pánem v dobû kfitu
(viz Mosiá‰ 18:8–10).

Uãitelé a knûÏí mohou pfiipravovat
svátost; knûÏí ji mohou Ïehnat a
jáhnové, uãitelé a knûÏí ji mohou
rozná‰et. Bratfií, ktefií jsou nositeli
Melchisedechova knûÏství, mohou
pfiipravovat, Ïehnat a rozná‰et svá-
tost, ale obvykle tak ãiní pouze tehdy,
je-li k dispozici jen pfiíli‰ mal˘ poãet
nositelÛ Aronova knûÏství. Pokud se
osoba dopustila váÏného pfiestupku,
nemá pfiipravovat, Ïehnat nebo roz-
ná‰et svátost do té doby, dokud neu-
ãinila pokání a záleÏitost nevyfie‰ila
s biskupem nebo presidentem
odboãky.

Ti, ktefií pfiipravují, Ïehnají nebo
rozná‰ejí svátost, slouÏí pfii tomto
obfiadu druh˘m v zastoupení Pána.
KaÏd˘, kdo je drÏitelem knûÏství, má
k tomuto úkolu pfiistupovat se slav-
nostním a uctiv˘m postojem. Má b˘t
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dobfie upraven, ãist˘ a cudnû obleãen.
Osobní zjev má odráÏet posvátnost
obfiadu.

Bratfií, ktefií pfiipravují svátost, tak
mají ãinit pfied zaãátkem shromáÏ-
dûní. Na stÛl pro Ïehnání svátosti
poloÏí nerozláman˘ chléb v ãist˘ch
podnosech na chléb a také podnosy
s kalí‰ky naplnûn˘mi ãistou vodou.
Chléb a vodu mají zakr˘t ãistou bílou
látkou.

Bûhem písnû ke svátosti mají ti, ktefií
sedí u stolu pro Ïehnání svátosti,
odkr˘t podnosy s chlebem a mají
nalámat chléb na malé kousky. Po
skonãení písnû osoba, která Ïehná
chléb, poklekne a pronese modlitbu
svátosti pro chléb. Bratfií pak ucti-
v˘m a spofiádan˘m zpÛsobem rozne-
sou chléb tûm, ktefií jsou pfiítomni.
Pfiedsedající autorita na tomto shro-
máÏdûní pfiijímá svátost jako první.
KdyÏ byla v‰em pfiítomn˘m dána
pfiíleÏitost pfiijmout chléb, ti, ktefií ho
rozná‰ejí, vrátí podnosy na stÛl pro
Ïehnání svátosti. Ti, ktefií Ïehnají svá-
tost, opût zakryjí podnosy, jakmile
byl chléb roznesen.

Ti, ktefií sedí u stolu pro Ïehnání svá-
tosti, odkryjí podnosy s vodou. Osoba,
která Ïehná vodu, poklekne a pronese
modlitbu svátosti pro vodu. Bratfií pak
roznesou vodu tûm, ktefií jsou pfií-
tomni. Podnosy jsou poté vráceny na
stÛl pro Ïehnání svátosti a jsou opût
zakryty. Bratfií, ktefií Ïehnali a rozná-
‰eli svátost, se vrátí na svá místa mezi
shromáÏdûn˘mi.

Svátost je pro ãleny Církve, vãetnû
dûtí. Osoba, která vede shromáÏdûní,
nemá oznamovat, Ïe svátost bude
roznesena pouze ãlenÛm Církve.
Nemá se ãinit nic, co by zabránilo
neãlenÛm v jejím pfiijetí.

Modlitby svátosti mají b˘t proneseny
jasnû, pfiesnû a dÛstojnû. Pokud osoba,
která Ïehná svátost, udûlá chybu ve
znûní modlitby a sama se neopraví, je
poÏádána biskupem nebo presiden-
tem odboãky, aby modlitbu zopako-
vala a pfiednesla ji správnû.

Modlitba k Ïehnání chleba zní takto:

„Ó BoÏe, Vûãn˘ Otãe, prosíme tû ve
jménu tvého Syna, JeÏí‰e Krista, abys
poÏehnal a posvûtil tento chléb du‰ím
v‰ech tûch, ktefií jej pfiijímají, aby jej
mohli jísti na památku tûla tvého Syna
a tobû dosvûdãiti, ó BoÏe, Vûãn˘ Otãe,
Ïe jsou ochotni vzíti na sebe jméno
tvého Syna a vÏdy na nûj pamatovati
a zachovávati jeho pfiikázání, jeÏ jim
dal; aby mohli vÏdy míti jeho Ducha,
aby byl s nimi. Amen.“ (NaS 20:77 a
Moroni 4.)

Modlitba k Ïehnání vody zní takto:

„Ó BoÏe, Vûãn˘ Otãe, prosíme tû ve
jménu tvého Syna, JeÏí‰e Krista, abys
poÏehnal a posvûtil [tuto vodu] du‰ím
v‰ech tûch, ktefií [ji] pijí, aby to mohli
ãiniti na památku krve tvého Syna,
která byla pro nû prolita; aby ti mohli
dosvûdãiti, ó BoÏe, Vûãn˘ Otãe, Ïe na
nûj vÏdy pamatují, aby mohli míti jeho
Ducha, aby byl s nimi. Amen.“ (NaS
20:79 a Moroni 5.)



Po shromáÏdûní má b˘t svátost co nej-
rychleji uklizena ze stolu. Chléb, kter˘
zbude, se mÛÏe pouÏít k jídlu.

Îehnání a rozná‰ení svátosti vyÏaduje
oprávnûní od pfiedsedající autority.

Posvûcení oleje
MuÏ, kter˘ je nositelem Melchisede-
chova knûÏství (nebo více muÏÛ),
posvûcuje ãist˘ olivov˘ olej k posvát-
nému úãelu pomazání nemocn˘ch
nebo postiÏen˘ch. Ten, kdo posvû-
cuje olej:

1. DrÏí otevfienou nádobku s olivov˘m
olejem.

2. Osloví Nebeského Otce.

3. Uvede, Ïe jedná pravomocí
Melchisedechova knûÏství.

4. Posvûtí olej (ne nádobku) a oddûlí
jej pro pomazání a poÏehnání
nemocn˘ch a postiÏen˘ch.

5. Ukonãí ve jménu JeÏí‰e Krista.

Îehnání nemocn˘m
Îehnat nemocn˘m nebo postiÏen˘m
mohou pouze nositelé Melchisede-
chova knûÏství. Obvykle tento obfiad
provádûjí dva nebo více nositelÛ
knûÏství spoleãnû, ale mÛÏe ho vyko-
nat i jeden. Není-li k dispozici posvû-
cen˘ olej, muÏ, kter˘ je nositelem
Melchisedechova knûÏství, mÛÏe udû-
lit poÏehnání pravomocí knûÏství.

Otec, kter˘ je nositelem Melchisede-
chova knûÏství, má Ïehnat nemocn˘m
ãlenÛm své rodiny. MÛÏe poÏádat
dal‰ího nositele Melchisedechova
knûÏství, aby mu pomáhal.

Îehnání nemocn˘m má dvû ãásti:
1) pomazání olejem a 2) zpeãetûní
pomazání.

Pomazání olejem
Jeden nositel Melchisedechova
knûÏství pomazává nemocnou osobu
tak, Ïe:

1. Nanese kapku posvûceného oleje
na hlavu osoby.

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

3. Uvede, Ïe osobu pomazává pravo-
mocí Melchisedechova knûÏství.

4. Uvede, Ïe pomazává olejem,
kter˘ byl posvûcen pro pomazání
a poÏehnání nemocn˘ch a postiÏe-
n˘ch.

5. Ukonãí ve jménu JeÏí‰e Krista.
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Zpeãetûní pomazání
Obvykle dva nebo více nositelÛ Mel-
chisedechova knûÏství vloÏí lehce
ruce na hlavu nemocné osoby. Jeden
z nich peãetí pomazání tak, Ïe:

1. Osloví osobu cel˘m jménem.

2. Uvede, Ïe peãetí pomazání pravo-
mocí Melchisedechova knûÏství.

3. Udûlí poÏehnání tak, jak nabádá
Duch.

4. Ukonãí ve jménu JeÏí‰e Krista.

Otcovská poÏehnání a jiná
poÏehnání útûchy a rady

Otcovská poÏehnání a dal‰í knûÏská
poÏehnání jsou udûlována, aby pod
vedením Ducha poskytla vedení a
útûchu.

Otec, kter˘ je nositelem Melchisede-
chova knûÏství, mÛÏe udûlovat
otcovská poÏehnání sv˘m dûtem.
Tato poÏehnání mohou b˘t obzvlá‰tû
uÏiteãná, kdyÏ dûti opou‰tûjí domov,

napfiíklad kdyÏ odjíÏdûjí do ‰koly
nebo na misii nebo kdyÏ nastupují
do zamûstnání, uzavírají sÀatek,
nastupují vojenskou sluÏbu nebo
kdyÏ ãelí zvlá‰tním problémÛm a
nároãn˘m úkolÛm. Tato poÏehnání
mohou b˘t pro rodinu zdrojem velké
síly. Rodina mÛÏe otcovské poÏeh-
nání zaznamenat do rodinn˘ch
záznamÛ, ale do církevních záznamÛ
se nezaná‰í. Rodiãe mají povzbuzo-
vat dûti, aby v ãase potfieby vyhledá-
valy otcovské poÏehnání.

Nositelé Melchisedechova knûÏství,
ktefií toho jsou hodni, mohou také
udílet poÏehnání útûchy a rady své
manÏelce, pfiíbuzn˘m i jin˘m lidem,
ktefií o nû poÏádají.

Otcovské poÏehnání nebo jiné poÏeh-
nání rady a útûchy se udílí tak, Ïe
muÏ, kter˘ je nositel Melchisedechova
knûÏství, aÈ uÏ sám, nebo s jedním
nebo více zpÛsobil˘mi nositeli Melchi-
sedechova knûÏství, poloÏí ruce lehce
na hlavu osoby, která poÏehnání pfii-
jímá. Oleje není pro tato poÏehnání
zapotfiebí. Ten, kdo udûluje poÏehnání:

1. Osloví osobu cel˘m jménem.

2. Uvede, Ïe obfiad je vykonáván pra-
vomocí Melchisedechova knûÏství.

3. Uvede poÏehnání tak, jak nabádá
Duch.

4. Ukonãí ve jménu JeÏí‰e Krista.



Zasvûcení hrobÛ
âlovûk, kter˘ zasvûcuje hrob, má
b˘t nositelem Melchisedechova knûÏ-
ství a musí b˘t oprávnûn úfiedníkem
knûÏství, kter˘ vede pohfiební shro-
máÏdûní.

Hrob zasvûcuje tak, Ïe:

1. Osloví Nebeského Otce.

2. Uvede, Ïe zasvûcuje hrob pravo-
mocí Melchisedechova knûÏství.

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

4. Je-li to vhodné, pomodlí se o to,
aby místo bylo posvûceno a ochra-
Àováno aÏ do vzkfií‰ení.

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

6. Ukonãí ve jménu JeÏí‰e Krista.

Pokud tomu rodina zesnulého dává
pfiednost, mÛÏe nûjaká osoba (nejlépe
muÏ, kter˘ je nositelem Melchisede-
chova knûÏství) namísto zasvûcovací
modlitby pronést pouze modlitbu u
hrobu.
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Informace o práci na rodinné historii
je moÏné získat na internetov˘ch
stránkách Církve zamûfien˘ch na
rodinnou historii, které jsou na
adrese www.familysearch.org.

Získávání církevních materiálÛ a
nacházení informací o rodinné historii
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Místní vedoucí i ostatní ãlenové
mohou získat církevní materiály, jako
jsou písma, studijní pfiíruãky, církevní
ãasopisy, garmenty a chrámové oble-
ãení z distribuãních stfiedisek nebo
stfiedisek sluÏeb, z Distribuãního stfie-
diska v Salt Lake City nebo prostfied-
nictvím oficiálních internetov˘ch
stránek Církve na adrese www.lds.org.



4 02311 80121 3

CZECH

31180 121


	31180_121_COVER
	31180_121_BODY



