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Jak používat tuto příručku 

Jak již sám název této příručky napovídá, jde o vodítko pro vaše 
studium písem. Obsahuje několik oddílů, které vám pomohou 
lépe pochopit to, co čtete. 
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,:IaVím kap;!Oly, ktec' je vy];!"no = obc,",ko 
kovových desek, se nachází úvod ke kapitolám z písem, 

jež máte za úkol si přečíst. Tento oddíl obsahuje tyto informace: 

• Historické pozadí 

• Vysvětlení, jak se úsek písem týká předchozích nebo 
následujících kapitol. 

• Otázky a náměty k zamyšlení před četbou nebo během ní, které 
vám pomohou zaměřit se na poselství daného úseku písem. 

(';;\ Porozumění písmům � Oddíl "Porozumění písmům" poskytuje pomoc 
s obtížnými slovy a výrazy a komentář, který vám 

pomůže porozumět myšlenkám a pojmům obsaženým v písmech. 
Komentář často obsahuje prohlášení generálních autorit Církve. 
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(";:\ Studium písem 
� Oddíl "Studium písem" obsahuje otázky a činnosti, 

které vám pomohou objevit zásady evangelia, které se 
v písmech nacházejí, přemýšlet o nich a uplatňovat je. V příručce 
není místo na poznámky, a tak budete muset tyto činnosti dělat 
za pomoci sešitu nebo papíru. 

Při studiu písma vám pomohou tyto kroky: 

• Začněte s modlitbou. 

• Přečtěte si úvod ke kapitole, kterou budete studovat, a vezměte 
v potaz další studijní dovednosti uvedené v části "Před četbou" 
(viz str. 3). 

• Přečtěte si zadanou kapitolu a pomoc hledejte v příslušném 
oddíle "Porozumění písmům". Používejte studijní dovednosti 
uvedené v části "Během četby" (viz str. 3-5). Do svého sešitu 
si zapisujte poznámky a otázky. Zapisujte si také pocity nebo 
dojmy, které jsou pro vás důležité. 

• Pro kapitolu, kterou studujete, proveďte činnosti uvedené 
v oddíle "Studium písem". Někdy se budete moci rozhodnout, 
kterou činnost vykonat. Chcete-li se toho naučit více, vykonejte 
všechny činnosti. 

Seminář: forma domácího studia 
Studujete-li seminář formou domácího studia, rozvrh četby na 
straně 6 vám ukáže, co si máte každý týden semináře přečíst. 
Mějte na paměti, že seminář je každodelliÚ náboženský vzdělávací 
program, že čtení zadaných písem má být každodenní činností 
a že budete muset pracovat na svých úkolech ze semináře každý 
školní den, i když každý den nebudete seminář navštěvovat. 
Má-li váš školní rok semináře více nebo méně než třicet šest 
týdnů, váš učitel vám poví, které kapitoly si máte v týdnu přečíst 
a jaké úkoly máte splnit. Četba písem a používání tohoto 
studijního průvodce má trvat třicet až čtyřicet minut každý 
školní den, kdy se neúčastníte třídy semináře. 

Každý týden máte svému učiteli předat své písemné poznámky, 
které obsahují vaše myšlenky o písmech, a činnosti studijního 
průvodce, které jste v daném týdnu splnili. Učitel si je přečte, 
vyjádří se k nim a poznámky (sešit) vám vrátí. Mohli byste se 
rozhodnut vést poznámky ve dvou sešitech a používat je střídavě 
ob týden. Nebo byste mohli používat kroužkový blok a vyndávat 
z něho ty stránky, které se týkají vašeho studia v týdnu. Až vám 
je učitel vrátí, zařadíte je zpět do bloku. 

Seminář: forma denního studia 
Studujete-li seminář formou denního studia, budete tohoto 
studijního průvodce používat podle pokynů svého učitele. 



Studium písem 

Tento studijní průvodce byl připraven, aby vám pomohl číst, 
studovat a pochopit písma. Jelikož budete většinu svého 
studijního času věnovat četbě a přemýšlení o písmech, je zde 
zařazen tento oddíl, aby vám pomohl využít tento čas co 
nejefektivněji. 

Když byl starší Howard W. Hunter členem Kvora dvanácti 
apoštolů, poskytl členům Církve cennou radu ohledně studia 
písem, která je shrnuta níže. Jeho myšlenky si můžete napsat 
na kartičku a tu si můžete umístit tam, kde na ni při studiu 
budete vidět. 

• Čtěte pečlivě, abyste písma pochopili. 

• Studujte každý den 

• Vyhraďte si na studium pravidelnou denní dobu. 

• Studujte na místě, kde se můžete soustředit a kde nebudete 
rozptylováni nebo vyrušováni. 

• Studujte spíše po určitou dobu, než abyste jen četli určitý 
počet kapitol nebo stránek. 

• Mějte studijní plán. 

(Viz Conference Report, Oct. 1979, str. 91-93; nebo Ensign, Nov. 
1979, str. 64-65.) 

Vašemu studiu písem prospěje používání studijních pomůcek, 
které se nacházejí v Pn/vodci k písmúm, a dobré studijní 
dovednosti. 

Studiiní pomůcky v Průvodci k písmům 

Křížové odkazy 

Křížový odkaz je odkaz na verš z písem, který vás dovede 
k dalším informacím a pohledům na téma, které studujete. 
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Přečtěte si například 1. Nefiho 3:7 a 
povšimněte si poznámky pod čarou 7a. 
Vyhledejte a přečtěte si verše v písmech 
uvedené v poznámce pod čarou a 
potom se zamyslete nad tím, jak vám 
tyto verše pomohly porozumět tomu, 
jak spolu souvisejí víra a poslušnost. 
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Odkazy na Průvodce k písmům 
�6. flekl opět Bůh: Uči"me člo

věK.a k oDrazu našemu, podlé po
dobenství našeho. a ať panuji nad 
rybami mořskými, a nad ptactvem 
neDeským. i nad hovady ,  a nade 
vši zemi ,  i nad všelikým zemč
plazem hýbajíclm se na zemi. 

Prúvodce k písmúm obsahuje abe
cední seznam mnoha témat 
s odkazy na verše z písem ve 
všech čtyřech standardních dílech 
Církve. Uvádí definice a vysvět

lení mnoha biblických jmen a předmětů. I když o nich není 
zmínka v poznámkách pod čarou, můžete zkontrolovat rejstřík 
pro Knihu Mormonovu, Nauku a smlouvy a Drahocennou 
perlu, zda v něm nejsou další odkazy. 

Přečtěte si například Genesis 1:26. Při četbě vás možná zarazí 
použití množného čísla ve větě "Učiňme člověka k obrazu 
našemu". Kdo pomáhal Bohu při stvoření? Použijte Pn/vodce 
k písmúm. Najděte odkaz na písma, který jasně říká, že Ježíš 
Kristus je Stvořitel. Podívejte se do Pn/vodce k písmúm na heslo 
,,Ježíš Kristus" (str. 63) a najděte výčet dalších jmen, pod 
kterými je znám. 

Pomoc se slovy a výrazy 
Některá slova a výrazy jsou označeny níže uvedenými značkami: 

• HEB: Alternativní (náhradní) překlad z hebrejštiny 
(původního jazyka Starého zákona). 

• ŘEC Alternativní (náhradní) překlad z řečtiny (původního 
jazyka Nového zákona). 

• TJ: Vysvětlení idiomů (slov nebo výrazů používaných kon
krétním způsobem v době, kdy byla písma napsána, které se 
dnes ale obvykle nepoužívají) a obtížných konstrukcí. 

• NEBOLI: Objasnění významu archaických (starých) výrazů. 

fl 1'1' Abnlharnova 
smlouv(l. 

60 Mos. 3:] 5. 
702.· efi2:13. 

II pp Stvoření, stvořiti. 
12 111 11E8 clwzn, což 

:znamená "viděl ve 

vidéní/·. To znamená, 
že Izaiášlbddtel 
tutl.) poselství od 
Pánil skrze vidění. 

b lzni,'is, kapitLlly 2-14, 

jsou citovány 
z mosazných desek 
Nefim ve 2. efim 
12-24; v textu jsoll 
určité rozdíly, ktéryrn 
je třeba věnova ti 
pozornost. 

2I/J,d3:17. 
1'1' Slon. 

II 1'1' Chrám, dt Dl Pán 
,. aS 4lJ:25. 

311 1'1' Kráceti. kráčeti 

Jak vám význam hebrejského slova "chaza" v 2. Nefim 12:1 
pomáhá pochopit, jak mohl Izaiáš "vidět" slovo? 

Překlad Bible od Josepha Smitha 
Pán přikázal proroku Josephu Smithovi, aby studoval Bibli a 
usiloval o zjevení, aby získal její úplnější a věrnější překlad (viz 
NaS 37:1; 45:60; 73:3-4). Prorok Joseph Smith následně znovuzřídil 
mnoho důležitých pravd a učinil mnoho významných změn 
v pasážích z Bible, které byly patrně špatně přeloženy, byly 
nejasné nebo neúplné (viz Články víry 1:8). Tato verze s 
inspirovanými změnami se nazývá "Překlad Josepha Smitha". 



Tento překlad se ve zkratce uvádí jako "PJs". Některé ze změn, 

které Joseph Smith učinil, se nacházejí ve "Výběru z překladu 

Bible od Josepha Smitha" v Průvodci k písmúm na straně 203. 

Tehdy Ježíš • veden jest na 
poušf od Ducha, aby pokoušin 
byl od ďábla. ·Mark.l,12. Lok.4,t. 

2. A postiv se • čtyfidceti dnů 
a čtyfidceti no�h l���r.' I �!:�r�k 

3. A pfistoupiv k němu • po
kušitel, řekl: Jsi-li Syn Boft, 
rciž. ať kameni toto chlebové 
jsou. *1 Telll.S.5. 

4. On pak odpovidaje, tekl: Psá
noť jest : • Ne samým chlebem 
živ bude člověk, ale každým slo
vem vycházejicfm skrze ústa 
Bož!. *v M.R,S. 

5. Tedy pojal jej ďábel do sva-
tého města. a postavil ho na vr· 
chu chrámu. 

. 

6. A řekl mu: Jsi-li Syn Boll. 
spustit se dolu; nebo • psáno 
jest, že andělům svým pfikázal 
o tobě, a na ruce uchop' tebe, 
abys někde o kámen nohy své 
neurazil. ·z.'n.ll.1�. 

Přečtěte si Matouše 4:1-6. Jakou 

důležitou pomůcku poskytuje 

Překlad Josepha Smitha pro tyto 

veše? (Viz Pn/vodce k písmúm, 

str. 210.) 

Biblické mapy a fotografie 
Biblické mapy a fotografie, které se nacházejí v Průvodci k písmúm, 
jsou užitečné pro vyhledávání míst, o kterých se hovoří v písmech. 

Chronologie církevní historie, mapy a fotografie 
V roce 1999 Církev přidala k trojkombinaci nové mapy a fotografie. 

Ty se podobají odpovídajícím mapám a fotografiím ve vydání 

Bible krále Jakuba Svatých posledních dnů. Tento oddíl také 

zahrnuje chronologický přehled církevních historických událostí. 

Záhlaví kapitol, záhlaví oddílů a shrnutí veršů 
Záhlaví kapitol a oddílů a shrnutí veršů vysvětlují nebo uvádějí 

důležité informace o historickém pozadí, které vám pomohou 

porozumět tomu, co čtete. Jaké užitečné informace například 

získáte četbou záhlaví k 89. oddílu Nauky a smluv? 

Studijní pomůcky nacházející se ve vydání Písem Svatých 

posledních dnů jsou jako knihovnička příruček - vše je na 

jednom místě! 

Studiiní dovednosti 
Nefi řekl "hodujte na slovech Kristových" (2. Nefi 32:3) a Ježíš 

přikázal Nefitům, aby v písmech "hledali pilně" (3. Nefi 23:1). 

Tento druh studia znamená více než pouhé rychlé pročítání písem. 

Níže uvedené náměty a dovednosti vám pomohou, abyste se 

toho při svém studiu naučili více. Jsou rozděleny do tří různých 

kategorií: před četbou, během četby a po četbě. 

Před četbou 
Modlitba 

Písma byla napsána skrze 

inspiraci. Proto jim nejlépe 

rozumíme, když máme 

společenství s Duchem. Ve 

Starém zákoně čteme o knězi 

Ezdrášovi, který si "uložil 

v srdci svém, aby zpytoval 

zákon Hospodinův" (Ezdráš 

7:10). Pokaždé, když se 

chystáte číst písma, připravte 

své srdce modlitbou. 
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Získejte infonnace o historickém pozadí 

Porozumění historickému 

pozadí písem vám pomůže 

získat při četbě hlubší pocho

pení. Prúvodce k písmúm posky

tuje informace o historickém 

pozadí a stručný přehled 

obsahu a hlavních témat každé 

knihy. Záhlaví oddílů v Nauce 

a smlouvách poskytují stručné 

vysvětlení historického pozadí 

zjevení. Rejstřík na konci troj

kombinace rovněž obsahuje užitečné informace. Budete-li mít 

čas, můžete se rovněž obrátit na další knihy a příručky vydané 

Církví, které osvětlují pozadí verše, který čtete. 

Klaďte si otázky 

Než začnete číst, je užitečné položit si například tyto otázky: 

"Kdo napsal tyto verše?" "Komu?" "Proč je toto učení obsaženo 

v písmech?" "Co se chci při dnešní četbě dozvědět nebo 

naučit?" a "Co Pán chce, abych se z těchto veršů naučil?" Při 

čtení písem hledejte odpovědi na své otázky. Mějte na paměti, 

že můžete rovněž použít studijní pomůcky v Průvodci k písmům 
nebo hledat odpovědi v církevních příručkách a publikacích. 

Čtěte záhlaví kapitol a shrnutí veršů 

Během četby 
Neobávejte se zastavit 

Záhlaví kapitol a shrnutí 

veršů jsou jednoduchá shrnutí 

hlavních myšlenek kapitoly 

nebo oddílu. Přečtení záhlaví 

kapitoly před zahájením četby 

kapitoly není pouze dobrým 

studijním návykem, ale také 

vám pomůže připravit se na 

kladení otázek a hledání 

odpovědí během četby. 

Zlato zpravidla jen tak neleží na zemi - musíte je vydolovat 

nebo vyrýžovat. Vaše studium písem bude mnohem cennější, 

zpomalíte-li nebo zastavíte-li se a provedete-li některou z níže 

uvedených činností. 

Vyhledejte význam slov, kterým nerozumíte 

Používejte slovník. Vyhledání 

významu slova, o kterém si 

myslíte, že je již znáte, vám 

může někdy poskytnout hlubší 

pochopení. Oddíl "Porozumění 

písmům" této příručky vám 

pomůže pochopit obtížná slova 

a spojení. 

Buďte si vědomi toho, že Pán 

někdy inspiroval své proroky, 

aby do svých spisů zahrnuli 

vysvětlení, která nám pomohou 

poznat význam slov a spojení. 

Přečtěte si například Mosiáše 

3:19 a zjistěte, co řekl král 

Beniamin o tom, co znamená 

stát se takovým jako dítě. 



Používejte studijní pomůcky v Průvodci k písmům 

Viz oddíl "Studijní pomůcky v Průvodci k písmům" na 

stranách 2-3. 

Vztahujte písma na sebe 

Používejte své vlastní jméno ve verši, pomůže vám to k tomu, 

že vaše učení písem se stane osobnějším. Například jak odlišně 

bude znít verš, když "člověka" v Mojžíšovi 1:39 nahradíte svým 

vlastním jménem? 

Představujte si 

Představujte si v mysli, co se odehrává. 

Například při čtení Genesis 37 si 

představujte, jak byste se cítili, kdybyste 

byli jedním z mladších bratrů v rodině 

a všichni starší bratři by vás nenáviděli 

nebo by na vás žárlili. 

Písma nás občas vyzývají, abychom si 

něco představili. Přečtěte si Almu 

5:15-18 a zastavte se, abyste učinili to, 

co Alma navrhuje. Věnujte určitý čas zapsání pocitů, které jste 

měli při představování si toho, k čemu tyto verše nabádají. 

Hledejte spojovací výrazy 

Mezi spojovací výrazy patří a, ale, protože, tudíž a nicméně. Při 

čtení těchto slov si povšimněte, jak vám pomáhají porozumět 

dvěma či více myšlenkám. Někdy ukazují, jak jsou dvě nebo 

více věcí podobné nebo odlišné. 

Například, přemýšlíte-li o tom, co naznačuje slovo pro v Mosiášovi 

26:2-3, můžete se naučit důležité pravdě o studiu písem. 

2 ,-,v<'řIlJ tomu, co bylo ře/leno 
zkřis.,ni mrtvý h, II také 

nevči'i1i II pfichod KtiSIi\, 
3 A nynl, prO SV)U n 'Vlrll ne

mohli "rozuméti slov u B02:f111ll; 
il �n;l (' jeji h bylo zalvrzelé. 

Pro naznačuje vztah příčiny 

a následku mezi nevírou 

lidí a jejich neschopností 
porozumět písmům a 

slovům proroků. 

Přečtěte si Nauku a smlouvy 45:30-32 a povšimněte si, jak slovo 

ale ukazuje kontrast mezi stavem zlovolných a spravedlivých 

v posledních dnech. 

30 A v ortom pokolení se časy 
poh"rH� Jl<lplni. 

3'1 A budou v onom 'pokolení 
žíti lid', kt ří n 'pam; nau, du
kud neuvidí překypujicf ·po
Itromy; nl:!bot' pustošíd nl:!mo 

pokryje zemi. 
2 AI učedníci moji budou 

·státi na svatých mlstech a nepo
hnoll -ei aLe mezi zJovolnými 
budou lidé pozdvihovau hlas 
sv{Jj a blldo I ";>;IOťe6ti Bohu a 

umírati. 

Hledejte schémata 

Zdůrazňující slovo ale nás 

může ujistit, že spravedliví 

budou ušetřeni některých 

zničení před druhým 

příchodem. 

Ve 2. Nefim 31:2 Nefi řekl, že chce napsat několik slov o nauce 

Kristově. Potom ve verši 21 

vydal svědectví, že právě 

vysvětlil nauku Kristovu. 

Když víme, že Nefi mezi 

verši 2 a 21 učil nauce 

Kristově, máme se vrátit a 

máme dále studovat Nefiova 

slova, abychom zjistili, co je 

naukou Kristovou. 
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Dalším příkladem hledání schémat je hledání prorokova 

vysvětlení příčiny a následku tak, že sledujeme, jak používá 

slova jestliže a potom. V knize Leviticus 26 prorokoval Mojžíš 

o požehnáních nebo prokletích, která přijdou na děti Izraele. 

Podívejte se na verše 3-4, 18,23-24,27-28 a 40-42 a povšimněte 

si, že Mojžíš použil schéma jestliže/potom, když učil syny 

Izraelské o tom, co se stane, budou-li poslušní nebo naopak 

neposlušní Pánových přikázání. 

Opakování slova nebo myšlenky je dalším schématem, které 

můžeme hledat. Například si povšimněte, kolikrát se ve 

3. Nefim 11 nachází slovo křtíti. 

Hledejte v písmech seznamy 

Seznamy vám pomohou jasněji pochopit, čemu Pán a Jeho 

proroci učí. Desatero přikázání je seznamem (viz Exodus 20). 

Blahoslavenství ve 3. Nefim 12:3-11 jsou jasným seznamem. 

Nalezení dalších seznamů může vyžadovat trochu více úsilí. 

Například z Nauky a smluv 68:25-31 vypište seznam toho, co 

Pán vyžaduje, aby rodiče učili své děti. 

Pokládejte si otázky 

Pokračujte v pokládání otázek, jak jste byli poučeni v oddíle 

"Před četbou". Během četby můžete přeformulovat otázky, které 

jste si položili před ní, nebo můžete přijít s úplně jinými otázkami. 

Hledání odpovědí na otázky je jedním z nejdůležitějších způ

sobů, kterým získáváme ze svého studia písem větší poro

zumění. Jednou z nejdůležitějších otázek, kterou si můžeme 

položit, je "Proč Pán inspiroval pisatele, aby toto zahrnul do 

písem?" Hledejte zřetelná vodítka, která pisatelé občas 

zanechávají, když řeknou něco jako "a tak vidíme". 

Odpovídejte na otázky položené v písmech 

Pán mnohokrát klade otázky a potom na ně odpovídá. 

Nefitských učedníků se zeptal: "Jakými lidmi máte býti?" 

Potom odpověděl: ,Jako já jsem" (3. Nefi 27:27). 

Jindy jsou otázky položeny, ale odpověď není dána - obyčejně 

proto, že si autor myslí, že je zřejmá. Někdy však pisatelé 

neuvádějí odpověď, protože položená otázka může vyžadovat 

určité přemýšlení a odpověď není možná okamžitá. Přečtěte si 

například Almu 5:14-33 a odpovězte na otázky v těchto verších, 

jako kdybyste tam byli. 

Hledejte modely a symbolické významy 

Proroci často používají symboly a obrazy (modely), aby s větší 

mocí sdělili své poselství. Například podobenství umožňují sdělit 

poselství prostě, a zároveň tak, aby pojalo mnohem hlubší 

význam. Příběh v podobenství činí ponaučení zapamatovatel

nějším a smysluplnějším. 

Níže uvedené návrhy vám mohou pomoci porozumět 

symbolům v písmech: 

1. Hledejte výklad v samotných písmech. Například v 1. Nefim 8 

měl Lehi vidění. Nefi měl později vidění, ve kterém viděl 

totéž, co jeho otec, spolu s výkladem symbolů v otcově vidění 

(viz 1. Nefi 11-14). Výklad lze někdy nalézt za použití 

křížových odkazů v poznámkách pod čarou. 

2. Přemýšlejte o charakteristických vlastnostech symbolu a o tom, 

čemu vás symbol může naučit. Alma použil tuto dovednost, 

když svému synu Helamanovi vysvětloval Liahonu (viz 

Alma 37:38-47). 



3. Podívejte se, zda vás symbol učí něco o Spasiteli. Pán řekl 
Adamovi, že všechny věci o Něm vydávají svědectví (viz 
Mojžíš 6:63). Jak například různé prvky v příběhu o 
Abrahamově oběti jeho syna Izáka svědčí o oběti Ježíše 
Krista? (Viz Genesis 22:1-19; Jákob 4:5). 

Pište 

Mějte u sebe papír nebo sešit, 
abyste si zapsali myšlenky, 
které si chcete zapamatovat, 
například seznamy, hlubší 
pochopení, které jste získali, 
nebo jaké pocity ve vás 
vyvolalo něco z toho, co jste 
četli. Abyste si tyto myšlenky 
nebo pochopení připomenuli 
při příštím čtení, můžete si je 
rovněž zapsat na okraj stránky 
svých písem. 

Mnozí lidé si ve svých písmech 
rádi označují důležitá slova a 
spojení. Neexistuje jediný 
správný způsob, jak to dělat. (Nemusíte to dělat vůbec.) Někteří 
lidé si kroužkují čísla veršů nebo zvýrazňují či podtrhují důležitá 
slova a spojení, která verši dodávají zvláštního významu. Dalším 
způsobem, jak si vyznačovat v písmech, je napsat si na okraj 
křížový odkaz na jiný verš. Když to uděláte u několika veršů 
pojednávajících o stejném tématu, získáte tím řetězec veršů 
týkajících se konkrétního tématu, který můžete najít tím, že 
vyhledáte kterýkoli verš v tomto řetězci. Označování veršů 
v písmech vám může často pomoci rychleji najít důležité verše. 

Po četbě 

Přemítejte 

Přemítat znamená o něčem hluboce přemýšlet, klást si otázky a 
vyhodnocovat to, co znáte, a to, čemu jste se naučili. Písma toto 
někdy nazývají "přemyšlováním" (viz Jozue 1:8). V písmech 
existuje několik dobrých příkladů, kdy důležitá zjevení přišla 
v důsledku přemítání, zejména přemítání nad písmy (viz NaS 
76:15-20; 138:1-11). 

Vztahujte písma na sebe 

Vztahovat písma na sebe 
znamená porovnávat je se 
svým vlastním životem. Abyste 
písma na sebe vztahovali, 
musíte si klást otázky jako 
"Jakým zásadám evangelia se 
učí ve verších, které právě čtu?" 
a "Jak se tyto zásady týkají 
mého života?" Důležitou 
součástí vztahování písem na 
sebe je naslouchání nabádání 
Ducha, který, jak slíbil Pán, 
"uvedeť vás ve všelikou 
pravdu" (Jan 16:13). 

Například Nefi vztahoval písma na sebe a svou rodinu tak, že 
některé zásady, kterým učil Izaiáš, uplatňoval v jejich situaci. Učil 
své bratry, že oni, stejně jako synové Izraelští, zbloudili od Boha -
nikoli Bůh od nich. Také je učil, že budou-li činit pokání, Pán bude 
milosrdný a odpustí jim (viz 1. Nefi 19:24; 21:14-16). Nefi řekl, 
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že vztahováním Izaiášových slov na sebe a jeho bratry vzrostla 
jejich víra v Ježíše Krista jako Vykupitele (viz 1. Nefi 19:23). 

Čtěte opakovaně 

Když čteme nějakou pasáž písem poprvé, nerozumíme všemu. 
Opravdové pochopení písem ve skutečnosti vyžaduje celoživotní 
studium. Často začínáme 
v písmech vidět schémata, 
lépe si představujeme to, o 
čem hovoří, a hlouběji jim 
rozumíme teprve po druhém 
nebo třetím přečtení. Při 
opakovaném čtení můžete 
hledat nová učení nebo klást 
jiné otázky. Pokud se pokusíte 
svými slovy napsat příběh 
nebo jen jeden či dva verše, 
zjistíte, zda rozumíte tomu, co 
čtete, či nikoli, a pomůže vám 
to lépe porozumět písmům. 

Pište 

Někteří lidé si vedou deník, do kterého si zapisují hlavní 
myšlenku toho, co čtou, jaké to v nich vyvolává pocity, nebo co 
z toho, co čtou, se týká jejich života. Používáte-li tuto příručku 
při semináři formou domácího studia, pro obdržení kreditu se 
od vás vyžaduje, abyste si vedli sešit, do kterého si budete dělat 
poznámky. Tento sešit vám poslouží jako deník studia písem. 

Uplatňujte 

Je také dobré hovořit o tom, 
co čtete, s druhými. Zapsání 
poznámek, které vám 
připomenou, o čem chcete 
hovořit, a diskuse o tom, 
čemu jste se naučili, vám 
pomůže pochopit více 
z toho, co čtete, a pomůže 
vám to zapamatovat si to. 

Poznání, které získáváte z písem, nabývá skutečné hodnoty pouze 
tehdy, když podle něho žijete. Větší blízkost Pánu a pocit pokoje, 
který dává On, představují jenom část požehnání, která přicházejí 
k těm, kteří žijí podle evangelia. Kromě toho Pán řekl, že těm, 
již žijí podle toho, čemu se učí, bude dáno více, zatímco ti, již 
podle toho nežijí, ztratí poznání, které už mají (viz Alma 12:9-11). 

"Hodujte na slovech Kristových; neboť vizte, slova 
Kristova vám řeknou vše, co máte činiti" (2. Nefi 32:3). 



Rozvrh četby Knihy Mormonovy 

Dny, kdy jsem četl(a) 
deset minut nebo déle 

Týden 1 

Týden 2 

Týden 3 

Týden 4 

Týden 5 

Týden 6 

Týden 7 

Týden 8 

Týden 9 

Zadané kapitoly, které 
jsem přečetl(a) tento týden 

"Studium písem" 
"Titulní strana Knihy Mormonovy" 

"Úvod, svědectví, ... " 1. Nefi 1 2 

1. Nefi 3 4 5 6 7 8 9 10 

l. Nefi II 12 13 14 15 16 

l. Nefi 17 18 19 20 21 22 

2. Nefi 1 2 3 4 5 

2. Nefi6 7 8 9 10 

2. Nefi II 12 13 14 15 16 17 18 192021 22 23 24 

2. Nefi 25 26 27 28 29 30 

2. Nefi 31 32 33 Jákobova 1 2 3 4 

Týden 10 Jákob 5 6 7 Enos 1 Jarom 1 

Týden 11 Dm ni 1 Slova Mormonova 1 Mosiáš 1 2 3 

Týden 12 Mosiáš 4 5 6 7 8 9 10 

Týden 13 Mosiáš II 12 13 14 15 16 1718 

Týden 14 Mosiáš 19 20 21 22 23 24 25 

Týden 15 Mosiáš 26 27 28 29 Alma 1 

Týden 16 Alma 2 3 4 5 6 7 

Týden 17 Alma 8 9 10 II 12 13 

Týden 18 Alma 14 15 16 17181920 

Týden 19 Alma 21 22 23 24 25 26 

Týden 20 Alma 27 28 29 30 31 32 33 

Týden 21 Alma 34 35 36 37 38 

Týden 22 Alma 39 40 41 42 43 44 

Týden 23 Alma 45 46 47 48 49 50 

Týden 24 Alma 51 52 53 54 55 56 

Týden 25 Alma 57 58 59 60 61 62 63 

Týden 26 Helaman 1 2 3 4 5 6 

Týden27 Helaman7 8 9 1011 12 

Týden 28 Helaman 13 14 15 16 3. Nefi 1 2 

Týden 29 3. Nefi 3 4 5 6 7 8 9 10 

Týden 30 3. Nefi II 12 13 14 15 16 17 

Týden 31 3. Nefi 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Týden 32 3. Nefi 27 28 29 30 4. Nefi 1 Mormon 1 2 

Týden 33 Mormon 3 4 5 6 7 8 9 

Týden 34 Eter 1 2 3 4 5 6 7 8 

Týden 35 Eter 9 10 II 12 13 14 15 

Týden 36 Moroni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Víteite u Knihy Mormonovy 

Kniha Mormonova, 
další svědectví o Ježíši Kristu 
Možná se vás někdo zeptal, nebo jste sami přemýšleli o tom, "Co 
je to Kniha Mormonova?". Pán prohlásil, že Kniha Mormonova 
"obsahuje záznam padlého lidu a plnost evangelia Ježíše Krista" 
(NaS 20:9). Také řekl, že Kniha Mormonova dokazuje, že Bible 
je pravdivá a že Bůh povolává a inspiruje proroky dnes, stejně 
jako to činil v dávných dobách (viz NaS 20:10-12). 

Aby bylo světu jasné, co je Kniha Mormonova, starší Boyd K. 
Packer, člen Kvora dvanácti apoštolů, v roce 1982 prohlásil: "Na 
základě nedávného rozhodnutí Bratří ponese Kniha Mormonova 
od této doby titul ,Kniha Mormonova' s podtitulem ,Další 
svědectví o Ježíši Kristu'." (Conference Report, Oct. 1982, 75; 

nebo Ensign, Nov. 1982, 53.) 

Základní úlohou Knihy Mormonovy je zaprvé "přesvědčení Židů 
a pohanů [každého], že Ježíš je Kristus, Věčný Bůh, zjevující se 
všem národům" (titulní strana Knihy Mormonovy). Druhým 
účelem Knihy Mormonovy je dokázat světu, že Joseph Smith je 
pravý prorok Boží, a Církev je tedy pravdivá a následní proroci 
tedy hovoří ve jménu Boha (viz NaS 20:8-12). Třetím účelem je 
,,[přesvědčit] lidi, aby přišli k Bohu Abrahamovu a Bohu Izákovu 
a Bohu Jákobovu a byli spaseni" (1. Nefi 6:4). 

Jaký význam pro mě muže 
mít studium Knihy Mormonovy? 
Někteří lidé se podivují nad tím, proč kromě Bible potřebujeme 
i Knihu Mormonovu. Když byl president Ezra Taft Benson 
presidentem Kvora dvanácti apoštolů, učil: 

"Kniha Mormonova, záznam Jozefův, potvrzuje a objasňuje Bibli. 
Odstraňuje kameny úrazu, znovuzřizuje mnohé jednoduché a 
drahocenné věci. Vydáváme svědectví, že když se Bible a Kniha 
Mormonova používají společně, zahanbují falešné nauky, 
ukončují sváry a zakládají pokoj. (Viz 2. Nefi 3:12.) 

Nepotřebujeme dokazovat, že Kniha Mormonova je pravdivá. 
Kniha je svým vlastním důkazem. Vše, co musíme dělat, je číst 
ji a hlásat ji! Souzena není Kniha Mormonova - to lidé světa, 
včetně členů Církve, jsou souzeni, pokud jde o to, jak nakládají 
s tímto druhým svědectvím o Kristu. 

Vydávám svědectví, že Kniha Mormonova je slovo Boží; a že 
Ježíš je tedy Kristus, Joseph Smith je prorok, Církev Ježíše Krista 
Svatých posledních dnů je pravdivá, se svými oprávněnými 
služebníky, aby dnes vykonávala obřady spásy." (Conference 
Report, Oct. 1984, 7; nebo Ensign, Nov. 1984,8.) 
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Kniha Mormonova skutečně obsahuje "slova Kristova" (viz 
2. Nefi 33:10-11; Moroni 10:26-27). Když začínáte svou pouť touto 
knihou, hledejte Spasitele a hodujte na Jeho slovech. Naleznete 
Ho a budete dobře nasyceni. Modlete se a přemítejte. Obdržíte 
odpovědi na své otázky a obavy, buď skrze inspirovaná slova, 
která vaší pozornosti přinese Duch, nebo skrze nepřekonatelného 
ducha knihy samotné, ducha, který vás uvede v soulad 
s procesem zjevení. 

Často se řiďte Moroniovým slibem, že budete-li se "tázati 
s upřímným srdcem, s opravdovým záměrem, majíce víru 
v Krista, on vám projeví jejich pravdivost, mocí Ducha Svatého. 

A mocí Ducha Svatého můžete znáti pravdu ohledně všech 
věcí" (Moroni 10:4-5). 



, 

� Uvodní stránky Knihy Mormonovy � 

Titulní strana 
Jak a proč byla napsána 

Kniha Mormonova 

Titulní stranu Knihy Mormonovy napsal Moroni, syn 
Mormom"tv. Prorok Joseph Smith vysvětlil: "Titulní strana 
Knihy Mormonovy je doslovným překladem vyňatým 
z poslednfho listu na levé straně souboru neboli knihy z desek, 
který obsahoval záznam, jenž byl přeložen, jehož celý jazyk 

je povšechně vzato totožný se všemi hebrejskými spisy; a 
ona řečená titulnf strana není na žádný zp�"tsob modernzno 
slohu, ani mého, nebo kteréhokoli člověka, který žil nebo žije 
v tomto pokolení" (History of the Church, 1:71). 
Titulnf strana vysvětluje, jakou mocí byla Kniha Mormonova 
napsána a jakou mocí vyjde na světlo v poslednfch dnech. 
Moroni rovněž uvádf několik důvodů, proč byl tento posvátný 
záznam napsán a zachován, aby se objevil v našI' době. 

Porozumění písmum 

Titulní strana 
Zkrácení - Zkrácená verze 

Titulní strana - Co znamená "Dům Izraele", "Židé" 
a "pohané"? 
Jákob, syn Izáka a vnuk Abrahama, dostal od Pána jméno Izrael 

(viz Genesis 32:28). "Dům Izraele" odkazuje na jeho potomstvo 
(viz Pn/vodce k písrm/m, ,,Izrael", str. 55). "Žid" původně 
označovalo příslušníka kmene Juda, nabylo ale také významu 
kdokoli z království Judy, i když ve skutečnosti není z kmene 
Judova (viz Prúvodce k písmúm, "Židé", str. 201). "Pohané" 
znamená "národy" a týká se těch, již nejsou z domu Izraele, 
nebo těch, již nevěří v Boha Izraele (viz Prúvodce k písmúm, 

"Pohané", str. 124). V Knize Mormonově se slovo pohané týká 
také těch, kteří žili v národech mimo zemi Izrael nebo kteří 
z nich přišli, bez ohledu na jejich rodovou linii. 

Studium písem 1I:iiiiiiii�� 
Při studiu titulní strany Knihy Mormonovy proveďte činnost A. 

A Najděte účely 

V prvním odstavci titulní strany Moroni vysvětluje, že Kniha 
Mormonova byla napsána "cestou přikázání, a také duchem 
proroctví a zjevení". Ve druhém odstavci uvedl několik účelů, 
nebo důvodů, proč Bůh přikázal vést tyto záznamy. Najděte co 

nejvíce těchto účelů a zapište si je do svého sešitu. Zakroužkujte 
jeden z nich, který má pro vás největší význam. 

Úvod, svědectví, 
stručné vysvětlení a 
názvy a pořadí knih 

Tyto úvodní stránky obsahují cenné informace, které vám 
pomohou porozumět Knize Mormonově, a vážit si jí. 
Nepřeskakujte je. Myšlenky obsažené na těchto stránkách 
vám dají základ, který budete potřebovat pro porozumění 
posvátnému záznamu. 

Porozumění písmum 

Úvod 
Zmátl jazyky (odstavec 2) -

Učinil jazyky odlišné 

Předpisy (odstavec 6)

Přikázání, zásady 

Božskost (odstavec 7-8)

Pocházet od Boha 

Úvod, odstavec 6 - Co je závěrný kámen? 

Kniha Mormonova je závěrným kamenem našeho náboženství. 
Prorok Joseph Smith řekl, že "Kniha Mormonova je nejsprávnější 
ze všech knih na zemi a závěrný kámen našeho náboženství" 
(History oj the Church, 4:461). Řekl také: "Odejměte Knihu 
Mormonovu a zjevení, a kde je naše náboženství? Žádné 
nemáme!" (History oj the Church, 2:52.) 

President Ezra Taft Benson vysvětlil: 

"Závěrný kámen je ústřední kámen klenby. Drží všechny ostatní 
kameny na místě, a je-li odstraněn, klenba se zřítí. 

Existují tři důvody, pro které je Kniha Mormonova závěrným 
kamenem našeho náboženství. Je závěrným kamenem našeho 
svědectví o Kristu. Je závěrným kamenem naší nauky. Je 
závěrným kamenem našeho svědectví. 
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Kniha Mormonova je 
závěrným kamenem našeho 
svědectví o Ježíši Kristu, který 
sám je úhelným kamenem 
všeho, co děláme. S mocí a 
jasností vydává svědectví o 
Jeho skutečností ... 

Kniha Mormonova je také 
závěrným kamenem nauky 
o vzkříšení. Jak o tom 
byla zmínka již dříve, Pán 
sám prohlásil, že Kniha 
Mormonova obsahuje ,plnost 
evangelia Ježíše Krista' (NaS 
20:9). To neznamená, že 
obsahuje každé učení, každou 
nauku, která byla kdy zjevena. 
Spíše to znamená, že v Knize 
Mormonově najdeme plnost 

těch nauk, které jsou vyžadovány pro naši spásu. A ty jsou 
vyučovány jasně a prostě, aby se i děti mohly učit cestám spasení 
a oslavení. Kniha Mormonova nabízí mnohé, co rozšiřuje naše 
pochopení nauk spásy. Bez ní by většina z toho, čemu se učí 
v jiných písmech, nebyla zdaleka tak jasná a drahocenná. 

A konečně Kniha Mormonova je závěrným kamenem svědectví. 
Právě tak, jako se zřítí klenba, je-li odstraněn závěrný kámen, 
tak celá Církev stojí nebo padá s pravdivostí Knihy Mormonovy. 
Nepřátelé Církve tomu jasně rozumějí. Proto jdou tak daleko ve 
snaze vyvrátit Knihu Mormonovu, neboť kdyby mohla být 
zdiskreditována, byl by s ní zdiskreditován i prorok Joseph 
Smith. Stejné je to i s naším nárokem na klíče kněžství, zjevení a 
znovuzřízenou Církev. Ale podobně, je-li Kniha Mormonova 
pravdivá - a miliony nyní dosvědčují, že mají svědectví Ducha, 
že vskutku pravdivá je - potom musí člověk přijmout tvrzení o 
znovuzřízení a vše, co ho doprovází." (Conference Report, Oct. 
1986, 4-5; nebo Ensign, Nov. 1986, 5-6.) 

Úvod - Proroci svědčí o Knize Mormonově 
President Marion G. Romney, který byl členem Prvního 
předsednictva, řekl: "Máme-li se vyvarovat přijímání zla 
světa, musíme se ubírat směrem, který bude každý den sytit 
a zaměstnávat naši mysl věcmi ducha. Neznám lepší způsob, 
jak toho dosáhnout, než každodenní četbou Knihy Mormonovy." 
(Conference Report, Apr. 1980, 8 8; nebo Ensign, May 1980, 66.) 

Všichni proroci posledních dnů svědčili o důležitosti studia 
Knihy Mormonovy. President Ezra Taft Benson řekl: "V té knize 
je síla, která začne proudit do vašeho života v okamžiku, kdy ji 
začnete vážně studovat. Naleznete větší moc odolávat pokušení. 
Naleznete moc vyvarovat se oklamání. Naleznete moc zůstat na 
přímé a úzké cestě. Písma jsou nazývána ,slova života' (NaS 
84: 85) a nikde to neplatí více než u Knihy Mormonovy. Když po 
těchto slovech začnete hladovět a žíznit, budete nacházet život 
ve stále větší hojnosti." (Conference Report, Oct. 1986, 6; nebo 
Ensign, Nov. 1986, 7.) 

President Gordon B. Hinckley řekl: "Chtěl bych vybídnout 
každého muže a ženu ... a každého chlapce a dívku, kteří jsou 
dost staří, aby uměli číst, aby si v průběhu příštího roku znovu 
přečetli Knihu Mormonovu. Byla napsána, aby přesvědčila Židy 
i pohany, že Ježíš je Kristus. Není nic důležitějšího, co bychom 
mohli dělat, než upevňovat ve svém osobním životě ne otřesitelné 
přesvědčení, že Ježíš je Kristus, žijící Syn žijícího Boha. Za tímto 
účelem tato pozoruhodná a úžasná kniha vyšla na světlo. Chtěl 

bych navrhnout, abyste si ji znovu přečetli a vzali si tužku, 
červenou, máte-li ji, a udělali si malou značku pokaždé, kdy je 
v této knize odkaz na Ježíše Krista. A když to uděláte, získáte 
opravdu skutečné přesvědčení, že toto je vskutku další svědectví 
o Pánu Ježíši Kristu." (Teachings oj Gordon B. Hinckley [1997], 44.) 

Svědectví tří svědků 

Milost Boha Otce - Boží dary 
a moc 

Oliver Cowdery David Whitmer Martin Harris 

Svědectví tří svědků - Co znamená "zbavíme šat svůj 
krve všech lidí"? 
Krev, jak je použita v tomto výrazu, je symbolem hříchu. 
Těm, již od Pána přijímají povolání svědčit světu, je řečeno, 
že budou-li věrně učit a vydávat svědectví, očistí se od krve 
světa. Nebudou-li ve svých povoláních věrní, ponesou určitou 
zodpovědnost za hříchy těch, kterým mohli pomoci poznat 
pravdu (viz Jákob 1:18-19). 

Svědectví osmi svědků - Proč Bůh povolal tolik svědků? 
Pán prohlásil, že "v ústech dvou neb tří svědků staneť každé 
slovo" (viz 2. Korintským 13:1). Když byl starší Joseph Fielding 
Smith členem Kvora dvanácti apoštolů, vysvětlil: ,,[Boží] slovo 
bylo vždy hlásáno ústy řádně ustanovených svědků, již byli 
určeni svědčit o jeho díle. Kniha Mormonova nemohla vyjít 
žádným jiným způsobem, než jak se stalo, a naplnit přitom zákon. 
Její proroci prohlašovali, že Pán vzbudí tolik ,svědků, kolik se 
mu bude zdáti dobré' [viz 2. Nefi 27:12-14], aby založil své dílo." 
(The Restoration oj All Things [1945], 107.) 

Svědectví proroka Josepha Smitha 

Pramen, z něhož vzešli 

(strana 1, odstavec 7) - Místo, 
odkud původně přišli 

Dosvědčeno božským potvr

zením (strana 4, odstavec 3) -
Stalo se tak, jak řekl Bůh 

Stručné vysvětlení Knihy Mormonovy 

Světské dějiny (odstavec 2) -

Dějiny králů, válek a tak dále 

Stručné vysvětlení - Jak jsou v Knize Mormonově 
zastoupeny jednotlivé druhy desek? 
Ilustrace na straně 11 této příručky pomáhá vysvětlit, jak do 
sebe společně zapadají jednotlivé druhy desek, aby vytvořily 
záznam Knihy Mormonovy. Povšimněte si, že toho bylo napsáno 
mnohem více, než mohli Mormon a Moroni zahrnout na 
Mormonovy desky (viz Helaman 3:14-15; Eter 15:33). 

Studium písem 
Při studiu úvodu, svědectví a stručného vysvětlení proveďte 
dvě z níže uvedených činností (A-F). 



A Co pro vás znamenají? 

V citátu proroka Josepha Smitha v odstavci 6 úvodu se nacházejí 
tyto tři zásady o Knize Mormonově. Ve svém sešitě vysvětlete, 
proč je každá zásada pravdivá a co pro vás znamená. Jako 
pomůcku použijte informace v úvodu a v oddílu "Porozumění 
písmům". 

1. Kniha Mormonova je "nejsprávnější ze všech knih na zemi". 

2. Kniha Mormonova je "závěrným kamenem našeho 
náboženství" . 

3. Člověk se "dodržováním jejích předpisů přiblíží Bohu více 
nežli prostřednictvím kterékoli jiné knihy". 

B Zhotovte závěrný kámen klenby 

Za použití dřevěných kostek nebo jiného vhodného materiálu 
postavte klenbu (viz obrázek klenby na str. 8). Na závěrný 
kámen napište "Kniha Mormonova". Vezměte svou klenbu 
do třídy a ukažte, jak závěrný kámen drží klenbu pohromadě. 

C 
Jak mohu poznat, že je Kniha Mormonova 
pravdivá? 

Přečtěte si poslední dva odstavce úvodu a ve svém sešitě 
vysvětlete, co musíte dělat, abyste obdrželi svědectví od Ducha, 
že je Kniha Mormonova pravdivá. 

D O čem svědčili? 

1. Vypište si, co viděli a slyšeli tři svědkové a co vidělo a čeho 
se dotklo osm svědků. 

2. Jaký význam pro vás má skutečnost, že jedenáct dalších 
mužů dosvědčilo, že prorok Joseph Smith vskutku měl zlaté 
desky a že tři z nich viděli anděla a slyšeli hlas Pána? 

E Co na vás zapůsobilo? 

Po přečtení svědectví proroka 
Josepha Smitha si zapište 
alespoň jednu věc, která na 
vás z jeho svědectví zapůsobila. 

F Proroci hovoří o Knize Mormonově 

Nakreslete tabulku se čtyřmi sloupečky. První sloupeček 
nadepište "Zaslíbená požehnání", druhý "Rada týkající se 
četby Knihy Mormonovy", třetí "Co Kniha obsahuje" a čtvrtý 
"Svědectví proroků". Přečtěte si "Co je závěrný kámen?" a 
"Proroci svědčí o Knize Mormonově" v oddíle "Porozumění 
písmům". Vyhledejte výroky, které patří do jedné ze čtyř 
kategorií, a zapište je do správných sloupečků. 

.... 



Hlavní zdroie Knihy Mormonovy 
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Desky Mormonovy, které byly 
dány proroku Josephu Smithovi 
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� První kniha Nefiova � 

Co víte o proroku Nefiovi? 

Pravděpodobně víte, že Nefi byl jedním z autorů Knihy Mor
monovy, ale co dalšího o něm ještě víte? Při čtení 1. a 2. knihy 
Nefiovy také zjistíte, že Nefi byl rovněž učenec, velký lovec, 
kovář, stavitel lodí, navigátor, zlatník, zapisovatel, uprchlík, 
stavitel chrámu, král, válečník, prorok a vidoucí. Myslíte si, že 
nás muž s těmito zkušenostmi může o životě něčemu naučit? 

Kde a kdy žil Nefi? 

Nefi žil poblíž Jeruzaléma v jižním království Judy asi 600 
let před narozením Krista. O nadvládu nad touto částí světa 
soupeřily mocné národy Babylonu a Egypta a malé království 
Židů se nacházelo právě mezi nimi. 

Více než sto let předtím bylo pro zlovolnost dobyto severní 
království Izraele a jeho lid byl odveden do zajetí Assyřany. 
V Nefiově době byla zlovolnost rozšířená a Židé byli podrobeni 
nejprve jedné cizí mocnosti a potom druhé. Proroci jako Jeremiáš 
a Nefiův otec Lehi prorokovali, že pokud lid nebude činit pokání, 
království Judy bude také zničeno. Přibližně v této době žili také 
proroci Ezechiel a Daniel. 

Veliké moře 
(Středozemní moře) 

Proč Nefi napsal tuto knihu? 

Nefi doufal, že četbou této knihy poznáme určité konkrétní 
pravdy. Jeho úvod podává stručný přehled o jeho rodině a jejich 
putování a strastech (viz odstavec pod titulem knihy před 
kapitolou 1). Napsal, že chce ukázat, že ,,láskyplná milosrdenství 
Páně jsou nade všemi těmi, které on vyvolil pro jejich víru, aby 
je učinil mocnými až k moci vysvobození" (1. Nefi 1:20). Také 
vysvětlil, že jeho účelem bylo "psáti o věcech Božích", aby 
"přesvědčil lidi, aby přišli k Bohu Abrahamovu a Bohu Izákovu a 
Bohu Jákobovu a byli spaseni" (1. Nefi 6:3-4; viz také Jákob 1:1-4). 
Při četbě 1. Nefiho tedy mějte na paměti, že nás učí, abychom 
přišli k Ježíši Kristu a byli spaseni. Používá zkušenosti své 
rodiny, aby ukázal Pánovu moc spasit věrné v tomto životě i 
v životě příštím. 

1. Nefi 1 
Prorok Lehi je povolán, 

aby varoval Židy 

Události v 1. Nefim začínají šest set let před narozením 
Krista. V té době upadli Židé pro svou zlovolnost pod 
nadvládu mocné Babylonské říše. Prorok Jeremiáš varoval 
Židy, aby se podrobili Babylonu, nebo budou zničeni (viz 
Jeremiáš 27:12-13). Prorok Lehi byl také povolán, aby je 
varoval, aby činili pokání (viz 1. Nefi 1:18-19). Židé se 
však rozhodli naslouchat radám falešných proroků, kteří 
prorokovali, že Babylon, nikoli Juda, bude zničen (viz 
Jeremiáš 28:1-4). Vzbouřili se proti Babylonu a kolem 
roku 586 PŘ. KR. bylo království Judy a jeho hlavní město 
Jeruzalém zničeno a mnozí Židé byli odvedeni jako zajatci 
do Babylonu. 

Arabská 
poušt' 

� Kasp�cké 
\.) more 

Babylon porazil Assyrii a potom pokračoval a dobyl celý Izrael. 



Přemýšleli jste o tom, jak Pán povolává a připravuje pravé 
proroky? Něco se o tom dozvídáme vl. Nejim 1, kde nám 
Neji řI'ká, jak Pán povolal jeho otce, Lehiho, aby prorokoval 
Žid�"tm. Až to budete čI'st, povšimněte si, jak se Lehiovo 
povolánI' podobalo povolánI' jiných proroků. (Například viz 
Izaiáš 6:1-8; Ezechiel 1:1-3, 26-28; 2; ZjevenI' 10:1-2, 
8-11; Joseph Smith-Životopis 1:15-35.) 

Porozumění písmum 
1. Nejí 1 

Tajemství Boží (v.1) -
Pravdy, jimž nelze porozumět 
bez zjevení od Boha 

Nesčetné zástupy (v. 8)
Velké shromáždění 

Ohavnosti (v. 13, 19) - Hříchy, 
myšlenky a skutky, které jsou 
pohoršlivé v očích Božích 

Strpět (v. 14) - Dovolit 

Zkrácení (v. 17) - Zkrácená 
verze 

Vykoupení světa (v. 19) -
Osvobození světa od hříchu 
skrze Kristovu oběť 

1. Nefi 1:2 - V jakém jazyce psal Nefi na desky? 
Nefi se zmínil o "otcově jazyce" a o "jazy[ce] Egyptských". 
V závěru Knihy Mormonovy popisuje Moroni svoje spisy a 
spisy svého otce jako "pozměněnou egyptštinu" (Mormon 9:32). 
"Nevíme, zda Nefi, Mormon nebo Moroni psali hebrejsky 
přizpůsobenými egyptskými znaky nebo zda na své desky psali 
v egyptštině a egyptskými znaky nebo zda Nefi psal jedním 
jazykem a Mormon a Moroni, již žili asi o devět set let později, 
jiným." (Daniel H. Ludlow, ed., Encyclopedia oj Mormonism, 
5 vols. [1992], 1:179.) 

Ukázka znaků z desek Knihy Mormonovy 

1. Nefi 1 :20 - Čemu nás chtěl Nefi naučit? 
Ve verši 20 Nefi řekl, proč zaznamenal příběh své rodiny (viz také 
"Proč Nefi napsal tuto knihu?" na straně 12 této příručky). Při 
četbě obou knih, které napsal, hledejte příklady tohoto záměru. 

Studium písem Illiiiiiiiiiiiiiii:> 
Při studiu 1. Nefiho 1 proveďte dvě z níže uvedených činností 
(A-C). 

A Jak se váš život podobá Nefiovu? 

Na úvod svého záznamu Nefi představuje sám sebe. 

1. Pečlivě si přečtěte 1. Nefího 1:1-3 a najděte klíčová slova 
a výrazy, která odhalují, jaký měl Nefi život. Tato slova si 

můžete označit ve svých písmech. Do sešitu si zapište jednu 
nebo dvě věty, které shrnují to, co nám o sobě Nefi pověděl. 

2. Uveďte a objasněte alespoň jeden příklad, jak se váš život 
podobá životu Nefiovu. 

B Najděte schéma 

1. Probádejte 1. Nefiho 1:5-20 a vypište, co se Lehiovi přihodilo. 
Tyto otázky vám pomohou najít to nejdůležitější: 

• Co udělal Lehi nejdříve? (Viz v. 5.) 

• Co spatřil? (Viz v. 6-10.) 

• Co obdržel? (Viz v. 11.) 

• Co se dozvěděl? (Viz v. 13-14.) 

• Jak naložil s tím, co se dozvěděl? (Viz v. 18.) 

• Jak na jeho poselství reagovali lidé? (Viz v. 19-20.) 

2. Přečtěte si tyto zprávy z písem a vypište slova a výrazy, které 
ukazují, že ostatní proroci měli podobné zkušenosti jako Lehi: 
Ezechiel 1:1-3, 26-28; 2; Zjevení 10:1-2, 8-11; Joseph 
Smith-Životopis 1:15-35. 

3. Čemu vás to učí o povolání proroka Josepha Smitha? 

C Napište zkrácení 

Nefi přečetl záznam svého otce a potom učinil zkrácení, neboli 
kratší verzi, na své vlastní desky. Do svého zkrácení vybral ty 
části, o nichž si myslel, že nám pomohou lépe pochopit Spasitele 
a Jeho touhu nám pomoci. Napsat zkrácení je náročné, protože 
ten, kdo tak činí, musí rozhodnout, co do něho zahrnout a co 
naopak vynechat. Napište zkrácení tří veršů z 1. Nefiho 1 do 
jedné věty. Napište to se stejným záměrem, jaký měl Nefi (viz 
"Proč Nefi napsal tuto knihu?" na straně 12 této příručky). 

1. Nefi 2 
"Volal jsem k Pánu; a vizte, 

on mne navštívil" 

Lehi nebyl jediný prorok, který rozhněval Židy tI'm, že učil 
pravdu. Přibližně v této době byl také pronásledován Jeremiáš. 
Vl. Nejim 2 se dočtete, co učinil Pán, aby zachránil Lehiho 
a jeho rodinu, nejenom před hněvem Žid�"t, ale také před 
nadcházejfcfm zničenI'm Jeruzaléma. Co se z rozdílných 
reakcf Lehiových dětí na to, o co Lehiho požádal Pán, 
můžete naučit? 

Porozumění písmum 
1. Nejí 2 

Tvrdošíjnost (v. 11) -
Tvrdohlavost, pýcha 

Metla (v. 24) - Soužení, 
prokletí, muka 



Jeruzalém 

"Blíže Rudému 
I moři" (1. Nefi 2:5) " 
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" , "Na okraji poblíž 
� Rudéh? moře" 

\ (1. NeÍ116:14). 
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(Perský záliv) 

I 
I 
, 
\ 
, 

\ 
, 

, 
, 

"Od té doby nadále jsme 
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1. Nefi 2:2-6 - Kde byla pustina? 
Lehi vedl svou rodinu z Jeruzaléma k Rudému moři poblíž 
Akabského zálivu. Jde o vzdálenost asi 290 kilometrů. Byla to 
horká a neplodná krajina známá svými lupiči, kteří číhali na to, 
aby oloupili nepřipravené poutníky. Poté, co Lehi dosáhl Rudého 
moře, obrátil se na jih a putoval další tři dny, než se utábořil 
v říčním údolí. Dorazit z Jeruzaléma na toto místo mohlo Lehiově 
rodině trvat asi čtrnáct dnů. Tuto dobu a vzdálenost mějte na 
paměti, až budete číst o jejich cestách zpět do Jeruzaléma. 

1. Nefi 2:11 - Kdo je "vizionářský muž"? 
Lehi byl nazýván vizionářským mužem, protože přijímal vidění, 
sny a další zjevení od Boha. Většina lidí by to považovala za 
dobrou vlastnost, ale Laman a Lemuel použili tento pojem, aby 
Lehiho charakterizovali jako nepraktického snílka. 

Stud i u m písem llliiiiiiiiiiiiiii:> 
Při studiu 1. Nefiho 2 proveďte buď činnost A, nebo B a potom 
proveďte činnost C. 

A Napište novinovou zprávu 

Židé se Lehiovu veřejnému svědectví proti jejich zlovolnosti 
vysmívali a byli jím rozhněváni. Představte si, že jste tiskový 
reportér, který chtěl Lehiho navštívit doma a zjistil, že celá rodina 
odešla. Při hovoru se sousedy jste se dozvěděl informace, které 
se nacházejí vl. Nefim 2:1-4. Do sešitu si napište novinovou 
zprávu popisující náhlé zmizení Lehiho a jeho rodiny. 

B Napište krátký dopis 

Nefi popsal Lamana a Lemuela jako "tvrdošíjné", protože 
tvrdohlavě setrvávali ve své nespravedlivosti. Nevěřili, že jejich 
otec byl inspirován Bohem, a hněvali se, protože opustili své 
pozemky a bohatství v Jeruzalémě a trpěli v pustině (viz 1. Nefi 
2:11-13). Jejich bratr Nefi byl "zarmoucen pro tvrdost srdce jejich 
[aj volaL .. za ně k Pánu" (v. 18). Napište Lamanovi a Lemuelovi 
krátký dopis o tom, jak je pro ně důležité ctít svého otce a být 
pokorný, aby mohli poznat "cesty Boha, který je stvořil" (v. 12). 

C Porovnejte skutky a výsledky 

Reakce Lamana a Lemuela na rozhodnutí jejich otce opustit 
Jeruzalém se naprosto lišily od reakce Nefiovy. 

1. Projděte si 1. Nefiho 2:11-14 a vypište alespoň tři důvody, 
pro které se Laman a Lemuel bouřili. 

2. Projděte si verše 16-17 a popište, co Nefi dělal a co mu 
pomohlo, aby se nebouřil. 

3. Co jste se z těchto veršů naučili o tom, co má člověk dělat, 
aby se zdržel vzpoury proti Božím přikázáním? 

1. Nefi 3-4 
Mít víru v Pána pomůže 

Kdybyste se snažili vykonat obtížný úkol, který vám dal 
otec, a nezdařilo by se vám to, pokusili byste se o to znovu? 
Kdybyste při druhém pokusu téměř přišli o život, a přesto 
byste neuspěli, ani tehdy byste nepřestali? Změnil by se váš 
přístup k úkolu, kdybyste věděli, že místo od pozemského 
otce přišel od Nebeského Otce? Vl. NeJim 3-4 dostali 
Lehiovi synové podobný úkol. Povšimněte si, kdo měl víru, 
že úkol lze splnit, a proč ji měl. Povšimněte si také, že mít 
víru nečiní úkol snadným, pouze ho umožňuje splnit. 

Porozumění písmum 
1. NeJi 3 

Rodokmen mých předků, 
rodokmen mého otce (v. 3, 
12) - Jména a historie mého 
otce a dalších předků 

Žádostivost (v. 25) -
Neovladatelná touha, chtíč 

Nepravosti (v. 29) - Hříchy 

1. Nefi 3:11 - Co znamená "metat losy"? 
Metání losů se používalo, když bylo potřeba vybrat jednu 
z několika možností. Přesný postup není znám, ale příkladem 
stejného postupu je současná praxe tahání stébla nebo házení 
mincí. V dávných dobách se však věřilo, že o výsledku rozhoduje 
Pán (viz Přísloví 16:33; Průvodce k písmům, "Losy", str. 83). 

1. Nefi 3:3, 12-13, 23-27; 4:7-9,12-13,19-22 - Co 

víme o Labanovi? 
Jeden spisovatel Svatých posledních dnů poukázal na několik 
věcí, které se z těchto kapitol můžeme dozvědět o Labanovi: 
"Dozvídáme se o něm, že velel oddílu padesáti mužů, že se 
v plné ceremoniální zbroji sešel se ,židovskými staršími' (1. Nefi 
4:22) k tajným nočním konzultacím, že ovládal pokladnici, že 
pocházel ze staré aristokracie a byl vzdáleným příbuzným 
samotného Lehiho, že svou práci zastával pravděpodobně kvůli 
svým předkům, protože ji stěží obdržel za zásluhy, že jeho dům 

.... 
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byl úložištěm velmi starých záznamů, že byl velkým mužem, 

prchlivým, prohnaným a nebezpečným a nepochybně krutým, 

chamtivým, bezohledným, slabým a propadlým alkoholu." (Hugh 

Nibley, Lehi in the Desert, and the World oj the Jaredites [1988], 97.) 

1. Nejí 4 

Nutkán (v. 10) - Nabádán 

příkazem, doháněn, 

donucován 

Opásal (v. 19) - Oblékl si 

1. Nefi 4:10-18 - Proč Nefi zabil Labana? 
Prorok Joseph Smith řekl: 

"To, co je špatné v jedné situaci, může být, a často je, správné 

v situaci jiné. 

Bůh řekl: ,Nezabiješ' [Exodus 20:13] a jindy řekl: ,Dokonce 

vyhladíš je' [Deuteronomium 20:17]. Toto je zásada, kterou se 

řídí vláda nebes - zjevením přizpůsobeným situaci, ve které se 

děti království nacházejí. Cokoli Bůh vyžaduje, je správné, bez 

ohledu na to, co to je, i když možná neuvidíme, jaký to mělo účel, 

ještě dlouho poté, co k událostem dojde. Hledáme-li nejprve 

království Boží, všechny dobré věci budou přidány." (Teachings 

oj the Prophet Joseph Smith, sel. Joseph Fielding Smith [1976], 256.) 

1. Nefi 4:30-38 - Moc přísahy v Nefiově době 
"Jakože žije Pán a jakože žiji já" (1. Nefi 4:32) je příkladem 

posvátné přísahy, která byla na dávném Středním východě pova

žována za nanejvýš posvátnou. "Aby přísaha byla nanejvýš zá

vazná a posvátná, musela být učiněna při životě něčeho, byť by to 

bylo jen stéblo trávy. Jedinou přísahou slavnostnější než ,při mém 

životě' nebo (řidčeji) ,při životě mé hlavy' je . . .  ,při životě Božím' 

nebo ,jako že žije Pán'" (Hugh Nibley, An Approach to the Book oj 

Mormon, 2nd ed. [1964], 104). 

Povšimněte si, jak rychle se Zoram po Nefiových slovech uklidnil 

(viz 1. Nefi 4:35) a jak rychle bratři důvěřovali Zoramovi, poté, 

co přísahal, že půjde s nimi (viz v. 37). V naší době, kdy se zdá, 

že sliby jsou považovány za méně posvátné, je to, co se přihodilo 

mezi Nefim a Zoramem, pozoruhodné. Viz také 1. Nefi 3:15, kde 

Nefi učinil přísahu, že získají mosazné desky. 

Studium písem II��-'> 
Při studiu l. Nefiho 3--4 proveďte dvě z níže uvedených činností 

(A-C). 

A Mistrovství v písmu - 1. Nefi 3:7 

l. Přečtěte si 1. Nefiho 3:1-8 a do sešitu si potom zapište: 

_____________ a , neboť ____________ _ 

Projděte si 7. verš a do každého prázdného místa doplňte 

jedno slovo. Vysvětlete, jak tato věta shrnuje důvod, proč Nefi, 

na rozdíl od svých bratří, nereptal. 

2. Přepište si do sešitu 7. verš, přičemž jméno NeJi nahraďte svým 

jménem. Potom napište alespoň o jednom případu, kdy jste, 

podobně jako Nefi, měli víru a odvahu učinit něco obtížného, 

o co vás požádal Pán. 

3. Shrňte význam l. Nefiho 3:7 do stručného, snadno zapamato

vatelného prohlášení, jako je například "Prodlužte krok" 

nebo "Každý člen misionářem", a zapište si ho. 

B Čemu se můžeme naučit z tohoto poslání? 

l. Nefi a jeho bratří se třikrát pokusili získat od Labana mosazné 

desky. První dva pokusy jsou popsány v l. Nefim 3:11-27. 

Do sešitu si nakreslete tabulku podobnou té, která je uvedena 

níže. Na základě své četby vyplňte do políček to, co se stalo 

během prvních dvou pokusů, a vysvětlete, proč podle vašeho 

názoru tyto pokusy selhaly. 

První Druhý Třetí 
pokus pokus pokus 

Kdo šel? 

Co oni nebo 
on dělali? 

Co se stalo? 

Proč se to 
nezdařilo 
nebo zdařilo? 

2. Projděte si 1. Nefiho 4, vyplňte políčka pro třetí pokus a 

zodpovězte níže uvedené otázky, které vám pomohou 

přemýšlet o tom, co jste studovali: 

a) Jaký je rozdíl mezi tím, v co v prvních dvou případech při 

získávání desek důvěřovali Nefiovi bratří a v co při třetím 

pokusu důvěřoval Nefi? (Viz l. Nefi 3:11-13, 24; l. Nefi 

4:5-12.) 

b) Jak vám může to, co jste se dozvěděli o úspěchu třetího 

pokusu, pomoci uspět ve výzvách, kterým čelíte? 

c) Co se můžete z Pánova příkazu Nefiovi, aby zabil Labana, 

dozvědět o hodnotě, kterou Pán přikládá písmům? 

3. Uplatňujte Nefiovu zkušenost ve vlastním životě. Popište 

alespoň jednu výzvu, které čelíte, v níž by vám Nefiův příklad 

mohl pomoci učinit správné rozhodnutí. 

C Vytvářejí zázraky víru? 

Laman a Lemuel po dvou neúspěšných pokusech obvinili z toho, 

co se stalo, Nefiho a začali jeho i Sama bít holí. 

l. Projděte si 1. Nefiho 3:28-31 a v sešitě popište, co je zastavilo. 

2. I potom, co se stalo, starší bratři stále neměli víru, že Bůh 

je mocnější než Laban (viz v. 31). Napište krátký odstavec 

vysvětlující, proč si myslíte, že Laman a Lemuel odmítali věřit. 



3. Projděte si 1. Nefiho 4:1-3 a napište další odstavec vysvětlující, 

proč si myslíte, že měl Nefi tak silnou víru. 

1. Nefi 5-6 
Důležitost posvátných záznamů 

Jakou cenu mají písma? Vl. NeJim 4 se NeJi dozvěděl, že 
"je lépe, aby zahynul jeden člověk, než aby národ upadal do 
nevíry a v ní zahynul" (v. 13). Vl. NeJim 5 se dozvídáme 
o tom, jak velké citové vypětí museli Lehi a Saria podstoupit, 
aby poslali své syny zpět pro desky s písmy, stejně jako o tom, 

co Lehi na těchto deskách nalezl a co dokazovalo, že jejich 
úsilí a oběti měly smysl. Vl. NeJim 6 se dočtete, co si NeJi 
myslel o písmech, která psal. Při četbě těchto kapitol 
přemýšlejte o tom, jakou cenu mají písma pro vás. 

Porozumění písmum 
1. NeJi 5 

Truchlila (v. 1) - Byla velmi 

smutná 

Zachováni (v. 14-15)

Zachráněni 

1. Nefi 6:3-6 - Proč Nefi vedl záznam? 
Většina knih je napsána proto, aby informovala, přesvědčila 

nebo pobavila, avšak jejich nejvyšším cílem je získat si čtenáře 

a potěšit je. Nefi vysvětlil, že jeho záznam nebyl napsán, aby se 

líbil světu, ale aby se líbil Bohu (viz 1. Nefi 6:5). Více informací 

o Nefiově záměru při psaní viz 1. Nefi 9. 

Studium písem 1l1iiiiiii�� 
Při studiu 1. Nefiho 5-6 proveďte dvě z níže uvedených činností 

(A-C). 

A Napište zápis do deníku 

1. Po přečtení 1. Nefiho 5 napište zápis do deníku, jako kdybyste 

byli Saria, a vysvětlete, jak se podle vašeho názoru Saria ve 

verších 1-9 cítila. Uveďte níže uvedené body: 

a) na co si stěžovala 

b) co jí řekl Lehi 

c) jaká událost posílila její svědectví 

2. Napište odstavec popisující nějakou vaši dřívější zkušenost, 

která vám pomohla poznat, že Bůh dodržuje své sliby a žehná 

těm, kteří Ho milují a kteří Mu slouží. 

B Napište seznam 

1. Napište seznam toho, co Nefi na deskách nalezl, tím, že si 

v sešitě doplníte níže uvedené věty (viz 1. Nefi 5:10-16): 

a) Desky obsahovaly pět ____________ _ 

b) A také záznam až k počátku vlády _______ _ 

c) A také proroctví ______________ _ 

včetně mnoha proroctví od __________ _ 

d) Také rodokmen ________ , který mu řekl, že 

je potomkem ________________ _ 

2. Projděte si 1. Nefiho 5:17-22 a povězte, jaký vliv na Lehiho 

měla četba písem. Jaký vliv měl při četbě písem Duch na vás? 

C Řiďte se Nefiovým příkladem 

1. Co chtěl Nefi zahrnout do svého záznamu (viz 1. Nefi 6)? 

Co chtěl vynechat? Proč? 

2. Podle Nefiova příkladu napište pět věcí, které byste mohli 

říci v rámci svědectví, které by se líbilo "Bohu a těm, kteří 

nejsou ze světa" (v. 5). 

1. Nefi 7 
Izmael se připojuje 
k Lehimu na poušti 

NeJimu a jeho bratrům bylo přikázáno podniknout další cestu 
do Jeruzaléma. Tentokrát byli vysláni, aby přivedli Izmaela a 
jeho rodinu, aby se k nim připojili na poušti. Proč Pán vybral 

Izmaelovu rodinu? Proč se Izmael rozhodl připojit k Lehimu? 

Jak na tento úkol reagovali Laman a Lemuel? Při četbě 
1. Nefiho 7 hledejte možné odpovědi na tyto otázky. 

Porozumění písmum 
1. Nejí 7 

Usilovali (v. 14) - Pilně pracovali 

1. Nefi 7:2 - Proč Pán vybral Izmaelovu rodinu? 
Pán přikázal Lehimu, aby poslal své syny do Jeruzaléma, aby do 

pustiny přivedli Izmaela a jeho rodinu. Izmael musel být vybrán 

přinejmenším z části proto, že byl ochoten následovat Pána. 

Nefi napsal, že "k němu promlouvali slova Páně" (1. Nefi 7:4) 
a "Pán obměkčil srdce Izmaelovo" (v. 5). 

.... 



Studium písem II��> 
Při studiu 1. Nefiho 7 proveďte činnost A nebo B. 

A Napište, co se přihodilo 

Napište hlavní události v 1. Nefim 7. Uvažujte zejména o verších 
1,4-6,8,16,18-19 a 22. 

B 
Analyzujte to, co se přihodilo, a uplatňujte to 
v životě 

1. Projděte si 1. Nefiho 7:1-5 a vysvětlete, proč si myslíte, že 
Pán vybral Izmaela a jeho rodinu, aby se připojili k Lehimu 
v pustině (další pomoc viz oddíl "Porozumění písmům"). 

2. Ve verších 10-12 Nefi zopakoval třikrát stejné slovní spojení. 
Které spojení to je? Jak mohlo zapomínání zapříčinit vzpouru 
Lamana a Lemuela? Napište alespoň tři myšlenky nebo 
zkušenosti ze svého života, které, kdybyste je měli neustále 
na paměti, by vám pomohly být poslušnějšími. 

3. Napište krátký odstavec popisující příklady "láskyplných 
milosrdenství Páně" v 1. Nefim 7:16-19, která Nefi slíbil, že 
nám ukáže v úvodu své knihy (viz 1. Nefi 1:20). 

1. Nefi 8 
Lehiův sen 

Lehiův inspirovaný sen symbolicky představuje náš život ve 
smrtelnosti. Můžeme se v něm najít a můžeme vidět, kam 
povede náš život, zůstaneme-li na cestě, po které kráčíme. 
Povšimněte si, co přineslo Lehimu radost a zármutek. Všímejte 
si také toho, co ve snu dělaly Lehiovy děti. Proč byly některé 
z nich v nebezpečí? Přemýšlejte o tom, jak se asi Lehi cítil, 
když přemítal o tom, co mu Pán v tomto snu zjevil. 

Porozumění písmum 
1. Nefi 8 

Pokynul (v. 15) - Ukázal, aby 
přišel 

Těsná (v. 20) - Úzká a 
přímá (použití dvou slov 

Studium písem 

s podobným významem, těsná 

a úzká, je poetickou formou) 

Při studiu 1. Nefiho 8 proveďte dvě z níže uvedených činností 
(A-C). 

A Najděte klíč 

Lehi ve svém snu zjistil, že se po mnoho hodin nachází v temné 
pustině (viz 1. Nefi 8:4-9). Co Lehi udělal, aby se dostal z temnoty? 
Jak se temnota, kterou zažil Lehi, podobá světu, v němž žijeme? 
Jak může to, co Lehi udělal, aby se dostal z temnoty, pomoci 
také vám? 

B Najděte odpovídající výraz k verši 

Lehiův sen nám pomáhá porozumět důležitým zásadám týkajícím 
se života a naší snahy žít podle evangelia. Obrazy ve snu jsou 
symbolické a představují skutečné problémy, kterým každodenně 
čelíme. Napište to, co Lehi viděl, jak je uvedeno níže, a potom na 
základě své své četby 1. Nefiho 8 vyberte výraz, který obraz 
nejlépe popisuje. 

Které prohlášení 
Co lehi viděl to nejlépe popisuje? 

1. "Temnou a chmurnou a) příjemné místo 
pustinu" (v. 4) b) strašlivé místo 

2. "Muže a ten byl a) pomohl Lehimu, 
oblečen v bílém aby se cítil lépe 
rouše" (v. 5) b) zvětšil Lehiův strach 

3. "Veliké a rozlehlé a) také temné a chmurné místo 
pole" (v. 9) b) neutrální místo 

4. Strom s nádherným a) ústřední bod snu 
ovocem (viz v. 10) b) zdroj Lehiových obav 

5. "Řeku s vodou" a) nebezpečí 
(v. 13) b) požehnání 

6. "Tyč ze železa" a) označovala stezku ke stromu 
(v. 19) b) ochraňovala poutníky před 

řekou 

7. Úzká stezka podél a) snadná k následování 
řeky (viz v. 20) b) obtížná k následování 

8. "Mlha temnoty" a) znesnadňovala cestu 
(v. 23) b) byla způsobena mnoha lidmi 

9. "Velikou a prostor- a) stála vedle stromu života 
nou stavbu" (v. 26) b) stála za řekou 

C Napište rozhovor pro noviny 

Lehi nám řekl, že ovoce stromu ve snu "bylo žádoucí, aby učinilo 
člověka šťastným" (1. Nefi 8:10), a když ochutnal plod, naplnilo 



ho to "nesmírně velikou radostí" (v. 12). Lehi ve svém snu viděl 

čtyři skupiny lidí, kteří představují lidi v tomto životě: 

• Ty, již se snažili dostat ke stromu, ale ztratili se v mlze temnoty 

(viz v. 21-23). 

• Ty, již se dostali ke stromu, ale odpadli, když se jim zástupy 

vysmívaly (viz 24-25, 28). 
• Ty, již toužili po veliké a prostorné stavbě více než po ovoci 

stromu (viz v. 26-27, 31-33). 
• Ty, již se dostali ke stromu a nestyděli se (viz v. 30). 

1. Představte si, že jste novinář a děláte rozhovor s člověkem 

z každé z těchto čtyř skupin. Z toho, co jste se o každé skupině 

dočetli, napište, jak by podle vás každý z nich odpověděl na 

tyto otázky: 

a) Kam jste se snažili dojít? Proč? 
b) Došli jste tam? Proč ano nebo proč ne? 
c) Líbí se vám místo, kde jste skončili? Proč ano nebo proč ne? 

2. Předpokládejte, že byste dělali rozhovor se stejnými lidmi 

v příštím životě. Napište, jak by podle vás odpověděli na 

poslední otázku, z tohoto pohledu. 

1. Nefi 9 
Dva soubory desek 

Nefi vedl dva soubory záznamů. Jedním byly světské dějiny 

jeho lidu (velké desky Nefiho); druhým byl posvátný záznam 

(malé desky Nefiho). Při četbě 1. Nefiho 9 hledejte důvody, 

které Nefi uvedl pro vedení těchto dvou záznamů. V oddíle 

"Porozumění písmům" se dozvíte, co dnes víme o tom, proč 

vedl dva soubory desek. Tato událost nás učí tomu, že Pán má 

plán, který bere v úvahu naše selhání, stejně jako náš úspěch. 

Porozumění písmum 
1. Nejí 9 

Sváry (v. 4) - Neshody, 

hádky 

1. Nefi 9:3-6 - Pro moudrý záměr 
V roce 1828 prorok Joseph Smith překládal Knihu Mormonovu 

a dokončil 116 rukopisných stránek. Martin Harris na Josepha 

několikrát naléhal, aby mu dovolil ukázat překlad jeho rodině. 

Pán nejdříve řekl ne, ale nakonec svolil, pokud Martin slíbí, že 

je ukáže pouze několika vyvoleným. Martin Harris však slib 

nedodržel a 116 stránek bylo ztraceno. Joseph byl zdrcený, ale 

díky této zkušenosti se naučil cenné lekci o poslušnosti a o tom, 

že zlovolní nemohou zabránit Nebeskému Otci v naplnění Jeho 

díla (viz NaS 3:1-10). 

Pán věděl, co Martin Harris udělá, a připravil se na to 

s předstihem více než dvou tisíc let. Pán řekl Nefimu, aby 

zhotovil dva soubory záznamů týkajících se stejného období. 

První soubor, velké desky, obsahoval světské dějiny Nefitů. 

Druhý soubor, malé desky, byl vyhrazen pro dějiny týkající 

se posvátných záležitostí. Joseph Smith začal překládat 

Mormonovo zkrácení velkých desek, a tak 116 stránek, které 

Martin ztratil, obsahovalo informace o světských dějinách. 

Pán také věděl, že Prorokovi nepřátelé ukradené stránky pozmění, 

takže kdyby Joseph přeložil tentýž materiál znovu, řekli by, že 

není prorok, protože ho nedokázal přeložit dvakrát stejně (viz 

NaS 10:10-19). Pán Josephovi řekl, aby tuto část nepřekládal 

znovu, ale aby přeložil malé desky Nefiho, které pojednávaly 

o stejném období, ale obsahovaly důležitější, posvátnější záznam 

(viz NaS 10:30-45; viz také "Hlavní zdroje Knihy Mormonovy," 

str. 11). 

Studium písem lliiiiiiiiiiiiiiii� 
Při studiu 1. Nefiho 9 proveďte činnosti A a B. 

Udělejte si poznámku na okraj 

Nefi v 1. Nefim 9 použil výrazy "tyto desky" a "druhé desky", 

když poukazoval na dva soubory desek, které mu Pán přikázal 

učinit. Na okraj svých písem si napište poznámku podobnou té 

následující, aby vám pomáhala pamatovat na to, o kterém souboru 

desek hovoří: tyto desky = malé desky a druhé desky = velké desky. 

B Uplatněte to ve svém životě 

Nefi uposlechl Pána a zhotovil dva soubory desek, i když 

mu nebylo řečeno proč. Jak vás může Nefiův příklad víry 

a poslušnosti inspirovat k tomu, abyste žili podle přikázání, 

kterým možná zcela nerozumíte? 

1. Nefi 10 
Lehiova proroctví 

Kapitoly 1-8 1. Nefiho jsou většinou Nefiovým shrnutím 

záznamu jeho otce Lehiho a kapitola 9 je Nefiovým 

.... 



vysvětlením pro vedení dvou souborů desek. Vl. NeJim 10 
začal NeJi zaznamenávat vlastní život a službu (viz 1. NeJi 
10:1). Zahrnul proroctví svého otce týkající se budoucnosti. 
Při četbě tohoto proroctví si povšimněte, kolik podrobností 
bylo NeJimu zjevením sděleno o budoucích událostech. 
Povšimněte si také, jaký účinek měla Lehiova slova na NeJiho. 

Porozumění písmům 
1. Nejí 10 

Naroubovány (v. 14) -

Připojeny 

Projeví [sel (v.11) - Zjeví se 

V jednotě (v. 13) - Vzájemně 

sjednoceni Žádoucí (v. 15) - Vhodný, 

požadovaný 

Zkouška (v. 21) - Zkoušení 

nebo testování (znamená náš 

život na zemi) 

1. Nefi 10:14 - Rozptýlení a shromáždění Izraele 
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Lehi přirovnal dům Izraele k olivovníku, jehož větve byly pro 

jeho nevíru rozptýleny po celém světě. Putování své rodiny 

považoval za součást tohoto rozptýlení. (Viz 1. Nefi 10:11-13.) 

Také prorokoval, že poté, co bude evangelium předáno pohanům, 

rozptýlené větve domu Izraele budou opět shromážděny. Lehi 

potom vysvětlil, že být "naroubován" na strom, který představuje 

dům Izraele, znamená ,,[přijít] k poznání pravého Mesiáše" (v. 14). 

Jinými slovy, člověk se stane jedním z domu Izraele tehdy, když 

naslouchá evangeliu Ježíše Krista a přijme ho. 

Studium písem Illiiiiiiiiiiiiii=> 
Při studiu 1. Nefiho 10 proveďte činnost A nebo B. 

A Čtěte, abyste nalezli odpověď 

Vl. Nefim 10:4-11 Nefi zaznamenal Lehiův popis události, ke 

které mělo dojít za šest set let od jejich doby. Přečtěte si tyto verše, 

aby vám pomohly zodpovědět níže uvedené otázky o Svatém 

Izraelském: 

1. Proč je zapotřebí Vykupitele? 

B Vyplňte prázdná místa 

V 1. Nefim 10:17-22 se Nefi podělil o své svědectví o Duchu, 

který má moc pomáhat nám porozumět věcem Božím. Shrňte 

Nefiovo svědectví o moci Ducha a povězte, jak ho můžete 

uplatnit ve svém životě. 

1. Nefi 11-12 
N efi se učí o Kristu 

a o Jeho poslání 

Co děláte, když čtete pasáž písem nebo obdržíte radu 
od církevních vedoucích, o které víte, že je důležitá, ale 

nerozumíte jí? Vl. NeJim 10:17-19 NeJi svědčil, že věcem 

Božím můžeme porozumět skrze moc Ducha Svatého, a 
pomohl nám pochopit, co pro to musíme udělat. NeJiovou 
touhou bylo, aby "viděl a slyšel a znal" (v. 17) to, co bylo 
v inspirovaném snu ukázáno jeho otci. 

Vl. NeJim 11-14 je záznam o tom, jak Pán naplnil Nefiovu 
touhu a ukázal mu nejenom to, co viděl Lehi, ale také mu 
vysvětlil mnohé ze symbolů. Při čtení 11. kapitoly si 
povšimněte, co NeJi udělal, aby byl připraven toto úžasné 
zjevení přijmout. Ve 12. kapitole hledejte, jak NeJi toto 
zjevení uplatňoval na vlastní lid. 



Porozumění písmum 
1. Nefi 11 

Spočívá na (v. 27) - Usedá na Sloužil, sloužili (v. 28, 30) -
Dávali, čeho bylo zapotřebí 

1. Nefi 11 :16-36 - Co je "blahosklonnost Boží"? 
"Blahosklonnost doslova znamená ,sklonit se dolů mezi'. 
,Blahosklonnosti Boží' máme rozumět. . .  dvěma způsoby. Prvním 

hlediskem je blahosklonnost 
Boha Otce, což znamená 
Elohima [viz 1. Nefi 11:16-23]. 
Blahosklonnost Boží spočívá 
ve skutečnosti v tom, že On, 
oslavená Bytost, sestupuje ze 
svého věčného trůnu, aby se 
stal Otcem smrtelného Syna, 
Syna narozeného "podle 
způsobu tělaUl ([Bruce R. 
McConkie,] The Mortal 

Messiah,1:314) ... 

"Druhým hlediskem 
blahosklonnosti Boží byla 
blahosklonnost Syna, což 

znamená Krista [viz 1. Nefi 11:24-32]. Jehova - otec nebes a země, 
stvořitel všech věcí od počátku, velký JÁ JSEM a Bůh Abrahamův, 
Izákův a Jákobův - přijde na zemi, opustí svůj božský trůn, 
vezme na sebe tělo z masa a kostí, podrobí se slabostem těla a 
hanebným a zkaženým sklonům lidství a vypracuje si své vlastní 
spasení jako smrtelný člověk; taková je nauka o ,blahosklonnosti 
BožílU (Joseph Fielding McConkie and Robert L. Millet, Doctrinal 

Commentary on the Book oj Mormon, 4 vols. [1987-92], 1:78, 82). 

1. Nefi 12 

Upadati do nevíry (v. 22)
Postupně odpadnout nebo 

zeslábnout v důsledku 
nedostatku víry 

1. Nefi 11-12 - Čemu Nefi učil o Lehiově snu? 
Následující tabulka shrnuje, co se Nefi dozvěděl o snu svého otce: 

Symbol z Výklad, který 
lehiova snu obdržel Nefi 

Strom s bílým ovocem 
(viz 1. Nefi 8:10-11) 

Řeka (špinavé) vody 
(viz 8:13) 

Tyč ze železa (viz 8:19) 

Mlha temnoty (viz 8:23) 

Veliká a prostorná stavba 
ve vzduchu (viz 8:26) 

Láska Boží, kterou Bůh projevil tím, 
že dal svého Syna, aby byl naším 
Spasitelem (viz 1. Nefi 11:21-25; v 
15:22 nazývána "strom života") 

Hlubiny pekla, do kterých padají 
zlovolní (viz 12:16; v 15:27 nazývány 
"špinavost") 

Slovo Boží, které nás může bezpečně 
dovést ke stromu (viz 11:25) 

"Pokušení ďáblova", která zaslepují 
lidi, takže ztrácejí cestu a nemohou 
najít strom (viz 12:17) 

Pýcha a marnivé představy světa (viz 
11:36; 12:18) 

Lidé, kteří vstoupili na 
cestu vedoucí ke stromu, 
ale ztratili se v mlze 
(viz 8:21-23) 

Lidé, kteří se dostali ke 
stromu tím, že se drželi 
tyče, ale odpadli, když se 
jim zástupy vysmívaly 
(viz 8:24-25, 28) 

Lidé, kteří toužili po 
veliké a prostorné stavbě 
více než po stromu (viz 
8:26-27,31-33) 

Lidé, kteří se drželi 
tyče, u stromu padli a 
požili ovoce; ignorovali 
posměvače a neodpadli 
(viz 8:30, 33). 

Studium písem 

Nefi v zástupech, které ve snu viděl, 
neidentifikoval jednotlivce, ale obecně 
popsal tyto typy lidí: 
• Lidi, kteří slyšeli Ježíše, ale 

"vyvrhli" jej (viz 11:28) 
• Lidi, kteří Ježíše ukřižovali i poté, 

co uzdravoval nemocné a vyvrhoval 
ďábly (viz v. 31-33) 

• Lidi, kteří se shromáždili "ve 
veliké a prostorné stavbě," aby 
bojovali proti Dvanácti apoštolům 
(viz v. 34-36) 

• Nefity a Lamanity, kteří byli 
,,[shromážděni] k tomu, aby 
bojovalli]" (viz 12:1-4, 13-15) 

• Nefity, kteří byli kvůli pýše 
zničeni od Lamanitů (viz v. 19-23) 

Ti, již j sou účastni největšího ze 
všech Božích darů - věčného života 
(viz 15:36). 

Při studiu 1. Nefiho 11-12 proveďte činnost A a jednu z dalších 
činností (B nebo C). 

Objevte význam snu 

Po přečtení 1. Nefiho 11 a 12 zodpovězte níže uvedené otázky, 
abyste popsali, co se Nefi naučil o snu svého otce. Je-li to potřeba, 
použijte oddíl "Porozumění písmům". (Do sešitu si můžete 
vedle odpovídajících veršů v 1. Nefim 8 zapsat význam symbolů.) 

1. Jaké charakteristiky nebo vlastnosti má strom s chutným 
ovocem, které z něho činí účinný symbol lásky Boha k Jeho 
dětem a usmíření Ježíše Krista? 

2. Jak se slovo Boží (písma a slova proroků) podobají tyči ze 
železa, kterou viděl Lehi? 

3. Jak vám slovo Boží pomohlo "ochutnat" radost, která 
pramení z lásky Boží? 

4. Jak se pokušení podobá "mlze temnoty" a co je klíčem k tomu, 
abychom nebyli oslepeni a ztraceni? 

5. Jaký je rozdíl mezi lidmi, kteří se dostali ke stromu a potom 
odpadli, a těmi, kteří se k němu dostali a zůstali? 

B Najděte, čemu se Nefi naučil o Ježíšovi 
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Když byl Nefimu ukázán význam snu jeho otce, dozvěděl se 
mnoho o tom, co bude Ježíš dělat, až přijde přibližně za 600 let 
na zemi. 

1. Projděte si 1. Nefiho 11-12 a vypište alespoň osm událostí, 
které byly Nefimu ukázány o životě Spasitele. 

2. Čemu vás toto proroctví učí o přesnosti Božího poznání 
budoucnosti? 

C Zhotovte výstražnou značku 

Zhotovte nákres nebo značku, která ukazuje velikou a prostornou 
stavbu, strom a propast, která je odděluje (viz 1. Nefi 12:18). 
Každý symbol opatřete popiskou a potom na plakát napište 
nějaký slogan nebo varování, které pomůže druhým, aby se 
budově vyhnuli. Buďte kreativní a snažte se při vytváření 
plakátu použít nějaký nový nápad nebo přístup. 

1. Nefi 13 
Vidění posledních dnů 

Vidění, které Nefi obdržel jako odpověď na "přemítání" o snu 
svého otce, je zaznamenáno v 1. Nefim 11-14. Kapitoly 11 

a 12 obsahují proroctví o službě Ježíše Krista ve smrtelnosti, 
o Jeho usmíření a návštívení NefiUl na americkém kontinentu. 

Nefiovo vidění pokračuje v kapitole 13 proroctvím o tom, co 
se přihodí na americkém kontinentu poté, co bude Nefiovo 
semeno zničeno. Povšimněte si podrobnosti a přesnosti 
tohoto proroctví. Rovněž si povšimněte, kolik se toho Nefi 
dozvěděl o budoucnosti svého lidu v zaslíbené zemi ještě 
předtím, než opustili oblast v okolí Rudého moře. 

Porozumění písmům 
1. Nejí 13 

Nevěstky (v 7-8) - Nemorální 
ženy neboli prostitutky 

Pohané z jejich otčiny (v. 17) 
- Lidé v zemích, odkud přišli 

Kniha (v. 20) - Bible 

Převraceti (v. 27) - Měnit ke 
zlému 

Zvěsti (v. 37) - Zprávy, 
poselství 

Další knihy (v. 39) - Kniha 
Mormonova a další písma 

1. Nefi 13:3 - Co jsou "království pohanů"? 
Nefi zde použil slova pohané ve významu všechny národy mimo 
zemi IzraeL Úplnější definice viz Průvodce k písmům, "Pohané", 124. 

1. Nefi 13:5-9 - Co znamená "Nejohavnější ze všech 
ostatních církví"? 

Je nesprávné si myslet, 
že jakákoli konkrétní 
církev nebo denominace 
je "velikou a ohavnou 
[církví]", o které se 
zmiňuje Nefi. Každá 
skupina lidí, která 
následuje Satanovy cesty, 
je součástí království 
ďáblova a nepřítelem 
Krista a Jeho Církve 
(viz 2. Nefi 10:16). Jsou 
jako ti, již žijí ve veliké 
a prostorné stavbě, 
kterou viděl ve snu Lehi. 

1. Nefi 13:12 - Kdo byl ,,[muž] mezi pohany"? 
Nefi viděl "mezi pohany muže", kterého Duch Boží inspiroval 
k tomu, aby se plavil tam, kde v zaslíbené zemi budou žít 
potomci Lehiovi. Nefiův popis se pozoruhodně hodí na Kryštofa 
Kolumba. Kolumbus napsal: "Od nejútlejšího mládí jsem byl 
námořníkem, a tak je tomu až do dnešního dne ... Pán byl mé 

touze nakloněn a udělil mi odvahu a porozumění, dal mi v hojnosti 
poznání mořeplavby ... Náš Pán mi odemkl mysl, vyslal mě na moře 

a dal mi ohnivou touhu po skutcích. Ti, již slyšeli o mé [výpravě], to 
nazývali pošetilostí, posmívali se mi a smáli. Ale kdo nu/že 

pochybovat o tom, že mě inspiroval Duch Svatý?" (Jacob Wassermann, 
Columbus, Don Quixote oj the Seas, 19-20, 46; kurzíva přidána; 
citováno v McConkie and Millet, Doctrinal Commentary on the 

Book oj Mormon, 1:91.) 

Studium písem 
Při studiu 1. Nefiho 13 proveďte dvě z níže uvedených činností 
(A-C). 

A Porovnejte 

V 1. Nefim 13:1-9 Nefi popsal "ohavnou církev", jejimž cílem bylo 
zničit Svaté Boží (viz výše uvedený oddíl "Porozumění písmům"). 

1. Při četbě těchto veršů vypište, co Nefi řekl o tom, jaké jsou 
touhy těch, již jsou ovlivněni Satanem. Potom si vytvořte 
seznam požehnání, která jsou pro členy Církve nejdůležitější. 

2. Napište krátký odstavec vysvětlující, proč požehnání uvedená 
v seznamu pro věrné členy přinesou větší štěstí než to, co je 



B Najděte odpovídající titulek k verši 

Vl. Nefim 13:10-19 je záznam Nefiova vidění o objevení 
amerických kontinentů evropskými objeviteli. Nefi také viděl 
konflikty, které budou evropští osadníci mít s Lehiovými potomky 
kvůli jejich domovině. 

1. Opište si do sešitu níže uvedené titulky. Potom za každý z ních 
napište číslo verše z 1. Nefiho 13:10-19, který mu odpovídá: 

• Poutníci plují do Nového světa za náboženskou svobodou 

• Ačkoli jsou revoluční armády méně početné, přesto vítězí 

• Lodě plují 5000 kilometrů napříč Atlantským oceánem 

• Kolumbus se plaví k Novému světu 

• Domorodí Američané vyhnáni ze svých domovů 

2. Co z toho, co víte o historii své země, ukazuje na Boží ruku 
v její přípravě na přijetí evangelia? 

C Shrňte proroctví 

Nefimu bylo ukázáno, jak Bible, Kniha Mormonova a další 
písma vyjdou na světlo v posledních dnech. Shrňte to, co Nefi 
viděl, tím, že odpovíte na níže uvedené otázky: 

1. Co viděl, že se stane s Biblí poté, co ji napsali proroci a 
apoštolové, a proč budou pohané "klopýtat"? (Viz 1. Nefi 
13:20-29.) 

2. Co Pán udělá pro Nefiovo semeno, neboli potomky, až pohané 
přijdou do Amerik? (Viz 1. Nefi 13:30-31.) 

3. Co Pán udělal, aby pomohl pohanům, Židům, potomkům 
Lehiovým a členům své Církve v dnešní době, aby poznali 
pravé evangelium? (Viz 1. Nefi 13:32-41.) 

4. Jak se poselství 37. verše týká vás a vašich budoucích 
rozhodnutí? 

1. Nefi 14 
Nefiovo vidění pohanů 

v posledních dnech 

Nejiovo vidění končí vl. Nejim 14. Tam mu je ukázán boj, 
ke kterému dojde mezi Církví Beránka Božího a velkou a 
ohavnou církví ďáblovou. Povšimněte si slibu, který Lehi 
dává pohanům, již přijmou evangelium v posledních dnech. 
I když můžete být z Izraele, pokud nejste Žid nebo potomek 
Lehiův, budete patřit mezi pohany, o nichž Neji psal. Při 
četbě této kapitoly si všímejte toho, jaká je vaše úloha v díle 
Páně v posledních dnech. 

Porozumění písmům 
1. Nejí 14 

Smíchán (v. 2) - Smíšen 
s jinými lidmi, takže již nelze 
určit jeho totožnost 

Veliké a podivuhodné dílo 
(v. 7) - Jde o znovuzřízení 
evangelia a Církve 

Časně (v. 7) - Fyzicky 

Smilníce (v. 10) - Církev 
ďáblova je smilnicí v tom 
smyslu, že její lidé zapomínají 
na Boha a následují Satana. 

Panství (v. 11) - Území, nad 
kterým je uplatňován vliv, 
država 

1. Nefi 14:7-10 - Proč existují "pouze dvě církve"? 
"Církev ďáblova" se netýká konkrétní církve, ale jakéhokoli 
člověka, skupiny, organizace nebo filosofie, kteří strojí úklady 
proti církvi Ježíše Krista a spasení dětí Božích. Pravdu a dobrotu 
lze určitě nalézt i mimo Církev Ježíše Krista Svatých posledních 
dnů, ale plnost evangelia, která je nezbytná pro spasení, které si 
pro své děti přeje Nebeský Otec, lze nalézt pouze ve znovuzřízené 
Církvi. Znovuzřízení evangelia, ono "veliké a podivuhodné 
dílo" (1. Nefi 14:7), jak řekl anděl Nefimu, rozdělí lidi "buď aby 
ony byly přesvědčeny k pokoji a k životu věčnému, nebo aby 
byly vydány tvrdosti srdce svého a slepotě mysli své, takže 
budou uvedeny do zajetí a také do zkázy" (v. 7). 

Když byl starší Bruce R. McConkie členem Kvora dvanácti 
apoštolů, učil: "Existuje pouze světlo a temnota, neexistuje žádná 
šerá soumračná zóna. Buď lidé kráčejí ve světle, nebo nemohou 
být spaseni. Cokoli méně než spasení není spasení. Je možná 
lepší kráčet za soumraku nebo spatřit první slabé paprsky 
vzdáleného úsvitu, než být zahalen naprostou temnotou, ale 
spasení samo je pouze pro ty, již vykročí do hřejivého světla 
poledního slunce." (The Millennial Messiah: The Second Coming oj 
the San oj Man [1982], 54.) 

.... 



Studium písem II��> 

Při studiu 1. Nefiho 14 proveďte dvě z níže uvedených činností 
(A-C). 

A Najděte zaslíbení "když-pak" 

VL Nefim 14:1-3 anděl Nefimu řekl o podmíněných požehnáních, 
která budou mít k dispozici pohané, včetně nás. Tato požehnání 
jsou uvedena v zaslíbení "když-pak" - když vy uděláte toto, 
Bůh udělá ono. Najděte zaslíbení a do sešitu si doplňte níže 
uvedená prohlášení. 

Když: 

• Pohané ... 

• A nebudou zatvrzovati ... 

Pak: 

• Budou počítáni ... 

• Budou ... 

• Již nikdy nebudou ... 

• A ta veliká jáma ... 

B Najděte důkaz v novinách 

Vl. Nefim 14:7-10 anděl řekl Nefimu, že lidé se rozhodují mezi 
dvěma volbami. 

1. Projděte si tyto verše a shrňte, o jaké dvě volby jde (viz také 
oddíl "Porozumění písmům"). 

2. Prohlédněte si články a reklamu v novinách a najděte alespoň 
dva příklady lidí, skupin nebo filosofií, kterým se nás Satan 
snaží přinutit důvěřovat namísto evangeliu Ježíše Krista. 
Vysvětlete, proč nám tyto věci nemohou přinést pokoj a život 
věčný (v. 7). 

C Napište vlastní zkušební otázky 

Na konci svého vidění Nefi viděl boj, ke kterému dojde mezi 
"církví beránka Božího" a církví ďáblovou. Také se dozvěděl, 
že podobné zjevení obdrží za mnoho let další prorok. 

1. Probádejte 1. Nefiho 14:11-30 a napište šest až osm zkušebních 
otázek z těchto veršů, které je podle vašeho názoru potřeba 
zodpovědět. Nezapomeňte uvést rovněž odpovědi. 

2. Co jste se z těchto veršů dozvěděli o tom, jaká může být vaše 
budoucnost? 

1. Nefi 15 
N efi učí své bratry 

Vl. Nejim 11-14 je zpráva o úžasném vidění, které Neji 
obdržel v odpověď na svou touhu "spatřiti to, co viděl [jeho] 
otec" (viz 1. Neji 11:3). Vl. Nefim 15 si povšimněte, co Nefi 
zjistil o Lamanovi a Lemuelovi, když se vrátil poté, co ho 

poučoval anděl. Při četbě této kapitoly vyhledávejte důvody, 
proč byl Neji schopen kráčet ve světle božského zjevení, 
zatímco jeho bratři klopýtali v temnotě. Povšimněte si rovněž 
dalších vysvětlení, která Neji poskytl, aby nám pomohl 
porozumět zjevením, která on a jeho otec Lehi obdrželi. 

Porozumění písmům 
1. Nejí 15 

Smícháni (v. 20) - Smíšeni 
s jinými lidmi, takže již nelze 
určit jejich totožnost 

Ohnivé šípy protivníka (v. 
24) - Zuřivé útoky Satana 

Dny zkoušky (v. 31) -
Zkušební doba (ve smyslu 
tento pozemský život, 
smrtelnost) 

Časného (v. 31) - Fyzického 

1. Nefi 15:13, 16 - Co je to roubování? 
Vysvětlení toho, jak se dům Izraele podobá stromu, a znázornění 
roubování viz oddíl "Porozumění písmům" pro 1. Nefiho 10:14, 
str. 19. 

Studium písem 
Při studiu 1. Nefího 15 proveďte jednu z níže uvedených činností 
(A-C). 

A Najděte schéma "když-pak" 

Nefi slyšel, jak jeho bratři říkají, že nerozumějí snu svého otce. 

1. Projděte si 1. Nefiho 15:1-9 a vysvětlete, co Nefi, na rozdíl od 
svých bratrů, udělal, aby porozuměl tomu, co řekl jeho otec. 

2. Do sešitu dokončete níže uvedená prohlášení, abyste objevili 
schéma "když-pak" pro přijímání zjevení, které Nefi uvedl ve 
verši 11: 
Když: 

• Nebudete-li .. . 

• a budete-li ... žádati ... 

• ve ... 

Pak: 

• zajisté budete s těmito věcmi ... 

3. Přemýšlejte o výrocích "Když" a o tom, co byste mohli dělat, 
abyste zvýšili svou připravenost obdržet odpovědi od 
Nebeského Otce. 

B Seřaďte prohlášení do správného pořadí 

Nefi v odpovědi svým bratrům přirovnal dům Izraele 
k olivovníku. Za pomoci 1. Nefího 15:12-20 seřaďte níže 
uvedená prohlášení do správného pořadí: 

• Evangelium přechází k pohanům, protože Židé a Lamanité 
ho odmítli. 

• Pohané přijmou evangelium a budou naroubováni na 
olivovník představující Izrael. 

• Nefité jsou větví odlomenou ze stromu Izraele. 

• Strom bude obnoven, aby se naplnil slib daný Abrahamovi. 

• Potomci Lehiovi uslyší evangelium a přijmou ho. 



Uplatněte citát 

Starší Neal A. Maxwell, bývalý člen 

Kvora dvanácti apoštolů, řekl: 

"Skuteční učedníci eliminují ohnivé 

šípy protivníka tím, že v jedné ruce 

třímají hasící štít víry, zatímco druhou 

rukou se drží tyče ze železa ... Nemělo 

by dojít k omylu: bude to vyžadovat 

obě ruce!" (Conference Report, Apr. 

1987,87; nebo Ensign, May, 1987, 70.) 

Pečlivě si přečtěte 1. Nefiho 15:21-36 a potom napište odstavec 

o tom, jak vám víra a držení se slova Božího může pomoci 

odolat pokušením, kterým čelíte. 

1. Nefi 16 
Zázračná koule a zlomený luk 

Všimli jste si někdy, že když jste v souladu s Duchem, je 
mnohem snazší trpělivě snášet věci, které se ve vašem životě 
nevyvíjejí dobře? Na druhou stranu většina lidí zjišťuje, že 
když se zvětšuje vzdálenost mezi nimi a Pánem, zmenšuje 
se jejich schopnost sebeovládání. Vl. NeJim 16 se dočtete o 
obou zkušenostech. Objevte, jak Pán někdy používá proti

venství, aby nás naučil důležitým lekcím. 

Porozumění písmum 
1. NeJi 16 

Tvrdé věci (v. 1-2) - Obtížně 

přijatelné pravdy 

Zařezává se jim hluboko do 

nitra (v. 2) - Odhaluje jejich 

vinu 

Ukázněn (v. 25) - Vyplísněn, 

pokárán 

1. Nefi 16:10 - Co byla "koule pečlivého 

vypracování"? 
Pečlivý v tomto verši znamená důkladně a do detailu vypracovaný 

a složitý. Pán připravil kouli, aby vedla Lehiho a jeho malou 

skupinu v pustině. Od Almy se dozvídáme, že tato koule, která 

sloužila jako ukazatel směru neboli kompas, se nazývala 

Liahona (viz Alma 37:38). 

Lehi a jeho rodina zjistili, že Liahona má dvě vřetena, neboli 

ukazatele, které jim udávaly směr, jímž mají putovat (viz 1. Nefi 

16:10). Na kouli bylo také místo, kde se objevoval nápis, který 

byl "měněn čas od času" (v. 29; viz v. 26-30). Tento ukazatel 

směru pracoval pouze podle jejich víry (viz v. 28-29). 

Studium písem 
Při studiu 1. Nefiho 16 proveďte činnost C (činnosti A a B jsou 

volitelné). 

Napište definici 

Nefiovi bratři reptali, protože Nefi k nim promluvil "tvrdé věci" 

(1. Nefi 16:1). 

1. Prostudujte si verše 1-3 a vysvětlete, co asi považovali za 

"tvrdé věci". 

2. Vysvětlete, že tytéž pravdy nebyly "tvrdými věcmi" pro Nefiho. 

B Nakreslete obrázek 

Prostudujte si 1. Nefiho 16:10-30 a nakreslete obrázek, jak podle 

vás mohla vypadat Liahona. Popište také, jak vypadala. 

C Shrňte, co se přihodilo 

Když se Nefimu zlomil luk, Lehiova rodina strádala v pustině. 

1. Shrňte, co se stalo v každé z následujících pasáží z 1. Nefiho 16, 

a potom vysvětlete, co se asi mohla Lehiova rodina z každé 

zkušenosti naučit: 

a) Verše 17-19 d) Verše 24-29 

b) Verše 20-21 e) Verše 30-31 

c) Verše 22-23 

2. Jak by vám mohla Nefiova zkušenost se zlomeným lukem 

pomoci, kdybyste náhle ztratili práci, která vám poskytovala 

peníze nezbytné k nasycení a ošacení vaší rodiny? 

3. Proč se Nefi obrátil k Lehimu pro radu, kde má opatřit jídlo, 

i když Lehi reptal? 

1. Nefi 17 
"Postavíš lod'" 

Lehiova malá skupina nakonec zakončila svou pouť pustinou, 
když je Pán dovedl na úrodné místo na mořském pobřeží, 
které nazvali Hojnost. Vl. NeJim 17 NeJi uvedl několik 

podrobností o jejich zkušenosti v pustině, o kterých se dříve 

.... 
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nezmínil. Všímejte si toho, jak dlouho putovali v pustině, 
co jedli a jak dokázali s takovou stravou přežít. Povšimněte 
si také, proč Laman a Lemuel začali opět reptat. 

Jeruzalém 

"Poblíž břehu 

\ 
Rudého moře" 

'. (1. N efi 2:5) 
'_A 

\ 

" , "Na okraji poblíž 
'. Rudého moře" 

.. (1. Nefi 16:14) 
I 
I 
• 
• 
I 

, \ 
, 

, 

"Od té doby nadále jsme 
putovali téměř východním 
směrem" (1. Nefi 17:1) O 

Izmael zemřel na místě, 
--,\ "které bylo nazváno 

\ Nahom" (1. Nefi 16:34) 
\ 

�� , �� 

.......... _--
--""'-- Hojnost (?) 

(1. Nefi 17:4) 

Pravděpodobná trasa Lehiova putování v pustině. 

Porozumění písmům 
1. Nejí 17 

Měch (v. 11) - Zařízení na 
dmýchání vzduchu do ohně, 
aby se více rozpálil 

Měch 

Ustanovení (v. 22) - Zákony, 
pravidla 

Poroba (v. 24-25) - Otroctví 

Obtěžkány (v. 25) -
Naloženy, zatíženy 

Oceňuje veškeré tělo stejně 
(v. 35) - Považuje všechny 
své děti za rovné 

Ukázňoval (v. 41) - Trestal, 
napravoval 

Studium písem II��-'> 
Při studiu 1. Nefiho 17 proveďte dvě z níže uvedených činností 
(A-E). 

A Co Nefi učil o pouti pustinou? 

1. Projděte si 1. Nefiho 17:1-6, 12 a zodpovězte níže uvedené 
otázky o pouti pustinou: 

a) Jak dlouho jim trvala cesta z Jeruzaléma do Hojnosti? 

b) Čím se v pustině hlavně živili? 

c) Proč Nefi řekl: "Veliká požehnání Páně spočívala na nás" 
(v.2)? 

2. Najděte ponaučení "a tak vidíme" tím, že ve verši 3 vyhledáte 
schéma "když-pak": 

Když "děti lidské" _______________ _ 

Pak "On je ________ a _________ _ 

a poskytuje _________________ _ 

3. Nemusíte zrovna putovat pouští, ale i tak máte v životě obtížné 
problémy. Vysvětlete, jak byste mohli uplatnit ponaučení 
"a tak vidíme" ve svém životě. 

B Popište současný příklad 

Pán řekl Nefimu, aby postavil loď - což byl úkol přesahující 
jeho přirozené schopnosti. Prostudujte si 1. Nefiho 17:7-11 a 
povšimněte si, co udělal Pán a co požadoval od Nefiho. Potom 
napište příběh o dnešním člověku, který je požádán, aby udělal 
něco obtížného, a musí se spoléhat na Pána, aby poznal, jak toho 
dosáhnout. 

C Porovnejte bratry 

1. Prostudujte si 1. Nefiho 16:1-3, 18-20,37-38; 17:17-21,48 a 
napište důvody, proč Laman a Lemuel reptali, nebo se zlobili, 
a proč byli "rádi". 

2. Prostudujte si 1. Nefiho 16:4-5; 17:19, 47 a napište důvody, 
proč se Nefi radoval, nebo naopak rmoutil. 

3. Co se z rozdílů v těchto dvou seznamech dozvídáte o 
charakteru těchto mužů? 

4. Porovnejte to, co Laman a Lemuel řekli, že vědí, v 1. Nefim 
16:38; 17:19, 22, s tím, co řekli, že vědí v 1. Nefim 17:55. Co 
způsobilo změnu jejich chápání? 

5. Co z toho, čemu jste se naučili z 1. Nefiho 17, vám může 
pomoci, abyste se více podobali Nefimu a méně Lamanovi a 
Lemuelovi? 

D Zapište vlastními slovy 

Nefi svým bratrům připomněl příběh o Mojžíšovi vyvádějícím 
děti Izraele z Egypta a přirovnal ho k tomu, jak Lehi vedl svou 
rodinu z Jeruzaléma (viz 1. Nefi 17:23-45). 

1. Projděte si tyto verše a napište alespoň čtyři podobnosti mezi 
tím, co se přihodilo Mojžíšovu lidu, a tím, co se přihodilo 
Lehiově skupině. 

2. Pečlivě si přečtěte 1. Nefiho 17:45 a vysvětlete, co podle vás 
znamená "cítiti" slova Páně, nebo vyprávějte o chvíli, kdy jste 
měli pocit, že k vám písma hovoří. 



E Vysvětlete obrázek 

Nefiovi bratři se zlobili a 

pouze moc Páně jim zabránila 

v tom, aby mu vzali život. 

Vpravo je zobrazení scény 

z 1. Nefího 17:48-55. 

Vysvětlete, co se na obrázku 

děje, a povězte, které verše 

představuje. 

1. Nefi 18 
Pouť do zaslíbené země 

Znáte lidi, kteří trpěli za své hříchy, ale nechtěli se změnit? 
Činili nakonec pokání? Kolik utrpení prožili předtím, než 
změnili své chování? Na koho dalšího mělo jejich jednání 
vliv? Laman a Lemue/ měli takový zážitek vl. Nejim 18. 

Vyhledejte, co je nakonec pohnulo k pokání. Povšimněte 
si také, jaký účinek měla jejich tvrdošíjnost na zbytek 
jejich rodiny. 

Porozumění písmum 
1. Nejí 18 

Zplodil (v. 7) - Stal se otcem 

Studium písem 
Při studiu 1. Nefiho 18 proveďte dvě z níže uvedených činností 

(A-C). 

Rozhovor s postavou 

Lehiova rodina byla připravena plavit se do neznámé země 

na lodi neobvyklého provedení (1. Nefi 18:1-7). Kdybyste byli 

reportérem a měli za úkol provést rozhovor se členy rodiny 

před jejich odjezdem, co si myslíte, že by vám asi řekli? Vyberte 

z Lehiovy skupiny tři členy a navrhněte dvě otázky, které byste 

mohli jako reportér položit. Potom napište, jak by podle vás tito 

lidé na vaše otázky odpověděli. 

B Neopomeňte podrobnosti! 

Příběh o Lehiově rodině plující do zaslíbené země je zajímavý 

a obsahuje některé důležité podrobnosti, které by bylo možné 

snadno přehlédnout. Po přečtení 1. Nefiho 18 odpovězte na níže 

uvedené otázky: 

1. O kterých dvou nových členech Lehiovy rodiny je poprvé 

zmínka v této kapitole? 

2. Proč Pán dovolil, aby Nefi zůstal tak dlouho svázán, místo 

aby ho zázračně osvobodil, jako to učinil v 1. Nefim 7:18; 

16:39 a 17:48? 

3. Co z toho, co se přihodilo v této kapitole, je naplněním Pánova 

proroctví v 1. Nefim 17:13? 

C Najděte poučení pro život 

Na příběh o putování do zaslíbené země lze pohlížet také jako 

na metaforu (symbol) našeho pozemského života. Například 

mnoho lidí se tak jako Nefiovi bratři v 1. Nefim 18:9 soustřeďuje 

na pozemské zájmy a zapomíná na Boha a na svou závislost na 

Jeho moci. Odpovězte na níže uvedené otázky, abyste zjistili, jak 

se tento příběh podobá zkušenostem, které bychom mohli mít: 

1. Jak se to, co v 10. verši Nefi udělal pro své bratry, podobá tomu, 

co pro nás dělá naše svědomí (světlo Kristovo)? 

2. Jak se nefungující kompas a bouře podobá tomu, co se s námi 

děje, když své svědomí "svážeme"? 

3. K čemu v našem životě by se dalo přirovnat Nefiovo 

osvobození? 

4. Co se stalo pokaždé, když se Nefi modlil? Jak to můžete 

uplatnit ve svém životě? (Viz zejména v. 1-3,21-23.) 

5. Jak lze Nefiův popis hrubého chování jeho bratří, synů 

Izmaelových a jejich manželek (viz v. 9) uplatnit na určité 

dnešní chování a nedostatek úcty ke druhým? 

1. Nefi 19 
"Abych je mohl plněji přesvědčiti, 

aby věřili v Pána" 

Proč mají někteří lidé rádi písma a nacházejí v nich hojnost 
útěchy, naděje a povzbuzení, zatímco jiní, jak se zdá, o ně 

.... 



nemají žádný zájem nebo je považují za bezvýznamná? Neji 
nám řekl, že to, co napsal, se nebude líbit světu, ale Bohu a 
"těm, kteří nejsou ze světa" (1. Neji 6:5). Proč lidé, kteří 
srdcem lpí na věcech tohoto života, mají malý zájem o věci 
věčnosti? Při studiu 1. Nejiho 19 hledejte to, co Pán učinil 
a činí, aby povzbudil své děti, aby se vrátily dom�l a opět 
žily s Ním. 

Porozumění písmum 
1. Nejí 19 

Hrob (v. 10) - Často předsta
vován hrobkou nebo jeskyní 

Bičováni (v. 13) - Souženi, 
trestáni 

Usyknutí a rozprávka (v. 14) 
- Pronásledovaní lidé 

1. Nefi 19: 1-6 - Dva soubory desek 
Vl. Nefim 9 Nefi napsal, že 
měl zhotovit dva soubory desek. 
První soubor, velké desky 
Nefiho, obsahoval podrobnou 
zprávu o jeho lidu, druhý, 
malé desky Nefiho, byl 
posvátným náboženským 
záznamem. V 1. Nefim 19 
se výraz "první desky" nebo 
"druhé desky" týká velkých 
desek Nefiových a výraz "tyto 
desky" se týká malých desek 
(viz "Hlavní zdroje Knihy 
Mormonovy," str. 11). 

Nefi doufal, že budoucí generace shledají tyto desky užitečnými 
v tom, aby je přivedly ke Kristu. 

1. Nefi 19:10 - Kdo byli Zenok, Neum a Zenos? 
Nefi citoval Zenoka, Neuma a Zenose jako starozákonní proroky, 
jejichž podrobná proroctví o Ježíši Kristu byla zaznamenána na 
mosazných deskách. Jejich svědectví se nenacházejí v dnešním 
Starém zákoně. Jejich spisy zřejmě patří mezi "jasné a převelice 
cenné" pravdy odstraněné "velikou a ohavnou církví" (1. Nefi 
13:26). Bez Knihy Mormonovy bychom nevěděli nic o těchto 
třech věrných prorocích Starého zákona, ani o jejich proroctvích. 

Studium písem 111iiiiiiii�':> 
Při studiu 1. Nefiho 19 proveďte dvě z níže uvedených činností 
(A-C). 

A Vypište "jasnější a cennější části" 

Pán Nefimu přikázal, aby do druhého souboru desek (malé 
desky) uvedl mnohé jasné a cenné části, které z Bible zmizí 
(viz 1. Nefi 19:3 a oddíl "Porozumění písmům"). 

1. Projděte si 1. Nefiho 19:8-14 a napište pravdy, které Nefi 
poznal o narození, životě a smrti Ježíše Krista, a také o tom, 
co se stane domu Izraele po Jeho smrti. 

2. U pravd, které jste vypsali, identifikujte ty, kterým se Nefi 
podle svých slov naučil od anděla, a ty, kterým se naučil ze 
spisů Zenoka, Neuma nebo Zenose. 

B Posuďte, jak by vše mohlo vypadat jinak 

Přemýšlejte o podrobných proroctvích o Ježíšově životě, která 
obnovuje Kniha Mormonova (viz 1. Nefi 19:8-14). Jak jinak by 
mohla vypadat víra Židů a ostatních křesťanů, kdyby se tyto 
pravdy stále nacházely v našem Starém zákoně? 

Mistrovství v písmu - 1. Nefi 19:23 

Nefi své rodině četl mnoho věcí ze spisů proroka Izaiáše. Přečtěte 
si 1. Nefiho 19:22-24 a vysvětlete, proč Nefi chtěl, aby jeho rodina 
(i my) poznala slova Izaiášova. 

1. Nefi 20-21 
Poselství od proroka Izaiáše 

Neji svému lidu četl z proroctví Izaiášových, aby "je mohl 
plněji přesvědčiti, aby věřili v Pána, svého Vykupitele" 
(1. Neji 19:23). Vl. Nejim 20-21 jsou zaznamenána některá 
z těchto dmežitých Izaiášových poselství na mosazných 
deskách, která se podobají těm, jež jsou uvedena ve Starém 
zákoně. Při četbě těchto kapitol hledejte to, co Izaiáš učil o 
domu Izraele. Proč byl Izrael po staletí tak sužován a co 

Pán činí, aby k sobě znovu přivedl lid své smlouvy? Jako ti, 
již náležejí do současného domu Izraele, m�lžeme rovněž 
uplatňovat Izaiášova slova ve svém životě. 

Porozumění písmum 
1. Nejí 20 

Zatvrzelý (v. 4) - Tvrdošíjný 

Přestupník (v. 8) - Ten, kdo 
porušuje přikázání 

Zušlechtil (v. 10) - Očistil 

Rozklenula (v. 13) -
Rozprostřela 

Semeno ... potomstvo nitra 

tvého (v. 19) - Potomci (děti, 
vnoučata a tak dále) 

Rozťal (v. 21) - Rozdělil vedví 



1. Nefi 20:1 - Co jsou "vody Judy"? 
Starší Bruce R. McConkie napsal: "Izaiáš říká, že dům Jákobův 
vyšel z vod Judy (viz Iz 48:1), což je pro Svaté posledních dnů 
velice zajímavé prohlášení s ohledem na skutečnost, že jeho 
slova, jak jsou zaznamenána na mosazných deskách, přidávají 
výraz ,neboli z vod křtu' (1. Nefi 20:1), a tak zachovávají v čistotě 
starozákonní text o křtu" (Mormon Doctrine, 2nd ed. [1966], 832). 
Toto je vynikající příklad "jasných a cenných pravd", které byly 
z Bible odstraněny (1. Nefi 13:29). 

1. Nefi 20:1-2 - "Nazývají [se] ze svatého města" 
Jak je citováno v 1. Nefim 20:1-2, prorok Izaiáš káral dům Izraele 
za to, že hlásali, že následují Pána, aniž by dodržovali Jeho 
přikázání. Mysleli si, že díky tomu, že jsou Božím vyvoleným 
lidem a žijí ve svatém městě Jeruzalémě, Bůh je bude vždy 
ochraňovat. Izaiáš jim připomněl, že důležité není, kde žijete, 
ale jak žijete (viz. 18-22). Totéž platí i dnes. 

Jeruzalém, starodávné svaté město 

1. Nefi 20:3-8 - "Oznamoval jsem ony dřívější věci ... 
ukázal [jsem ti] nové věci" 
Pán svým dětem poskytl mnoho důkazů neboli důvodů, aby 
věřily Jeho slovům a Jeho prorokům. V 1. Nefim 20:3-8 citoval 
některé z těchto důkazů a vysvětlil, proč jsou tato proroctví 
nutná. Bůh od počátku zjevoval mnohé události, které se stanou 
v daleké budoucnosti. Jedním z důvodů pro zjevování těchto 
dalekosáhlých proroctví bylo zabránit zlovolným lidem 
v připisování Jeho zázračného díla modlám nebo falešným 
bohům (viz v. 3-5). Bůh také zjevoval události, ke kterým došlo 
náhle, aby zlovolní nemohli říci "já je znám" (viz v. 6-8). 

1. Nefi 20:14-17 - Pán podporuje své proroky 
Pán má rád své proroky a "splní slovo své, jež skrze ně 
oznamoval" (v. 14). V novodobém zjevení Pán prohlásil: "Ať 
pravena mým vlastním hlasem nebo hlasem služebníků mých, 
to je totéž" (NaS 1:38). 

1. Nefi 21 

Pastýři (v.1) - V tomto případě 
náboženští vůdci Židů 

Od nitra (v.1) - Dříve než 
jsem se narodil 

Toulec (v. 2) - Pouzdro 
na šípy 

Příliš stísněné (v. 20) - Příliš 
malé nebo úzké; až Pán 
shromáždí své děti do Sionu, 
budou opět velmi početné. 

1. Nefi 21:1 - Důležité poznatky obnovené 
z mosazných desek 
Celá první věta z Izaiášova proroctví citovaného v 1. Nefim 21:1 
chybí v odpovídající kapitole knihy Izaiášovy (viz Izaiáš 49:1). 
Tento text se evidentně nacházel na mosazných deskách, které 
použil Nefi, ale z naší současné Bible se ztratil. Izaiáš 49 (nebo 
1. Nefi 21) vypráví o příchodu Mesiáše, shromáždění Izraele a 
přinesení evangelia pohanům. Z verze v Knize Mormonově se 
dozvídáme, že toto poselství bylo určeno zejména těm Izraelitům, 
kteří byli (jako Lehiova rodina) odlomeni jako větve od hlavní 
skupiny Izraele a rozptýleni do ciziny. Také se dozvídáme, že 
byli rozptýleni pro zlovolnost jejich jeruzalémských vůdců. 

1. Nefi 21:1-9 - Kdo byl tím, koho Bůh povolal ještě 
před narozením? 
Verše 1-9 popisují Spasitele, Ježíše Krista, který byl povolán před 
svým narozením (viz v. 1), jehož slova se zařezávají do srdce 
zlovolných jako ostrý meč (viz v. 2), jehož život je neposkvrněný 
jako vyleštěná střela (viz v. 2), který je světlem pohanům (viz v. 
6) a kterým lidé pohrdají (viz v. 7). Protože se na život proroků 
někdy nahlíží jako na předobraz nebo na příklad Spasitele, lze 
tyto verše také vztáhnout na Izaiáše. Lze je také použít na proroka 
Josepha Smitha: 

• Byl předustanoven. Svědčil: "Každý muž, který má povolání 
sloužit obyvatelům světa, byl k tomuto povolání vysvěcen ve 
velké radě na nebesích dříve, nežli byl svět. Předpokládám, že 
jsem byl k tomuto úkolu vysvěcen v oné velké radě." (Teachings 

oj the Prophet Joseph Smith, 365; viz také 2. Nefi 3:7-15.) 

• Jeho slova byla ostrá a jeho život byl jako vyleštěná střela. Řekl: 
"Jsem jako obrovský neotesaný kámen valící se z vysoké hory; 
a jediného opracování se mi dostává, když je některý výčnělek 
obroušen kontaktem s něčím jiným, silným nárazem na 
náboženský fanatismus, kněžské mámení ... prolhané redaktory, 
podplacené soudce a právníky, ... napadán lůzou, rouhači, 
prostopášnými a zkaženými muži a ženami - celé peklo uráží 
výčnělek za výčnělkem. A tak se stanu hladkou a vyleštěnou 
střelou v toulci Všemohoucího." (Teachings oj the Prophet 

Joseph Smith, 304.) 

• Byl poslán, aby byl světlem pohanům. Pán mu řekl: "Toto 
pokolení bude míti slovo mé skrze tebe" (NaS 5:7-10; viz také 
NaS 86:11). 

• Lidé jím pohrdali. Anděl Moroni prorokova!, že o Josephovi 
se bude mezi všemi lidmi hovořit v dobrém i ve zlém (viz 
Joseph Smith - Životopis 1:33). 

.... 



Studium písem Illiiiiiiiiiiiiiiiii> 

Při studiu 1. Nefiho 20-21 proveďte jakékoli dvě z níže 

uvedených činností (A-E). 

A Najděte odpovědi 

Izaiáš viděl chyby dětí Izraele. Vyzýval je k pokání, aby mohly 

konat dílo, které jim Pán zadal, a obdržet jeho požehnání. Přečtěte 

si 1. Nefiho 20:1-11, 20 a odpovězte na níže uvedené otázky: 

1. Co Pán učinil, aby svému lidu dokázal, kdo je? (Viz v. 3-8; 

viz také "Porozumění písmům" pro 1. Nefiho 20:3-8.) 

2. Proč Izaiáš k popisu dětí Izraele použil obraz železné šíje 

(viz v. 4)? 

3. I když se lidé v minulosti bouřili, co Pán říká, že pro ně učiní? 

Proč? (Viz v. 9-11.) 

4. Co Pán řekl, že lidé musejí učinit? (Viz v. 20; viz také Mosiáš 

26:29-30.) 

5. Jak bychom mohli tato Izaiášova učení uplatnit v naší době, 

"aby nám mohla býti ku prospěchu a k poučení" (1. Nefi 19:23)? 

B Vysvětlete přirovnání 

Vl. Nefim 20:11-17 Pán prohlásil, že Jeho úlohou je být 

Stvořitelem a Spasitelem. Tyto verše také hovoří o Jeho lásce 

k Jeho prorokům a o podpoře, kterou jim projevuje. Ve verších 

18-22 Izaiáš popsal, co by nastalo, kdyby děti Izraele byly 

důsledně poslušné. Potom je vyzval k pokání. 

1. Projděte si 1. Nefiho 20:18-22 a vysvětlete přirovnání 

(porovnání užívající slovo jako), která Izaiáš použil - řeka, 

vlny, písek a štěrk - aby popsal Pánova zaslíbení věrným. 

2. Proč si myslíte, že zlovolní nemají pokoje? (Viz v. 22.) 

c 
Proroctví může být naplněno více než jedním 
způsobem 

Charakteristickým znakem mnoha Izaiášových proroctví je, 

že mohou mít více než jedno uplatnění a naplnění. 

1. Prostudujte si 1. Nefího 21:1-10 a vysvětlete, jak tyto verše 

popisují Ježíše Krista. 

2. Vysvětlete, jak tyto verše mohou také popisovat proroka 

Josepha Smitha (viz také oddíl "Porozumění písmům"). 

1. Kdy Pán nemohl požehnat Izrael 

(Sion) kvůli neposlušnosti lidu, co 

si lidé mysleli, že se stalo? (Viz 

1. Nefi 21:14.) 

2. Co Pán říká, že Mu bude stále 

připominat Jeho lid? (Viz v. 16.) 
3. Napište odstavec vysvětlující, 

co vám pomáhá mít na paměti 

Spasitele, na shromáždění i jindy. 

E Uspořádejte myšlenky ve správném pořadí 

1. Nefi 21:22-26 obsahuje Izaiášův slib, že Pán zachrání svůj lid. 

Níže je uvedeno několik důležitých myšlenek z těchto veršů. 

Uspořádejte je tak, aby se nacházely v pořadí, ve kterém se 

objevují v pasáži. 

• Pán vysvobodí ty, již jsou v zajetí hříchu a zlovolnosti. 

• Mocní a vlivní lidé budou podporovat dílo Církve. 

• Každý člověk pozná, že Ježíš Kristus je Spasitel. 

• Pán bude bojovat proti těm, kteří bojují proti Jeho Církvi. 

• Ti, kteří důvěřují v Pána, se nebudou stydět za evangelium. 

• Pán znovuzřídí Církev mezi pohany jako korouhev 

spravedlivosti pro svět. 

• Ti, kteří bojují proti Církvi, zničí sami sebe. 

1. Nefi 22 
Události posledních dnů 

Nefi věděl, že pro některé lidi bude těžké porozumět Izaiášo
vým slovům. Ve skutečnosti ho i vlastní rodina požádala, 
aby jim vysvětlil, co citoval v 1. Nefim 20-21 (viz 1. Nefi 
22:1). Při četbě 1. Nefiho 22 si povšimněte, jak Nefi vysvět
luje mnoho důležitých nauk, které se nacházejí vl. Nefim 
20-21. Zejména si všimněte toho, co Nefi řekl o rozptýlení 
Izraele a o úloze, kterou budou hrát pohané při shromažďo

vání Izraele v posledních dnech. Mějte na paměti, že čle

nové Jeho Církve v dnešní době, i když jsme z domu Izraele 
skrze rodovou linii a skrze smlouvu, jsou zařazeni mezi 
"pohany", o kterých se mluví v této kapitole, a mají svou 
úlohu při shromažďování Izraele. 



Porozumění písmum 

1. Nefi 22 

Projeveny (v. 2) - Ukázány, 

oznámeny 

Obnaží své rámě (v.10) -

Ukáže svou moc 

Mrákota (v. 12) - Stav, kdy 

nejsou známi 

Polapily (v. 14) - Chytily, 

zajaly 

Panování (v. 24) - Moc, 

kontrola, pravomoc 

1. Nefi 22:8 - Co je "podivuhodné dílo", které Pán 

učiní v posledních dnech? 
Děti Izraele byly po většinu 

svých dlouhých dějin nevěrné 

Bohu, který je učinil svým 

vyvoleným lidem. Nehledě 

na Jeho požehnání často 

upřednostňovaly cesty světa 

před cestami Božími. 

V důsledku toho byla většina 

z nich rozptýlena po celém 

světě a ztratila svou identitu. 

Lehiovi potomci jsou 

příkladem toho, kdy byla 

jedna rodina rozptýlena a 

identitu si uchovala. Věděli, 

kdo jsou. Podivuhodným 

dílem posledních dnů bude 

shromáždění tolika potomků 

rozptýleného Izraele, kolik 

jich bude ochotných vrátit se k Pánu. I když členové Církve dnes 

jsou z domu Izraele, Nefi o nás mluví jako o pohanech, protože 

pocházíme z pohanských národů. 

Studium písem 
Při studiu 1. Nefiho 22 proveďte kterékoli dvě z níže uvedených 

činností (A-D). 

A Rozptýlení Izraele: Kdo, kde, kdy a proč? 

Izaiášova slova o rozptýlení Izraele se nacházejí v 1. Nefim 21:1. 

Nefi v 1. Nefim 22:3-5 toto rozptýlení vysvětluje dále. Stručně 

vyjádřete další informace, které se o rozptýlení dozvídáme od 

Nefiho. Nezapomeňte vysvětlit to, kdo byl rozptýlen, kdy a kde 

byli rozptýleni, a proč k tomu došlo. 

B Najděte k verši odpovídající myšlenku 

Izaiáš v 1. Nefim 21:22 hovořil o úloze pohanů při shromažďování 

Izraele. Nefi nám v 1. Nefim 22 poskytl o shromáždění další 

informace. Přepište si níže uvedená prohlášení do sešitu a za 

každým si napište verš nebo verše z 1. Nefiho 22:6-12, které onu 

myšlenku obsahují: 

• Pohané nezbytně potřebují moc Páně, aby požehnali všechny 

lidi evangeliem. 

• Bohatství a prosperita pohanských národů budou použity na 

podporu misionářské práce, kterou si shromažďování 

rozptýleného Izraele vyžaduje. 

• Izrael bude shromažďován tak, že bude přicházet k poznání 

Ježíše Krista jako svého Spasitele. 

• Velký pohanský národ rozptýlí Lehiovy potomky. 

• Pohané požehnají celý dům Izraele tím, že je budou učit 

evangeliu. 

• Pán přinese evangelium velkému pohanskému národu. Tento 

národ na oplátku požehná potomky Lehiovy tím, že je bude 

učit evangeliu. 

• Smlouvy Páně budou zjeveny světu prostřednictvím moci Páně. 

C Napište novinový titulek 

Nefi v 1. Nefim 22:13-18 popsal soud, který v posledních dnech 

přijde na zlovolné. Pro každý z těchto veršů napište novinový 

titulek, který shrnuje událost, kterou Nefi popsal. 

D Porovnejte 

Nefi vysvětlil některé rozdíly mezi tím, co se v posledních dnech 

stane spravedlivým a co zlovolným. 

1. Prostudujte si 1. Nefiho 22:16-26 a napište si seznam příslibů 

spravedlivým. Do dalšího seznamu si napište tresty, které 

přijdou na zlovolné. 

2. Přečtěte si 1. Nefiho 22:28-31 a vysvětlete, co Nefi chtěl, 

abychom se naučili z toho, co napsal. 

.... 



Druhá kniha Nefiova � 

Druhá kniha Nefiova začíná mnoho let poté, co Lehiova rodina 

opustila Jeruzalém a dorazila do země zaslíbené. V prvních 

čtyřech kapitolách Nefi zaznamenal poslední rady, které jeho 

otec dával před svou smrtí. Při čtení 2. Nefiho si všímejte toho, 

co se stalo s touto rodinou po Lehiově smrti. 

2. Nefi 1 
"Probuďte se, synové moji" 

Lehiovy rady ve 2. NeJim 1 byly určeny zejména Lamanovi 
a Lemuelovi. Dříve, než si je přečtete, přemýšlejte o tom, 
co byste chtěli říci Lamanovi a Lemuleovi vy, kdybyste byli 
jejich rodičem. Povšimněte si toho, co Lehi řekl, a uvažujte 
o tom, jaký účinek to na jeho syny mohlo mít. 

Porozumění písmum 
2. Nefi 1 

Zopakoval jim (v. 1) -

Připomenul jim, přednášel 

I přes své strasti (v. 5) - I když 

jsme měli problémy a zkoušky 

Učinil smlouvu (v. 5) - Učinil 

posvátný slib 

Dědictví (v. 5, 8-9) -
Vlastnictví neboli rodinný 

majetek 

Zasvěcena (v. 7, 32) -

Zvláštním způsobem oddě

lena nebo posvěcena pro 

posvátné účely 

Obtěžoval (v. 9) - Trápil, 

ubližoval 

Upadati (v. 13) - Postupně 

odpadat 

Navštívení (v. 12) - Seslání 

trestů; události, které projevují 

Boží soud 

Vykoupil (v. 15) - Spasil; 

doslovnější význam je 

"vykoupil z poroby" 

Ustanovení (v. 16) - Zákony, 

přikázání, pravidla 

Úzkost (v. 16) - Starost 

Nepřivodili na sebe (v. 22) -
Nepřivedli na sebe 

Mrákota (v. 23) - Stav, kdy 

nejsou známi 

Ostrost (v. 26) - Pokárání 

Potlačiti (v. 26) - Zadržet 

Studium písem Iliiiii�ii> 
Při studiu 2. Nefiho 1 proveďte činnost A a B. 

A Dokončete tyto věty 

Ve 2. Nefim 1:5-12 jsou Lehiova slova, která pronesl svým synům 

o zemi jejich dědictví, které zahrnuje Severní a Jižní Ameriku. 

Dokončete níže uvedené věty, které jsou souhrnem těchto 

Lehiových učení. Snažte se je vyjádřit vlastními slovy, ale dbejte 

na to, aby vaše věta obsahovala vše, čemu Lehi učil: 

1. Kromě Lehiových potomků je tato země dědictvím pro ... 

(Viz v. 5-7.) 

2. Pokud ti, kteří žijí v této zaslíbené zemi, budou sloužit Bohu 

a dodržovat Jeho přikázání, potom ... (Viz v. 7,9-12.) 

3. Pán v té době nedovolil, aby tuto zemi poznaly jiné národy, 

protože ... (Viz v. 8.) 

B "Buďte muži" 

Starší Carlos E. Asay, který byl členem předsednictva Sedmdesáti, 

vyprávěl o zážitku, který měl jako osmnáctiletý kněz v Aronově 

kněžství, kdy se odmítl připojit ke skupině vrstevníků, která se 

věnovala nevhodným činnostem. Napsal: "Když jsem odcházeL .. 

moji společníci se mi posmívali a křičeli: ,Kdy začneš být jako 

dospělý?' ,Kdy přestaneš být strašpytel a náboženský fanatik?' 



,Kdy se staneš mužem?'" (In the 
Lorďs Service [1990], 46; viz také 

Conference Report, Apr. 1992, 
58; nebo Ensign, May 1992, 40.) 
Lehi své syny požádal, aby 

"byli muži" (2. Nefi 1:21), měl 

ale na mysli něco zcela jiného 

než to, co měli na mysli mladí 

muži v tomto příběhu. V rámci 

této činnosti proveďte úkoll a 

potom buď úkol 2, nebo úkol 3. 
1. Na základě toho, co Lehi učil ve 2. Nefim 1:13-24, napište 

alespoň pět charakteristických vlastností, které Lehi spojoval 

s mužem Božím. Ke každé vlastnosti připište verš, ve kterém 

se o ní mluví. 

2. Napište odstavec o rozdílech mezi vlastnostmi, které jste si 

vypsali, a tím, jak by muže definovali chlapci v příběhu staršího 

Asayho a jak by ho definovalo mnoho dalších světských lidí. 

3. Projděte si verše 13 a 15 a napište odstavec, v němž porovnáte 

stav spravedlivých mužů, jako byl Lehi, se stavem světských 

mužů, jako byli Laman a Lemuel. 

Ježíš Kristus učil: "Tudíž, jakými lidmi máte býti? Vpravdě 

pravím vám, dokonce jako já jsem" (3. Nefi 27:27). 

2. Nefi 2 
Svoboda rozhodování 

díky usmíření 

Jákob byl první ze dvou dětí, které se Lehimu a Sarii narodily 

v pustině (viz 1. Nefi 18:7). V důsledku toho během 

dospívání zakusil mnoho utrpení - jak kvůli obtížím při 

putování, tak pro "hrubost bratří svých" (2. Nefi 2:1). 
Lehiova rada v 2. Nefim 2 byla určena zejména Jákobovi 

a pomáhá vysvětlit, jak je možné žít v pokoji a s radostí 

ve světě plném strádání a protivenství. Toto je jedna 

z kapitol Knihy Mormonovy, která nám vypovídá mnoho 

o plánu štěstí Nebeského Otce. 

Porozumění písmum 
2. Nejí 2 

Soužení (v. 1) - Utrpení 

Posvětit (v. 2) - Ustanovit 

k posvátnému účelu 

Vykupitel (v. 3) - Ten, kdo 

zaplatí cenu, aby druhého 

zachránil z duchovní poroby 

(Ježíš Kristus) 

Ospravedlněno (v. 5)
Osvobozeno od hříchu nebo 

viny, dosáhlo odpuštění 

Zkroušeného (v. 7)
Zarmouceného pro hřích, 

pokorného 

Zásluhy (v. 8) - Laskavé a 

dobré skutky (v tomto případě 

Spasitelovo usmíření - které 

zahrnuje Jeho utrpení, smrt a 

vzkříšení) 

Milost Svatého Mesiáše (v. 8) 
- Moc Ježíše Krista (viz 

Průvodce k písmům, "Milost", 

str. 91) 
Přímluva (v. 9-10)
Zprostředkování na pomoc 

dvěma stranám vyřešit 

problém nebo rozpor (v tomto 

případě to je Spasitelova 

pomoc všem lidem, kteří byli 

hříchem odloučeni od 

Nebeského Otce) 

K ničemu (v. 12) - Bezúčelně, 

zbytečně 

Nutkán (v. 16) - Pokoušen, 

přesvědčován 

Stav zkoušky (v. 21; viz také 

v. 30) - Doba testování nebo 

zkoušení 

Přestupek (v. 21-22)
Přestoupení nebo porušení 
zákona 

Ledaže (v. 26) - Kromě 

Prostředník (v. 27-28) - Ten, 

kdo pracuje, aby uvedl 

v soulad dvě strany, které 

jsou spolu v rozporu (v tomto 

případě Ježíš Kristus) 

Cíl (v. 30) - Záměr 

2. Nefi 2:3-10 - "Cesta je připravena ... a spasení je 
bezplatné" 

Dusledky Adamova 
pádu, ze kterých musíme 

být spaseni 

• Fyzická smrt: Všichni jsme se 
narodili se smrtelným tělem, 
které nakonec zemře. 

• Duchovní smrt: Všichni jsme se 
narodili do podlého světa o jsme 
odloučeni od Nebeského Otce. 

• Žijeme no telestiální, podlé zemi. 

Dusledky našeho 
vlastního pádu, ze kterých 

musíme být spaseni 

• Když se staneme zodpovědnými 
za svá rozhodnutí, kvuli svým 
hříchum nejsme hodni navrátit se 
do přítomnosti Nebeského Otce 
(viz Mosiáš 16:2-5). 

Nepodmíněná 
požehnání 
usmíření 

• Všichni, kteří kdy žili, budou 
vzkříšeni s nesmrtelným fyzickým 
tělem (viz Alma II :42-44). 

• Všichni budou přivedeni zpět do 
Boží přítomnosti k soudu (viz 
Alma 11:44; Helaman 14:15-17). 

• Země bude učiněno celestiální 
(viz NoS 88: 18-20). 

Podmíněná 
požehnání 
usmíření 

• Máme-Ii víru v Ježíše Krista, 
činíme-Ii pokání o jsme-Ii 
pokřtěni, mužeme být očištěni od 
svých hříchu. Skrze dar Ducha 
Svatého mužeme být posvěceni o 
být hodni zustat v přítomnosti 
Otce o stát se tokovými, jako je 
On (viz Alma 34: 13-17; 42: 15; 
Moroni 10:32-33; NoS 76:58; 
132: 19-20; Mojžíš 5:5-11). 

Usmíření Ježíše Krista osvobozuje celé lidstvo od účinků pádu a 

poskytuje podmíněný únik před účinky osobního hříchu (viz 

doprovodný nákres). Je to tak, jak řekl Lehi Jákobovi - "a spasení 

.... 
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je bezplatné" (2. Nefi 2:4). Nejsme spaseni pro žádný svůj skutek, 
ale díky usmíření Ježíše Krista. Existují však požadavky, které 
musíme splnit, abychom získali všechna požehnání Spasitelova 
usmíření. Lehi řekl, že spasení je dáno pouze těm, "kteří mají 
srdce zlomené a ducha zkroušeného; a pro nikoho jiného nemůže 
býti smysl zákona naplněn" (v. 7). Chceme-li si činit nárok na 
podmíněná požehnání Kristova usmíření, musíme používat 
v Něj víru, která je dostatečná k tomu, abychom činili pokání ze 
všech svých hříchů. Neexistuje žádný jiný způsob, jak obdržet 
plná požehnání tohoto vykupitelského skutku. (Viz Book oj 
Mormon Student Manuel [Religion 121-122, 1996], 23.) 

2. Nefi 2:5 - "Zákonem není žádné tělo 

ospravedlněno" 
Být ospravedlněn znamená být prohlášen nevinným, získat 
odpuštění hříchů. Znamená to být přijatelným Bohu neboli 
spravedlivým před Bohem. Lehi učil, že nikdo není ospravedlněn 
(učiněn spravedlivým) zákonem, ale že kvůli porušení zákona 
jsou lidé odloučeni od Boha (viz 2. Nefi 2:5). Apoštol Pavel tomu 
učil: "Všickniť zajisté zhřešili, a nemají slávy Boží" (Římanům 
3:23). "A tak zákonem, tj. když předpokládáme, že nepůsobí nic 
kromě zákona, by lidé byli odloučeni časně i duchovně. Byli by 
odloučeni časně, protože nemohou dodržovat zákon dokonale, 
a byli by odloučeni duchovně, protože kvůli porušení zákona 
je člověk nečistým a ,žádná nečistá věc. .. nemůže ... přebývati 
v přítomnosti jeho' (Mojžíš 6:57; viz také 2. Nefi 9:6-10)" (Gerald 
N.Lund, "The Fall of Man and His Redemption", in Monte S. 
Nyman and Charles D. Tate Jr., eds., The Book oj Mormon: Second 

Nephi, the Doctrinal Structure [1989], 90). "Vykoupení přichází ve 
Svatém Mesiáši a skrze něj", protože "dává sebe jako oběť za 
hřích, aby naplnil smysl zákona" (2. Nefi 2:6-7). 

Studium písem Illiiiiiiiiiiiiiiiiit> 
Při studiu 2. Nefiho 2 proveďte tři ze čtyř níže uvedených 
činností (A-D). 

A 
Vysvětlete, v jakém smyslu je spasení 
bezplatné 

1. Prostudujte si 2. Nefiho 2:3-9 a vysvětlete, že Lehiovo 
prohlášení, že "spasení je bezplatné" (v. 4), a jeho prohlášení, 
že spasení je dáno těm, kteří věří v Ježíše Krista a následují jej 
(viz v. 9), jsou obě pravdivá. (Potřebujete-li pomoc, najdete ji 
v oddílu "Porozumění písmům".) 

2. Prozkoumejte 2. Nefiho 2:5-8 a vysvětlete, jakou cenu Spasitel 
zaplatil, aby nás spasil časně i duchovně. Jaká by byla naše 
situace, kdyby nebylo Spasitele? (Viz v. 5.) 

B Zákony Boží: Klíče ke štěstí 

Někteří lidé si myslí, že všechny zákony pocházejí od člověka - že 
neexistují žádné věčné zákony, a tudíž nic takového jako hřích. 
Věří, že lidé mají mít možnost dělat cokoli chtějí, pokud tím 
nikomu neubližují. Po učení o potřebě "protiklad[u] ve všech 
věcech" (2. Nefi 2:11) Lehi vysvětlil, jak se Boží zákony vztahují 
k našemu štěstí. Přečtěte si 2. Nefiho 2:13 a do sešitu si zapište 
zásadu, které, podle vašeho názoru, Lehi učil. 

1. Tento krátký verš prohlašuje 
prostou pravdu o pádu. 
Přečtěte si také 2. Nefiho 
2:22-23, který vysvětluje, co 
by se stalo, kdyby se Adam 
nedopustil přestupku a 
nepojedl ze zakázaného 
ovoce. Napište si "Protože 
Adam padl..." a větu 
dokončete tak, že vypíšete 
důsledky pádu uvedené ve 
2. Nefim 2:22-25. (Lehi někdy 
vysvětloval, co by se bez 
pádu nestalo; přeformulujte 
tyto důsledky tak, aby 
vysvětlovaly, co se stalo.) 

2. Lehi řekl: "Lidé jsou, aby mohli míti radost" (v. 25). Projděte 
si ve 2. Nefim 2 verše, které obsahují slova štěstí, radost, bída a 
bídní (v. 5, 10-11, 13, 18, 23, 25, 27). Co v těchto verších Lehi 
učí o tom, jak a proč můžeme mít radost, a kdo chce, abychom 
byli bídní? 

Mistrovství v písmu - 2. Nefi 2:27 

Do sešitu si nakreslete diagram, který znázorňuje důležitou 
nauku, které se učí v tomto verši. Zhotovte ho tak, abyste si ho 
mohli pověsit na místo, kde ho budete mít často na očích, aby 
vám tuto důležitou nauku připomínal. 

2. Nefi 3 
Jozef prorokuje O jiném Jozefovi 

Ve 2. Nejim 3 se Lehi zmínilo čtyřech různých mužích 
jménem jozef jeho slova jsou určena jeho nejmladšímu 
synu jozejovi. Lehi hovořilo velkém proroku jozejovi, který 
byl prodán do Egypta. Od tohoto jozeja pocházela Lehiova 
rodina. Lehi citoval proroctví, které před svou smrtí pronesl 
jozej Egyptský. V tomto proroctví jozej hovořilo posledních 
dnech a o dvou mužích jménem jozef, kteří budou rovněž 
jeho potomky. Při studiu této kapitoly zjistěte, kdo jsou tito 
dva jozejové posledních dnů a proč jsou tak důležití. 

Porozumění písmům 
2. Nejí 3 

Plod ledví (v. 5-7, 11-12, 
18-19, 21) - Potomci 

Projeví (v. 5) - Ukáže, učiní 
se jim známým 

Vidoucí (v. 6-7, 11, 14) -
Člověk, který může znát věci 
minulé, současné a budoucí 
(viz Mosiáš 8:13-17) 



Zahanbení (v. 12) - Uvržení 

do zmatku, do zmatení 

Poslouchati (v. 23) -
Naslouchat a být poslušen 

Znovuzřízení (v. 24) - Přive

dení zpět (v tomto případě 

přivedení Izraele zpět k jejich 

Bohu, k pravdě, k jejich 

smlouvám a do jejich zemí) 

2. Nefi 3:6-21 - Kde se nachází Jozefovo proroctví? 
Proroctví Jozefa, který byl prodán do Egypta, citované Lehim 

jeho synu Jozefovi, se v dnešní Bibli nenachází. Bylo však 

znovuzřízeno proroku Josephu Smithovi a nachází se v Překladu 

Josepha Smitha jako Genesis 50:24-38. Lehl ho našel na mosazných 

deskách, které jeho synové získali od Labana v Jeruzalémě (viz 

1. Nefi 3:3, 19-20; 5:10-16; 2. Nefi 4:1-2). 

2. Nefi 3:6-18 - Jozefové posledních dnů 
Jozefovo dávné proroctví týkající se Jozefa posledních dnů, 

který bude velkým prorokem a požehnáním jak pro Lehiovy 

potomky, tak pro celý dům Izraele. Proroctví rovněž říká, že 

tento Jozef posledních dnů bude mít otce, který se bude rovněž 

jmenovat Jozef. Tímto prorokem posledních dnů je prorok 

Joseph Smith. A tak se ve 2. Nefim 3 hovoří o čtyřech různých 

Jozefech: o Jozefu Egyptském, o Lehiovu synu Jozefovi, o proroku 

Josephu Smithovi a o Josephu Smithovi st., který byl otcem 

proroka Josepha Smitha). 

Studium písem IlIiiiiiii�p 
Při studiu 2. Nefiho 3 proveďte činnost A, a chcete-li i činnost B. 

A Analyzujte prorokovo poslání 

1. Vidoucí, o kterém je zmínka ve 2. Nefim 3:6-21, je prorok 

Joseph Smith. Napište, co jste se z tohoto proroctví dozvěděli 

o jeho poslání. (Je tam uvedeno nejméně deset bodů.) Snažte 

se každý bod vyjádřit svými slovy. 

2. Vyberte si jednu část poslání proroka Josepha Smitha a 

vysvětlete, proč má významný vliv na váš život. 

B Naplnění proroctví v naší době 

Ve 2. Nefim 3:12 je zmínka o dvou knihách - jednu napsali 

Jozefovi potomci (Kniha Mormonova) a jednu napsali potomci 

Judovi (Bible). 

1. Zapište si, čeho podle tohoto proroctví tyto dvě knihy 

společně dosáhnou. 

2. Popište, jak se díky tomu, že máme obě tyto knihy, naplňují 

záměry, které jste si zapsali. 

3. Přečtěte si nedávný dodatek k názvu Knihy Mormonovy. 

V jakém smyslu je tato kniha "dalším svědectvím o Ježíši 

Kristu"? 

Starší Boyd K. Packer, člen Kvora dvanácti apoštolů, řekl, že 

Bible a Kniha Mormonova "se nyní vzájemně prolínají tak, že 

když hloubáte o jedné, jste přitahováni k druhé, a když se učíte 

z jedné, jste osvíceni druhou. Jsou v našich rukou skutečně jedním. 

Ezechielovo proroctví [v Ezechielovi 37:15-19] je nyní naplněno" 

(Conference Report, Oct. 1982, 75; nebo Ensign, Nov. 1982,53). 

2. Nefi 4 
Nefiův žalm 

Některá z posledních slov, která promluvil velký prorok Lehi, 
jsou zaznamenána ve 2. Nejim 4. Neji po smrti svého otce 
zaznamenal některé myšlenky a pocity o vlastní duchovnosti. 
Psal o nich v poetické jormě - v mnohém se podobají 
starozákonním žalmům. V důsledku toho je 2. Neji 4:16-35 

často nazývána "Nejiovým žalmem". Tento žalm může být 
zdrojem síly pro každého, kdo miluje Pána a chce Mu sloužit, 
ale má pocit, že je stahován dolů svými slabostmi. 

Porozumění písmum 
2. Neji 4 

Zodpověděno na hlavě vašich 

rodičů (v. 6) - Vaši rodiče 

budou voláni k zodpovědnosti 

Napomenutí (v. 13)
Pokárání za hříchy 

Nutkán (v. 14) - Bylo mu 

přikázáno, byl nucen 

Bídný (v. 17) - Ubohý, 

bezcenný 

Rmoutí (v. 17) - Je smutná 

Obklíčen (v. 18) - Obklopen 

Napadají (v. 18) - Trápí 

Zahanboval (v. 22)
Uvrhoval do zmatku, mátl 

Uloženo (v. 25) - Přikázáno 

Pán v blahosklonnosti (v. 26) 
- Ježíš Kristus, božská bytost, 

který slouží druhým 

Ochabovati (v. 26, 29) -
Zmenšovati se 

Zlomeno (v. 32) - Pokořeno, 

bez pýchy 

Zkroušený (v. 32) - Pokorný, 

zarmoucený pro hřích 

Rámě těla (v. 34) - Lidská 

moudrost 

Studium písem lliiiiiiiiiiiiii> 
Při studiu 2. Nefiho 4 proveďte činnost A a B. 

.... 



A Připomeňte si proroka Lehiho 

Ve 2. Nefim 4:1-11 si projděte poslední 

Lehiova slova. Zvažte, čemu jste se 

naučili od Lehiho a co jste se naučili 

o něm od 1. Nefiho 1, a napište si tři 

jeho povahové vlastnosti, které si 

v souvislosti s ním máme připomínat. 

U každého příkladu vysvětlete, proč 

jste ho vybrali, a jaké by to bylo pro 

jeho potomky požehnání, kdyby si je připomínali. 

B Pište věci duše své 

Ve 2. Nefim 4:15-35 čteme některé "věci [Nefiho] duše" (v. 15). 

To jsou vhodné verše k hlasitému přečtení. Poté, co si je přečtete, 

vyberte z Nefiových slov pět slovních spojení nebo vět, které 

jsou rovněž ,,[věcmi vaší] duše." Vysvětlete, proč je každá 

myšlenka, kterou jste vybrali, pro vás důležitá. 

2. Nefi 5 
Rozdělená rodina 

Navzdory Lehiově radě, aby byli jednotni (viz 2. Nefi 1:21), 
nastal v rodině rozkol kln"tli neustávající žárlivosti a hněvu 

Lamana a Lemuela vůči jejich bratru Nefimu. Ale Pán byl 
milosrdný a vysvobodil věrné, právě tak, jak o tom svědčil 
Nefi v 1. Nefim 1:20. Při čtení 2. Nefiho 5 si povšimněte 
toho, jak rozdílně ony dvě skupiny lidí v důsledku svých 
postojů a skutků žily. 

Porozumění písmům 
2. Nefi 5 

Ustanovení (v. 10) - Zákony, 

pravidla 

Přitažliví (v.21) - Být zdrojem 

pokušení, atraktivní 

Odporní (v. 22) -

Znechucujíci, protivní 

Lstivost (v. 24) - Potměšilost, 

úskočnost, vychytralost 

Metla (v. 25) - Soužení, 

prokletí, muka 

Vysvětit (v. 26) - Ustanovit 

k posvátnému účelu 

2. Nefi 5:20-25 - Prokletím nebyla tmavá kůže 
"Prokletím", kterému dal Pán dopadnout na vzpurné Lamanity, 

bylo vyloučení z Jeho přítomnosti (viz 2. Nefi 5:20-21). Pán "jim 

nechal ztmavnouti kůži", aby se s nimi Nefité nemísili, neboli 

aby s nimi neuzavírali sňatky, a nepřivedli tak prokletí na sebe 

(viz v. 21-23). 

Studium písem 111iiiiiii�� 
Při studiu 2. Nefiho 5 proveďte činnost A. 

A Najděte rozdíly 

1. Podle níže uvedeného vzoru si do svého sešitu nakreslete 

tabulku a doplňte do ní informace, které najdete v daných 

odkazech: 

Nefité Co hledat 

Jaké měli tito vedoucí 
pocity? Co dělali? 
(Viz 2. Nefi 5:1-4, 12, 
14-18,26,29,31-32.) 

Co dělali lidé? 
(Viz v. 6-11,15,17, 
20-22, 24-27.) 

Jaké byly následky? 
(Viz v. 11, 13, 16, 
20-22, 25-27, 34.) 

lamanité 

2. Nefité "žili šťastně" (2. Nefi 5:27). Projděte si 2. Nefiho 5, 

použijte Průvodce k písmům, abyste našli další verše na téma 

"štěstí", a napište tři kroky, které vedou ke šťastnému životu. 

2. Nefi 6 
Jákob učí lid ze spisů Izaiáše 

Ve 2. Nefim 5:26 se dočítáme, že Nefi ustanovil Jákoba 
a Jozefa, aby byli pro Nefity "kněžími a učiteli". Některá 
Jákobova učení jsou zaznamenána ve 2. Nefim 6-10, 
což je dvoudenní kázání, které pronesl k nefitskému lidu. 
V kapitolách 6-8 Jákob většinou cituje proroka Izaiáše 
(Izaiáš 49:22-52:2). Také vysvětlil, proč tyto pasáže citoval, 
a co mají lidé dělat, aby jim lépe porozuměli. Možná byste 
si mohli nejprve přečíst kapitoly 6-10 a mít při tom na mysli 
níže uvedené informace. Potom se vraťte a studujte jednotlivé 
kapitoly využívajíce pom�"tcky v tomto studijním průvodci. 

• "Abyste mohli poznati a oslaviti jméno Boha svého" 
(2. Nefi 6:4). Při čtení kapitol 6-8 hledejte, co Jákob učil 
o Bohu a jak povzbuzoval svůj lid, aby Ho oslavoval 
(miloval a následoval Ho s pokorou a úctou). 

• "Mohou býti vztažena na vás" (2. Nefi 6:5). Toto je 
podruhé, kdy nějaký prorok Knihy Mormonovy hovoří 

o tom, abychom vztahovali slova Izaiášova na sebe (viz 

1. Nefi 19:23; viz také" Vztahujte písma na sebe", 
strana 5 tohoto studijního průvodce). 

• Ve 2. Nefim 6:8-15 Jákob vysvětlil význam některých 
pasáží, které přečetl svému lidu. 

• "Toto jsem četl, abyste mohli zvěděti o smlouvách Páně" 
(2. Nefi 9:1). Při čtení kapitol 6-8 uvažujte o tom, co se 
zde učí o smlouvách Páně - co jsou smlouvy Páně a proč 
je Pán tak zavázán je plnit. 



• "Toto k vám promlouvám, abyste se mohli radovati" 
(2. Neji 9:3). Při čtení slov Izaiášových přemýšlejte 
o tom, proč jsou pro vás důvodem k radosti. 

• Ve 2. Nejim 9:4-54 Jákob diskutoval o nauce skryté za 
Izaiášovým poselstvím. 

• Ve 2. Nejim 10 Jákob uzavřel kázání, které začal 
předchozz1lO dne. 

Porozumění písmum 
2. NeJi 6 

Strachuji (v. 3) - Cítím obavy 
a starost 

Nabádal (v. 3) - Naléhal, 
povzbuzoval 

Korouhev (v. 6) - Signál (v 
tomto případě je signálem 
evangelium) 

Projeviti se (v. 9, 14) - Ukázati 
se, učiniti sebe známým 

Bičovati (v. 9) - Bít bičem, 
který má na koncích ostré 
kousky kosti nebo kamene 

Budou biti a sužováni (v. 10) 
- Budou trestáni a budou trpět 
fyzickou a duševní bolestí 

Sem a tam (v. 11) - Dozadu a 
dopředu 

Dovoleno zahynouti (v. 11) -
Dovoleno, aby byli zcela 
zničeni 

Mor (v. 15) - Nakažlivá nemoc 

Kořist (v. 16-17) - Oběti 
nepřítele 

Zajatý vysvobozen (v. 16) -
Vězeň osvobozen 

Utlačují (v. 18) -
Nespravedlivě zacházejí 

2. Nefi 6:6-18 - V jakém pořadí se tyto události 
stanou? 
Události, o kterých se píše ve 2. Nefim 6, nejsou uvedeny v pořadí, 
ve kterém se staly nebo stanou. Kdyby byly události seřazeny 
chronologicky, přibližný pořádek veršů by byl 8-11, 6-7, 11-18. 
Níže jsou nastíněny náměty, o kterých pojednávají tyto verše: 

• Verše 6-7 obsahují Izaiášovo proroctví o shromažďování 
Izraele v naší době, kterému budou pomáhat pohané. 

• Verše 8-9 vyprávějí o pádu 
Jeruzaléma, zajetí Židů 
v Babylonu a o jejich návratu 
z Persie do Jeruzaléma za 
Cýra Velikého (viz chronolo
gické přehledy v Pnlvodci 
k písmúm, str. 50-53). 

• Verše 9-11 předpovídají 
první příchod Ježíše Krista 
k Židům a to, jak budou 
trpět a jak budou rozptýleni 
za to, že ho odmítli. 

• Verše 11-18 obsahují další 
Jákobovo vysvětlení Izaiá
šova proroctví uvedeného 
ve verších 6-7, které se týká 
shromažďování Izraele 
v posledních dnech. 

2. Nefi 6:7, 13 - "Čekati" na Pána 
Slovo čekat, jak je používá Izaiáš, znamená zůstávat silně oddaný 
a nehnout se z místa nebo zůstat klidný, dokud se nestane něco 
očekávaného. "Čekat na Pána" znamená zůstat Mu věrný až do 
doby, kdy On uzná za vhodné vylít plnou IlÚru svých požehnání. 

2. Nefi 6:12 - ,Yeliká a ohavná církev" 
Viz oddíl "Porozumění písmům", 1. Nefi 13:5-9 (str. 21). 

2. Nefi 6:14 - Pán osvobodí svůj lid i podruhé 
Pán poprvé osvobodil svůj lid Izrael, když je vyvedl z Egypta a 
snažil se je usídlit v zemi, kterou jim zaslíbil. Podruhé se snaží 
osvobodit svůj lid v této dispensaci. Prorok Joseph Smith učil: 
"Konečně přišel čas, kdy Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův 
po druhé vztáhl svou ruku, aby osvobodil zbytky svého lidu." 
(Teachings oj the Prophet Joseph Smith, 14.) Klíče tohoto shromaž
ďování znovuzřídil Mojžíš v roce 1836 v chrámu Kirtland (viz 
NaS 110:11). 

Studium písem lliiiiiiiiiiiiiiiiil> 
Při studiu 2. Nefiho 6 proveďte činnost C a potom proveďte 
buď činnost A, nebo B. 

Proč mám naslouchat? 

1. Představte si, že žijete v Jákobově době. Na základě toho, co 
jste se dočetli ve 2. Nefim 6:1-4, si vypište alespoň tři důvody, 
které byste uvedli, abyste povzbudili přítele, aby se k vám 
připojil a naslouchal Jákobovu učení. 

2. Vysvětlete, jak se tyto důvody týkají toho, jak je důležité 
naslouchat vedoucím kněžství dnes. 

B Vysvětlete rozdíl 

1. Přečtěte si Jákobovu zprávu o tom, jak se Ježíš Kristus "projeví" 
poprvé a podruhé (viz 2. Nefi 6:8-10, 14-15). Porovnejte tyto 
dvě události tak, že si poznamenáte jejich podobnosti a rozdíly. 

2. Proč se bude Spasitelův druhý příchod tolik lišit od Jeho 
prvního příchodu? 

C Vztahujte písma na sebe 

Nefi a Jákob svému lidu řekli, že mají písma, zejména slova 
Izaiášova, vztahovat neboli uplatňovat na sebe (viz 1. Nefi 19:23; 
2. Nefi 6:5). Vztahovat písma na sebe znamená poznat, co určitá 
pasáž z písem znamená, určit, jaké jsou v ní zásady, a tyto zásady 
uplatňovat ve svém životě. Prostudujte si 2. Nefiho 6:6-18, 
vypište si alespoň tři zásady a povězte, jak se týkají vašeho života. 

2. Nefi 7 
Pán pomáhá těm, kteří 

v Něho důvěřují 

Izaiášovo pozoruhodně podrobné proroctví o Mesiáši, které 
se nachází v Izaiášovi 50 v Bibli, je rovněž zaznamenáno 
ve 2. Nejim 7. Podrobnější úvod k této a k dalším kapitolám 
vyňatým ze spisů Izaiáše najdete v úvodu ke 2. Nejimu 6. 

.... 



Porozumění písmum 
2. Nefi 7 

Lístek (v. 1) - Právní 
dokument 

Věřitelé (v. 1) - Ti, jimž se 
dluží peníze 

Žíně (v. 3) - Oblečení 
zhotovené z hrubé kozí nebo 
velbloudí srsti nošené 
v období smutku 

Bijící (v. 6) - Někdo, kdo bije 
nebo bičuje druhého 

Rvali vousy (v. 6) - Trhali 
vousy z mé brady; to bylo 
znamením neúcty 

Zahanben (v. 7) - Pokořen 

Křemen (v. 7) - Velmi tvrdý 
kámen 

Ospravedlňuje (v. 8) -
Odpouští 

Studium písem 11 __ -> 
Při studiu 2. Nefiho 7 proveďte činnost A a B. 

A Najděte poselství 

Prozkoumejte 2. Nefiho 7 a najděte poselství, které by podle vás 
pomohlo níže uvedeným lidem. Poselství si zapište do sešitu a 
vysvětlete, proč se domníváte, že by každému z nich pomohlo. 

1. Člověk, který není poslušen přikázání, a má pocit, že Pán mu 
již nebude pomáhat. 

2. Člověk, pro něhož je těžké pochopit, proč je důležité řídit se 
Pánovými přikázáními. 

Které verše ve 2. Nefim 7 
napsal Izaiáš, ale přesto znějí, 
jako by je pronášel Ježíš 
Kristus? Vysvětlete proč. 

2. Nefi 8 
"Probuď se, probuď se!" 

Je něco nebo někdo, na co nebo na koho se můžete v tomto 
životě vždy spolehnout? Izaiášovu odpověď na tuto otázku 
lze nalézt ve 2. Nefim 8. Při četbě této kapitoly přemítejte 
o tom, jakým požehnáním je budovat svůj život na základě, 
který nikdy nezklame. 

Porozumění písmum 
2. Nefi 8 

Vytesáni (v. 1) - Vysekáni 

Rámě (v. 5, 9) - Síla, moc 

Zrušena (v. 6) - Odstraněna 

Potupa (v. 7) - Hana nebo 
nelibost 

Spílání (v. 7) - Urážky, 
hrubá řeč 

Vykoupení (v. 10) -
Zachránění ze zajetí (zdá se, 
že tento verš se týká exodu 
Izraele z Egypta za dnů 
Mojžíšových a jejich 
překročení Rudého moře) 

Vztek utlačitele (v. 13) -
Zuřivý nebo násilnický hněv 
nepřítele 

Studium písem 

Zajatý vyhnanec (v. 14) -
Člověk v zajetí mimo svou 
rodnou zemi 

Kal (v. 17, 22) - Usazeniny a 
cizí příměsi, které se usazují 
na dně nádoby s vínem; "pít 
kal" něčeho znamená pít 
z toho tu nejhorší část 

Pokárání (v. 20) - Vyplísnění, 
jehož cílem je náprava 

Neobřezaný (v. 24)
Nepatřící do smlouvy; lidé, 
kteří nectí Pána nebo Ho 
nejsou poslušni 

Při studiu 2. Nefiho 8 proveďte činnost A a B. 

A Vlastními slovy 

Ve 2. Nefim 8:17-21 (viz také Izaiáš 5:17-21) Pán vyzval Izrael, 
aby se probudil a byl si vědom skutečnosti, že v hříchu není 
žádný pokoj ani útěcha. V kontrastu s tím Pán svědčil o pokoji a 
útěše, které přicházejí, když Ho následujeme. Přečtěte si 2. Nefího 
8:3,6-8,11-12,22-24 a vlastními slovy si napište seznam bodů, 
v nichž uvedete, co Pán řekl Izraeli o těch, kteří Mu důvěřují a 
následují Ho. 

B Vztahujte písma na sebe 

Vyberte si jedno z níže uvedených prohlášení a napište, co byste 
mohli říci příteli, který takové pocity vyjádřil. Použijte to, čemu 
jste se naučili ve 2. Nefim 8, a uveďte jeden nebo více Pánových 
slibů, které jste určili při činnosti A. 

1. "Vím, že bych měl činit pokání, vrátit se do Církve a žít 
podle učení evangelia, znepokojuje mě ale to, co si budou 
myslet a co budou říkat moji přátelé a zaměstnavatel. Musel 
bych hodně změnit svůj život!" 

2. "Snažím se činit pokání, ale celou dobu pociťuji vinu. Můžu 
někdy skutečně získat odpuštění a mít opět pocit čistoty? A i 
když činím pokání - svými hříchy jsem již ublížil mnoha lidem. 
Tak k čemu to je?" 

3. "Proč mám činit pokání? Proč je náboženský život lepší než 
život, jímž žiji nyní?" 



2. Nefi 9 
"Ó, jak veliký je plán 

našeho Boha!" 

Kapitoly Izaiáše, které Jákob citoval ve 2. Nejim 6-8, odhalují 

mnohé o Pánově moci osvobodit svůj lid. I když Izaiáš svědčil 

o tom, co Pán udělá pro dům Izraele, aby je osvobodil od 

jejich nepřátel a shromáždil je v jejich zaslíbených zemích, 

Jákob nás povzbuzoval, abychom vztahovali Izaiášova slova 

na smlj osobní život (viz 2. Neji 6:5). Velký přI'klad toho, 

že máme vztahovat Izaiášova učenI' na sebe, se nachází ve 

2 Nejim 9, kde Jákob učil a svědčil o Pánově moci osvobodit 

nás od našich největšI'ch nepřátel - od smrti a pekla. Tato 

kapitola obsahuje důležité nauky o plánu Nebeského Otce 

pro Jeho děti a ukazuje také, jaký význam v tomto plánu má 

usmI'řenI' Ježfše Krista. 

Porozumění písmům 
2. Nejí 9 

Udělí (v. 3) - Dá 

Stát se poddaným (v. 5, 8) -

Být pod pravomocí nebo 

kontrolou 

Porušitelnost (v. 7) - Týká se 

smrtelného těla, které zemře 

Neporušitelnost, 

neporušitelný (v. 7, 13) -

Týká se vzkříšeného těla, 

které bude žít na vždy 

První soud (v. 7) - "Smrtí 

umřeš" (Genesis 2:17) bylo 

prvním soudem, který Bůh 

pronesl nad člověkem 

Podvedla (v. 9) - Oklamala, 

svedla 

Nesmrtelnými (v. 13, 15) -

Schopnými žít na vždy 

(zejména ve vzkříšeném stavu) 

Odsouzení (v. 25) - Shledání 

vinným 

Lstivý (v. 28) - Podvodný 

Marnivost (v. 28) - Pýcha, 

sobeckost 

Nestálost (v. 28) - Slabost 

Neprospívá jim (v. 28) -

Není jim k dobru 

Podlehnouti ponoukání 

(v. 39) - Poddat se pokušení 

Tělesně smýšleti (v. 39) -

Světsky, oddávat se tělesným 

choutkám nebo tužbám 

Rozvážných (v. 43) -

Opatrných, moudrých 

Kořistí (v. 46) - Obětí 

Drásal (v. 47) - Trýznil 

Hrozí se (v. 49) - Nenávidí, 

hnusí si 

Blahosklonnost (v. 53) -

Služba Ježíše Krista, božské 

bytosti, druhým 

Studium písem lliiiiii�i:> 
Při studiu 2. Nefiho 9 proveďte dvě z níže uvedených činností 

(A-D). 

Božská podstata Boha 

Prorok Joseph Smith učil, že jednou z věcí, která je nutná k tomu, 

abychom "používali víru v Boha k životu a spasení" je mít 

"správnou představu o charakteru, dokonalosti a vlastnostech 

[Boha]" (Lectures on Faith [1985], 38). Napište si seznam bodů, 

které popisují, čemu jste se naučili o Bohu z Jákobových zvolání 

(prohlášení, která začínají zvoláním Ó) ve 2. Nefim 9:8,10,13, 

17,19-20. 

B Pište otázky 

Jednou metodou studia písem je přemítání o tom, že to, co čtete, 

obsahuje důležité odpovědi od Boha, a potom se můžete sami 

sebe zeptat: "Jak zněly otázky?" Mnohé důležité pravdy o plánu 

Nebeského Otce pro spasení Jeho dětí se nacházejí ve 2. Nefim 

9:5-27. Napište alespoň pět důležitých naukových otázek, na 

které lze odpovědět pomocí těchto veršů. Po každé otázce uveďte 

odpověď ze 2. Nefího 9. 

Mistrovství v písmu - 2. Nefi 9:28-29 

1. Jak se nauka, kterou učí 2. Nefi 9:20, týká problému, který 

podle Jákobových slov mají někteří lidé? (Viz v. 28-29.) 

2. Použijte 2. Nefiho 9:28-29, abyste mohli zjistit, co byste mohli 

říci členu Církve, který prohlásil to, co je uvedeno níže: 

a) "Moc se nesnažím získat nějaké vzdělání. Je to všechno 

zbytečné a má to pouze dočasný význam." 

b) "Když se trochu napiju alkoholu, tak to nevadí. Někteří 

vědci říkají, že lidé, kteří pijí trochu alkoholu, jsou zdravější 

než ti, kteří nepijí vůbec." 

c) "Nevím, proč ho v Církvi povolali k tomuto povolání. 

Mám mnohem více zkušeností než on, a když dojde na 

písma, moc jim nerozumí." 

D Nakreslete obrázek 

Načrtněte obrázek s náměty, o kterých hovoří 2. Nefi 9:41-42. 

.... 



2. Nefi 10 
Naplnění Pánových smluv 

Ve 2. Nejím 10 Jákob opět hovoří o budoucnosti domu Izraele. 
Prorokova I o tom, co se přihodí Židům, co se přihodí jeho 
vlastnímu lidu a co se přihodí poham"tm, kteří zdědí země 
jeho lidu. Hledejte, proč byli Židé rozptýleni a co se musí 
stát předtím, než budou opět shromážděni domů. Povšimněte 
si také toho, co Jákob řekl, že musíme dělat předtím, než 
m�"tžeme být "přijati do věčného království Božího" (v. 25). 

Porozumění písmům 
2. Nejí 10 

Kněžské lstivosti (v. 5) -
Kázání pro zisk a chválu (viz 
2. Nefi 26:29) 

Opevním (v. 12) - Posílím 

Porobený (v. 16) - Služebník 
nebo otrok 

Zasvětit (v. 19) - Ustanovit 
k posvátnému účelu 

Smiřte se (v. 24) - Buďte 
poslušni, buďte v souladu 

Milost božská (v. 25) - Moc 
od Boha 

Studium písem Iliiiiiiiiiii-'> 
Při studiu 2. Nefiho 10 proveďte činnost A nebo B. 

A Dokončete věty 

1. Židovský národ byl jediným národem na zemi, který ... 
(Viz 2. Nefi 10:3-4.) 

2. Lidé v Jeruzalémě ukřižovali Ježíše kvůli své ... (Viz v. 4-5.) 

3. Židé kvůli svým hříchům ... (Viz v. 6.) 

4. Židé budou shromážděni ... (Viz v. 7-9.) 

Co si zapamatovat 

1. Jákob chtěl, aby si jeho lid 
zapamatoval dvě hlavní 
myšlenky, které pronesl ve 
svém svědectví ve 2. Nefim 
10:23-24? Jaké myšlenky to 
byly? Co to znamená být 
"smířen s Bohem"? 

2. Jaký vliv by to mělo na váš 
život, kdybyste měli tyto dvě 
myšlenky neustále na paměti? 

3. Popište dva kroky, které hodláte v příštím týdnu vyzkoušet, 
abyste měli tyto myšlenky na paměti. 

2. Nefi 11 
Tři svědkové Ježíše Krista 

Po četbě Jákobových slov v předchozích pěti kapitolách se 
opět vracíme ke slovům Nejíovým. Nejí také citoval z proroka 
Izaiáše a ve 2. Nefim 11 uvedl několik důvod�"t, proč tak učinil. 

Na úvodních stránkách Knihy Mormonovy jste si přečetli 
svědectví tří zvláštních svědků o Knize Mormonově. Ve 
2. Nejim 11 se dočtete o třech zvláštních svědcích v Knize 
Mormonově. Hledejte, o čem svědčí. 

Porozumění písmům 
2. Nejí 11 

2. Nefi 11:4 - Proč je "vše, co bylo Bohem dáno", 

symbolem Spasitele? 
Nefi svědčil, že "vše, co bylo Bohem dáno", jsou před obrazy 
nebo symboly Ježíše Krista, Jeho života, služby a usmíření. Pán 
prohlásil k proroku Mojžíšovi: "Všechny věci jsou stvořeny 
a učiněny, aby vydávaly svědectví o mně" (Mojžíš 6:63). Život 
a poslání Mojžíše jsou dobrým příkladem pravdivosti tohoto 
tvrzení. To, co Mojžíš ve své době udělal pro Izraelity, je 
příkladem, neboli vzorem, toho, co Ježíš Kristus udělal a 
dělá pro celé lidstvo. Mojžíš byl svému lidu osvoboditelem, 
zachráncem, zákonodárcem, soudcem a průvodcem. Ježíš 
Kristus je tím vším, a nejen tím, v daleko větším měřítku pro 
všechny děti Nebeského Otce. 

Nejsou to pouze životy proroků, co nám připominá Spasitele. 
Ježíš sám používal mnoho obyčejných věcí, aby symbolizovaly 
Jeho úlohu v našem životě. Například učil, že je jako chléb (viz 
Jan 6:35), voda (viz Jan 7:37-38), světlo (viz Jan 8:12), vinný 
kmen (viz Jan 15:5), a dokonce jako slepice (viz Matouš 23:37). 
Starší Bruce R. McConkie, který byl členem Kvora dvanácti 
apoštolů, učil: "Kdybychom tyto věci dostatečně chápali, viděli 
bychom v každém obřadu evangelia, v každém ritu, který je 
součástí zjeveného náboženství, v každém úkonu, který Bůh 
přikázal, ve všech věcech, které Božství dává svému lidu, něco, 
co symbolizuje věčnou službu Věčného Krista." (The Promised 
Messiah: The First Com ing oj Christ [1978], 378.) 

Studium písem II��.:> 
Při studiu 2. Nefiho 11 proveďte činnost A nebo B. 

A Kdo? Kde? Proč? 

1. Kdo jsou tři zvláštní svědci o Kristu, o kterých se mluví 
v 2. Nefim ll? 



2. Použijte studijní pomůcky ve svých písmech a napište 
odkazy na písma, které ukazují, kde lze jednotlivá svědectví 
těchto mužů najít. 

3. Proč asi Nefi chtěl, abychom o těchto svědcích věděli? Ve své 
odpovědi použijte to, co Nefi řekl ve 2. Nefim 11, a také své 
vlastní myšlenky. 

B Co vám přináší potěšení? 

1. Najděte ve 2. Nefim 11 pět míst, kde Nefi říká "duši mou těší" 
nebo "duše má se těší". Napište seznam bodů, v nichž uvedete, 
co mu podle jeho slov přinášelo potěšení a uspokojení. 

2. Napište tři vlastní prohlášení "duši mou těší" - ve stejném 
stylu jako Nefi - která představují to, co vám přináší radost 
a uspokojení, a vysvětlete proč. 

2. Nefi 12 
Pojďme na horu Páně 

Příštích třináct kapitol, 2. Neji 12-24, je citováno z knihy 
Izaiášovy (viz Izaiáš 2-14). Neji řekl, že Izaiášova slova 
zahrnul proto, že obsahují Izaiášovo svědectví o Kristu, a 
tak aby každý, kdo je bude číst, "mohl pozdvihnouti srdce 
své a radovati se ohledně všech lidí" (2. Neji 11:8; viz také 
v. 2). Neji zopakoval to, čemu se svým bratrem Jákobem učili 
dříve, a řekl, abychom Izaiášova slova "vztahovali" na sebe 
(2. Neji 11:8; viz také 1. Neji 19:23; 2. Neji 6:5). Písma 
vztahujeme na sebe, když se snažíme určit, jak lze něco, co 
se v nich stalo, uplatnit v našem dnešním životě. 

Poté, co citoval z knihy Izaiášovy, Neji psal o tom, jak Izai
ášovu poselství porozumět. Před četbou 2. Nejiho 12-24 

byste si možná mohli přečíst 2. Nejiho 25:1-8 a zjistit, co 
Neji učil o proroctvích Izaiáše. Izaiáš psal jiným stylem než 
ostatní pisatelé v Knize Mormonově. K vyjádření svého 
poselství používal po způsobu Židů poezii a symbolický jazyk. 
Když hledáte zásady evangelia představované jeho poezií 
a symbolismem a vztahujete je na dnešní dobu a na sebe, 
najdete v těchto kapitolách mnoho pasáží, které pro vás mají 
velký význam. 

Když Izaiáš prorokoval, existovala dvě království Izraelitů -
jižní království judské a severní království Izraele (také 
nazývané Efraim). Mnoho Izraelitů v obou královstvích se 
odvrátilo od Pána a důvěřovali modlám a vlastní moudrosti 

a síle. Kromě toho byly oba národy neustále ohrožovány 
válkou s nepřátelskými sousedy, zejména s mocnou Assyrií. 
Izaiášova poselství jasně určovala hříchy Izraelitů, následky 
těchto hříchů, jak by lidé mohli činit pokání, i něžné 
milosrdenství, které s nimi Pán bude mít, budou-li toto 
pokání činit. Tato poselství lze vztáhnout na všechny lidi 
smlouvy, kteří zbloudili od Pána. 

Porozumění písmům 
2. Nejí 12 

Oslaven (v. 11, 17) - Povýšen, 
postaven na vysoké místo 

Kárati (v. 4) - Volat k pokání, 
napomínat 

Jsou naplněni z východu 
(v. 6) - Čerpají svou duchovní 
výživu od pohanských 
národů Assyrie a Babylonu 

Věštci (v. 6) - Lidé, kteří se 
snaží předvídat budoucí 
události, jasnovidci 

Zpupné (v. 11-12) - Pyšné 

Povýšenost (v. 11, 17) - Pýcha 

Ustaňte (v. 22) - Přestaňte 

2. Nefi 12:2-4 - "Hora domu Páně" 

V Izaiášově době se výraz "hora domu Páně" týkal konkrétně 
chrámu v Jeruzalémě. Proroci v naší době učí, že se to také týká 
všech chrámů, které se stávají "horami Páně", kam mohou lidé 
přijít a učit se Božím cestám, aby mohli po Jeho cestách kráčet. 
President Howard W. Hunter učil, že Izaiášovo vidění se týká 
jednotlivců i celého světa. Poté, co členy povzbudil, aby učinili 
"z chrámového uctívání, chrámových smluv a chrámového sňatku 
náš nejvyšší pozemský cíl a vrcholnou pozemskou zkušenost", 
poskytl níže uvedenou výzvu a slib: 

.... 



"Kéž dovolíte významu, kráse a 
pokoji, které poskytuje chrám, 
vstoupit bezprostředněji do svého 
každodenního života, aby mohl 
přijít mileniální den, onen zaslí
bený čas, kdy ,zkují meče své 
v motyky, a oštípy své v srpy. 
Nepozdvihne národ proti národu 
meče, a nebudou se více učiti 
boji. .. [ale budou chodit] v světle 
Hospodinově' (Iz. 2:4-5)." (Confe
rence Report, Oct. 1994, 118; nebo 
Ensign, Nov. 1994, 88.) 

2. Nefi 12: 12 - "Den Páně" 
"Den Páně" je výraz, který se vztahuje k době soudu. Pro mnoho 
Izraelitů to bylo tehdy, když přitáhli assyrští a babylonští 
dobyvatelé. Druhý příchod Krista bude "dnem Páně", kdy budou 
zničeni zlovolní. Pro každého jednotlivě může být den Páně 
dnem, kdy zemřeme a navrátíme se k Bohu, nebo prostě dobou, 
kdy si uvědomíme, že situace, v níž se nacházíme, je mimo naši 
kontrolu a že potřebujeme Pánovu pomoc. Izaiáš citovaný ve 
2. Nefim 12:10-22 působivě popsal, jak se pozemské věci, které 
se některým zdají tak cenné, v onen den stanou ničím. 

Studium písem II��> 
Při studiu 2. Nefiho 12 proveďte činnost A. 

A Nakreslete poselství 

Izaiáš citovaný ve 2. Nefim 12:2-4 prorokoval o požehnáních, 
která Izrael obdrží, až nadřadí chrám a jeho obřady a smlouvy 
všem pozemským věcem. Ve 2. Nefim 12:5-9 popisuje to, co lidé 
považují za důležité a na co spoléhají, místo aby spoléhali na 
Pána. Nakreslete obrázek, který představuje Izaiášovo poselství 
ve 2. Nefim 12:1-9. Můžete ho nakreslit, můžete zhotovit koláž 
s pomocí obrázků z časopisů a novin nebo použít kombinaci 
obojího. Znázorněte, jaké jsou podle vašeho názoru moderní 
příklady model a falešných způsobů pro získávání vedení, 
o kterých Izaiáš hovořil ve verších 6-9. 

2. Nefi 13-14 
"Dcery Si onu" 

Ve 2. Nefim 13:1-12 pokračuje Izaiášovo pojednání o tom, 
co by se stalo, kdyby Izraelité i nadále vkládali svou d�lvěru 
ve falešná náboženství. Izaiáš Izraelity nazýval "dcerami 
Sionu" (v. 16), což představuje myšlenku, že jsou dětmi 
smlouvy, a připodobnil je k pyšné ženě, která je pokořována. 
Izaiáš v 2. Nefim 14 naopak popisuje to, co by se stalo, 
kdyby se dcery Sionu pokořily, činily pokání a navrátily 
se k Pánu. 

Porozumění písmum 
2. Nefi 13 

Podporu a oporu (v. 1) -
Všechnu jejich podporu 

Výmluvného řečníka (v. 3) -
Příjemného a přesvědčivého 
řečníka 

Utiskován (v. 5) - Přemožen, 
přetěžován 

Hanebný (v. 5) - Nejnižší 

Dráždění (v. 8)
Podněcování ke hněvu 

Tvář (v. 9) - Vzhled 

Lup (v. 14) - Věci vzaté 
druhému násilím nebo pod 
hrozbou násilí 

Prostopášnýma (v. 16)
Chlípnýma, bez úcty 
k zákonu cudnosti 

Cinkají (v. 16) - Chodí 
způsobem, který přitahuje 
pozornost 

Obnaží tajná místa jejich 
(v. 17) - Odhalí je, vystaví 
je hanbě 

2. Nefi 14 

Stánek (v. 6) - Přístřeší 

Útočiště (v. 6 ) - Pokoj a 
bezpečí 

Čepce (v. 18) - Síťky do vlasů 

Srpkovité náhrdelníky (v. 18) 
- Náhrdelníky s půlměsíci 
naznačující uctívání bohyně 
měsíce 

Pláštíky ... roušky ... vačky 
(v. 22) - Pláště, kapuce a 
natáčky na vlasy 

Opasek (v. 24) - Pásek 

Roztržení (v. 24) - Trhlina 
nebo rozpárání 

Živůtek (v. 24) - Část 
ženského oděvu kryjící horní 
polovinu těla 

Žíně (v. 24) - Oblečení 
zhotovené z hrubé kozí 
nebo velbloudí srsti nošené 
v období smutku 

Bědovati (v. 26) - Plakat, 
sténat 

Pustý (v. 26) - Prázdný, 
opuštěný Bohem 

Skrýš (v. 6) - Přístřeší 

2. Nefi 13-14 - Kdy bude Izaiášovo proroctví 

naplněno? 
Charakteristickým znakem mnoha Izaiášových proroctví je to, 
že mohou mít více než jedno naplnění. Naplnění tragédie 
popsané ve 2. Nefim 13 (Izaiáš 3) lze spatřovat v událostech 
obklopujících pád Judy a Jeruzaléma (viz 2. Nefi 13:8; Izaiáš 3:8) 
způsobený Babyloňany okolo roku 587 PŘ. KR. Povšimněte si 
však, že záhlaví k 2. Nefimu 14 jasně umisťuje naplnění těchto 
událostí do "dne milénia". Když na 2. Nefiho 13 nahlížíme 
symbolicky, není těžké vidět, že jsou v těchto verších popsány 
hříchy těchto posledních dnů. 



2. Nefi 14:1 - Sedm žen 
V kapitole 14 se nadále vykresluje obraz dcer Sionu, který začal 

ve 2. Nefim 13, a obsahuje Izaiášův popis žen, které jejich situace 

tak pokořila, že sedm z nich bylo ochotno provdat se za jednoho 

muže. Pán často používá sňatku, aby symbolizoval smluvní 

vztah mezi Ním a svou Církví; Pán je ženich a Církev je nevěsta. 

Tím, že Izrael byl nevěrný a uctíval modly, symbolicky opustil 

Pána a uzavřel sňatek s někým jiným. Tyto modly, jak je popsáno 

ve 2. Nefim 12-13, však neposkytují ochranu a jsou zničeny 

v "den Páně" (viz 2. Nefi 12:12-13). Potom si Izrael uvědomuje, 

že to, v co vkládal důvěru, neposkytuje žádnou pomoc (viz 

2. Nefi 13:18). A 2. Nefi 14:1 symbolicky popisuje pokoru dcer 

Sionu, které usilují o to, aby se znovu provdaly, neboli aby se 

vrátily k Pánu. Tento druh pokory má za následek jejich 

vykoupení a očištění (viz 2. Nefi 14:2-4). 

Studium písem 1l1iiiiiiii�-'> 
Při studiu 2. Nefiho 13-14 proveďte činnost A. 

A Najděte náměty 

Ve 2. Nefim 13-14 se nachází několik mocných obrazů, které 

Izaiáš použil, aby popsal to, co lidem brání přijít ke Kristu, a aby 

také popsal důležité zásady týkající se toho, že máme přijít ke 

Kristu. Napište si do sešitu níže uvedené náměty. K jednotlivým 

námětům připište ze 2. Nefiho 13-14 slovo nebo výraz, který 

popisuje to, co o tomto námětu učil Izaiáš, a verše, kde jste toto 

slovo nebo výraz našli. 

1. Pýcha a světskost 

2. Zármutek pro hřích 

3. Boží moc očistit nás od hříchu a viny 

4. Moc, která vyplývá z dodržování smluv, nás ochraňuje 

před zlem 

2. Nefi 15 
Hříchy a následky 

Ve 2. NeJim 15 (Izaiáš 5) Izaiáš i nadále poukazuje na 
hříchy dětí Izraele a na to, jaké budou jejich následky, 

jestliže lidé nebudou činit pokání. Budete-li číst pozorně, 

spatříte, že hříchy lidí v Izaiášově době se velice podobají 
hříchům, jichž se lidé dopouštějí dnes. 

Porozumění písmum 
2. NeJi 15 

Plot (v. 5) - Ochranné 

ohrazení 

Soud (v. 7) - Spravedlnost 

Útlak (v. 7) - Nespravedlivé 

nebo kruté zacházení 

Opuštěny (v. 9) - Prázdné 

Deset dílců ... bát a ... 
chomer ... efi (v. 10) - Pole 

budou vynášet mnohem 

méně než mají 

Posvěcen (v. 16) - Učiněn 

svatým 

Přitahují (v. 18) - Táhnou 

Rozvážní (v. 21) - Opatrní, 

moudří 

Ospravedlňují (v. 23) -
Považují za nevinného 

Plevy (v. 24) - Lehký vnější 

obal neboli slupka zrna 

2. Nefi 15:8 - "Těm, kteří připojují dům k domu" 
Když Izrael vstoupil za dnů Mojžíše a Jozua do zaslíbené země, 

byl každé rodině přidělen určitý díl země. Tato země neměla 

být prodávána (viz Leviticus 25:23-24; 1. Královská 21:1-3), ale 

chamtiví lidé se ji stejně snažili získat. "Připojují dům k domu" 

se týká pokusů chamtivců skoupit celou zemi Izraele. 

Studium písem lliiiiiiiiiiiiiiiiP-
Při studiu 2. Nefiho 15 proveďte činnost A. 

Zmodernizujte poselství 

Slovo běda se týká stavu hlubokého zármutku. Když Izaiáš 

poukazoval na hříchy Izraelitů, použil toto slovo šestkrát (viz 

2. Nefi 15:8-22). Věděl, že když nebudou činit pokání, přinesou 

jim následky jejich hříchů hluboký zármutek - zejména v době 

soudu. Kdyby byl Izaiáš prorokem na zemi dnes, pravděpodobně 

by našel stejné hříchy. Napište novodobé prohlášení "běda" pro 

každou ze šesti věcí, které Izaiáš odsoudil. Každé prohlášení má 

obsahovat příklad toho, jak se tohoto hříchu lidé dopouštějí 

nebo jak jsou pokoušeni se ho dopustit v dnešní době. 

2. Nefi 16 
Izaiáš vidí Pána 

NeJi řekl, že Izaiáš viděl Pána (viz 2. NeJi 11:2). Izaiášova 

zpráva o jeho vidění a o jeho povolání za proroka je citována 
ve 2. NeJím 16. Prorok loseph Smith řekl: "Každý muž, který 
má povolání sloužit obyvatelům tohoto světa, byl k tomuto 
povolání vysvěcen ve velké radě na nebesích dříve, nežli byl 
tento svět." (Teachings of the Prophet Joseph Smith, 365.) 

Porozumění písmum 
2. NeJi 16 

Vlečka (v. 1) - Lem jeho 

oděvu; popis, jak naplňuje 

chrám, je symbolický a 

představuje velikost Páně 

Serafínové (v. 2, 6) - Nebeské 

bytosti, andělé 

2. Nefi 16:2 - Proč mají serafínové křídla? 
Křídla představují jejich moc pohybovat se, jednat a činit další 

věci (viz NaS 77:4). 

.... 



2. Nefi 16:8 - Izaiáš následoval příklad Spasitele 
Izaiášova odpověď na povolání ke službě se podobala způsobu, 

kterým v předsmrtelném životě odpověděl Ježíš Kristus (viz 

Mojžíš 4:1; Abraham 3:27). 

2. Nefi 16:9-11 - Co se od Izaiáše očekávalo, když 

kázal? 
Verš 9 vysvětluje, že ačkoli 

Izaiáš svému lidu oznamoval 

pravdu, oni ji odmítli. Tón 

verše 10 je proto ironický 

nebo sarkastický. Pán řekl, 

že čím více Izaiáš učil pravdě, 

tím více lidé vůči ní zavírali 

oči a zacpávali si uši. 

Izaiášovým povoláním bylo 

tudíž učit a svědčit, dokud by 

nebyly uši lidí zcela zacpány 

a jejich oči zcela zavřeny, 

neboli, jak říká verš 11, až 

nebude nikdo, komu lze kázat. 

Později v Knize Mormonově 

bylo podobné povolání dáno Mormonovi a Moronimu (viz 

Moroni 9:6). 

Studium písem 
Při studiu 2. Nefiho 16 proveďte činnost A. 

A Jaké z toho plyne ponaučení? 

1. Jaké měl Izaiáš pocity v přítomnosti Pána? (Viz v 5.) 
2. Co jeho pocity změnilo? (Viz v. 6-7.) 

3. Co nás to učí o tom, co musíme dělat, abychom stáli 

v přítomnosti Pána se sebedůvěrou? 

2. Nefi 17-19 
Proroctví o Mesiáši 

Kapitoly 17-19 2. Nejiho (Izaiáš 7-9) se soustřeďují kolem 
konkrétních historických událostí a lidí z Izaiášovy doby 
(prorokoval přibližně v letech 740-700 PŘ. KR.). Království 
judské - kterému Izaiáš v těchto kapitolách prorokoval -
bylo ohrožováno severním královstvím Izraele (nazývaným 
Efraim), který se spojil se Sýrií, aby zaútočily na Judu (viz 
2. Neji 17:1-2). Pánovým poselstvím skrze proroka Izaiáše 
bylo, že lid Judy má důvěřovat Pánu a ten ho vysvobodí. 
Neměli se kmlli ochraně spojovat s druhými národy (viz 
2. Neji 18:11-12) ani naslouchat jakékoli jiné radě (viz v. 
19-22), měli jednoduše d�Ivěřovat Pánu (viz v. 8-10, 13-17). 

Manasses 

+}---t-�r- Nefta Ií m 

Zabulon 

IIRAE L (Efraim) 

Efraim 

Místa, o kterých se hovoří ve 2. Nefim 17-19. 

Pravděpodobně nejdůležitějším důvodem, proč Pán slíbil, že 
království judské osvobodí, bylo to, že když přišel, aby naplnil 
svou službu ve smrtelnosti, narodil se v rodině Judově jako 
přímý potomek krále Davida. V důsledku toho zachoval svůj 
lid, dokud nedošlo k přislíbené události (viz 2. Neji 20:27; 
mějte na paměti, že slovo Mesiáš znamená "pomazaný"). 
Při četbě těchto kapitol hledejte důležitá proroctví o narození 
a poslání Ježíše Krista, která se nacházejí ve všech Izaiášových 
slovech Židům. Také uvažujte o tom, jak se Izaiášovo 
poselství o tom, že lidé mají důvěřovat moci Pánova 
osvobození, týká vás osobně, stejně jako všech těch, kteří 
čekají na druhý příchod Mesiáše. 

Porozumění písmům 
2. Nejí 17 

Dům Davidův (v. 2) - Král 

judský 

Spolčila (v. 2) - Spojila se 

dohodou 

Struha (v. 3) - Vodní kanál 

Čadící louče (v. 4) - Vyhaslé 

pochodně, které jenom kouří 

Sužujme ho (v. 6) -

Drážděme, trýzněme ho 

Učiňme pro sebe do něj 
průlom (v. 6) - Vynuťme si 

cestu dovnitř 

Immanuel (v. 14) - Hebrejské 

slovo znamenající "Bůh 

s námi"; týká se Ježíše Krista 

Země, kterou nenávidíš 
(v.16) - Země tvých nepřátel 

Nejzazší (v. 18) -

Nejvzdálenější 



2. Nefi 17:8, 16 - Proroctví proti nepřátelům Judy 
Toto proroctví o zničení Efraima (severního království Izraele) 
a Syrie se naplnilo roku 721 PŘ. KR., kdy byli poraženi Assyrií 
(viz také 2. Nefi 18:4). Assyřané odvedli do zajetí mnoho Izraelitů 
ze severního království (viz 2. Královská 17:22-23) a ti se stali 
známými jako "ztracené kmeny Izraele" (viz 3. Nefi 15:15; 17:4). 

2. Neji 18 

Šíři (v. 8) - Celou šířku 

Spojte se ... opásejte se (v. 9) 
- Připravte se do bitvy 

Vniveč (v. 10) - K ničemu 

Svatyně (v. 14) - Místo 
bezpečí a ochrany 

Zbědovaní (v. 21) - V obtížné 
nebo nebezpečné situaci 

2. Nefi 18:1-8 - Maher-šalal-haš-baz 
Ve 2. Nefim 17 se dočítáme, že Pán slíbil Achasovi, králi judskému, 
že bude s lidem Judy a že ho zachová. Pán řekl Achasovi, že 
jako znamení bude žena mít syna a jeho jméno bude Immanuel, 
což znamená "Bůh s námi". Starší Jeffrey R. Holland, člen Kvora 
dvanácti apoštolů, učil: "K tomuto proroctví existují mnohočetné 
nebo souběžné prvky, stejně jako tomu je u mnoha Izaiášových 
spisů. Nejbezprostřednější význam se pravděpodobně zaměřoval 
na Izaiášovu manželku, čistou a dobrou ženu, která přibližně 
v této době porodila syna, a dítě se stalo symbolem a nástinem 
většího pozdějšího naplnění proroctví, ke kterému dojde 
narozením Ježíše Krista." (Christ and the New Covenant [1997], 79.) 

Ve 2. Nefim 18 se dočítáme, 
že Izaiášova manželka měla 
dítě a že Pán řekl, aby ho 
pojmenovala Maher-šalal
haš-baz, což znamená 
"pospíchat ke kořisti, spěchá 
loupit" nebo "zničení je 
blízké". Král judský odmítl 
Izaiášovu radu a místo toho, 
aby s nimi byl Bůh, zažili 
zničení z ruky Assyřanů. 
Jak je však zaznamenáno 
v pozdějších Izaiášových 
proroctvích, Pán nedovolil, 
aby Assyřané lid Judy zcela 
zničili. Po dalších sto let 
zachovával město Jeruzalém, 
až byli zajati méně ničivým 
dobyvatelem - Babyloňany. 

Tato milosrdná Pánova ochrana nakonec poskytla Židům cestu, 
aby se navrátili do Jeruzaléma a aby se Ježíš narodil z Židů 
v zemi, o které prorokovala písma, a tak se ve větším rozsahu 
naplnilo proroctví dané Achasovi Izaiášem (viz 2. Nefi 17:14). 

2. Neji 19 

Bolestněji postihl (v. 1) -
Mnohem více trápil, soužil 

Kořist (v. 3) - Majetek zaba
vený ve válce nepřátelům 

Jho (v. 4) - Dřevěný rám 
umístěný kolem šíje zvířete 
nebo člověka, aby mohli tahat 
nebo nést těžké náklady; zde 
symbolizuje porobu nebo 
otroctví 

Prut, hůl (v. 4) - Tyč 
používaná k nápravě neboli 
bití zvířat nebo otroků a 

někdy také používaná jako 
pomůcka při chůzi 

Horlivost (v. 7) - Dychtivá 
touha 

Zarytost (v. 9) - Troufalost 
nebo síla 

Protivníky (v. 11) - Nepřátele 

Pokrytec (v. 17) - Člověk, 
který předstírá, že je tím, 
kým ve skutečnosti není 

Bláznovství (v. 17) - Pošetilost 

Bodláčí (v. 18) - Bodavá 
rostlina nebo keř 

Nejsevernější část Izraele, 
která se rozkládala poblíž 
Galilejského moře, byla 
oblastí, kde byl Izrael 
nepřáteli, kteří přišli ze 
severu, napaden nejdříve 
(viz mapa na str. 43). 
Když přišla vojska těchto 
dobyvatelů, byla tato oblast 
zničena nejvíce. Izaiášovo 
proroctví citované ve 
2. Nefim 19: 1-7 slíbilo, že 
tato oblast bude osvobozena 
prostřednictvím dítěte, 
potomka Davidova, který 
rovněž bude jejich "Mocný 
Bůh". Tato oblast Galileje je 

místem, kde Ježíš strávil velkou část své pozemské služby. Jejich 
zajetí a břemena, jak je zaznamenáno ve 2. Nefim 19:5, neodstranil 
ve skutečné bitvě, ale skrze vnitřní oheň Ducha Svatého (viz 
také NaS 19:31). 

Studium písem 
Při studiu 2. Nefiho 17-19 proveďte činnost A. 

Proroctví o Ježíši Kristu 

1. Který verš ze 2. Nefiho 17 (Izaiáš 7) ukazuje, že Matouš 1:20-23 
byl naplněn? U těchto dvou úryvků z písem si můžete 
poznamenat křížový odkaz. 

2. Napište si seznam jmen a titulů Ježíše Krista, které se nacházejí 
ve 2. Nefim 18:13-14; 19:6. Vedle každého jména nebo titulu 
si napište, proč je toto jméno nebo titul pro Něho příhodné. 

2. Nefi 20 
Nepřátelé Božího 
lidu jsou zničeni 

Pán dovolil Assyřanům, 
aby dobyli severní 

království Izraele. Také 

jim dovolil, aby zničili 
mnohé části království 
judského. Ve 2. Nejim 20 
(Izaiáš 10) čteme, co Pán 
řekl o Assyřanech a o tom, 
proč jim nebylo dovoleno 
zcela dobýt Judu. 

Při četbě těchto kapitol 
přemýšlejte o tom, jak lze 

Izaiášova slova uplatnit na Pánův lid v posledních dnech a 

.... 
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na ty, již ho pronásledují. Učení v této kapitole lze také 
přirovnat k člověku, který se odvrátil od Pána, pociťuje na 
sobě Boží soudy a přemýšlí, zda má nějakou naději na 
návrat k Němu. 

Porozumění písmum 
2. Nejí 20 

Ustanovují nespravedlivá 

ustanovení (v. 1) - Dávají 
zlovolné rozkazy nebo 
pravidla 

Tíživost (v. 1) -
Nespravedlivost, trápení 

Předepsali (v. 1) - Nařídili 

Soud (v. 2) - Spravedlnost 

Kořist (v. 2, 6) - Oběť 

Rozhořčení (v. 5, 25) - Hněv, 
znechucení 

Bláto (v. 6) - Hluboké bahno 

Zatvrzelého (v. 12) -
Smělého, pyšného 

Vlajkonoš (v. 18) - Člověk, 
který nese vlajku do boje 

Zbytek (v. 20-22) - Zbývající 
část 

Spoléhati se (v. 20) -
Důvěřovat 

Pohubení (v. 22-23) - Zničení 

Uplete bič (v. 26) - Přivede 
trest 

Oklestí větev (v. 33) -
Odetne větev 

Zpupní (v. 33) - Pyšní 

2. Nefi 20:28-34 - Města v Izraeli a Judě 
Tyto verše popisují vojsko, které přichází od severu k Jeruzalému 
a které ničí cestou města. 

Až vojsko dorazí k Jeruzalému, Pán nepřítele srazí a Židé 
budou zachráněni. Jedno historické naplnění tohoto proroctví 
je zaznamenáno v Izaiášovi 36-37. 

Studium písem 
Při studiu 2. Nefiho 20 proveďte činnost A. 

A Identifikujte zásadu 

1. Jaký postoj Assyřanů, podle 2. Nefiho 20:13-16, rozhněval 
Pána? (Tentýž postoj Izraelitů způsobil, že se dostali do nesnází 
i oni; viz 2. Nefi 12:8-9; 15:21). Jak projevují lidé stejný postoj 
v dnešní době? 

2. Jaká změna, kterou ve svém životě podle veršů 20-22 učiní 
zbytek dětí Izraele, je přivede zpět k Pánu? Jak by to bylo 
možné uplatnit na dnešní lidi, kteří se chtějí nebo potřebují 
navrátit k Pánu? 

2. Nefi 21-22 
Veliký den Páně 

Když Moroni navštívil v roce 1823 proroka Josepha Smitha, 
řekl mu, že 11. kapitola Izaiáše (která je citována ve 2. NeJim 
21) "bude brzo naplněna" (Joseph Smith-Životopis 1:40). 

To nám pomáhá porozumět tomu, že Izaiášova proroctví 
citovaná ve 2. NeJim 21-22 jsou o posledních dnech a o 
mileniální vládě Krista. 

Pro Izraelity byly tyto kapitoly zdrojem naděje, protože 
chápali, že i když Pán odetne svůj lid pro jejich zlovolnost, 
z kmene nebo pařezu, který po tom zbude, přijde Mesiáš 
(viz 2. NeJi 21:1). Toto poselství může také dodat naději 
jedincům, kteří mají pocit, že je v životě potkalo neštěstí. 
Bůh má moc uskutečnit velké věci z toho, co se zdá zničené. 
Těm, kteří využívají Jeho milosrdná požehnání, se chce pět 
chvály Bohu podobné těm, které se nacházejí ve 2. Nefim 22. 

Porozumění písmum 
2. Nejí 21 

Proutek (v. 1) - Nový 
výhonek, ratolest 

Kmen (v. 1) - Hlavní část 
stromu 

Kárati (v. 3-4) - Plísnit nebo 
hubovat s laskavým záměrem 

Po právu (v. 4) - Spravedlivě 

Mírní (v. 4) - Skromní, 
pokorní 

Hůl (v. 4) - Kázeň 

Opásáním ledví jeho, 

opásáním beder jeho (v. 5) -
Oba tyto výrazy se vztahují 
k opasku 

Kojeňátko (v. 8) - Velmi 
malé dítě, kojenec 

Korouhev (v. 10, 12) - Vlajka 
nebo prapor, ke kterému se 
shromažďují ti, kteří ji 
odpřísáhli věrnost 

Závist (v. 13) - Žárlivost 

Protivníci (v. 13) - Nepřátelé 

Sužovati (v. 13) - Dráždit, 
trápit 

Oloupí (v. 14) - Zničí a 
odeberou jim bohatství 

2. Nefi 21 :1-5 - Ježíš Kristus je větev 
Když starší Jeffrey R. 

Holland hovořil o 2. Nefim 
21, učil: oZ Knihy Mormo
novy a z Nauky a smluv 
je jasné, že základní posta
vou v této pasáži je Ježíš 
Kristus." (Christ and the 
New Covenant, 86; viz 
také 2. Nefi 30:7-9; NaS 
113:1-6.) Izai, o kterém se 
zmiňuje 2. Nefi 21:1, byl 
otcem krále Davida a 
v důsledku toho i otcem 
královské linie v Izraeli. 
I když v době Kristova 

.. narození již v Judě králové 
z Davidovy linie nevládli, Ježíš se v této královské linii narodil 
(viz Matouš 1:1-17). Ježíš naplnil Izaiášovo proroctví a narodil 
se v době, kdy se království judské podobalo spíše pařezu než 
mohutnému vzrostlému stromu, kterým bývalo za Davida a 
Šalomouna. 



Studium písem II��-'> 
Při studiu 2. Nefiho 21-22 proveďte činnost A. 

A Naučte se více o Ježíši Kristu 

1. Napište si seznam toho, co jste se dozvěděli o Spasiteli 

z 2. Nefiho 21:1-5; 22:1-6. 

2. Ze svého seznamu si vyberte jeden bod, který vás inspiruje 

"pozdvihnouti srdce své a radovati se", jak doufal Nefi ve 

2. Nefim 11:8.Vysvětlete, proč vás inspiruje a povznáší. 

2. N efi 23-24 
Pád Babylonu 

Království judské bylo 

ušetřeno před zničením 
z rukou Assyřanů v roce 

721 PŘ. KR. Avšak pro 
vzn"tstající zlovolnost lidu 

Judy je kolem roku 587 PŘ. 

KR. dobyli Babyloňané. 

Právě kln"tli tomuto zničení 
Pán z Jeruzaléma odvedl 

Lehiho a jeho rodinu. 

Babylon byl velmi světským 

a modlářským národem. 

Tato Izaiášova proroctví 

ukazují, že i když Pán použil 

Babylon, aby potrestal Judu, soudný den přijde na Babylon 

právě tak, jako přišel na Judu. 

Babylon se pro svou světskost a zlovolnost stal symbolem 

veškeré světskosti a zlovolnosti (viz NaS 1:16; 133:14). 
Zničení duchovnzno Babylonu nastane při druhém příchodu 

Ježíše Krista. Uvažujte o tom, jak se tato Izaiášova proroctví 

uplatní v oné době a jak vás mohou povzbudit, abyste byli 

věrni ve světě, kde se zdá, že má moc Babylon. Ve 2. NeJim 

24 (v Izaiáši 14) si rovněž povšimněte, že Izaiáš přirovnal 

babylonského krále k Luciferovi. Z této pasáže se dozvídáme, 

proč Lucifer v předsmrtelném životě padl. 

Porozumění písmum 
2. NeJi 23 

Břímě (v. 1) - Poselství o 

soudu 

Posvěcení (v. 3) - Spravedliví 

lidé smlouvy, Svatí 

Hřmotný (v. 4) - Matoucí, 

nespořádaný 

Seřazuje (v. 4) - Svolává 

Zpustošil (v. 9, 22) - Vylidnil 

Domýšlivost (v. 11) - Pýcha, 

pocit povýšenosti 

Poskvrněny (v. 16) -

Uchváceny a násilně 

odvedeny, znásilněny 

Plod lůna (v. 18) - Malé děti 

Naříkající stvoření (v. 21) -

Zarmoucená stvoření; týká se 

divokých zvířat, která žijí 

v poušti 

Satyrové (v. 21) - Kozlové 

nebo démoni 

2. Nefi 23:11, 15, 19 - Hřích pýchy 
Ve 2. Nefim 23-24 se dočítáme, že Bůh odsoudil Babylon za stejný 

druh hříchů, pro který odsoudil Izraelity a Assyřany - vše se 

soustředí kolem pýchy (viz 2. Nefi 12:10-12; 13:15-26; 15:15,21; 

18:9-10; 20:12-15). 

2. NeJi 24 

Přilnou k domu (v. 1) - Spojí 

se s domem 

Utlačitelé (v. 2,4) - Ti, již 

nad nimi vládnou a špatně 

s nimi zacházejí 

Přísloví (v. 4) - Krátké rčení, 

které učí nějaké pravdě 

Zanikl (v. 4) - Ztratil moc 

Žezla (v. 5) - Hole představu

jící pravomoc vládnout 

Mršina (v. 19) - Mrtvé tělo 

Uznáváno (v. 20) - Známé, 

oslavované pro velké výsledky 

Bukač (v. 23) - Rybožravý 

pták, volavka 

Pometlo (v. 23) - Koště 

Z plemene hadího vzejde 
bazilišek a ... had ohnivý 
létající (v. 29) - Z menšího 

nejedovatého hada vzejde 

jedovatý had 

Kořen (v. 30) - Zdroj, původ 

Rozplynula (v. 31) - Byla 

zničena, skončila 

Studium písem II�_.:> 
Při studiu 2. Nefiho 23-24 proveďte činnost A nebo B. 

Izaiášovo proroctví o zničení Babylonu a jeho krále je citováno 

ve 2. Nefim 23-24. Napište kvíz o deseti otázkách, který se 

zaměřuje na to, co jsou podle vašeho názoru nejdůležitější 

pojmy, kterým učí tyto dvě kapitoly. Do závorky za každou 

otázku napište odpověď. 

B Stručně popište nauku 

1. Napište několik myšlenek, v nichž shrnete, co jste se naučili 

z 2. Nefiho 24:4-20 o tom, jak se Lucifer stal Satanem, a co se 

s ním i s těmi, již mu slouží, nakonec stane. 

.... 
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2. Co dalšího o Satanovi a jeho následovnících se dozvídáte 
z Nauky a smluv 76:25-30, 33, 36-38, 44-46 a z Mojžíše 4:1-4? 

2. Nefi 25 
"Věřte v Krista" 

Jedním z důvodů, proč Neji začlenil, jak sám uvedl, slova 
Izaiášova na malé desky, bylo Izaic{šovo svědectví o Kristu 
(viz 2. Neji 11:1, 4, 6, 8). Když NeJj ukončil citování 
z Izaiáše, vysvětlil, že ví, že slova Izaiášova jsou těžko 
srozumitelná, ale že jsou velmi cenná. Hledejte, co řekl NeJí, 
že nám pom�lže lépe porozumět Izaiášovým proroctvím (viz 
především 2. Neji 25:1-8). Vyhledejte rovněž Nejiovo vlastní 
proroctví o Kristu, které uvádí v "jasnosti" (2. Neji 25:4). 

Porozumění písmum 
2. Nefi 25 

Ohavnosti (v. 2) - Hříchy; 
myšlenky a skutky, které jsou 
pohoršlivé v očích Božích 

Smířeni (v. 23) - Opětovně 
sjednoceni po roztržce 

Milost (v. 23) - Moc Ježíše 
Krista (viz také Průvodce 
k písmům, "Milost", str. 91) 

Nikterak (v. 29) - Žádným 
způsobem 

2. Nefi 25:1-8 - Pět klíčů pro porozumění Izaiášovi 
Když Nefi vysvětloval, proč jsou Izaiášova slova "mnohým 
z mého lidu těžko srozumiteln[á]" (2. Nefi 25:1), poskytl níže 
uvedené klíče pro získání lepšího porozumění Izaiášovi: 

1. Porozumějte Židům (v. 1-2,5). "Způsob prorokování mezi 
Židy", například jejich používání symbolů a dvojích významů 
a další "věci Židů" byly jedinečné. 

2. Používejte novodobá písma (v. 3-4). Novodobá písma jsou nej
lepším komentářem k Izaiášovi. Nefi prorokoval s "jasností" 
o mnoha stejných věcech, o kterých hovořil Izaiáš v nádher
ných symbolech. Čím lépe porozumíme evangeliu, tím snazší 
pro nás bude porozumět mu v Izaiášovi. 

3. Modlete se o "ducha proroctvt' (v. 4). Budeme-li žít tak, abychom 
byli hodni darů Ducha, budou nám zjevovány všechny věci 
podle vůle Páně a podle toho, jak budeme schopni tyto věci 
přijmout (viz také Alma 12:9-11). 

4. Studujte zeměpis Svaté země (v. 6). Izaiáš k ilustraci svého 
poselství často používal prostředí Svaté země - lid, národy 
a místa. 

5. Dávejte pozor na naplňování proroctví (v. 7-8). Ony části 
Izaiášových proroctví, které pro nás zůstávají nejasné, se 
budou vyjasňovat, když budeme vidět jejich naplňování 
v těchto posledních dnech. 

2. Nefi 25:23 - Jsme spaseni milostí po všem, co my 
můžeme učinit 
Jsme spaseni mocí usmíření Ježíše Krista. Musíme však přijít ke 
Kristu podle Jeho podmínek, abychom získali všechna požehnání, 
která nám zdarma nabízí. Ke Kristu přicházíme tím, že děláme 
vše, "co my můžeme učiniti", abychom Ho měli na paměti, 
abychom dodržovali své smlouvy s Ním a abychom byli poslušni 
Jeho přikázání (viz NaS 20:77, 79; viz také Abraham 3:25). 

Studium písem Iliiiii�ii> 
Při studiu 2. Nefiho 25 proveďte činnosti A a B. 

A Zhotovte časovou přímku 

Do sešitu si nakreslete časovou přímku. Jeden její konec nadepište 
"Nefiho doba" a druhý "Druhý příchod Ježíše Krista". Doplňte 
na ni alespoň pět Nefiových proroctví obsažených ve 2. Nefim 
25:10-19. Tuto časovou přímku můžete doplňovat během studia 
dalších několika kapitol ve 2. Nefim. 

B Odpovězte na otázku nečlena 

1. Představte si, že se někdo, kdo není členem Církve, zeptá: 
"Uctívají Svatí posledních dnů Krista nebo v Něj aspoň věří?" 
Napište pět nebo více pravd z 2. Nefiho 25:20-30, na které 
byste mohli poukázat a které znázorňují naši víru v Ježíše 
Krista a náš vztah k Němu. 

2. O jaké osobní pocity a svědectví o Kristu byste se s tímto 
člověkem podělili? 

2. Nefi 26 
Nefi prorokuje O svých potomcích 

Po proroctvích ve 2. Nejim 25 o zničení a rozptýlení Židů, 
Neji ve 26. kapitole prorokoval o zničení a rozptýlení svého 



vlastnzno lidu. Povšimněte si, proč podle jeho slov k tomu 
dojde a jaké pocity to v něm a v Pánovi vyvolává. 

Neji také hovořil o pohanech posledních dnů a o tom, jaký 
vztah budou mít k jeho lidu. V tomto případě jsou pohané 
národy a lidé světa, kteří nejsou Židé ani potomci Lehiovi. 
Protože prorok loseph Smith a druzí, kteří byli součástí 
znovuzřízení evangelia, žili v "pohanských" národech, 
budou v Nejiových proroctvích považováni za pohany. 

Porozumění písmům 
2. Neji 26 

Sváry (v. 2) - Hádky, spory 

Strniště (v. 4, 6) - Krátká 
suchá stébla, která zůstávají 
na poli po sklizni obilí 

Téměř mě stravuje (v. 7) -
Téměř mě zbavuje veškeré síly 

Poddávají se (v. 10) -
Vzdávají se, podléhají 

Nesnaditi (v. 11) - Namáhati 

Upadati (v. 15, 17, 19) -
Postupně odpadat 

Závidění (v. 21) - Žárlivost 

Rozbroje (v. 21) - Hádky 

Zášť (v. 21, 32) - Touha 
ublížit druhému 

Blaho (v. 29) - Štěstí a 
blahobyt 

Si on (v. 29-31) - Pánovo 
království na zemi 

Smilstvo (v. 32) - Sexuální 
hřích 

Pohané (v. 33) - V tomto 
verši nevěřící 

2. Nefi 26:20 - Velký kámen úrazu pohanů 
Podle Nefiova učení v 1. Nefim 13:29 pohané klopýtali, protože 
z písem byly odstraněny "jasné a cenné věci" a jim zůstal nejasný 
obraz pravých nauk evangelia Ježíše Krista. 

Studium písem 
Při studiu 2. Nefiho 26 proveďte dvě z níže uvedených tří 
činností (A-C). 

A Nakreslete obrázek 

Do sešitu si na celou stránku nakreslete obrázek, který znázorňuje 
myšlenky uvedené ve 2. Nefim 26:3, 8, 10 o tom, proč byli Nefité 
zničeni. 

B Důležité náměty evangelia pro naši dobu 

1. President Ezra Taft Benson řekl: "Záznam nefitské historie 
těsně před Spasitelovou návštěvou odhaluje mnoho paralel 
s naší dobou, kdy očekáváme druhý příchod Spasitele." 
(Conference Report, Apr. 1987,3; nebo Ensign, May 1987, 4.) 
Na základě toho, co o tomto časovém období učil Nefi ve 
2. Nefim 26:1-11, napište tři náměty z evangelia, které byste 
uvedli, kdybyste měli za úkol pronést proslov o tom, jak 
se máme připravit, abychom při druhém příchodu Spasitele 
byli s ním. Vedle každého námětu napište, ve kterém verši 
z 2. Nefiho 26 se nachází. 

2. Do svého seznamu přidejte čtyři další náměty, které se týkají 
toho, co Nefi učil ve 2. Nefim 26:20-22, 29-32 o pohanech 
v posledních dnech. 

C Poznávejte důležité pravdy o Bohu 

1. Na základě toho, co jste se dočetli ve 2. Nefim 26:23-28, 33, 
napište tři výroky o tom, jaký je Pán. 

2. Za každým výrokem vysvětlete, proč je důležité znát tuto 
konkrétní pravdu o Pánu. 

2. Nefi 27 
Příchod Knihy Mormonovy 

Ve 2. Nejim 26:16-17 Neji prorokoval, že jeho slova a 
slova jeho lidu budou hovořit "z prachu" k jeho potomkům 
v posledních dnech. Ve 2. Nejim 27 prorokoval více o tom, 
jak k tomu dojde "v posledních dnech neboli ve dnech 
pohanzl" (v. 1). 

Porozumění písmům 
2. Neji 27 

Zastavte se a divte se (v. 4) -
Stůjte a přemýšlejte nebo 
přemítejte o tom 

Vidoucí (v. 5) - Proroci, muži 
s duchovní vizí (viz Průvodce 
k písmům, "Vidoucí", str. 183) 

Zachovati (v. 22) - Zachránit 

Předpisy (v. 25) - Přikázání, 
zásady 

Mrákota (v. 29) - Stav, kdy 
nejsou známi 

.... 



Mírní (v. 30) - Skromní, 
pokorní 

Tomu, kdo kárá v bráně 

(v. 32) - Člověk, který má 
pravomoc vám říci, kdy 
jednáte špatně (například 
soudce, biskup nebo rodič) 

Posměvač (v. 31) - Ten, kdo 
se vysmívá 

Studium písem Illiiiiiiiiiiiiii':> 
Při studiu 2. Nefiho 27 proveďte činnost A. 

A Vysvětlete naplnění proroctví 

1. Do sešitu si nakreslete tabulku podobnou té, která je uvedena 
níže. Do sloupečku nadepsaného "Proroctví" si napište verše 
z 2. Nefiho 27, které obsahují proroctví naplněné událostmi 
popsanými v odkazech na písma, které jsou uvedeny ve 
sloupečku "Naplnění". 

Proroctví Naplnění 

Joseph Smith-Životopis 1:59, 63-64 

Svědectví tří svědků 

Svědectví osmi svědků 

Joseph Smith-Životopis 1:63-65 

Joseph Smith-Životopis 1:19 

2. Po přečtení veršů ve sloupci "Naplnění" uveďte jména lidí, o 
nichž se hovoří v následujících výrazech ve 2. Nefim 27: "muž" 
(v. 9), "jiný" (v. 9, 15), "tři svědkové" (v. 12), "několik" (v. 13), 
"učený" (v. 15, 18), "ten, který není učený" (v.19-20). 

2. Nefi 28 
Hříchy a léčky posledních dnů 

Ve 2. Nejím 27 Nejí prorokoval o příchodu Knihy Mormonovy 
v posledních dnech, aby pozvedla temnotu odpadlictví. Ve 

2. Nefim 28 Nefi popsal to, co se bude Satan snažit udělat, 
aby zabránil lidu vidět toto světlo a dozvědět se o Pánu a 
o Jeho pravdách. Ti, kteří čtou, chápou a následují rady ve 
2. Nefim 28, budou s velkou výhodou překonávat Satanovy 
nástrahy a falešná učení lidí v posledních dnech. 

Porozumění písmům 
2. Nefi 28 

Nutkal (v. 1) - Přikazoval, 
nutil 

Zbytek (v. 2) - Zbývající část 

Svářiti se (v. 4) - Hádati se, 
příti se 

Promlouvati (v. 4) - Zjevení, 
inspirace 

Předpis (v. 5-6, 14, 26, 30) -
Přikázání, zásada 

Ospravedlní (v. 8) - Bude 
považovat za nevinného 

Svatyně (v. 13) - Církevní 
budovy 

Převracejí (v. 15) - Mění ke 
zlému 

Spílají (v. 16) - Hovoří špatně 
o, urážejí hanlivou řečí 

Upokojí (v. 21) - Uklidní 

Ukolébá (v. 21) - Ukonejší ke 
klidu 

Tělesného (v. 21) - Světského, 
neduchovního 

Uchváceni (v. 23) - Polapeni 

Spoléhá na rámě těla (v. 31) 
- Považuje člověka za 
nejmocnější zdroj síly 

Rámě ... je vztaženo (v. 32)
Pomoc je k dispozici 

2. Nefi 28:7-8 - "Jezte, pijte a veselte se" 
Souhlasili bychom s tím, že v dnešním světě je mnoho lidí, kteří 
věří v chování popisované ve 2. Nefim 28:7-8. President Joseph 
Fielding Smith však citoval tyto verše a řekl: "Nemyslete si, že 
toto bylo řečeno o světu . . .  Je to řečeno o členech Církve." (Seek 
Ye Earnestly . . .  [1970], 143.) Někteří členové Církve věří, že nyní 
mohou hřešit a že pokání mohou činit později. Věří, že život 
podle evangelia jim bude odebírat jejich životní potěšení. Ze 
zkušenosti a zjevením však můžeme vidět a vědět, že "zlovolnost 
nikdy nebyla štěstím" (Alma 41:10) a že "žádná nečistá věc 
nemůže vstoupiti do království Božího" (1. Nefi 15:34). 

Biskup Richard C. Edgley, rádce v Předsedajícím biskupstvu, 
řekl: "Nemůžeme říci, že se v mládí dopustíme několika hříchů 
nebo že si jenom trochu zaexperimentujeme na hranici hříchu. 
Hřích nemá žádné hranice. Každý skutek, dobrý nebo špatný, 
má následky. Každý dobrý skutek zlepšuje naši schopnost činit 
dobro a pevněji stát proti hříchu nebo selhání. Každý přestupek, 
bez ohledu na to, jak je malý, způsobuje, že budeme náchylnějšími 
vůči Satanovu vlivu, až nás bude pokoušet příště. Satan se nás 
zmocňuje píď za pídí a oklamává nás, pokud jde o následky 



takzvaných malých hříchů, dokud se nás nezmocní ve velkých 

přestupcích. Nefi tuto techniku popisuje jako upokoj ování, 

ukolébávání a odlákávání, až nás Satan ,polapí hroznými řetězy 

svými, odkud není vysvobození' (2. Nefi 28:22; viz také v. 21)." 
(Conference Report, Oct. 1994,54; nebo Ensign, Nov. 1994,40.) 

Studium písem lliiiii�ii> 
Při studiu 2. Nefiho 28 proveďte dvě z níže uvedených činností 

(A-C). 

A Mistrovství v písmu - 2. Nefi 28:7-9 

1. Napište současné vyjádření jednotlivých falešných myšlenek 

uvedených ve 2. Nefim 28:7-9, o kterých Nefi řekl, že budou 

oblíbené v naší době (například myšlenku ve verši 7 lze 

vyjádřit jako "Získejte to, dokud můžete; žijete jenom jednou"). 

2. Pro každý výraz najděte alespoň tři verše, které vysvětlují, proč 
je tento postoj "falešným a marným a pošetilým" učením (v. 9). 

3. U každého verše vysvětlete, proč jste ho zvolili. Tyto odkazy 

si můžete napsat na okraj vedle 2. Nefiho 28:7-9, abyste 

mohli pomáhat druhým, kteří mohou být těmito běžnými 

ale pošetilými filozofiemi pokoušeni. 

B Identifikujte Satanovy metody 

1. Přečtěte si 2. Nefiho 28:19-23 a napište seznam způsobů, 

kterými se Satan snaží "polapit" lidi do svých "věčných řetězů". 

2. U každého bodu svého seznamu uveďte příklad toho, jak 

používá tyto metody na dnešní mladé lidi. 

C Ti zarmoucení 

Běda je slovo související s hlubokým smutkem a lítostí. Vypište 

z 2. Nefiho 28:15-16, 24-32 postoje a skutky, o kterých Nefi řekl, 

že lidem budou přinášet "bědu". 

2. Nefi 29 
"Bible! Bible! My máme Bibli" 

Někdy lidé, kteří nejsou členy Církve, namítají, že Kniha 
Mormonova nem�lže být pravdivá, protože Bible je jedinou 
knihou písem, kterou Bůh dal člověku. Ve 2. Nefim 29 Nefi 
prorokoval o této falešné nauce a pilně psal oněm lidem, 
kteří vyjadřují tento postoj. Tato kapitola je pokračováním 
myšlenek vyjádřených na konci 2. Nefiho 28 o pohanech, 
kteří odmítají více slova Božího a kteří d�IVěřují své vlastní 
učenosti (viz 2. Nefi 28:27-32). 

Porozumění písmům 
2. Nejí 29 

Mezi nimi (v. 1) - Mezi 

pohany 

Korouhev (v. 2) - Něco vzty

čeného pravomocí jako pra

vidlo, kterým jsou posuzováni 

druzí (evangelium) 

Syčeti (v. 2-3) - Vydávati 

zvuk k upoutání pozornosti; 

hovořit, volat 

Píle (v. 4) - Vytrvalé úsilí, 

oddanost 

2. Nefi 29:12-14 - "Slova ztracených kmenů Izraele" 
Starší Bruce R. McConkie řekl, že záznamy, o kterých je řeč ve 

2. Nefim 29:12-14, "vyjdou úžasným způsobem, pod vedením 

presidenta Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, jenž je 

zjevovatelem a překladatelem a jenž drží klíče království Božího 

na zemi týkající se všech lidí, včetně deseti kmenů" (The Millennial 
Messiah, 217). Víme, že Spasitel po svém vzkříšení a návštěvě u 

Nefitů navštívil některé ze ztracených kmenů Izraele (viz 3. Nefi 

16:1-3; 17:4). 

Studium písem lliiiiiii�&> 
Při studiu 2. Nefiho 29 proveďte činnost A. 

Odpověď kritikům Knihy Mormonovy 

Nefi očekával námitky, které budou mít lidé v dnešní době, 

kteří říkají, že již mají Bibli a nepotřebují více písem, a uvedl 

sedm zásad, o nichž mají tito lidé přemýšlet předtím, než 

zamítnou Knihu Mormonovu jako písmo. Níže uvedené výroky 

a otázky se vztahují k tomu, co Nefi napsal. Zapište si je do 

sešitu a potom si zapište to, co o jednotlivých výrocích napsal 

Nefi ve 2. Nefim 29:7-11 spolu s veršem, kde se citát nachází. 

(Jednotlivé body nejsou uvedeny v pořadí, v jakém se nacházejí 

v této kapitole.) 

1. Bůh pracuje skrze dva nebo tři svědky (viz Matouš 18:16; 
2. Korintským 13:1). Kniha Mormonova je druhým svědkem 

toho, že učení obsažené v Bibli je pravdivé (viz Mormon 7:8-9). 
2. Proč reptáte kvůli tomu, že máte více písem, která vás povedou? 

3. Myslíte si, že Bible obsahuje vše, co Bůh kdy řekl nebo ještě 

řekne? 

4. Protože Bůh hovoří v Bibli, znamená to, že nemůže hovořit 

kdykoli jindy nebo kdekoli jinde? 

5. Bible je záznamem Božího jednání s Izraelity v zemích středního 

Východu. Bůh je však Bohem Izraelitů, ať jsou kdekoli, a také 

všech národů. Také jim dává své slovo. 

.... 



6. Všem národům, ke kte
rým Bůh hovoří, je přika
zováno zapisovat Jeho 
slova. Budeme souzeni 
z toho, co je zapsáno (viz 
Zjevení 20:12-13). 

7. Další kniha písem obsa
hující další svědectví o 
evangeliu svědčí, že Bůh 
je stejný včera, dnes a 
na věky. 

2. Nefi 30 
Moc Knihy Mormonovy 

Starší Bruce R. McConkie napsal: "Jen málo lidí na zemi, 
ať v Církvi nebo mimo ni, získalo vizi celého významu 
Knihy Mormonovy. Mezi lidmi je málo těch, kteří vědí, 
jakou roli sehrála a ještě sehraje při přípravě cesty pro 
příchod Toho, o Němž je novým svědectvím. " (The 
Millennial Messiah, 159.) 

Neji byl jedním z toho "mála lidí", kteří rozuměli úloze 
Knihy Mormonovy v posledních dnech. Psal o rozptýlení 
Židů, pádu svého vlastního lidu a o zlovolnosti pohanských 
národů v posledních dnech, kdy mnozí odmítnou Knihu 
Mormonovu jako druhé svědectví o Ježíši Kristu a Jeho 
evangeliu. Při četbě 2. Nejiho 30 hledejte, co podle Nejiova 
proroctví Kniha Mormonova udělá, aby požehnala všechny 
tři tyto skupiny lidí před druhým příchodem Krista. 

Porozumění písmům 
2. Nefi 30 

Nestrpěl (v. 1) - Nedovolil 

Pokolení (v. 8) - Rodiny 

Souditi (v. 9) - Přinášet 
spravedlnost 

Po právu (v. 9) - Spravedlivě 

Opásáním ledví jeho, 
opásáním beder jeho (v. 11) 

- Oba tyto výrazy se vztahují 
k opasku nebo šerpě uvázané 
kolem pasu člověka (zde 
použito symbolicky) 

Kojeňátko (v. 14) - Kojenec 

Lítý had, bazilišek (v. 14) -
Jedovatí hadi 

2. Nefi 30:2 - Kdo jsou lidé smlouvy Páně? 
Povšimněte si, že 2. Nefi 30:2 prohlašuje, že všichni, kteří mají 
víru v Ježíše Krista a činí pokání, jsou "lidem smlouvy Páně". 
Z tohoto důvodu Pavel mohl řící, že "ne všickni, kteříž jsou 
z Izraele, Izraelští jsou" (Římanům 9:6). Být členem domu Izraele, 
mít nárok na všechna požehnání rodiny smlouvy, vyžaduje více 

než jen původ. Ti, kteří se nenarodili v domě Izraele, se stávají 
členy rodiny smlouvy skrze svou víru v Ježíše Krista, pokání a 
uzavření smluv při křtu, což umožňuje usmíření Ježíše Krista. 

Studium písem 
Při studiu 2. Nefiho 30 proveďte činnost A. 

A Čemu se učíte? 

1. Do sešitu si přes celou horní část stránky napište tři níže 
uvedená záhlaví: Židé, Potomci Lehiovi a Pohané. Přečtěte 
si 2. Nefiho 30:1-7 a pod každé záhlaví napište vše, co jste 
se o oné skupině dozvěděli. Vedle výroku, který má něco 
společného s Knihou Mormonovou, nakreslete hvězdičku. 

2. Ve 2. Nefim 30:8-18 Nefi popsal dvě události, neboli časová 
období, na které nám Kniha Mormonova pomáhá připravit 
se. Jak se tato časová období běžně nazývají? 

3. U každé ze dvou výše určených událostí napište vše, co vás o 
ní kapitola 30 učí. 

4. Co bude mít největší vliv na to, zda budeme hodni žít během 
časového období popsaného ve verších 12-18? 

2. Nefi 31 
Nauka Kristova 

Od začátku Knihy Mormonovy jsme se dozvěděli mnohé 
od Nejiho i o něm. Dříve než předal desky svému bratru 
Jákobovi a připravil se opustit smrtelnost, shrnul d{tležitá 
učení o evangeliu Ježíše Krista a zanechal své svědectví o 
pravdivosti toho, co napsal. 

Ve 2. Nejim 31:2 Neji napsal, že nám chce dát ,,[několik] 
slov . . .  o nauce Kristově". Potom ve verši 21 vydal svědectví, 
že učil pravé nauce Kristově. Pečlivě si prostudujte to, co je 
obsaženo mezi verši 2 a 21, abyste mohli poznat, jaké jsou 
důležité prvky nauky Kristovy. 



Porozumění písmum 
2. Neji 31 

Mi postačuje (v. 2) - K mému 
záměru stačí 

Nauka (v. 2,21) - Zásady, 
důležitá fakta 

V čem (v. 6) - Jakým 
způsobem 

Dosvědčuje (v. 7) - Utvrzuje 
pravdu, podává důkaz 

Pokrytectví (v. 13) -
Předstírání, že je člověk něčím, 
čím ve skutečnosti není 

Podvod (v. 13) - Nečestnost 

Zásluhy (v. 19) - Dobrota 
nebo něco znamenitého, co 
člověku dává nárok na poctu 
nebo odměnu 

Stálost (v. 20) - Pevnost 
mysli nebo záměru 

2. Nefi 31:13-14 -"Jazyk andělů" 
Verše 2. Nefi 32:2-3 vám pomohou lépe pochopit, co to znamená 
mít jazyk andělů. 

Lidé špatně chápou 
prohlášení o tom, že 
členové Božstva jsou 
"jedno", protože plně 
nechápou nauku týkající 
se podstaty Boha. Oba, 
Otec a Syn, se ukázali 
proroku Josephu 
Smithovi (viz Joseph 
Smith-Životopis 1:17), 
a Prorokovi bylo zjeveno, 
že členové Božstva jsou 
oddělené individuální 
bytosti (viz NaS 130:22). 
Jsou však "jedno" v tom 
smyslu, že slova a skutky 

kteréhokoli člena Božstva budou slovy a skutky zbylých dvou 
(viz 3. Nefi 11:32-36). Jsou dokonale jednotní ve svém záměru. 

Studium písem 1l1 1iiiiiii�=> 
Při studiu 2. Nefiho 31 proveďte alespoň dvě z níže uvedených 
čtyř činností (A-D). 

A Shrňte Nefiovo učení 

Do jednoho odstavce shrňte "nauku Kristovu", která se 
nachází ve 2. Nefim 31:3-20. Dbejte na to, abyste uvedli 
každou důležitou zásadu. 

1. Přečtěte si 2. Nefiho 31:5-9 
a napište důvody, proč byl 
Ježíš pokřtěn. 

2. Co by mělo být přidáno 
k seznamu, kdybychom 
vypisovali důvody, proč 
musíme být pokřtěni my? 
(Viz NaS 33:11; Články 
víry 1:4.) 

C Kreslete 

Znázorněte pomocí kresby nebo diagramu to, čemu Nefi učil ve 
2. Nefim 31:17-20 o způsobech, jimiž můžeme získat věčný 
život. Uveďte všechny myšlenky a prvky, o nichž Nefi hovořil. 
Ukažte to příteli nebo členu rodiny a zeptejte se, zda je jim 
význam tohoto znázornění jasný. 

D Podejte širší vysvětlení 

Prosté slovo nebo výraz v písmech může někdy představovat 
hluboké, důležité a působivé myšlenky. Uvažujte o níže 
uvedených slovech a výrazech z 2. Nefiho 31. Vysvětlete 
význam a poselství každého z nich. 

1. "Těsnost cesty" (v. 9) 

2. "S celým úmyslem srdce" (v. 13) 

3. "Brána" (v. 17) 

4. "Hodujíce" (v. 20) 

2. Nefi 32 
Nefi pokračuje v učení 

nauky Kristovy 

Proces získání věčného života skrze Ježíše Krista, o kterém 
Neji psal ve 2. Nejim 31, je nádherný, skutečný a jednoduše 
vysvětlitelný. Je to skutečně vše, co máme dělat? 

Neji měl pocit, že někteří lidé stále přemýšlejí o tom, co mají 
dělat poté, co vstoupili "na cestu" (2. Neji 32:1). Ve 2. Nejím 
32 Neji vysvětlil, jak máme pokračovat. 

Porozumění písmum 
2. Nejí 32 
Přemítáte (v. 1, 8) - Hluboce 
o tom přemýšlíte 

Na cestu (v. 1, 5) - Na cestu 
vedoucí k věčnému životu (jak 
je vysvětleno ve 2. Nefim 31) 

Cítím (v. 8) - Pociťuji, pozoruji 

Posvětil (v. 9) - Ustanovil 
k posvátnému účelu 

2. Nefi 32:3 - "Slova Kristova vám řeknou vše, co 
máte činiti" 
Starší Boyd K. Packer učil: "Jste-li obeznámeni se zjeveními, 
neexistuje otázka - osobní, společenská, politická nebo profesio
nální - která by musela zůstat nezodpovězena. V nich je obsa
žena plnost věčného evangelia. V nich nacházíme zásady 
pravdy, které vyřeší každý zmatek, každý problém a každé 
dilema, kterému bude lidská rodina nebo kterýkoli její indivi
duální člen čelit." ("Teach the Scriptures," Charge 10 Religious 
Educalors [3rd ed.], 89.) 

.... 



President Gordon B. Hinckley učil: "Můžeme udělat velký krok 
směrem k dokonalosti ve svém osobním jednání. Můžeme být 
dokonalí ve svých modlitbách k Otci v nebi. Existují určité věci, 
v nichž je velmi obtížné být dokonalým, doufám ale, že každý . . .  
večer a ráno poklekne a poděkuje Pánu za Jeho požehnání, 
poděkuje Pánu za Jeho laskavost, poděkuje Pánu za každý dar, 
který nám dal, a pomodlí se o sílu dělat to, co je správné, a 
připomene před Pánem všechny ty, kteří jsou v nouzi a tísni. 
Bratři a sestry, můžeme být dokonalí ve svých modlitbách." 
(',Inspirational Thoughts", Ensign, July 1998, 2.) 

Studium písem 111iiiiiiii�1I> 
Při studiu 2. Nefiho 32 proveďte činnosti A a B. 

A Mistrovství v písmu - 2. Nefi 32:3 

1. Co musíme podle 2. Nefiho 32:1-3 dělat poté, co jsme vstoupili 
na cestu, která vede k věčnému životu? 

2. Jak se to podobá tomu, co ve svém vidění viděl Lehi a co lidem 
pomáhalo zůstat na této cestě (viz 1. Nefi 8)? 

3. Vyjmenujte tři různé způsoby, kterými můžeme přijímat slova 
Kristova, a hodovat na nich. 

B Mistrovství v písmu - 2. Nefi 32:8-9 

Představte si, že máte přítele, který má problémy se svým 
svědectvím a který vám řekl to, co je uvedeno níže. Přepište 
si jeho slova do sešitu a za ně si napište výraz nebo větu ze 
2. Nefiho 32:8-9, která by vám mohla pomoci poznat, co máte 
svému příteli říci. 

1. "Nemodlím se příliš často." 

2. "Někdy si myslím, že bych se snad měl modlit, ale potom se 
na to necítím, a tak se nepomodlím." 

3. "Protože jsem měl tak málo duchovních zážitků, myslím, že 
se prostě přestanu modlit." 

4. "Trochu jsem si četl v Knize Mormonově, ale nezdá se, že by mi 
to pomáhalo. Co bych měl dělat, abych z té knihy získal více?" 

2. Nefi 33 
N efiovo závěrečné svědectví 

Poslední slova, která Neji napsal v Knize Mormonově, se 
nacházejí ve 2. Nejim 33. V nich vyjádřil hlubokou lásku ke 

svému lidu a to, jak je svému lidu oddaný, a rovněž vyjádřil 
mocné svědectví o Ježíši Kristu. Také poznáváme, co pociťoval 
k tomu, co napsal, a co mají jeho spisy znamenat pro ty, kteří 
je čtou. Při četbě přemítejte o tomto zvláštním svědectví od 
jednoho z vyvolených proroků Božích. Najděte, kdy se s ním 
podle jeho slov opět sejdete. 

Porozumění písmům 
2. Nejí 33 

Považují je za věci nicotné 
(v. 2) - Považují je za bezcenné 

Pravá láska (v. 7-9) - Čistá 
láska Kristova (viz Moroni 
7:47) 

Smířeni (v. 9) - Opětovně 
sjednoceni po nesouladu 

Den zkoušky (v. 9) - Čas 
zkoušení a prověřování 
(znamená to tento pozemský 
život, smrtelnost) 

Studium písem 111iiiiiiii�i:> 
Při studiu 2. Nefiho 33 proveďte činnost A nebo B. 

A ,Yelice cenné" 

1. Nefi napsal, že učení v Knize Mormonově je "velice cenné" 
(2. Nefi 33:3) . Přečtěte verše 4-5 a napište čtyři způsoby, 
kterými pro nás může být Kniha Mormonova požehnáním. 



2. Napište, jak vás Kniha Mormonova ovlivnila v jednom z těchto 

způsobů, nebo vysvětlete, který z těchto čtyř způsobů byl pro 

vás při vašem dosavadním studiu Knihy Mormonovy 

nejdůležitější. 

B Příprava na misii 

President Ezra Taft Benson, když hovořil na jednom kněžském 

shromáždění generální konference, řekl, že Kniha Mormonova 

"bude tou nejdůležitější knihou, jejíž četba vás bude připravovat 

na misii a na život. Mladý muž, který zná a miluje Knihu 

Co víme o proroku Jákobovi? 
Kromě toho, že byl Jákob Nefiovým mladším bratrem, známe 

o něm tyto údaje: 

• Narodil se Sarii a Lehimu během jejich osmiletého putování 

v pustině. 

• Bylo mu méně než deset let, když dorazil do zaslíbené země. 

• Byl svým bratrem Nefim "vysvěcen" knězem a učitelem (viz 

2. Nefi 6:2; Jákob 1:18). 
• Po Nefim vedl nefitský záznam (viz Jákob 1:1-2). V té době 

mu bylo asi padesát let. 

• V mládí měl výsadu spatřit Spasitele (viz 2. Nefi 2:3-4; 11:2-3). 
• Byl spravedlivým otcem (viz Enos 1:1). 
• Byl jedním z největších učitelů nauky v Knize Mormonově 

(viz 2. Nefi 6-10; Jákob 1-7). 

Mormonovu, který ji několikrát přečetl, který má trvalé svědectví 

o její pravdivosti a který uplatňuje její učení, bude schopen obstát 

proti nástrahám ďábla a bude mocným nástrojem v rukou Páně" 

(Conference Report, Apr. 1986,56; nebo Ensign, May 1986, 43). 
Vyberte z 2. Nefiho 33 dvě věci, které, když misionáři budou 

znát, budou je dělat nebo je budou používat, pomohou jim být 

efektivnějšími misionáři. Každou z nich vysvětlete, jako kdybyste 

hovořili k misionáři nebo k misionářce při jejich odchodu do 

misijního pole. 

Důležité nauky, kterým učí kniha Jákobova 
Jákob byl jedním z nejmocnějších učitelů nauky v Knize 

Mormonově. Mezi poznatky, které se dozvídáme v knize 

Jákobově, patří: 

• Je důležité vykonávat naše povolání (viz Jákob 1) 
• Nebezpečí pýchy, bohatství a nemorálnosti (viz Jákob 2-3) 
• Jak získat neotřesitelnou víru (viz Jákob 4) 
• Rozptýlení a shromáždění Izraele (viz Jákob 5) 
• Jak jednat s odpadlíky a co se může stát těm, kteří hledají 

znamení (viz Jákob 7) 

Jákob 1 

Prorokova povinnost 

Když máme rádi nějakého člověka, máme starost o jeho blaho. 
Prorok Jákob popsal lásku, kterou pociťoval ke svému lidu, 
jako "úzkost". Měl prorocké pochopení plánu spasení a znal 
následky, které by na ně přišly, kdyby pokračovali ve svých 
hříších. Povšimněte si, jak Pán Jákoba požehnal pro jeho 
"víru a velikou úzkost" (viz Jákob 1:5-6). 

Porozumění písmům 

Jákob 1 

Úzkost (v. 5) - Starost, obava 

Rozlišovati (v. 14) -
Rozeznávat 

Oddávati se - (v. 15) -
Podléhat touhám, nadměrně 

je uspokojovat 

Souložnice (v. 15) - Zákonné 

manželky nižšího společen

ského postavení a s menšími 

právy než hlavní manželka 

.... 



Jákob 1:1 - Malé desky 
Jákob psal svůj posvátný záznam na malé desky Nefiho. 
(Vysvětlení ohledně různých desek, ze kterých se stala Kniha 
Mormonova, najdete v oddíle "Hlavní zdroje Knihy 
Mormonovy", str. 11.) 

Jákob 1 :7-8 - "Popuzení ... v pustině" 
Poté, co Pán mnoha zázraky vyvedl děti Izraele z Egypta, 
hněval se na ně kvůli jejich neposlušnosti. V důsledku toho 
nebylo onomu pokolení dovoleno vstoupit do zaslíbené země. 

Jákob 1 :17-19 - "Zvelebovali jsme svůj úřad" 
President Thomas S. Monson, 
první rádce v Prvním před
sednictvu, vysvětlil, proč mu
síme zvelebovat svá povolání a 
jak to máme dělat: 

"President John Taylor nás 
varoval: ,Pokud nebudete 
zvelebovat své povolání, Bůh 
vás bude volat k zodpovědnosti 
kvůli těm, které jste mohli spasit, 
kdybyste byli konali svou 
povinnost.' . . .  

Jak člověk zvelebuje povolání? 
Jednoduše tím, že vykonává 
službu, která k němu přísluší." 

(Conference Report, Apr. 1996, 61; nebo Ensign, May 1996, 43.) 

Studium písem Illiiiiiiiiiiiiii=> 
Při studiu Jákoba 1 proveďte činnosti A a B. 

A Najděte Jákobův přehled 

V této první kapitole nám Jákob nastínil to, o čem bude psát 
v Jákobovi 2-3. Najděte v Jákobovi 1 odpovědi na níže uvedené 
otázky: 

1. Jakým "zlovolným zvyklostem" (v. 15) se Nefité začinali 
věnovat? 

2. Jak lze tyto hříchy porovnat se zlovolnými praktikami 
v dnešním světě? 

B Napište dopis 

Předpokládejte, že jste vedoucí svého kněžského kvora nebo třídy 
Mladých žen a byli jste požádáni, abyste poradili členovi ze své 
skupiny, který neplní své povolání. Použijte Jákobovo učení 
v Jákobovi 1:17-2:3 a napište tomuto člověku dopis, abyste mu 
pomohl porozumět tomu, jak je důležité vykonávat povinnosti 
v našich povolání (viz také oddíl "Porozumění písmům", Jákob 
1:17-19). 

Jákob 2-3 

Jákob učí lid V chrámu 

Jákob začal svou službu tím, že učil lid, aby se vyvaroval 
tří hříchů: lásky k bohatství, pýchy a necudnosti. Kdykoli 

Nefité klesali do zlovolnosti, vždy se na tom podílel jeden 
nebo více těchto hříchů. Když se podíváte na tento svět, 
jsou v něm tyto hříchy časté? Jaké dnešní hříchy zpravidla 
zp�lsobují, že lidé a národy klesají do zlovolnosti? 

Porozumění písmům 

Jákob 2 

Napomenouti (v. 9) -
Varovat, naléhat 

Ruka prozřetelnosti (v. 13) -
Bůh 

Vás ospravedlňuje (v. 14)
Považuje vás za nevinné, 
odpouští vám 

Upadati v nepravost (v. 23)
Růst ve zlovolnosti 

Smilstvo (v. 23, 28, 33) -
Sexuální hříchy 

Souložnice (v. 24, 27)
Zákonné manželky, které 
mají nižší společenské 
postavení a menší práva 
než hlavní manželka 

Jákob 2:13 - "Drahocennost oděvu" 
Dnes je mnoho lidí, kteří posuzují hodnotu druhých podle toho, 
jak vypadají a jak se oblékají. "Výraz ,drahocennost oděvu' se 
v Knize Mormonově objevuje více než desetkrát. Téměř vždy 
jde o popis lidí, kteří byli požehnáni Pánem, začali se zabývat 
sami sebou a svým ziskem a potom začali klást větší důraz na 
pozlátko svého vnějšího vzhledu než na čistotu své vnitřní 
nádoby." (McConkie and Millet, Doctrinal Commentary on the 
Book oj Mormon, 2:1.) 

Jákob 2:23-30 - Neschválené plurální manželství je 
pro Boha ohavností 
Jákobovým poznámkám v těchto verších nám pomůže porozumět 
to, když si povšimneme, že pouze David a Šalomoun byli 
odsouzeni za to, že si vzali mnoho manželek a souložnic. Abra
ham, Jákob a Mojžíš, kteří rovněž měli manželky a souložnice, 
odsouzeni nebyli. V novodobém zjevení Pán vysvětlil, že David a 
Šalomoun zhřešili, když si vzali manželky, které jim nedal Bůh 
(viz NaS 132: 34-39). Jákob také naznačil, že jedním z důvodů, 
proč Pán někdy schválil plurální manželství, je, aby pro sebe 
vzbudil símě, když to ale nepřikázal, plurální manželství je zaká
záno (viz Jákob 2:30). 

Jákob 3 

Bičovati (v. 3) - Trestat 

Spílat (v. 9) - Urážet, 
používat urážlivou řeč 

Smilstvo a nestoudnost (v. 12) 
- Sexuální hříchy a chlípnost 



Jákob 3:11 - Co je "druhá smrt"? 
Všechny děti Nebeského Otce budou stát před Pánem, aby je 
soudil. Ti, kteří nečiní pokání a nejsou hodni toho, aby obdrželi 
nějaký stupeň slávy, ti, již umírají co do věcí příslušejících 
spravedlivosti, budou odříznuti z přítomnosti Páně. To se nazývá 
"druhá smrt" (viz Alma 12:15-18; Helaman 14:14-19). 

Studium písem II��.:> 

Při studiu Jákoba 2-3 proveďte jakékoli dvě z níže uvedených 
činností (A-C). 

A Najděte zásadu evangelia 

1. Porovnejte Jákoba 2:5; Almu 12:3 a Nauku a smlouvy 6:16 a 
do sešitu popište moc, kterou má pouze Bůh a kterou nikdo 
jiný nemá, pokud mu ji Bůh neudělí. 

2. Jak může vědomí, že Bůh má tuto moc, ovlivnit modlitby 
člověka? 

B Mistrovství v Písmu - Jákob 2:18-19 

Projděte si Jákobovy rady jeho lidu o nebezpečí pýchy a bohatství, 
které se nacházejí v Jákobovi 2:12-21. Ve čtyřech odstavcích 
popište, jak by se změnila vaše rodina, škola, obec a země, 
kdyby se každý řídil Jákobovými radami, zejména těmi, které 
jsou ve verších 17-19. 

C Stručně popište to, čemu Jákob učil 

Projděte si to, čemu Jákob učil o manželství a cudnosti v Jákobovi 
2:23-35; 3:10-12. Stručně popište to, čemu nás Jákob učil o 
manželkách, matkách a dcerách. 

Jákob 4 

Buďte smířeni s Bohem 

skrze Kristovo usmíření 

Co víte o usmíření Ježíše Krista? Jaký vliv na vás má 
Jeho oběť? Chápete, jak naléhavě nebo zoufale potřebujete 
Spasitele? Jákob prorokoval, že Židé, mezi nimiž bude Ježíš 
žít, neporozumějí ani Jemu ani Jeho poslání. Zavrhnou Jeho 
i Jeho evangelium (viz Jákob 4:15) a v důsledku toho budou 
biti a rozptylováni tak, jako deset kmenů před nimi. 

Porozumění písmum 

Jákob 4 

Pohrdání (v. 3) - Neúcta, 
nevděčnost 

Blahosklonnost (v. 7) -
Ochota žehnat 

Smířeni (v. 11) - Učiněni 
příjemnými nebo přijatelnými 
Bohu skrze usmíření 

Jákob 4:11 - "Prvotiny Kristovy" 
Každý, kdo kdy žil na zemi, bude vzkříšen, ale ti, kteří jsou "s 
[Bohem] smířeni skrze usmíření Krista" jsou "prvotiny Kristovy". 
To jsou ti, již vyjdou v prvním vzkříšení a zdědí celestiální 
království (viz Průvodce k písmům, "Vzkříšení", str. 188-189). 

Jákob 4:14-17 - Ježíš Kristus je "jediným jistým 

základem" 
"Hleděli za cíl" (Jákob 4:14) znamená, že Židé hledali spasení 
někde jinde než v Ježíši Kristu. Jákob prorokoval, že Židé 
zavrhnou Mesiáše, "kámen, na němž by mohli stavěti a míti 
bezpečný základ" (v. 15). Potom se odvolával na verše, které 
říkají, že se přesto stane jejich "jediným jistým základem" (v. 16; 
viz Žalmy 118:22; Matouš 21:42). Nebudeme-li stavět na Ježíši 
Kristu, neobdržíme slíbenou věčnou radost s Ním. Jákob 5-6 
vysvětluje, jak Židé a celý dům Izraele budou přesto stavět na 
základě, kterým je Ježíš Kristus. 

Studium písem II�_.:> 

Při studiu Jákoba 4 proveďte činnost A nebo B. 

Návod na neotřesitelnou víru 

Jákob popsal, jak získal neotřesitelnou víru a moc přenášet hory. 

1. Projděte si Jákobovu 4:6-7 a najděte slova zkoumáme, zjevení, 
proroctví, svědectví, naděje a milost. 

2. Použijte tato slova a popište, jak podle Jákobových slov 
můžeme mít tak mocnou víru. 

B Proč naslouchat Bohu? 

Jákob psal o Boží velikosti a o tom, proč Mu máme naslouchat. 
Vyhledejte v Jákobovi 4:8-13 odpovědi na níže uvedené otázky: 

1. Jak se můžeme učit o Bohu? 

2. Jakou mocí byla stvořena země? 

3. Proč máme naslouchat Božím radám? 

4. Jaké požehnání je dáno těm, kteří jsou smířeni s Bohem 
prostřednictvím usmíření? (Viz také oddíl "Porozumění 
písmům", Jákob 4:11.) 

5. Co je pravda? Kdo zná veškerou pravdu? 

6. Co byste na základě toho, čemu jste se naučili z předchozích 
otázek, řekli někomu, kdo si myslí, že není třeba se učit o Bohu? 

.... 



Jákob 5-6 

Alegorie o olivovníku 

Alegorie je příběh, který používá symboly k vysvětlení 
důležitých nauk. Alegorie o olivovníku v Jákobovi 5 nás učí 
o tom, jaké má Pán záměry při rozptylování a shromažďování 
domu Izraele. V kapitole 6 prorok Jákob shrnul hlavní body 
alegorie. Na konci Jákoba 4 se Jákob zeptal, jak by Židé 
někdy mohli stavět na "jistém základu" Ježíše Krista poté, 
co Ho zavrhli (viz Jákob 4:17). Odpověď na tuto otázku 
hledejte v Jákobovi 5-6. 

Porozumění písmům 

Jákob 5 

Nejodlehlejší (v. 13-14, 19, 

38) - Nejnižší 

Hnojil, pohnojte (v. 47, 64) -

Zúrodnil, zúrodněte 

Poraženy, poraziti (v. 46-47, 

49) - Pokáceny, pokáceti 

Jákob 5:1 - Kdo byl prorok Zenos? 

Zenos, spolu se Zenosem a Neumem, byli proroci v období 

Starého zákona, jejichž spisy se nenacházejí v Bibli, ale nacházely 

se na mosazných deskách (viz 1. Nefi 19:10; oddíl "Studium 

písem", 1. Nefi 19:10, str. 27). 

Jákob 5 - Jak porozumět Zenosově alegorii 
Každý bod v alegorii nutně neznamená symbol něčeho jiného, 

ale určitým hlavním symbolům musíme porozumět, abychom 

tak tuto alegorii pochopili. Níže uvedené symboly jsou důležité 

pro porozumění alegorii o olivovníku: 

Vinice 

Pán vinice 

Služebníci 

Ušlechtilý olivovník 

Divoký olivovník 

Větve 

Kořeny ušlechtilého 
olivovníku 

Ovoce 

Okopávání, proře
závání, hnojení 

Co by mohl představovat 

Svět 

Bůh 

Pánovi proroci 

Dům Izraele, Pánův lid smlouvy 

Pohané neboli neizraelité (později v alego
rii představují divoké větve odpadlý Izrael) 

Skupiny lidí 

Smlouvy, které Pán uzavírá se svými dětmi, 
neustálý zdroj síly a života pro věrné 

život nebo skutky lidí 

Práce, kterou Pán koná pro své děti, aby 
jim pomohl být poslušnými a plodnými 

Přenášení větví 

Roubování 

Odumírající větve 

Uvržení větví do 
ohně 

Rozptylování skupin lidí po celém světě 
nebo jejich znovuzřízení tam, odkud přišli 

Spojování jedné skupiny lidí s druhou; 
ve vztahu k rozptýlenému Izraeli to také 
znamená ,,[přijít] k poznání pravého 
Mesiáše" (viz 1. Nefi 10:14). 

Lidé umírající duchovně hříchem a 
odpadlictvím 

Boží soudy 

Jákob 5:8-10 - Co znamená "roubovat" větve? 

Roubování větví 

Při roubování větví jsou zdra

vé a živé větve odříznuty ze 

stromu nebo rostliny a vlo

ženy na jiné místo (viz do

provodná ilustrace). Větve 

v této alegorii představují 

skupiny lidí, které Pán bere 

z jednoho místa a zasazuje je 

na místo jiné. V písmech 

roubování znamená ,,[přijít] 

k poznání pravého Mesiáše" 

(1. Nefi 10:14). 

Jákob 5:8, 13-14, 19-25 -"Mladé a jemné" větve 

domu Izraele 
Zdá se, že "mladé a jemné větve" jsou ti lidé, kteří reagují na 

"prořezávání a hnojení" prováděné Bohem a Jeho proroky. Byli 

učenlivější než staré a usazené větve neboli skupiny Izraelitů, 

které musely být odstraněny a zničeny. 

President Joseph Fielding Smith učil: "V onom podobenství 

olivovník představuje dům Izraele . . .  Ve své rodné zemi začal 

hynout. A tak Pán vzal větve jako například Nefity, ztracené 

kmeny a další, které odvedl a o kterých nic nevíme, do dalších 

částí země. Zasadil je po celé své vinici, kterou je svět." (Answers 
to Gospel Questions, comp. Joseph Fielding Smith Jr., 5 vols. 

[1957-66],4:204.) 

Zenosova alegorie nám pomáhá pochopit, že rozptýlení větví 

Izraele po celém světě bylo požehnáním jak pro Izrael, tak i 

pro zbytek dětí Nebeského Otce, pro pohany. Starší Bruce R. 

McConkie, který byl členem Kvora dvanácti apoštolů, vysvětlil: 

"Všeobecně řečeno, Pán posílá na zem v Jákobově [Izraelově] 

rodové linii ty duchy, kteří si v preexistenci osvojili zvláštní 

talent pro duchovnost a pro rozeznávání pravdy. Ti, kteří jsou 

narozeni v této rodové linii, mají ve svých žilách krev Izraele 

a je pro ně snadné přijmout evangelium, tak řečeno mají věřící 
krev." (Mormon Doctrine, 81.) 

Když se rozptýlený Izrael mísil s pohany, kteří byli kolem nich, 

krev Izraele se šířila ještě dále. Když byl starší James E. Faust 

členem Kvora dvanácti apoštolů, poznamenal: "Rozptýlení Izraele 

po celém světě rozšířilo krev, která věří, takže mnohé národy 

mohou být nyní zapojeny do plánu evangelia." (Conference 

Report,Oct. 1982,127; nebo Ensign, Nov. 1982,87-88.) 

Jákob 5:32-46 - Kdy se všechny stromy zkazily? 

Zdá se, že ta část alegorie, kdy všechny stromy nesou špatné 

plody, představuje období odpadlictví, které předcházelo 

znovuzřízení evangelia. Když Pán hovořil k Josephu Smithovi 

při Prvním vidění, řekl mu, že se nemá připojovat k žádné 



z tehdejších církví, protože všechny jsou "na omylu" (Joseph 
Smith-Životopis 1:19). 

Jákob 6 

Tvrdošíjný (v. 4) -
Tvrdohlavý 

Studium písem 

Protivící se (v. 4) -
Odporující, oponující 

Lnuli, lne (v. 5) - Přiblížit se 

Při studiu Jákoba 5-6 proveďte činnosti A a B. 

A Co nás Zenosova alegorie učí o domu Izraele? 

Poté, co jste si v Jákobovi 5 prostudovali alegorii o olivovníku, 
napište si do sešitu, zda jsou níže uvedená prohlášení pravdivá, 
či mylná, a napište si verše, ve kterých jste nalezli odpověď. 
(V tabulce na straně 59 této příručky můžete najít další potřebné 
informace.) 

1. Ušlechtilý olivovník představuje dům Izraele a hynoucí větve 
představují zlovolné lidi. 

2. Pán vinice strom ořezával a hnojil ho, aby nesl dobré ovoce. 

3. Mladé a jemné přirozené větve se vzbouřily a byly za trest 
přeneseny nebo rozptýleny. 

4. Přirozená větev zasazená do dobré půdy, která nesla dobré 
i špatné ovoce, by mohla představovat Nefity a Lamanity. 

5. V určitou dobu všechny stromy nesou pouze špatné ovoce. 
Potom Pán pokračoval, aby znovuzřídil evangelium 
prostřednictvím proroka Josepha Smitha. 

6. Větve stromu, které byly rozptýleny, byly později naroubovány 
zpět na svůj původní strom. 

7. Nikdy nenastala doba, kdy by všechny stromy nesly pouze 
dobré ovoce. 

B Jak mohu tuto alegorii uplatnit na sebe 

Ve svém sešitě si odpovězte na kterékoli tři z níže uvedených 
otázek: 

1. V jaké části alegorie podle vás žijeme dnes? Proč? 

2. Proč asi byl Jákob ochoten zaznamenat tuto dlouhou alegorii 
na desky? 

3. Co pro vás znamená rozptýlení a shromáždění Izraele? 

4. Co se z této alegorie dozvídáte o tom, jaký zájem má Nebeský 
Otec o všechny své děti? 

5. Co dělá Pán ve vašem životě, aby vás "prořezával" a 
"hnojil"? 

6. Jákob 6 je shrnutím Jákoba 5. Jaké verše v Jákobovi 6:5-13 podle 
vašeho názoru nejlépe shrnují to, co alegorie o olivovníku 
znamená pro vás? Vysvětlete, proč jste zvolili tyto verše? 

.... 
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První návštěva 
Před Kristovou dobou (v. 3-14) 

Ť�f 
Ušlechtilý 

olivovník (Izrael) 
hyne (v. 3-4) 

Pán prořezává a 
hnojí; vyrůstá 

několik nových 
větví, ale vrchol 

stále hyne (v. 4-6) 

Hlavní větve jsou 
odstraněny a 

jsou naroubovány 
divoké větve; 

jemné větve jsou 
uschovány 

,/I 
(v. 7-14) 

+ 

t Suché větve jsou 
spáleny (v. 7, 9) 

� 
Divoký olivovník 

(Pohané; v. 7, 9) 

t 
t 
t 

První návštěva: Bůh viděl odpadlictví dávného Izraele. 

Vyslal proroky, aby lid volali k pokání, ale jen málo lidí 

naslouchalo. Dovolil, aby zlovolní byli zničeni, a přivedl 

pohany. Několik spravedlivých větví Izraele bylo 

rozptýleno po světě. 

Druhá návštěva I Třetí návštěva 
Kristova doba (v. 15-28) I Velké odpadlictví (v. 29-49) 

t t 
Dobré ovoce 

(v. 15-18) 

t Chudá půda; 
dobré ovoce 
(v. 20-22) 

t Chudší půda; 
dobré ovoce 
(v. 23) 

t Ovoce (o této 
větvi se již více 
nehovoří; v. 24) 

t Dobrá půda; 
dobré a špatné 
ovoce (v. 25) 

Druhá návštěva: Bůh 

viděl, že Izrael (starý strom 

s kořeny) je zachráněn a nese 

dobré ovoce. Rozptýlené 

větve Izraele také nesly dobré 

ovoce, s výjimkou NeHtů a 

Lamanitů, jejichž ovoce bylo 

z části dobré a z části špatné. 

t 
t 

t 

Zlé ovoce 
(v. 29-37) 

Zlé ovoce 
(v. 39, 46) 

Zlé ovoce 
(v. 39, 46) 

Pouze 
zlé ovoce 
(v. 39-46) 

Třetí návštěva: Bůh 

zjistil, že křesťanstvo (starý 

strom s kořeny tvořený 

Izraelity i pohany) se zkazilo, 

ale kořeny jsou stále dobré. 

Přirozené větve, které byly 

rozptýleny, byly také zkaženy. 

Čtvrtá návštěva 
Shromažďování Izraele a 

evangelium se šíří do celého 
světa (v. 50-76) 
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Zatímco narůstají 
přirozené větve, 

divoké větve jsou 
páleny (v. 57-58, 

65-73) 

Milénium 
(v. 76-77) 

Všechny stromy se 
stanou jako jeden a 

nesou přirozené 
ovoce (v. 74-76) 

, 
Až se opět objeví 

špatné ovoce, dobré 
ovoce bude 

shromážděno mimo 
vinici a vinice bude 

spálena (v. 77) 

Čtvrtá návštěva: Bůh a Jeho služebníci znovuzřizují evangelium v jeho 

čistotě. Začínají shromažďovat rozptýlený Izrael a přinášet evangelium celému 

světu. Zatímco narůstá spravedlivost, jsou zlovolní ničeni, až zlovolnost 

nezůstane žádná (druhý příchod Ježíše Krista). Po dlouhou dobu vládne 

spravedlivost (milénium). Když do světa opět vstoupí zlo, Bůh oddělí 

spravedlivé od zlovolných a očistí zemi ohněm. 



Jákob 7 

Učení lidské versus moc Boží 

Diskutovali jste někdy o evangeliu se vzdělaným a výmluv
ným člověkem, který nejenže nevěřil tomu, čemu věříte vy, 

ale navíc byl vůči vaší víře kritický? To může být zastrašu
jící, a dokonce i trochu děsivé. Jákob v Jákobovi 7 o něčem 
podobném vypráví. Povšimněte si, proč Jákob ve své víře 
"nemohl. .. býti otřesen" (Jákob 7:5). 

Porozumění písmům 

Jákob 7 

Převracejí (v. 7) - Mění, kazí 

Rouhání (v. 7) - Mluvit 
špatně, neuctivě nebo nedů
stojně o posvátných věcech 

Soužení (v. 26) - Utrpení 

Sbohem (v. 27) - Na 
shledanou 

Jákob 7:13-20 - Hledat znamení je nebezpečné 
"Ukaž mi znamení," řekl Šerem (Jákob 7:13), ale znamení nebylo 
tím, co ve skutečnosti chtěl. Satan přesvědčil Šerema, že není 
možné vědět něco, co nelze vidět. Jákob věděl, že i když 
nemůžeme vidět Ducha Svatého, Jeho moc je nepopiratelná. 
Věřícím v Ježíše Krista jsou slibována znamení, ale ne proto, aby 
vytvářela víru, ale díky jejich víře. Ti, kteří hledají znamení bez 
víry, budou odsouzeni důkazem, o který usilují (viz NaS 63:9-11). 

Studium písem 1I��iiil> 
Při studiu Jákoba 7 proveďte činnosti A a B. 

Prozkoumejte Jákobova protivníka 

Abyste lépe porozuměli tomu, čemu Šerem učil a proč dokázal 
oklamat tolik lidí, přepište si věty 1-9 do sešitu a doplňte chybějící 
části informacemi z Jákoba 7:1-9. Potom odpovězte na otázky 
10 a ll. 

1. Šerem učil, že nemá být žádného _________ _ 

2. Pracoval __________________ __ 

3. B0-----------------------------------

4. Měl dokonalou _______________ _ 

5. Dokázal vésti mocné _____________ _ 

6. Zdrojem jeho moci byl _____________ _ 

7. Učil, že lidé nemají vyhlížeti příchod Krista, ale místo toho 
mají zachovávat zákon _____________ _ 

8. Řekl, že Jákob nemůže vědět o příchodu Kristově, protože 
nemůže mluvit 0 _______________ _ 

9. Šerem řekl, že není žádný Kristus, nikdy nebyl a nikdy 

10. Šeremova dvě poslední prohlášení si vzájemně odporují. 
Vysvětlete, proč prohlášení 8 a 9 nemohou být obě pravdivá. 

ll. Co vám toto říká o tom, jak pracuje ďábel? 

B Prozkoumejte Jákobovu sílu 

Projděte si Jákoba 7:5, 8,10-12,21-22 a do sešitu si napište 
odstavec popisující alespoň tři důvody, proč Jákob "nemohL .. 
býti otřesen" Šeremovou učeností a schopností hovořit. 

.... 



Kniha Enosova � 

Co byste měli vědět před četbou Enose 
Enos byl Jákobův syn (viz Jákob 7:27), a tudíž Lehiův vnuk. 

Enos uzavřel svůj záznam tím, že uvedl, že zestárl a že uplynulo 

176 let od doby, kdy Lehi opustil Jeruzalém. To by jeho spisy 

datovalo do doby kolem roku 420 PŘ. KR. 

Enos 1 

Moc odpuštění 

Zdá se, že u několika jedinn"t, napřI'klad u Pavla, Enose 
a Almy mladšího, došlo k uvědoměnI' si závažnosti hříchu 
a úžasné podstaty BožI'ch sliM pro spravedlivé najednou. 
Změna k lepšímu (obrácenO nemusí být vždy tak náhlá. 
President Ezra Taft Benson o procesu pokání řekl: 

"Když se snažíme více a více podobat Bohu, musíme být 
opatrní, abychom nepozbyli odvahy a neztratili naději. Stát 
se podobným Kristu je celoživotní úsilí a velmi často zahrnuje 
růst a změnu, která je pomalá, téměř nepostřehnutelná. 
Písma zaznamenávají pozoruhodné příběhy mužů, jejichž 
život se výrazně změnil, takřka v okamžiku: Alma, mladší, 
Pavel na cestě do Damašku, Enos, který se modlil hluboko do 

noci, král Lamoni. Tyto udivujfcf přI'klady moci změnit se i 
u těch, již zabředli do hřI'chu, dodávajf d�"tvěru, že usmI'řenI' 
může dosáhnout i k těm, kteří jsou v nejhlubšI'm zoufalství. 

Když ale hovoříme o těchto pozoruhodných přI'kladech, 
musíme být opatrní. I když jsou skutečné a mocné, jsou spfše 
výjimkou než pravidlem. Na každého Pavla, na každého 
Enose a na každého krále Lamoniho připadají stovky a tisíce 
lidI', kteří shledávají, že proces pokánI' je mnohem jemnější, 
mnohem méně postřehnutelný. Den za dnem se přibližují 
Pánu a téměř si neuvědomují, že budují život podobný Bohu." 
CA Mighty Change of Heart", Ensign, Oct. 1989,5.) 

Při studiu knihy Enosovy si povšimněte kořem"t jeho 
zkušenosti - co Enose dovedlo k tomu, aby poklekl a volal 
k Pánu "v mocné modlitbě a v úpěnlivé prosbě za svou 
vlastnI' duši" (Enos 1:4). Povšimněte si také, jaké ovoce to 
přineslo - jemu i druhým - když usiloval o odpuštěnI' svých 
hřícM a když ho zfskal. 

Porozumění písmum 

Enos 1 

Výchova (v. 1) - Učení a 

průprava podobná té, kterou 

milující rodiče poskytují 

svým dětem 

Nabádání (v. 1) - Jemné 

varování před hříchem nebo 

chybou, rada 

Krutým (v. 20) - Nelítostným, 

surovým 

Dýka (v. 20) - Zahnutý meč 

Studium písem 11:iiiiiiii�iiI> 
Při studiu Enose 1 proveďte činnost A nebo B. 

1. Probádejte Enose 1:1-10 a 

do sešitu si vypište slova, 

která popisují to, co si 

Enos myslel, co pociťoval 

a jak se modlil. Jak se 

Enosova modlitba lišila od 

mnoha jiných modliteb? 

2. Vysvětlete, jak můžeme 

své modlitby zefektivnit, 

když budeme následovat 

Enosův příklad. 



B Jaký je přirozený důsledek odpuštění? 

1. Enosovou první starostí bylo přirozeně a správně jeho vlastní 

spasení (viz Enos 1:1-8). Poté, co obdržel odpuštění vlastních 

hříchů, okruh jeho starosti se rozšířil. 

Co víme o Jaromovi? 

Jarom byl synem Enose, vnukem Jákoba a pravnukem Lehiho 

(viz Jarom 1:1). Jeho kniha pojednává o období asi šedesáti let 

od roku 420 do roku 361 PŘ. KR. (viz Enos 1:25; Jarom 1:13). 

Jarom 1 

Dodržujte přikázání 
a bude se vám dařit 

Do sešitu si nakreslete doprovodný 

nákres a napište, kdo byli ti druzí, 

za koho se Enos modlil, (viz v. 9-10) 

a kdo byli ti třetí (viz v. 11-17). 

2. Jak se Enosovy modlitby podobají 

tomu, co pociťoval Lehi v 1. Nefim 

8:10-18? Co nás Enos a Lehi učí o 

těch, kteří jsou skutečně obráceni a 

znovuzrozeni? 

Jednou z radostí, kterou přináší členství v Církvi, je vidět, 

jak se Pánova proroctví a sliby naplňují v našem osobním 

životě. Více než jednou Pán Nefimu a jeho lidu slfbil, že 

budou-li dodržovat Boží přikázání, bude se jim v zemi dařit 

a budou vysvobozeni od svých nepřátel (viz 1. Nefi 1:20; 
2:20-24). Jarom napsal svou knihu, aby svědčil, že Pán 

dodržuje své sliby. Sledujte, co museli Nefité v Jaromově 

době dělat, aby překonali své nepřátele. 

Porozumění písmům 

Jarom 1 

Společenství (v. 4) - Spojení, 

společnost 

Projevuje (v. 4) - Ukazuje, 
je dán 

Nekleli; ani se nerouhali 
(v. 5) - Nezneužívali posvátné 

věci ani o nich nehovořili 

neuctivě; nebyli lehkomyslní. 

Potvrzováno (v. 9) -

Ukazovalo se pravdivým 

Sváry a rozkoly (v. 13) -

Hádky, spory a nejednotnost 

Studium písem 1I��iiil> 

Při studiu Jaroma 1 proveďte činnost A. 

Najděte seznam 

Jarom napsal: nA jsouce takto připraveni utkati se s Lamanity, 

nedařilo se jim proti nám" (Jarom 1:9). 

1. Probádejte verše 4-8 a do sešitu si napište alespoň tři způsoby, 

kterými se Nefité připravovali na své nepřátele. 

2. Ze svého seznamu si zvolte jeden způsob, který byste mohli 

využít k tomu, aby vám pomohl překonávat pokušení a vliv 

Satana, a vysvětlete, jak mu to může zabránit v tom, aby vás 

ovlivňoval. 

.... 



Kniha Omniova � 

Kdo byl Omni? 

Omni byl synem Jaroma, vnukem Enose a pravnukem Jákoba. 

Co je na této knize zvláštní? 

Kniha Omniova obsahuje spisy pěti různých nefitských zapi
sovatelů a pojednává o období od roku 361 PŘ. KR. až asi do 
roku 130 PŘ. KR. (viz Jarom 1:13; Mosiáš 1:10). Kniha Omniova je 
také poslední knihou přeloženou z malých desek Nefiových (viz 
"Hlavní zdroje Knihy Mormonovy", str. 11). 

Omni 1 
Přehled králů od Omniho 

po Beniamina 

Kniha Omniova obsahuje pouze třicet veršů. Napsalo ji pět 
různých pisatelů a pojednává o období asi 200 let. I když 
záznamy těchto mužů jsou stručné, pomáhají nám poznat, 
co se stalo mezi dobou zapisovatele Omniho a vládou krále 
Beniamina. Obzvláště zajímavé je to, co se stalo za dnů krále 
Mosiáše I., otce krále Beniamina, kdy bylo spravedlivým 
Nefitům opět přikázáno uprchnout do jiné části země. 

Porozumění písmům 
Omni 1 

Ustanovení (v. 2) - Přikázání, 
zákony, pravidla 

Nestrpěl (v. 6) - Nedovolil 

Nabádáni (v. 13) - Dostávali 
rady, byli vedeni 

Zkomolil se (v. 17) - Změnil 
se od správné verze 

Símě (v. 25) - Děti nebo 
potomci 

Omni 1:12-30 - Kdo byl kdo v knize Omniově? 
Amaleki, pátý pisatel knihy Omniovy, se v Omnim 1:12-30 
zmínil o různých skupinách, které jsou uvedeny níže (viz také 
"Časová posloupnost Knihy Mormonovy", str. 188): 

• Nefité, kteří odešli s králem Mosiášem I. ze země Nefi do 
pustiny a došli do země Zarahemla 

• Lamanité (a všichni Nefité, kteří se k nim připojili), kteří 
zůstali v zemi Nefi 

• Lid Zarahemla (někdy nazývaní Mulekité), který přišel 
z Jeruzaléma v době Sedechiáše (přibližně 587 PŘ. KR.) 

• Koriantumr a ti, kteří byli z jeho lidu pobiti (viz v. 21; 
nazývaní Jaredité), kteří přišli od babylonské věže 

• Skupina Nefitů, kterou Zenif odvedl ze země Zarahemla 
a která se vrátila do země Nefi 

Studium písem 
Při studiu Omniho 1 proveďte jakékoli tři z níže uvedených 
činností (A-E). 

A Naiděte podobné téma 

Kniha Omni obsahuje spisy pěti různých mužů: Omniho, 
Amarona, Chemiše, Abinadoma a Amalekiho. 

1. Zapište si jednotlivá jména do sešitu a za ně si napište verše, 
které každý z nich napsal. 

2. O jakých podobných událostech psali Omni, Amaron, 
Abinadom a Amaleki? Co se asi dělo v těchto přibližně 200 
letech, o kterých pojednává tato kniha? 

B Porovneite 

Přečtěte si Omniho 1:12-13 a potom 1. Nefiho 2:1-4 a 2. Nefiho 
5:5-8. 

1. Co mají tyto příběhy společného? 

2. Proč jsou všechny příkladem toho, co Nefi učil v 1. Nefim 1:207 

3. Jaké ponaučení, které budete uplatňovat ve svém životě, 
můžete z těchto zpráv získat? 

C Naplnění proroctví 

Jak Lehiova rodina, tak lid Zarahemla (někdy zvaní Mulekité) 
uprchli z Jeruzaléma, ale v různé době. Jedním důležitým 
rozdílem mezi nimi bylo to, že Lehiova rodina si vzala s sebou 
písma a lid Zarahemla nikoli. Projděte si Omniho 1:14-17 a 
vysvětlete, jaký vliv to mělo na lid Zarahemla a jak to dokazuje 
pravdivost toho, co Pán řekl Nefiovi v 1. Nefim 4:12-17. 



D Nakreslete vztah mezi skupinami 

Do sešitu si nakreslete nákres podobný tomu uvedenému níže a 
nadepište jména pěti různých skupin, o kterých je zmínka v knize 
Omniově. Uveďte popis každé skupiny a důležitá data (potřebné 
informace najdete v oddíle "Porozumění písmům", Omni 1:12-30; 
"Časová posloupnost Knihy Mormonovy", str. 188). Tyto skupiny 
si můžete označit ve svých písmech na okraj knihy Omniovy. 

® 

Kniha mimo časovou posloupnost 

Krátkou knihu nazvanou Slova Mormonova napsal prorok a 
zapisovatel Mormon okolo roku 385 PO KR., více než pět set let 
poté, co poslední pisatel psal do knihy Omniovy. Je to Mormonovo 
vysvětlení, proč do svého zkrácení velkých desek Nefiových 
zahrnul malé desky Nefiovy. Více se o proroku Mormonovi 
dozvíte později, až budete studovat jeho spisy. 

E Naiděte odpověď 

Amaleki ukončil svůj záznam stručnou informací o životě krále 
Beniamina, syna krále Mosiáše I. Při četbě Omniho 1:23-30 si 
v sešitě odpovězte na níže uvedené otázky: 

1. Jak úspěšný byl Beniamin jako král-válečník? 

2. Proč Amaleki předal nefitské záznamy králi Beniaminovi? 

3. Podle čeho víme, že Amaleki byl spravedlivým mužem? 

4. Co se stalo s první skupinou, která opustila Zarahemlu a chtěla 
se vrátit do země Nefi? 

Slova Mormonova 1 
Vysvětlující slovo 

Mormon, podobně jako Nefi (viz 1. Nefi 9:5; 19:3), nevěděl, 
proč jsou nutné dva soubory záznam�l pojednávající o stejném 
období. Mormon zahrnul úplné malé desky Nefiho do 
svého zkrácení velkých desek Nefiových, protože ho k tomu 
inspiroval Pán. Hledejte, proč měl Mormon pocit, že jsou 
malé desky tak důležité. (Další informace najdete v oddíle 
"Hlavní zdroje Knihy Mormonovy", str. 11.) 

Porozumění písmum 
Slova Mormonova 1 

Prospěti (v. 2) - Požehnat 

Zkrácení (v. 3) - Zkrácená 
verze 

Sváry (v. 16) - Hádky, pře 

Mnohá odštěpení se 

k Lamanitům (v. 16) -
Mnoho Nefitů odešlo, aby se 
připojili k Lamanitům 

.... 
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Slova Mormonova 1 :5-7 - Co bylo moudrým účelem 

pro začlenění malých desek Nefiových? 
Pán přikázal Nefimu, aby vedl dva soubory záznamů - historický 

záznam na velkých deskách a k "zvláštnímu účelu" náboženský 

záznam na malých deskách (viz 1. Nefi 9). Ačkoli Mormon 

zhotovil zkrácení z velkých desek Nefiových, které pojednávalo 

o období od Lehiho po krále Beniamina, byl inspirován k tomu, 

aby přidal malé desky Nefiho, které pojednávají o stejném období, 

"pro moudrý záměr" (Slova Mormonova 1:7). Přidal je, aniž by je 

jakkoli pozměnil. Vysvětlení toho, co je oním moudrým záměrem, 

najdete v oddíle "Porozumění písmům", 1. Nefi 9:3-6 (str. 18). 

Studium písem II---=> 
Při studiu Slov Mormonových 1 proveďte dvě z níže uvedených 

činnosti (A-C). 

A Přidejte k výrazu odpovídající definici 

Někdy je obtížné poznat, jaké desky měl Mormon na mysli, když 

psal o různých záznamech, se kterými pracoval. Do sešitu si 

napište níže uvedené výrazy. Potom při četbě Slov Mormonových 

1:1-9 přiřaďte ke každému výrazu jednu ze čtyř definící. Definice 

si můžete zapsat na okraj svých písem vedle jednotlivých výrazů. 

Výrazy 

"Záznam, který jsem tvořil" (v. 1) 

"Tyto záznamy" (v. 2) 

,,[Desky Nefiho]", (v. 3) 

"Záznamy, jež mi byly předány do rukou" (v. 3) 

"Nalezl jsem tyto desky" (v. 3) 

,,[Tyto desky] mne těší" (v. 4) 

"Vybral jsem tyto věci" (v. 5) 

"Svůj záznam" (v. 5) 

,,[Desky Nefiho]" (v. 5) 

"Vezmu tyto desky" (v. 6) 

"Dokončiti svůj záznam" (v. 9) 

Definice 

1. Kniha Mormonova 

2. Nefiův historický záznam (velké desky) 

3. Nefiův náboženský záznam (malé desky) 

4. Soubor záznamů, které Mormon použil pro své zkrácení 

B Navrhněte obálku knihy 

Do sešitu si nakreslete obálku knihy pro malé desky Nefiho, 

která ukazuje, co je v knize. Navrhněte ji tak, aby lidi lákalo si ji 

přečíst. Přečtěte si Slova Mormonova 1:3-6, abyste získali nápady, 

které byste mohli použít pro přípravu obálky knihy. 

C Zhotovte časovou přímku 

Protože kniha Mosiášova začíná obdobím, kdy byl král Beniamin 

již stár, Mormon chtěl, abychom něco věděli o jeho velkých činech. 

Po přečtení Slov Mormonových 1:12-18 zhotovte časovou přímku, 

na kterou znázorníte události v životě krále Beniamina. Potom 

napište jednou větou stručnou charakteristiku jeho života. 



� Kniha Mosiášova � 

Kdo napsal knihu Mosiášovu? 
Knihy v Knize Mormonově, které pocházejí z malých desek 
Nefiových (1. Nefiova - Omniova), nebyly Mormonem zkráceny. 
Tyto desky bez jakékoli změny umístil ke svému zkrácení velkých 
desek. Počínaje knihou Mosiášovou, čteme Mormonovo zkrácení 
velkých desek Nefiových. 

Kniha Mosiášova je pojmenována podle krále a proroka Mosiáše, 
který byl synem krále Beniamina a vnukem krále Mosiáše L, 

o kterém jste četli v knize Omniově (viz Omni 1:12). 

Co V této knize mužete nalézt? 
V knize Mosiášově se dočtete o velkých hrdinech, například 
o králi Beniaminovi, o králi Mosiáši II., o Abinadim a o Almovi 
starším. Také naleznete zprávy o velkých zloduších, jako byl král 
Noé a Amulon. A co je nejdůležitější, najdete zde evangelium 
Ježíše Krista vysvětlené ve velkých kázáních a znázorněné ve 
fascinujících příbězích. 

Kniha Mosiášova začíná kolem roku 130 PŘ. KR. a končí 
kolem roku 91 PŘ. KR. Není to však jeden nepřetržitý příběh. 
V Mormonově zkrácení se prolínají zprávy o třech spřízněných 
skupinách Nefitů: 

• Nefité v Zarahemle (Mosiáš 1-8; 25-29) 
• Nefité, kteří následovali Zenifa zpět do země Nefi (Mosiáš 9-22) 
• Alma starší a jeho skupina obrácených (Mosiáš 23-24) 

Níže uvedená tabulka znázorňuje tu část zprávy z Knihy 
Mormonovy, o které pojednává kniha Mosiášova (další 
podrobnosti najdete v oddíle "Časová posloupnost Knihy 
Mormonovy", str. 188). 
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Lamanité 

Mosiáš 1 
Důležitost posvátných záznamů 

Uvažovali jste někdy o tom, jaký by byl váš život bez 
Bible a Knihy Mormonovy? Co byste věděli o účelu tohoto 
pozemského života a co byste mohli očekávat po smrti? Právě 
tak, jako je pro nás Kniha Mormonova jistým svědectvím, 
že Joseph Smith byl prorok Boží, desky Nefiovy a mosazné 
desky byly svědectvím pro Nefity, že Pán skutečně odvedl 
jejich předky ze země Jeruzalém. 

Při četbě Mosiáše 1-5 mějte na mysli to, že tato Pánova učení 
nebyla dána k tomu, aby volala zlovolné lidi k pokání. Tito 
Nefité byli poslušni přikázání a byli věrni svým smlouvám, 
což je důvod, proč jim král Beniamin chtěl dát nové jméno 
(viz Mosiáš 1:11). Hledejte, jaké bylo toto nové jméno a jak 
můžete obdržet stejné požehnání i vy. 

Porozumění písmům 
Mosiáš 1 

Zachovávány (v. 5)
Chráněny ke zvláštnímu účelu 

Tajemství (v. 5) - Pravdy 
poznávané pouze vírou a 
zjevením 

Upadali (v. 5) - Postupně 
odpadali 

Prohlášení (v. 10) -
Oznámení, vyhláška 

Vymazáno (v. 12) -
Odstraněno 



Cizoložným (v. 13) -
Nevěrným smlouvám a 

slibům, nemorálním 

Studium písem 

Svěřil (v. 15-16) - Pověřil 

zodpovědností 

Přivodili (v. 17) - Vysloužili si 

ll-=> 

Při studiu Mosiáše 1 proveďte činnosti A a B. 

A Napište si zápis do deníku 

Představte si, že jste Mosiášem II., synem krále Beniamina. 

Prostudujte si Mosiáše 1:1-8 a potom si do sešitu zapište deníkový 

záznam, který stručně zachycuje rady, které vám v těchto verších 

dal otec. Dbejte na to, abyste uvedli alespoň dvě důležité zásady, 

kterým vás učil o písmech. 

B Sestavte kvíz 

Projděte si Mosiáše 1:11-18 a napište alespoň tři kvízové otázky 
- jednu z veršů 11-12, jednu z veršů 13-15 a jednu z veršů 16-18. 
Pamatujte na to, abyste uvedli i odpovědi. 

Mosiáš 2 
Služba Bohu 

Když se život krále 
Beniamina blížil ke konci, 
král toužil promluvit ke 
svému lidu o evangeliu a 
oznámit jim jejich nového 
krále. Řeč krále Beniamina 
začíná v Mosiášovi 2 a 
pokračuje kapitolami 3 a 4. 

Toto mocné kázání nám 
m�lže pomáhat porozumět 
evangeliu. Mějte na 

paměti, že toto kázání nebylo dáno nevěrným členům, ale 
lidu žijícímu pokojně. Lid krále Beniamina - to byli věrní 
členové, kteří byli připraveni udělat další krok kupředu 
k duchovnímu znovuzrození (viz Mosiáš 1:11; 5:7). Při 
studiu kázání krále Beniamina si povšimněte, z jakých 
d�lvod�l se máme snažit stát se "svatýmfiJ skrze usmíření 
Krista Pána" (Mosiáš 3:19). 

Porozumění písmum 
Mosiáš 2 

Pohrávati si (v. 9) - Jednat 

jako s nedůležitým 

Vysvěcen (v. 11) - Ustanoven 

k posvátným účelům 

Strpěla (v. 11-13) - Dovolila, 

svolila 

Neprospěšnými (v. 21) -
Neproduktivními, bezcennými 

Neodchyluje se (v. 22) -
Nemění se 

Mosiáš 2:16-17 - Proč Bůh požaduje, abychom si 
navzájem sloužili? 
President Marion G. Romney, který byl členem Prvního 
předsednictva, učil: 

"Služba není něco, co zde na zemi musíme přetrpět, abychom 

mohli získat právo žít v celestiálním království. Služba je právě 

tím vláknem, ze kterého je učiněn oslavený život v celestiálním 
království. 

Když víme, že služba je to, co vykonává náš Otec v nebi, a když 

víme, že chceme být tam, kde je On, a takovými, jako je On, 

proč nám musí být přikazováno, abychom si navzájem sloužili? 

Těším se na ten slavný den, kdy všechno bude přirozeně plynout 

díky čistotě našeho srdce. V onen den nebude zapotřebí nějakého 

přikázání, protože všichni budeme vědět, že skutečně šťastní 
jsme pouze tehdy, když jsme zapojeni v nesobecké službě." 

(Conference Report, Oct. 1982, 135; nebo Ensign, Nov. 1982,93.) 

Mosiáš 2:20-24 - Proč král Beniamin řekl, že jsme 
"neprospěšnými služebníky"? 
Král Beniamin uvedl dva důvody toho, proč jsme neprospěšní. 

Zaprvé vše, co máme, a vše, čím jsme, je umožněno pouze díky 

Božímu daru života, který dává všem svým dětem (viz Mosiáš 

2:23). Dlužíme Mu za samotný svůj život. Zadruhé, dokonce 

když jsme poslušní "okamžitě [vám] žehná; a tudíž vám zaplatil. 

A stále jste jeho dlužníky" (v. 24). Nejdůležitějším z těchto 

požehnání je samozřejmě dar usmíření. Cena, kterou Ježíš Kristus 

zaplatil za naše hříchy a smrt, je nekonečná, je to cena, kterou 
nikdy nemůžeme splatit. Nemáme si však myslet, že Bůh 

porovnává vše, co pro nás učinil, s tím, co my činíme pro Něj. 

Miluje nás a těší ho každé naše úsilí sloužit a být poslušnými. 

Mosiáš 2:27-28 - Co to znamená "zbaviti šat svůj 

krve vaší"? 
V dávném Izraeli bylo běžné, že obec postavila věž, na které stál 
strážný, aby varoval lidi před blížícím se nebezpečím. Kdyby 

strážný nevaroval před příchodem nepřítele, byl by zodpovědný 

za životy ztracené při útoku, neboli řečí Starého zákona, jejich 
"krev" byla na jeho rukou a šatu. Král Beniamin rozuměl tomu, 



že jeho povolání jako proroka a krále se podobá povolání 
strážného na věži (viz Ezechiel 33:1-9). Kdyby věrně neučil, 
nevydával svědectví a nevyzýval lidi k pokání, jejich "krev" 
(duchovně řečeno) by byla na jeho šatu (viz také Jákob 1:18-19). 

Studium písem 
Při studiu Mosiáše 2 proveďte činnosti A-C. 

A Napište popis 

1. Projděte si Mosiáše 2:9-16 a popište, jakým vůdcem král 
Beniamin byl, a uveďte všechny vlastnosti, které v těchto 
verších najdete. 

2. Proč byste chtěli žít na místě, kde vládne takový král? 

B Mistrovství v Písmu - Mosiáš 2:17 

Král Beniamin vysvětlil, že když sloužíme druhým lidem, ve 
skutečnosti sloužíme Bohu. 

1. Proč od nás Pán požaduje, abychom si vzájemně sloužili? 
(Další informace najdete v oddíle "Porozumění písmům", 
Mosiáš 2:16-17.) 

2. Popište situaci, kdy jste poskytli nesobeckou službu, a uveďte, 
jaké jste z toho měli pocity. 

C Přemítejte o učeních krále Beniamina 

Kázání krále Beniamina je plné důležitých nauk, které je třeba 
pečlivě promyslet. Prostudujte si Mosiáše 2:18-41 a odpovězte 
na jakékoli tři z níže uvedených otázek: 

1. Čí slova vám připominá Mosiáš 2:18 (viz Lukáš 22:24-26)? 
Čemu vás to učí o spravedlivých vedoucích? 

2. Přečtěte si Mosiáše 2:20-24. V jakém smyslu jsme "nepro
spěšnými služebníky"? Jaké k nám Bůh chová pocity, i když 
jsme "neprospěšní"? 

3. Přečtěte si Mosiáše 2:25 a Helamana 12:4-13. V jakém smyslu 
můžeme být považováni za méně než prach země? 

4. Projděte si Mosiáše 2:27-28. Proč chtěl král Beniamin ještě 
jednou promluvit ke svému lidu? Co musíme dělat, abychom 
zajistili, že náš šat nebude poskvrněn krví našich bližních? 
(Další informace najdete v oddíle "Porozumění písmům", 
Mosiáš 2:27-28.) 

5. Co znamená vystoupit v "otevřené vzpouře proti Bohu"? 
(Viz v. 36-37.) Popište alespoň dvě situace, ve kterých by člen 
Církve vašeho věku mohl být v "otevřené vzpouře", a možná 
by si toho ani nebyl vědom. 

6. Ve verších 38-41 král Beniamin hovořil o "hrozném stavu" 
a "šťastném stavu". Co každý z těchto výrazů znamená? Kdo 
se bude nacházet v "hrozném" a kdo ve "šťastném" stavu? 

Mosiáš 3 
Proroctví O Kristu 

Mosiáš 3 je pokračováním úžasného kázání krále Beniamina 
k jeho lidu. Více než sto let před narozením Krista se králi 
Beniaminovi ukázal anděl a řekl mu o příchodu Spasitele, a 
k tomu uvedl pozoruhodné podrobnosti. Hledejte vysvětlení, 
které uvádí, jak je Spasitel schopen pomoci nám navrátit se 
k našemu Nebeskému Otci. Po přečtení této kapitoly lépe 
porozumíte tomu, co pro nás všechny Kristus učinil. 

Porozumění písmum 
Mosiáš 3 

Zvěsti (v. 3) - Zprávy 

Všemocný (v. 5) - Mající 
veškerou moc 

Stánek z hlíny (v. 5) -
Fyzické tělo 

Úzkost (v.7) - Bolest, 
zármutek, utrpení 

Bičovati (v. 9) - Bíti bičem, 
který má na koncích ostré 
kousky kosti nebo kamene 

Usmiřuje (v. 11, 16) - Platí 
cenu 

Neprospívá (v. 15) - Nemá 
cenu 

Poddajným (v. 19) -
Ochotným poslouchat 

Mosiáš 3:15 - "Předobrazy a nástiny" 
Předobrazy a nástiny jsou symboly, které učí a vydávají svědectví 
o velkých pravdách. Mojžíšův zákon obsahoval mnoho symbolů, 
které učily a vydávaly svědectví o budoucím životě a službě 
Spasitele. Například prvorození neposkvrnění beránci, kteří byli 
přinášeni jako oběť, byli symboly (předobrazy) a připomínkami 
(nástiny) budoucí smírné oběti Ježíše Krista jako Beránka Božího 
(viz Alma 25:15). 

Mosiáš 3:19 - Co je "přirozený člověk", kterého 

musíme odložit? 
Starší Neal A. Maxwell, bývalý člen 
Kvora dvanácti apoštolů, vysvětlil: 

"Přirozený člověk je především 
,nepřítelem Boha'. (Mosiáš 3:19.) 
To znamená, že tito jedinci se budou 
(ať již plně rozumějí důsledkům 
svého odporu či nikoli) protivit 
nejvyššímu záměru, který má Bůh 
s lidstvem, kterým je, jak víme, 
,uskutečniti nesmrtelnost a věčný 
život člověka'. (Mojžíš 1:39.) 
Vzhledem k našim věčným zájmům 

tak přirozený člověk není vůbec naším přítelem, i když je nám 
s ním někdy docela dobře . . .  

.... 



Přirozený člověk, místo aby směřoval ke svatosti, byl jako dítě a 
byl ochoten podvolit se našemu věčnému Otci, je vzpurný a trvá 
na tom, že si půjde svou vlastní cestou. Je dětinský místo toho, 
aby byl jako dítě. 

Přirozený člověk rovněž tvrdošíjně hledá štěsti ve zlovolnosti -
což je neuvěřitelně naivní představa o podstatě štěstí a vesmíru ... 

A tak se přirozený člověk pokouší žít ,na světě bez Boha' a tím, 
že si otrocky hoví ve svých přirozených instinktech, ve skutečnosti 
žije ,ve stavu opačném k povaze štěstí'. (Alma 41:11.)" 
(Notwithstanding My Weakness [1981], 71-72.) 

Studium písem 
Při studiu Mosiáše 3 proveďte dvě z níže uvedených činností 
(A-C). 

A Použijte poznámky pod čarou 

Anděl učil krále Beniamina o příchodu Ježíše Krista. 

1. Při četbě Mosiáše 3:1-8 napište pět důležitých údajů o Kristu. 

2. Pro každý údaj, který jste vybrali, vyhledejte poznámku pod 
čarou a napište vysvětlení, co o Něm každá z nich říká. 

B Koho spasí Kristova krev? 

Kdyby usmíření Ježíše Krista nezaplatilo za naše hříchy, nemohli 
bychom být spaseni. Král Beniamin v Mosiášovi 3:11-18 určil 
tři skupiny lidí, které "usmiřuje" Kristova krev. Probádejte tyto 
verše a popište tyto tři druhy lidí. Co musíme podle slov krále 
Beniamina dělat, abychom obdrželi spasení, které přichází 
"skrze smírnou krev Krista, Pána Všemocného" (v. 18)? 

C Mistrovství v Písmu - Mosiáš 3:19 

Abyste lépe porozuměli tomu, jak je důležité odložit přirozeného 
člověka a stát se Svatým, odpovězte při studiu Mosiáše 3:19 na 
tyto otázky: 

1. Co je "přirozený člověk" a proč je nepřítelem Boha? (Viz 
1. Korintským 2:12-14; Alma 41:11; oddíl "Porozumění 
písmům", Mosiáš 3:19.) 

2. Jak nás Svatý Duch "nutká"? 

3. Jak vám usmíření Ježíše Krista pomáhá stát se Svatým? Jakou 
roli v tom usmíření hraje? (Viz Mosiáš 5:2; 27:25-26.) 

Mosiáš 4 
Přijměte odpuštění hříchů 

a uchovávejte si ho 

Mosiáš 3:19 nás povzbuzuje, abychom odložili "přirozeného 
člověka" a stali se "svatým skrze usmíření Krista Pána". 
V Mosiášovi 4 se dočtete, jak se to dařilo lidu krále Beniamina. 
Král jim potom řekl, co mají dělat, aby toto velké požehnání, 
které obdrželi, neztratili. Hledejte, co král Beniamin řekl o 
tom, jak se člověk změní, když je skutečně obrácený. 

Mosiáš 4 uzavírá řeč krále Beniamina k jeho lidu, která začala 
v Mosiášovi 2. Uvědomte si, že Mormon uvedl některá 
následná učení krále Beniamina v Mosiášovi 5. 

Porozumění písmům 
Mosiáš 4 

Tělesný stav (v. 2) -
Pozemský neboli padlý stav 

Vznášel prosbu svou (v. 16, 
22) - Žádal nebo prosil o 
pomoc 

Pozdržím ruku svou (v. 17)
Neposkytnu mu pomoc 

Neudělím (v. 17, 21, 26) -
Nedám, nerozdělím se 

Odsoudíte-li ho (v. 22) -
Posoudíte-li ho jako 
nehodného 

Žádostivi (v. 25) - Sobecky 
toužíte 

Rozmanité (v. 29) - Mnohé, 
různé 

Studium písem Illiiiiiiiiiiiiii:> 

Při studiu Mosiáše 4 proveďte činnost A nebo B a činnost 
C nebo D. 

A Analyzujte to, co se přihodilo 

V důsledku toho, že lidé uplatnili učení krále Beniamina ve 
svém životě, nastala s nimi pozoruhodná změna. 

1. Přečtěte si Mosiáše 4:1-3 a do sešitu si odpovězte na otázky, 
které jsou uvedeny v níže uvedené tabulce. 

Co si 
uvědomili? 

Oco 
prosili? 

Jaký byl 
výsledek? 

2. Jak je to, co se přihodilo těmto lidem, příkladem toho, co král 
Beniamin v Mosiášovi 3:19 řekl, že mají dělat? 

3. Jak se to podobá tomu, co ve svém snu spatřil Lehi? (Viz 
1. Nefi 8:10-12.) 

B Najděte seznamy 

Král Beniamin chtěl, aby jeho lid rozuměl tomu, jak je člověk 
spasen v Božím království. Jak je ukázáno v Mosiášovi 4:1-3, 
zažili, jaké to je obdržet odpuštění hříchů v důsledku víry. 

1. Ve verších 4-10 král Beniamin dále vysvětlil, co je požadováno 
pro spasení. Prostudujte si tyto verše a do sešitu si zhotovte 
jeden seznam zásad, kterým máme podle jeho slov porozumět 
(viz v. 5-7), a další seznam zásad, kterým podle jeho slov 
musíme nejprve "věřit" a potom je "činit", abychom obdrželi 
spasení (viz v. 8-10). 

2. I když nám bylo odpuštěno a byli jsme očištěni, není vždy 
snadné čistým zůstat. Prostudujte si verše 11-12 a napište, 
co podle slov krále Beniamina musíme dělat, abychom si 
,,[udržovali] odpuštění hříchů svých". 

3. Ve verších 12-16 král Beniamin vyjmenoval požehnání, která 
získáme, "budeme-li" činit to, čemu učí verš 11. Povšimněte 
si, že "udržovati [si] odpuštění hříchů svých" je pouze jedním 
požehnáním plynoucím z poslušnosti. Napište si seznam 
požehnání, která uvedl, a potom si vyberte dvě z nich a 
vysvětlete, proč byste si je přáli mít. 



C Jaká by byla jejich výmluva? 

Doprovodný obrázek podává myšlenky krále Beniamina ohledně 
těch, kteří odmítají dávat chudým. Přečtěte si Mosiáše 4:17-25 
a do sešitu dokončete větu tím, co by asi nějaký člověk v dané 
situaci řekl. Jaký by však měl být podle krále Beniamina 
jejich postoj? 

Nedám, protože ... Nemohu dát, protože ... 

D Mistrovství v Písmu - Mosiáš 4:30 

1. Do sešitu si načrtněte nebo nakreslete slogan nebo ilustraci, 
která znázorňuje myšlenku, které král Beniamin učil 
v Mosiášovi 4:30. 

2. Vysvětlete, proč je podle vašeho názoru důležité "bdít" nad 
svými myšlenkami, slovy a skutky. 

Mosiáš 5 
Staňte se dětmi Kristovými 

Mosiáš 5 obsahuje záznam rad krále Beniamina jeho lidu 
po jeho kázání, které se nachází v Mosiášovi 2--4. Mějte na 
paměti, že jeho kázání bylo proneseno, aby inspirovalo a 
motivovalo dobrý a poslušný lid k vyšší úrovni spravedlivosti 
a pravého obrácení (viz úvod k Mosiášovi 1 v tomto studijním 
průvodci, str. 66). Hledejte rady krále Beniamina, které 
pomohly lidu, aby se změnil, a hledejte větší požehnání, 
která v důsledku oné změny obdrželi. 

Porozumění písmům 
Mosiáš 5 

Sklon (v. 2) - Silná touha 

Označení (v. 8) - Kristovo 
jméno 

Oplývající (v. 15) - Naplněni 

Mosiáš 5:7 - Proč jsme nazýváni dětmi Kristovými? 
Náš Nebeský Otec je otcem našich duchů (viz Židům 12:9). Náš 
pozemský otec je otcem našeho fyzického, smrtelného těla. Král 

Beniamin ve svém velkém kázání vysvětlil, že Ježíš Kristus je 
díky své smírné oběti otcem našeho duchovního znovuzrození 
(viz Mosiáš 3:19; 5:7). "Mocná změna", která vstoupila do srdce 
lidu krále Beniamina, je mocným příkladem "znovuzrození" 
(viz Mosiáš 4:2-3; 5:2; 27:24-26; Jan 3:5). President Joseph 
Fielding Smith učil, že Kristus "se stal naším otcem, protože 
nám svou smrtí a obětí na kříži dal nesmrtelnost nebo věčný 
život" (Answers to Gospel Questions, 4:178-179). 

Mosiáš 5:8-15 - Co to znamená ,,[vzít] na sebe ... 

jméno Kristovo"? 
Starší M. Russell Ballard, člen Kvora dvanácti apoštolů, vysvětlil: 
"Křtem na sebe bereme jméno Kristovo a slibujeme, že budeme 
dělat to, co by dělal On, včetně toho, že posloucháme Boží 
přikázání. Pán nám na oplátku slibuje, že sešle svého ducha, aby 
nás vedl, posiloval a utěšoval [viz 2. Nefi 31:13; Mosiáš 18:8-10]. 
A co je snad nejdůležitější, slibuje také, že nám odpustí hříchy, 
z nichž se budeme opravdu kát [viz 2. Nefi 31:17]. Ti, již sestoupí 
do vod křtu, jsou skutečně doslova omyti od svých hříchů. 
Z křtitelnice se vynoří bez hříchu a čistí jako v den, kdy se 
narodili" (Our Search For Happiness [1993], 90). 

Vzít na sebe jméno Kristovo není jednorázová událost. President 
Boyd K. Packer, zastupující president Kvora dvanácti apoštolů, 
řekl: "Někteří přemýšlejí, zda nebyli pokřtěni příliš brzy. Kdyby 
jen mohli být pokřtěni nyní a mít čistý start! To ale není nutné! 
Prostřednictvím obřadu svátosti obnovujete smlouvy uzavřené 
při křtu. Až splníte všechny podmínky pokání, ať jsou jakkoli 
obtížné, může vám být odpuštěno a vaše přestupky již nebudou 
trápit vaši mysl" (Conference Report, Apr. 1997, 10; nebo 
Ensign, May 1997, 10). 

Povšimněte si, jak se evangelium liší od myšlenek světa. Zdá se, 
že běžným zájmem mnoha lidí je zjistit, "kdo jsou". Král Beniamin 
zdůraznil, že důležitější otázkou by mělo být "čí jste". Vzít na 
sebe jméno Kristovo znamená patřit Mu prostřednictvím smlouvy. 
Až se naplní náš čas na zemi, budeme buď "nazván [i] jménem 
Kristovým" (Mosiáš 5:9) a budeme patřit Jemu (viz v. 15), nebo 
budeme "nazván [i] nějakým jiným jménem" a nebudeme patřit 
Kristu, ale Satanovi (v. 10; viz Alma 5:38-39). 

.... 



Studium písem II��> 

Při studiu Mosiáše 5 proveďte činnost A. 

A Vysvětlete, co se stalo 

Mosiáš 5 znázorňuje některé důležité kroky, které musíme 

všichni podniknout, abychom přišli ke Kristu. 

1. Níže uvedený nákres si překreslete do sešitu a do příslušných 

políček doplňte odpovědi na otázky. (Svá políčka budete 

muset nakreslit větší.) 

Co bylo onou 
"mocnou 

změnoul/, která 
přišla na lid, a 

proč k oné 
změně došlo? 

(Viz Mosiáš 
5:1-4.) 

• 
Co dál byli 

lidé ochotni 
učinit? (Viz 

Mosiáš 5:5-6.) • 
Co se stalo 
pak? (Viz 

Mosiáš 5:7-9.) 

2. Napište nějaký příklad z dnešní doby o tom, jak ovlivní to, 

že se člověk stane duchovně synem nebo dcerou Krista, jeho 

každodenní činy. 

Mosiáš 6-7 
Limhiův lid V zajetí 

Po zapsání všech těch, kteří uzavřeli smlouvu s Kristem, 

král Beniamin určil, aby království vládl jeho syn Mosiáš 

(Mosiáš II.). Co si myslíte, že nový král udělal jako první? 

Tím, co Mosiáš udělal, budete možná překvapeni. Mosiáš 7 

uvádí přehled toho, co se přihodilo Nejitům, kteří se vrátili 

do země Neji, o čemž se dočítáme v Omnim 1:27-30. 

Podrobněji si tento příběh přečtete v Mosiášovi 9-22. 

Porozumění písmum 
Mosiáš 7 

Dožadování (v. 1)
Opakované žádosti 

Poddanství (v. 18,22) - Pod 

mocí druhých 

Přehorlivý (v. 21) - Příliš 

dychtivý 

Vychytralost (v. 21) -
Podvodné prostředky 

Zahradím (v. 29) - Zablokuji 

Mosiáš 7:1-6 - Kde byla země Lehi-Nefi ve vztahu 

k zemi Zarahemla? 
Nějaký čas poté, co král Mosiáš I. (otec krále Beniamina) dorazil 

do Zarahemly, se chtěla skupina lidí vrátit do země Nefi. První 

skupina, která odešla, neuspěla kvůli sváru (viz Omni 1:27-28). 
Druhou skupinu vedl Zenif a těmto lidem se podařilo v zemi 

Lehi-Nefi usídlit (viz Omni 1:29-30; Mosiáš 7:9, 21). Asi padesát 

let poté vyslal král Mosiáš II. skupinu, kterou vedl Ammon, aby 

zjistili, co se se Zenifovým lidem stalo (viz Mosiáš 7:1-6). Více 

informací viz "Pravděpodobná poloha zeměpisných objektů 

Knihy Mormonovy (jejich vzájemný vztah)" (str. 187). 

Severní 

Západní 
moře 

CD 

Studium písem 

Země severní 

Pustota 

Země prvního dědictví 

II�� 

Při studiu Mosiáše 6-7 proveďte činnost A nebo B. 

A Napište svůj vlastní záznam 

Král Beniamin požádal, aby byli zaznamenáni ti, již uzavřeli 

smlouvu, že budou následovat Ježíše Krista (viz Mosiáš 6:1). 
V dnešní Církvi také vedeme záznamy. Každý člen Církve má 

záznam, na němž jsou uvedeny rodinné vztahy a důležitá data. 

Stejně jako byla zaznamenána jména lidu krále Beniamina, bylo 

zaznamenáno i vaše jméno jako jméno toho, jenž uzavřel smlouvu 

s Kristem. Napište několik důležitých událostí, které se přihodily 

a ke kterým dojde ve vašem životě. U těch událostí, které se již 

přihodily, napište také datum. 

B Napište dopis 

Představte si, že žijete v době Limhiově a že máte členy rodiny, 

kteří jsou nemocní a nemohli vyslechnout Limhiovu řeč k jeho 

lidu. Prostudujte si Mosiáše 7:17-33 a potom napište své rodině 

dopis podrobně uvádějící důležité zásady, kterým Limhi učil. 

Dbejte na to, abyste vysvětlili tyto věci: 

1. Proč mají být "utěšeni" (v. 18) 
2. Proč Lamanité dovolili, aby se tito lidé vrátili do země Lehi-Nefi 



3. Skutečný důvod jejich současných potíží 

4. Co museli lidé udělat, aby byli osvobozeni 

Mosiáš 8 
Kdo je vidoucí? 

V Mosiášovi 7 král Limhi stručně vysvětlil, co se stalo 
jeho lidu od doby, kdy jeho dědeček Zenif odvedl tuto 
skupinu Nefitů ze země Zarahemla zpět do země Lehi-Nefi. 
V Mosiášovi 8 Ammon vysvětlil Limhimu, jak mohou být 
přeloženy dávné záznamy a jaký je rozdíl mezi prorokem a 
vidoucím. Proč Limhi potřeboval tyto informace? Jak vám 
tato kapitola pomáhá prohloubit vděčnost za dnešní církevní 
vedoucí? 

Porozumění písmům 
Mosiáš 8 

Vykládati (v. 6) - Překládati 

Překladatelé (v. 13) - Urim a 

Thumim 

Nepronikavé (v. 20)
Zatvrzelé, neučenlivé 

Mosiáš 8:16 - ,Yidoucí je zjevovatelem a taktéž 
prorokem" 
Z Ammonova popisu v Mosiášovi 8:13-18 se dozvídáme, že 

ačkoli prorok i vidoucí hlásají slovo Boží, vidoucí má pro přijímání 

zjevení od Boha prostředky, které každý prorok nemá k dispozici 

(viz v. 13). Nejenže může vidět budoucnost, ale s božskou jasností 

může vidět i věci minulé a skryté (viz v. 17). Vidoucí "vidí" mocí 

Boží to, co nelze vidět přirozenýma očima (viz Mojžíš 6:35-36). 
Pokaždé, když při generální konferenci vyjadřujeme podporu 

vedoucím Církve, uznáváme První předsednictvo Církve a 

Kvorum dvanáctí apoštolů jako proroky, vidoucí a zjevovatele. 

Studium písem lliiiiiiii�ii> 

Při studiu Mosiáše 8 proveďte jakékoli dvě z níže uvedených 

činností (A-C). 

Pošlete poselství a mapu 

Limhi Ammonovi pověděl o průzkumných výpravách, které byly 

vyslány na sever, aby nalezly Zarahemlu. Zarahemlu nenalezly, 

místo ní však objevily zemi Jaredilů (také nazývanou zemí 

Severní nebo zemí Pustoty). 

1. Do sešitu si překreslete mapu z oddílu "Porozumění písmům", 

Mosiáš 7:1-6, a nakreslete na ni trasu, kterou se tato průzkumná 

výprava mohla ubírat (viz také mapa na str. 187). 

2. Představte si, že jste vedoucí této skupiny. Prostudujte si 

Mosiáše 8:7-11 a napište zprávu popisující to, co jste 

tam nalezli. 

B Povězte, co to znamená dnes 

1. Prostudujte si Mosiáše 8:13-18 a popište dary, které měl král 

Mosiáš jako vidoucí a díky nimž byl více než prorok (další 

informace viz oddíl "Porozumění písmům" pro Mosiáše 8:16). 

2. Projděte si některá z nedávných poselství, která jsme 

obdrželi od novodobých proroků, vidoucích a zjevovatelů 

(z konferenčních proslovů, z církevních časopisů a z článků 

v Church News nebo z dalších zdrojů, které máte k dispozici) 

a popište některé pravdy a nebezpečí, které oni "vidí", 

zatímco většina lidí ve světě je nevidí. 

C Použijte Průvodce k písmům 

Projděte si Mosiáše 8:13-18 a přečtěte si o Urimu a Thumimu 

v Průvodci k písmům (str. 177-178). Napište stručný přehled toho, 

k čemu se tyto "překladatelé" používají a kdo je používá. 

Mosiáš 9-10 
Začátek Zenifova záznamu 

Při četbě Mosiáše 9-24 mějte na paměti, že tam jsou dvě, 
a někdy tři, oddělené skupiny Nefitů, které žily v různých 
částech země (viz doprovodná ilustrace a Časová posloupnost 
Knihy Mormonovy na str. 188). 

Mějte na paměti, že Mosiáš I. byl varován Pánem, aby vzal 
spravedlivé, kteří ho budou následovat, a aby ,,[uprchli] ze 
země Nefi" (Omni 1:12). Spolu se svým lidem objevil další 
skupinu lidí žijící v zemi, kterou nazývali Zarahemla. Nakonec 
se stal králem spojené skupiny Nefitů a lidu Zarahemlova. 
Po Mosiášovi I. vládl jeho syn Beniamin a vnuk Mosiáš II. 

Nějaký čas poté, co Mosiáš I. dorazil do Zarahemly, odvedl 
Zenif skupinu NefiU't zpět do země Nefi (viz Omni 1:27-30; 

Mosiáš 7:21). Tam mezi Lamanity založil kolonii a stal se 
jejím králem. Mosiáš 9-22 je vyňat ze Zenifova záznamu. 
Záznam zachycuje více než padesát let a obsahuje zprávy o 

.... 



Zenifových nástupcích - o jeho synu Noémovi a vnuku 
Limhiovi. Dočtete se také o Abinadiovi a o Almovi starším, 
dvou velkých prorocích, jejichž působení začalo a skončilo 
velmi odlišně. 

Severní 

moře 

Beniamin 
(Omni 1:23) 

Zenifova kolonie 

Limhi 
(Mosiáš 19:26) 

Zenif 
(Mosiáš 7:9, 
21-22; 9:1) Noé 

(Mosiáš 11:1) 

Porozumění písmům 

Mosiáš 9 

První dědictví (v. 1) - První 
místo, kde se usídlili po 
příjezdu do Amerik 

Strohý (v. 2) - Přísný, tvrdý 

Přehorlivý (v. 3) - Příliš 
dychtivý 

Mosiáš 10 

Kožený pás (v. 8) - Široký 
kožený opasek 

Sužováni (v. 3) - Trestáni, 
trápeni 

Smýšlení (v. 5) - Postoj, touhy 

Bědování (v. 19) - Velký 
zármutek 

Bedra (v. 8) - Pás 

Mosiáš 10:11-18 - Nebezpečí falešných tradic 
Lamanité učili své děti "věčné nenávisti" k Nefitům kvůli 
falešným tradicím, kterým se naučili od svých otců (viz Mosiáš 
10:13-17). Mosiáš 10:11-18 znázorňuje pravdu níže uvedeného 
zjevení daného proroku Josephu Smithovi: "Onen zlovolný 
přichází a odnímá skrze neposlušnost světlo a pravdu dětem 
lidským, a pro tradici otců jejich" (NaS 93:39). 

Starší Richard G. Scott, člen Kvora dvanácti apoštolů, učil, jak se 
můžeme vyvarovat ztráty světla evangelia kvůli falešným tradicím: 

"Pečlivě studujte písma a rady proroků, abyste pochopili, jak si 
Pán přeje, abyste žili. Potom vyhodnoťte každou část svého života 

a učiňte jakékoli potřebné úpravy. Požádejte o pomoc někoho 
druhého, koho si vážíte a kdo byl schopen odložit některá hluboce 
zakořeněná přesvědčení nebo tradice, které nejsou v souladu 
s Pánovým plánem. Máte-li pochybnosti, ptejte se sami sebe: 
,Chtěl by Spasitel, abych toto dělal?' ... 

Vydávám svědectví, že když budete 
na prvním místě věrni svému 
členství v Církvi Ježíše Krista a 
když z Jeho učení uděláte základ 
svého života, odstraníte překážky 
na cestě ke štěstí a naleznete větší 
klid. Tam, kde jsou rodinné nebo 
národní tradice nebo zvyky 
v rozporu s Božím učením, odložte 
je. Tam, kde jsou tradice a zvyky 
v souladu s Jeho učením, máte si 
jich vážit a máte je následovat, aby 
uchovávaly vaši kulturu a dědictví. Existuje jedno dědictví, které 
nemusíte nikdy měnit. To je dědictví, které vyplývá z toho, že 
jste dcera nebo syn Otce v nebi. Abyste byli šťastní, řiďte tímto 
dědictvím svůj život" (Conference Report, Apr. 1998,112,114; 

nebo Liahona, červenec 1998, 89-90). 

Studium písem 111iiiiiiii�i:> 

Při studiu Mosiáše 9-10 proveďte činnost A nebo B. 

A Pojďte a naslouchejte hlasu proroka 

Příběh v Mosiášovi 9 odpovídá na velmi moderní otázku: K čemu 
nám je to, že máme žijícího proroka, když nenasloucháme tomu, 
co říká? 

1. Projděte si Omniho 1:12-13 a vysvětlete, kdo vyvedl Nefity 
ze země Nefi do země Zarahemla a proč. 

2. Projděte si Mosiáše 9:1-3 a popište, kdo odvedl tyto skupiny 
Nefitů zpět do země Nefi a proč. 

3. Prostudujte si Mosiáše 9:4-19 a shrňte, co se přihodilo Nefitům, 
kteří se vrátili do země Nefi. 

4. Co vás jejich zkušenosti s Lamanity učí o tom, proč jim Pán 
původně řekl, aby odešli? 

5. Popište změnu, kterou tento lid prodělal od Mosiáše 9:3 do 
9:17-19, a jak je tato změna zachránila. 

6. Zenifovi lidé se oné důležité lekci naučili, mohli se ale vyhnout 
válce a ušetřit mnoho životů, kdyby jen následovali svého 
proroka Mosiáše 1. a zůstali v zemi Zarahemla. Přemýšlejte 
o radách Církvi, které jste nedávno slyšeli od žijícího proroka. 
Napište tři zásady, kterým nás učil, a popište problémy, kterých 
se budete moci vyvarovat, budete-li se těmito radami řídit. 

B Uplatňujte Pánovy rady ve svém životě. 

Mosiáš 10:11-18 uvádí množství falešných tradicí (přesvědčení) 
Lamanitů, kterým učili své děti a které podněcovaly jejich nenávist 
vůči Nefitům. 

1. Pro každou z následujících událostí popište falešné pře
svědčení neboli výklad Lamanitů a potom vysvětlete, co 
se skutečně stalo: 

a) Opuštění Jeruzaléma 

b) Přeplutí moře 

c) Příjezd do zaslíbené země (neboli země jejich prvního 
dědictví) 



d) Nefi a všichni věrní prchají před Lamanem a Lemuelem 
do pustiny 

2. Projděte si prohlášení staršího Scotta v oddíle "Porozumění 
písmům", Mosiáš 10:11-18. Vysvětlete, co musíte dělat, 
abyste určili, které zvyky nebo tradice vaší kultury nebo 
vašeho národa nejsou v souladu s evangeliem Ježíše Krista. 

Mosiáš 11-12 
Zlovolný král N oé 
a prorok Abinadi 

Jak ovlivňují spravedliví vedoucí život lidí? Přemýšlejte o 
tom, co prožil spravedlivý lid krále Beniamina v Mosiášovi 
1-5. Co podle vás potkalo Zenif�"tv lid, když mu vládl zlovolný 
král Noé? Při četbě Mosiáše 11-12 si znovu povšimněte, 
jak postoj a skutky vůdců ovlivňují život lidí. Sledujte také, 
jaký účinek na lidi mělo Abinadiovo odvážné svědectví. 

Porozumění písmum 
Mosiáš 11 

Souložnice (v. 2) - Zákonné 
manželky nižšího společen
ského postavení a s menšími 
právy než hlavní manželka 

Smilstva (v. 2, 6) - Sexuální 
hříchy 

Krmný dobytek (v. 3) - Mladá 
zvířata vykrmená na porážku 

Stal se modlářským (v. 7)
Začal uctívat falešné bohy 

Nevěstky (v. 14) - Nemorální 
ženy 

Pijan vína (v. 15) - Člověk 
nadměrně pijící víno, opilec 

Mosiáš 11:2 - "Mnoho manželek a souložnic" krále 

Noéma 

V této době Pán zakázal mít více než jednu manželku a mít 
souložnice (viz oddíl "Porozumění písmům", Jákob 2:23-30, 
str. 55). 

Mosiáš 12 

Hladem a morem (v. 4)
Hladem a nakažlivou nemocí 

Němý (v. 5) - Neschopný řeči 

Odkrýti (v. 8) - Odhalit, 
zveřejnit 

Lapiti ho (v. 19) - Způsobit, 
aby si protiřečil 

Zahanbil je (v. 19) - Zmátl je 

Převracení, převraceli (v. 26) 
- Měnění, kažení 

Mosiáš 12:31-32 - "Přichází spasení zákonem 

Mojžíšovým?" 
Abinadi se zeptal zlovolných kněží krále Noéma, zda spasení 
přijde "zákonem Mojžíšovým" (Mosiáš 12:31). Odpověděli, že 
člověk může být spasen životem podle zákona Mojžíšova. Tato 
odpověď však byla pravdivá jen z části. Abinadi v Mosiášovi 
13:27-35 uvedl správnější odpověď. 

Studium písem lliiiiiiiiiiiiiiiP 
Při studiu Mosiáše 11-12 proveďte dvě z níže uvedených 
činností (A-C). 

Doplňte seznam 

1. Najděte v Mosiášovi 11:1-15 níže uvedená slova a potom pro 
každé slovo napište větu vysvětlující, jak se království změnilo, 
když se moci chopil Noé: 

a) Přikázání e) Kněží 

b) Manželky f) Modlářský 

c) Hřích g) Stavby 

d) Pátá část h) Věž 

i) Prostopášný život 

j) Víno 

2. Napište některé rozdíly mezi králem Noémem a králem 
Beniaminem, o němž jste se dočetli v Mosiášovi 1-2. Koho 
byste měli za svého vůdce raději? Proč? 

B Porovnejte proroctví 

Pán povolal Abinadiho, aby varoval krále Noéma a jeho lid, aby 
činili pokání, jinak na ně jistě přijdou tresty. 

1. Prozkoumejte Mosiáše 11:20-25 a najděte výrazy "nebudou-li 
činiti pokání" a "nebude-li tento lid činiti pokání". Napište 
čtyři tresty, které, jak řekl Abinadi, přijdou na lid, nebude-li 
činit pokání. 

2. Co král Noé a jeho lid udělali, když slyšeli Abinadiovo 
poselství? (Viz Mosiáš 11:26-29.) 

3. V Mosiášovi 12 čteme, že za dva roky Pán opět poslal 
Abinadiho, aby lidu prorokoval. Hledejte v Mosiášovi 12:1-7, 
co se podle Abinadiových slov tomuto lidu stane, a zapište si to. 

4. Jak se liší Abinadiovo druhé proroctví od jeho prvního 
varování v Mosiášovi 11:20-25? 

5. Přečtěte Mosiáše 12:8 a vysvětlete, co Pán potom řekl 
Abinadimu, že se těmto lidem tentokrát stane "nebudou-li 
činiti pokání". 

C Najděte novodobé uplatnění 

V Mosiášovi 12:9-37 se dočítáte o Abinadiově uvěznění a 
o začátku jeho soudu před králem Noémem a jeho kněžími. 

1. Projděte si verše 9-16 a vysvětlete, co bylo skutečným důvodem 
hněvu, který lid cítil proti Abinadiovi. Jak by se mohl obsah 
těchto veršů uplatnit v naší době, kdy je některým členům 
zatěžko přijímat rady, které dává prorok? 

2. Jaký důvod uvedl Abinadi v Mosiášovi 12:27 pro to, že kněží 
nerozumějí písmům? Přečtěte si také 1. Korintským 2:11-14 a 
vysvětlete, co tyto dvě pasáže učí o tom, jak získat co nejvíce 
ze studia písem. 

.... 



Mosiáš 13-14 
Abinadi obviňuje zlovolné kněze 

Když nám Pán dává nějaký úkol, dává nám rovněž moc ho 
dokončit (viz 1. NeJi 3:7). Abinadiovým úkolem bylo volat 
krále Noéma a jeho lid k pokání. V Mosiášovi 13-14 se dočtete 
o zázračném způsobu, kterým Pán pomohl Abinadiovi tento 
úkol splnit. Při četbě jeho odvážného svědectví si představte, 
že by Abinadi učil těmto myšlenkám mocné politické lnldce 
v dnešní době. Jak by s ním asi jednali? 

V Mosiášovi 14 se dočítáme, že Abinadi citoval Izaiáše 53, 

který popisuje cenu, kterou Kristus zaplatí za naše hříchy, 
a jak nevděčný postoj budou lidé k tomuto daru mít. Proč 
si Abinadi vybral tuto kapitolu k tomu, aby ji citoval 
zlovolným kněžím? 

Porozumění písmum 
Mosiáš 13 

Šílený (v. 1,4) - Pomatený 

Žádostiv (v. 24) - Mít 

nadměrnou nebo sobeckou 

touhu 

Zákon úkonů (v. 30) -
Rituály a obřady zákona 

Mojžíšova 

Mosiáš 13:10 - "Předobrazem a nástinem věcí, jež 

přijdou" 
Předobrazy a nástiny jsou symboly a připomínkami, které učí 

a svědčí o větších pravdách (viz oddíl "Porozumění písmům", 

Mosiáš 3:15, str. 68). Abinadi varoval krále Noéma a jeho kněze, 

že cokoli se mu rozhodnou učinit, bude "předobrazem" neboli 

symbolem toho, co se stane jim a dalším. O naplnění tohoto 

proroctví se dočtete později v Mosiášovi 19 a v Almovi 25. 

Mosiáš 13:27-28 - "Spasení nepřichází zákonem 

samotným" 
V Mosiášovi 13:27-28 Abinadi opravil falešnou myšlenku 
vyjádřenou kněžími krále Noéma (viz Mosiáš 12:31-32). Učil, 

že poslušnost zákona Mojžíšova samotného jim nemůže přinést 
spasení. Všichni potřebují Spasitele, aby usmířil (zaplatil cenu 
za) jejich hříchy nebo "museli by nevyhnutelně zahynouti, i přes 
zákon Mojžíšův". 

Starší Bruce R. McConkie, který byl členem Kvora dvanácti 
apoštolů, uplatnil stejné ponaučení na naši dobu: 

"Nyní si představme novodobý případ. Předpokládejme, že 
máme písma, evangelium, kněžství, Církev, obřady, organizaci 
a dokonce i klíče království - vše, co nyní je, až do sebemenší 
literky a čárky - avšak dosud neexistuje Kristovo usmíření. Co 
teď? Můžeme být spaseni? Spasí nás všechny naše dobré skutky? 
Budeme odměněni za veškerou svou spravedlivost? 

Zcela jistě nebudeme. Nejsme spaseni pouhými skutky, bez 
ohledu na to, jak dobrými; jsme spaseni, protože Bůh seslal 
svého Syna, aby prolil svou krev v Getsemanech a na Kalvárii, 
abychom všichni skrze něj mohli být vykoupeni. Jsme spaseni 
Kristovou krví (Skutkové 20:28; 1. Kor. 6:20). 

Abych parafrázoval Abinadiho: ,Spasení nepřichází Církví 
samotnou; a kdyby nebylo usmíření daného milostí Boží jako 
bezplatný dar, všichni lidé by museli nevyhnutelně zahynouti, 
a to nehledě na Církev a vše, co k ní přísluší'" (Doctrines oj the 
Restoration: Sermons and Writings oj Bruce R. McConkie, ed. Mark 
L. McConkie [1989], 76). 

Mosiáš 14 

Podoby ani příjemnosti (v. 2) 
- Neobvyklé krásy nebo 

přitažlivosti 

Nevážili (v. 3) - Neoceňovali, 

nerespektovali 

Trestání pro pokoj náš (v. 5) 

- Trest, který Kristus vytrpěl 

a který nám dává pokoj 

Studium písem 

Ranami (v. 5) - Zranění od 

bití nebo bičování; Jeho 

utrpení a bolest 

Trápení (v. 11) - Utrpení, 

bolest 

Přimlouvá se za (v. 12) -
Hájí, prosí za 

Při studiu Mosiáše 13-14 proveďte činnosti A a C a činnost 

B nebo D. 

A Napište dopis 

Představte si, že jste služebníky na dvoře krále Noéma a byli jste 

při tom, když byl Abinadi přiveden, aby byl souzen. Na základě 

toho, co jste se dozvěděli v Mosiášovi 12:17-14:12, si napište do 

sešitu dopis příteli a popište, co se stalo. Neopomeňte uvést 

shrnutí toho, co Abinadi řekl, a proroctví, která pronesl. Popište 

také, jak zareagoval král a jeho kněží, a jakékoli neobvyklé věci, 

ke kterým došlo. Zakončete svými dojmy z proroka Abinadiho. 

Tento dopis by mohl být osnovou pro budoucí proslov na 

shromáždění svátosti. 

B Desatero přikázání v dnešní době 

V Mosiášovi 12:34-13:24 citoval Abinadi králi Noémovi a jeho 

kněžím Desatero přikázání. 

1. Ve svých písmech si najděte a označte jednotlivá přikázání 

z Desatera (pomůckou pro splnění tohoto úkolu mohou být 

verše v Exodu 20:3-17). 

2. Vyberte si jakákoli tři přikázání a pro každé napište odstavec 

popisující to, jak by se změnilo vaše okolí nebo město či obec, 

kdyby každý tomuto přikázání věřil a žil podle něj. 



C Analyzujte Abinadiovu odpověď 

Abinadi se zlovolných kněží zeptal, zda člověk může být 
spasen životem podle zákona Mojžíšova (viz Mosiáš 12:13-32). 
Odpověděli, že člověk může být spasen životem podle tohoto 
zákona. Abinadi potom vysvětlil, proč ona odpověď není zcela 
pravdivá (viz Mosiáš 12:33-13:26). Souhlasil s tím, že dodržování 
Božích přikázání, včetně Desatera, které obdržel Mojžíš, je nutné, 
ale ne dostatečné. Potom učil velice důležité lekci. Prostudujte si 
Mosiáše 13:27-35 a odpovězte na níže uvedené otázky: 

1. Co se podle Abinadiových slov stane se zákonem Mojžíšovým 
v budoucnosti? 

2. Co bylo účelem zákona Mojžíšova? (Viz v. 29-30.) 

3. Čemu se je Pán snažil naučit prostřednictvím obřadů a obětí 
zákona Mojžíšova? (Viz v. 31-35.) 

4. Proč zákon sám o sobě nestačil k tomu, aby někoho spasil? 
(Viz také Římanům 3:20, 23; 2. Nefi 2:5-7.) 

5. Jak se vztahuje Abinadiovo vysvětlení, které se týká postavení 
zákona Mojžíšova, i na zákony a obřady evangelia v naší 
době? (Viz oddíl "Porozumění písmům", Mosiáš 13:27-28.) 

D Doplňte k danému výrazu odpovídající verš 

Abinadi na podporu svého učení o potřebě Spasitele citoval 
některá učení proroka Izaiáše o Ježíši Kristu. 

1. Přečtěte si Mosiáše 14 a potom si do sešitu přepište níže 
uvedené věty. Za každou napište číslo verše, ve kterém se 
ona pravda nachází. 

a) Zemřel se zlovolnými, i 
když nikdy neudělal nic 
špatného. 

b) Trpěl za naše hříchy a Jeho 
trest nám přinesl pokoj. 

c) Většina lidí Ho zamítla, 
což Mu způsobilo velký 
zármutek. 

d) Nesnažil se obhájit sám 
sebe nebo si zachránit 
život. 

e) Ježíš Kristus je spravedlivý 
služebník, který díky 
svému usmíření zachrání 
mnoho lidí. 

Mosiáš 15-16 
Abinadi učí O Ježíši Kristu a 
vysvětluje, kdo bude spasen 

Měli jste příležitost promluvit si s někým z jiné křesťanské 
církve o tom, jaký je Bůh? Většina ostatních křesťanských 
církví učí nauce o Trojici, která zní, že Bůh Otec, Ježíš 

Kristus a Duch Svatý jsou tři odlišné projevy nebo podoby 
téže Bytosti. Když prorok Joseph Smith spatřil Otce a Syna 
v Posvátném háji, poznal, že Božstvo tvoří tři oddělené 
Osobnosti (viz Joseph Smith-Životopis 1:15-20; NaS 
130:22-23). 

V Mosiášovi 15 Abinadi učil, že Ježíš je "Otec i Syn" a že 
"jsou jeden Bůh, ano, skutečný Věčný Otec nebe a země" 
(v. 2,4). To se zprvu může zdát matoucí, když tomu ale 
správně porozumíme, odhalí nám to klíčovou pravdu o 
Božstvu, zejména o Ježíši Kristu, kterou někdy přehlížíme. 
Dejte pozor, aby vám tato pravda při studiu Abinadiova 
svědectví neunikla. 

Mosiáš 15-16 uzavírá Abinadiovo 
učení před králem Noémem a 
jeho zlovolnými kněžími. 
Dávejte pozor na jeho 
vysvětlení toho, kdo bude 
spasen usmířením Ježíše Krista 
a kdo vykoupen nebude. 
Na konci této kapitoly 
budete schopni lépe 
vysvětlit, co 
můžeme očekávat, 
až bude celé lidstvo 
vzkříšeno. 

Porozumění písmum 
Mosiáš 15 

Poddav tělo (v. 2) - Učinil 
fyzické tělo poslušným 

Počat (v. 3) - Stvořen, oživen 

Zřekl (v. 5) - Zamítl 

Učiniti přímluvu za (v. 8) -
Hájit, prosit za 

Abinadi 

Símě (v. 10) - Děti, potomci 
(zde použito symbolicky, 
duchovně) 

Záměrně (v. 26) - Úmyslně, 
vědomě 

Mosiáš 15:1-7 - Proč je Kristus jak Otcem, tak i Synem? 
První předsednictvo a Kvorum dvanácti apoštolů vydaly v 
roce 1916 podrobné prohlášení o Otci a Synu (viz "Otec a Syn: 
Předsednictvo a dvanáct apoštolů podává výklad", v James E. 
Talmage, Články víry, první české vydání [1938], str. 423-433). 
Níže je uvedeno několik příkladů jejich učení ohledně toho, jak 
Ježíš Kristus představuje Otce: 

1. Je Stvořitelem všech věcí, a proto se v mnoha pasážích písem 
nazývá jako "skutečný Věčný Otec nebe a země" (viz Mosiáš 
15:4; 16:15; Alma 11:38-39; Eter 4:7). 

2. Je Otcem všech, kteří přijmou Jeho smírnou oběť a uzavřou 
s Ním smlouvu, že budou poslušni Jeho věčného evangelia 
(viz Mosiáš 5:7; 15:10-13; Eter 3:14; NaS 25:1). 

3. Je Otcem "udělením božské pravomoci". To znamená, že 
Spasitel je plně oprávněným a zplnomocněným představitelem 
svého Otce, že cokoli dělá jako vykonavatel vůle Otce, má 
trvalý a závazný účinek, protože je to vykonáno vyvoleným 
zmocněncem Otce. 

.... 



Mosiáš 15:21 - Co je první vzkříšení? 
"První vzkříšení", o kterém hovořil Abinadi, začalo vzkříšením 

Ježíše Krista. V té době byli vzkříšeni mnozí z těch, kteří zemřeli 

před Ním a kteří si zasloužili celestiální slávu. Až Spasitel opět 

přijde, zahájí to, čemu se říká jitro prvního vzkříšení, kdy budou 

vzkříšeni další, kteří zemřeli a kteří si zasluhují celestiální slávu 

(viz NaS 88:96-98). První vzkříšení bude pokračovat až do 

konce milénia. (Viz McConkie, Mormon Doctrine, str. 640.) 

Mosiáš 16 

Skřípění zubů (v. 2) - Stisk 

zubů ve hněvu nebo v bolesti 

Podvedl (v. 3) - Oklamal, 

svedl 

Tělesný, smyslný, ďábelský 
(v. 3) - Zabývající se 

fyzickými potěšeními a 

světskými touhami 

Porušitelnost (v. 10) -

Smrtelnost 

Neporušitelnost (v. 10) -

Nesmrtelnost 

Studium písem 11 __ -> 
Při studiu Mosiáše 15-16 proveďte dvě činnosti z A-D a jednu 

činnost z E-F. 

A Shrňte nauku 

Prostudujte si Abinadiova slova v Mosiášovi 15:1-7 a vysvětlete, 

jak je Ježíš "Otcem i Synem" (další informace získáte v oddíle 

"Porozumění písmům", Mosiáš 15:1-7). 

B Jak zní otázka? 

Níže jsou uvedeny výrazy z Mosiáše 15:8-9. Tyto verše vysvětlují, 

jak nás Ježíš Kristus osvobozuje od hříchu a smrti. Uvažujte o 

každém výrazu a přemýšlejte, jak by mohla znít otázka, na 

kterou výraz odpovídá. 

Odpověď 

,,[Láme] pouta smrti" 

"Učiniti přímluvu za děti 
lidské" 

"Naplněn soucitem" 

,,[Vzal] na sebe nepravost 
jejich" 

,,[Uspokojil] požadavky 
spravedlnosti" 

I I 

Abinadi uvedl příklady těch, jimž je Ježíš Kristus Otcem. 

1. Prostudujte si Mosiáše 15:11-13 a napište dvě skupiny lidí, 

již budou nazýváni "símě" (ve smyslu děti) Ježíše Krista. 

2. Přečtěte si verše 14-17 a popište další skupinu, která by mohla 

být nazývána "símě" Kristovo, protože i oni dělají totéž jako 

ti ve druhé skupině, které jste si zapsali do seznamu. 

D Kdo vyjde v prvním vzkříšení? 

V Mosiášovi 15:19-26 Abinadi popsal tři skupiny lidí, kteří 

vyjdou v prvním vzkříšení, aby zdědili věčný život. 

1. Přečtěte si tyto verše a hledejte klíčová slova uvěřili, nevědomosti 
a děti. Napište větu popisující každou ze tří skupin. 

2. Jedno požehnání plynoucí z toho, že máme žijící proroky, 

spočívá v tom, že mohou objasňovat nauku. Může se zdát, 

že Abinadi naznačil, že každý, kdo zemřel, aniž by slyšel 

evangelium, automaticky obdrží věčný život, to ale není 

pravda. Poznámka pod čarou pro verš 24 (horní index a vedle 

slova spasení) uvádí jako křížový odkaz Nauku a smlouvy 

137:7. (Pokyny pro využívání poznámek pod čarou a křížových 

odkazů najdete v oddíle "Studijní pomůcky ve vydání písem 

Svatých posledních dnů", str. 2-3.) Přečtěte si Nauku a 

smlouvy 137:7-9 a vysvětlete, jak tyto verše objasňují, kteří 

lidé, kteří již "zemřeli bez poznání tohoto evangelia", zdědí 

celestiální království. 

3. Přečtěte si Mosiáše 15:26-27 a popište ty, kteří nevyjdou 
v prvním vzkříšení. 

E Odpovězte na dopis 

Představte si, že jste dostali dopis od přítele, kterého jste potkali 

vloni v létě na výletě. Použijte pravdy, kterým Abinadi učil 

v Mosiášovi 16, a do sešitu si zapište odpověď na otázky 

svého přítele. 

Drahý příteli, 
__ /2.řemý'šlel jsem o našem rozhovoru vloni v létě. Když jÉÍ...mi 

�, čemu věříš, měl jsem zvláštn(pocit. Kdyijsem 
přemýjSlel o tom, co jsi řekl o Ježíši Kristu, nerozuměl jsem 
jedné věci. Řekl jsi, že věříš, že Ježíš je Tvým Spasitelem. 
Nerozumím tomu, proč nebo z čeho musíme být spaseni. 

__ Jestliže nás stvořil Bůh, není možné, abychom byli tak 
_ špatní. Rovněž na mne zapůsobil pokoj, který_Ti Tvé 

přesvědčťJ1Í,jak se zdiÍ,�přináší. Zdá se;,J�jsi št'astnější 
__ než já. Čím to je? Co se stane když nebudu věřit tomu, 

čemu věříš Ty, a nebudu dělat tQ, čemu učí Tvá Církev? 
__ Doumm, že bu.d.eš mít čas, abYfL[)1Lod.poyiWfl, pr.otože bycll

skutečně rád poznal, čemu věříš. 
Tvůj přítel 

F Dokončete větu 

Abinadi v Mosiášovi 16:6-9 svědčil o tom, jak bude smrt pro celé 

lidstvo překonána mocí Ježíše Krista. Dokončete níže uvedené 

věty a použijte k tomu to, čemu jste se z těchto veršů naučili: 

1. Kdyby Kristus nepřišel, pak ... 

2. Kdyby Kristus nepřekonal smrt, pak ... 

3. Díky Jeho vzkříšení ... 

4. Protože Kristus je světlem a životem světa, tak ... 

5. Pravdy, kterým učil Abinadi, mění můj život, protože ... 



Mosiáš 17-18 
Alma věří Abinadimu 

V Mosiášovi 12-16 Abinadi káral krále Noéma a jeho zlovolné 
kněze a vyzval je k pokání. Jak se dalo čekat, zlovolný král 
poselství zavrhl a nařídil, aby byl Abinadi zabit. 
Avšak jeden z kněží krále Noéma Abinadiovu 
poselství uvěřil a činil pokání. Dokonce se 
snažil Abinadiho zachránit. Tento muž sehrál 
důležitou úlohu v celém zbytku knihy 
Mosiášovy. Jakou odvahu vyžadovalo 
vzepřít se králi a spolukněžím a bránit 
člověka, na kterého se hněvají a kterého 
chtějí zabít? 

Porozumění písmum 
Mosiáš 17 

A/ma 

Obvinění proti tobě (v. 7) -

Zločin, z něhož jsi obviněn 

Spílal (v. 12) - Napadal, 

urážel 

Mučili (v. 13) - Bili, bičovali 

Metly (v. 13) - Svazky prutů 

nebo větví 

Mosiáš 18 

Tam se uchýlil (v. 5) -
Odešel tam 

Svár (v. 21) - Hádka, pře 

Udílel (v. 27) - Dával, dělil se 

Mosiáš 18:13 - Jak Alma získal pravomoc křtít? 
President Joseph Fielding Smith učil: "Můžeme usuzovat, že 

Alma byl nositelem kněžství dříve, než se spolu s dalšími vzepřel 

králi Noémovi. Ať to tak je nebo ne, na tom nezáleží, protože 

v knize Mosiášově je jasně uvedeno, že pravomoc měl [viz 

Mosiáš 18:13, 18]" (Answers to Gospel Questions, 3:203). 

Mosiáš 18:14-15 - Může se člověk sám pokřtít? 
Když Alma pokřtil Helama ve vodách Mormonu, ponořil ho pod 

vodu a potopil se spolu s ním. U příštího křtu ponořil pouze 

křtěného člověka a sám se již neponořil. President Joseph Fielding 

Smith vysvětlil: "Když se Alma pokřtil s Helamem, nebylo to tak, 

že by se sám pokřtil, ale bylo to pouze na znamení Pánu o jeho 

pokoře a úplném pokání" (Answers to Gospel Questions, 3:203). 

Studium písem 1I�_rIIl> 

Při studiu Mosiáše 17-18 proveďte činnost A nebo B a jednu 

z dalších činností (C-E). 

Co Abinadi učinil, že byl "hoden smrti"? 

Poté, co Noé a jeho kněží vyslechli Abinadiho, trvalo jim tři dny, 

aby proti němu nalezli obvinění a prohlásili, že je "hoden smrti" 

(viz Mosiáš 17:6-8). 

1. Přečtěte si Mosiáše 17:6-8 a předchozí Limhiovo vysvětlení 

v Mosiášovi 7:26-28. Jak znělo jejich obvinění proti Abinadimu? 

2. Proč byli Noé a jeho kněží tímto "zločinem" tak rozhněváni? 

B Napište očité svědectví 

Mosiáš 17:9-20 zaznamenává Abinadiovo poslední svědectví 

a proroctví. Prostudujte si tyto verše a potom o oné události 

napište zprávu, jako kdybyste tam byl jako tiskový reportér. 

Nezapomeňte vysvětlit, co Abinadi v tomto proroctví dodal 

k tomu, co již prorokoval o králi Noémovi v Mosiášovi 12:3. 

C Uveďte novodobý příklad 

Předtím, než Alma vyzval lidi, aby přijali křest, vysvětlil jim 

některé sliby, které se dávají společně s touto smlouvou. 

.... 



1. Do sešitu si nakreslete tabulku podobnou té, která je uvedena 
zde. Při studiu Mosiáše 18:8-10 použijte slova v závorkách, 
aby vám pomohla určit požadavek, o kterém se zmínil Alma, 
sliby, který dáváme, a sliby, který dává Pán. Informace, které 
najdete, doplňte do tabulky. Tyto sliby si můžete označit a 
očíslovat ve svých písmech. 

Počáteční Co 
požadavek slibuji 

1. (přej ete si) 1. (břemena) 

2. (truchliti) 

3. (utěšovati) 

4. (státi) 

5. (sloužiti) 

6. (zachovávati) 

D Porovnejte své pocity 

Co 
slibuje Pán 

1. (vykoupeni) 

2. (prvního) 

3. (věčný) 

4. (Duch) 

2. Vyberte tři sliby, 
které dáváme při 
křtu, a uveďte novo
dobý příklad toho, 
co znamenají v Cír
kvi v dnešní době. 

Mosiáš 18:11-16 popisuje, co se stalo a co lidé pociťovali, když 
Alma křtil ve vodách Mormonu. Do sešitu si napište odstavec 
popisující pocity, které jste měli při křtu. Jak ve svém životě 
vidíte naplňování Pánových slibů? Čeho si na svém křtu vážíte 
více nyní než tehdy? 

E Popište některého církevního vedoucího 

Poté, co Alma lidi pokřtil, musel v pustině zorganizovat Církev, 
aby o ně pečovala. Mosiáš 18:18-26 vypráví o kněžích, neboli 
církevních vedoucích, které povolal. 

1. Prostudujte si tyto verše a potom napište popis požadavků na 
tyto církevní vedoucí. (Například: "Církevní vedoucí je ... a je 
ochoten ... ") Jak se tyto požadavky podobají požadavkům na 
povolání dnešního biskupa nebo presidenta odbočky? 

2. Přečtěte si Mosiáše 18:21-30 a napište další popis toho, co se 
očekávalo od nových členů. 

3. Proč byli tito lidé tak šťastní? 

Mosiáš 19 
Konec zlovolného krále N oéma 

Viděli jste někdy někoho, kdo byl utlačován, a postavil se 
svému utlačovateli? V Mosiášovi 19 se dočtete o tom, jak se 
Gedeon postavil zlovolnému králi Noémovi. Dočtete se také, 
jak se král Noé zachránil před Gedeonem, ale nikoli před 
Abinadiovým proroctvím. Při četbě této kapitoly si rovněž 
povšimněte toho, jak se naplnilo Abinadiovo proroctví o lidu. 

Porozumění písmum 
Mosiáš 19 

Úzkost (v.7) - Tíseň, strach 

Král Noé 

Daň (v. 15, 26) - Vynucený 
poplatek za zachování míru 

Král Limhi 

Studium písem IliIiiiiii�ii> 
Při studiu Mosiáše 19 proveďte jednu z níže uvedených činností 
(A-C). 

A Nakreslete výjev z tohoto příběhu 

Po přečtení Mosiáše 19 si z tohoto příběhu vyberte jeden výjev a 
do sešitu si nakreslete jednoduchý obrázek, který ho znázorňuje. 
Pro tu část příběhu, kterou jste se rozhodli nakreslit, zachyťte 



všechny důležité detaily. Vedle své kresby vysvětlete, co jste 
nakreslili, a napište seznam veršů, které jste ilustrovali. 

B Přiřaďte k proroctví jeho naplnění 

1. V Mosiášovi 12:2-3 si projděte Abinadiova proroctví o králi 
Noémovi a o jeho lidu. Potom si prostudujte Mosiáše 19 a 
najděte si a napište si seznam veršů, které ukazují, že se tato 
dvě proroctví naplnila. Odkazy na proroctví si můžete zapsat 
na okraj svých písem vedle veršů, které popisují jejich naplnění. 

2. Do sešitu si napište vysvětlení toho, jak se jednotlivá 
proroctví naplnila. 

C Udělejte rozhovor s některou postavou 

Osud krále Noéma je popsán v Mosiášovi 19:18-24. Představte 
si, že jste tiskový reportér, který putuje s Gedeonovými muži 
a provádí rozhovor s jedním z těch, kteří šli s králem Noémem. 
Napište, jak by asi mohl odpovědět na níže uvedené otázky: 

• Proč jste šel s králem, místo abyste zůstal se svou rodinou? 

• Proč není král s vámi nyní? 

• Co se s ním stalo? 

• Co se stalo s kněžími? 

• Proč se vracíte? 

• Kdybyste to mohl vrátit, co byste udělal jinak? 

Mosiáš 20 
Limhiův lid bojuje, 

aby ochránil své rodiny 

Většina kněží krále Noéma byli zlovolní muži. V Mosiášovi 
20 se dočtete, jak pokračovali ve své zlovolnosti i po smrti 
krále Noéma a poté, co si zachránili život útěkem do pustiny. 
Při čtení této kapitoly si povšimněte moci kterou měl 
Limhh"tv lid, když bojoval za spravedlivou Il'€C. 

Porozumění písmum 
Mosiáš 20 

Neopovažovali se (v. 3) -
Neodvažovali se 

Posečkej (v. 17) - Přestaň, 
počkej 

Tuto věc jim nepřičítej 

(v. 17) - Neobviňuj je 

Upokojeni, upokojí 

(v. 19-20, 22, 24) - Uklidněni, 
ukonejšeni 

Přisoudil (v. 23) - Obvinil 

Studium písem 1I��ii:> 

Při studiu Mosiáše 20 proveďte činnost A nebo B. 

Co se dovídáte o Gedeonovi? 

Již jste si přečetli několik 
událostí, jichž se účastnil 
Gedeon. Například se 
postavil králi Noémovi 
a vyslal muže, aby zjistili, 
co se stalo s králem a 
s těmi, již opustili své 
rodiny a uprchli 
s ním (viz Mosiáš 19). 

Prostudujte si Mosiáše 
20 a odpovězte na níže 
uvedené otázky: 

1. Jaké postavení Gedeon zastával ve vládě krále Limhiho? 

2. Co Gedeon udělal, aby zabránil Lamanitům, aby je znovu 
napadli? (Viz Mosiáš 20:14-24.) 

3. Co bylo podle Gedeona příčinou utrpení Limhiova lidu? 

4. Co to prozrazuje o tom, jakým mužem byl Gedeon? 

B Napište si test 

Po přečtení Mosiáše 20 si napište pět otázek o důležitých 
událostech nebo zásadách v oné kapitole. Nezapomeňte po 
každé otázce uvést odpověď a verš, kde se ona odpověď nachází. 

Mosiáš 21-22 
Poroba a vysvobození 

Kdybyste byli v porobě nepřítele, který by vás používal jako 
tažné zvíře a který by vás nutil nosit těžké náklady, co byste 
dělali, abyste znovu získali svobodu? Kam byste se obrátili 
o pomoc? Při četbě Mosiáše 21-22 hledejte, co v této situaci 
dělal Limhiův lid. Povšimněte si také, jak se i nadále 
naplňovala Abinadiova proroctví. 

Porozumění písmum 
Mosiáš 21 

Bědování (v. 9) - Výrazy 
bolesti, lítosti 

Mosiáš 21 :22-24 - Dva příběhy se opět spojují 
Je užitečné mít na paměti, že Mosiáš 1-8 je Mormonovo zkrácení 
Mosiášova záznamu a obsahuje příběh Nefitů v Zarahemle až do 
vlády Mosiáše II. (viz "Časová posloupnost Knihy Mormonovy", 
str. 188). Mosiáš 9-22 je vyňat ze záznamu Zenifova a vypráví 
příběh Nefitů, kteří opustili Zarahemlu v době Mosiáše I. a 
následovali Zenifa zpět do země Lehi-Nefi. 

.... 
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Beniamin 
(Omni 1:23) 

Severní 
moře 

Zenifova kolonie 

Zenif 
(Mosiáš 7:9, 
21-22; 9:1) Noé 

(Mosiáš 11:1) 

Limhi 
(Mosiáš 19:26) 

V Mosiášovi 7-9 se dočítáme, že Mosiáš II. vyslal výpravu 

vedenou Ammonem, aby zjistila, co se stalo se Zenifovou 

skupinou, která odešla ze Zarahemly před více než padesáti 

lety. Ammon našel Zenifova vnuka, krále Limhiho, a jeho lid 

v područí Lamanitů. V Mosiášovi 21 se dočítáme o příchodu 

Ammona a jeho mužů z pohledu Limhiova. 

Mosiáš 22 

Výzva (v. 6) - Oznámení, 

prohlášení 

Daň (v. 7) - Vynucený 

poplatek k zachování míru 

Zásoby (v. 12) - Jídlo a 

ostatní potřeby 

Studium písem IliiiiiiiiiiiiiiP-
Při studiu Mosiáše 21-22 proveďte dvě z níže uvedených 

činností (A-C). 

A Jak se toto proroctví naplnilo? 

Ačkoli byl Abinadi zabit již dávno předtím, jeho proroctví se 

i nadále naplňovala. 

1. Porovnejte Mosiáše 12:1-8 s 21:1-3. Popište, co se stalo 

Limhiovu lidu a jak je to v souladu s tím, co Abinadi 

prorokoval. 

2. Porovnejte Mosiáše 11:23-25 s 21:13-15. Popište, co dalšího 

potkalo Limhiův lid, co prorokoval Abinadi. 

B Najděte skutečný důvod 

Přesně tak, jak prorok Abinadi prorokoval, Limhiův lid byl 

uveden do poroby Lamanitů. Do sešitu si překreslete tabulku 

podobnou té, která je zobrazena zde: 

Pokusy o únik 

Mosiáš 21:6-9 

Mosiáš 21:10-11 

Mosiáš 21:12 

Mosiáš 21:25-26 
(Mosiáš 8:7-8) 

Mosiáš 21:13-15; 22:1-16 

Výsledky 

1. Prostudujte si verše uvedené v prvním sloupečku a do téhož 

sloupečku stručně popište jednotlivé pokusy Limhiova lidu 

uniknout z poroby Lamanitů. Do druhého sloupečku potom 

popište výsledky jejich jednotlivých pokusů. 

2. Projděte si to, co Abinadi prorokoval v Mosiášovi 11:23, a 

použijte tento verš pro vysvětlení skutečného důvodu, proč 

první čtyři pokusy o únik selhaly. 

3. Proč podle vás Ammon a jeho muži přišli ze Zarahemly až 

poté, co se Limhiovi lidé "pokořili" a "volali mocně k Bohu" 

(Mosiáš 21:14)? 

4. Kdo inspiroval Gedeona, aby vymyslel plán úspěšného úniku? 

5. Přemýšlejte o "porobě", ke které dochází, když se člověk 

poddává Satanovým pokušením. Jaké zkušenosti Límhiova lidu 

byste mohli uplatnit při svém úsilí uniknout z poroby hříchu? 

C Nakreslete mapu 

Prostudujte si Mosiáše 21:23-27 a Mosiáše 8:7-9 a nakreslete 

mapu ukazující pravděpodobnou trasu, jíž se Limhiova výprava 

čtyřiceti tří mužů ubírala. Zakreslete zemi, kterou hledali, a zemi, 

kterou místo ní našli. Jako pomůcku použijte znázornění zemí 

Knihy Mormonovy v tomto studijním průvodci (str. 187). 



Mosiáš 23-24 
Poroba a vysvobození 

Almova lidu 

Limhiův lid bezpečně dorazil zpět do Zarahemly a Mosiáš 
23-24 se přesouvá od Limhiova lidu k tomu, co se stalo 

Almovi a věřícím, kteří ho následovali. V Mosiášovi 18 se 
dočítáme o tom, jak unikli před vojsky krále Noéma. Při četbě 
těchto kapitol se také dozvíte, co se přihodilo Almovým 
bývalým společníkům - zlovolným kněžím krále Noéma. 
Kráčeli nadále po svých zlovolných cestách. Při četbě si 
povšimněte, jak se Abinadiova proroctví i nadále naplňovala. 

Porozumění písmům 
Mosiáš 23 

Považovati si (v. 7) - Cenit si, 
vážit si 

Past (v. 9) - Léčka 

Těžkého (v. 9) - Bolestného, 
bolestivého 

Soužení (v. 10) - Utrpení 

Pouta (v. 13) - Otroctví 

Pouta nepravosti (v. 13)
Překážky v osobní svobodě, 
následky hříchu 

Mosiáš 23:21-24 - Poroba Almova lidu 
Abinadiovo proroctví proti králi Noémovi a jeho lidu mělo dvě 
části. Když je Abinadi varoval poprvé, řekl jim, že nebudou-li 
činit pokání, budou trpět soužením a porobou (viz Mosiáš 11). 
Když je varoval podruhé, o dva roky později, stále ještě nečinili 
pokání. Ve svém druhém varování jim řekl, že na ně jistě přijde 
poroba a soužení, a pokud se neobrátí, budou zničeni (viz 
Mosiáš 12). Ačkoli Alma a jeho lid činili po Abinadiově druhém 
varování pokání, nečinili ho dostatečně brzy, aby unikli 
prorokované porobě a soužení. 

Mosiáš 24 

Vychytralým (v. 7) -
Chytrým, podvodným 

Studium písem 

Plenění (v. 7) - Kradení za 
p ouži tí násilí 

Při studiu Mosiáše 23-24 proveďte dvě z níže uvedených 
činností (A-D). 

A Uspořádejte si lidi a země 

Uvedený diagram je z oddílu "Časová posloupnost Knihy 
Mormonovy" (viz str. 188). Nakreslete nebo obkreslete si 
podobný diagram do sešitu a na základě četby Mosiáše 1-24 
do něj na příslušná místa napište níže uvedená jména a místa: 
Zenif, Mosiáš 1., král Noé, Abinadi, král Beniamin, král Mosiáš 
II., král Limhi, Alma starší, země Zarahemla, země Lehi-Nefi. 

200 100 

Nefité 

� 

F==; 
I-

Lamanité 

B Vysvětlete neočekávané 

V Mosiášovi 23:16-24:4 se přihodilo několik událostí, které se 
mohou zdát neobvyklé. Prostudujte si každou z níže uvedených 
otázek a vysvětlete, proč se každá z nich přihodila tak, jak se 
přihodila: 

1. Proč Pán dovolil, aby byl Alma a jeho lid uveden do poroby 
Lamanitů, když činili pokání a byli spravedliví? 
(Nezapomeňte ve své odpovědi uvést to, čemu jste se naučili 
z Mosiáše 11:23 a 12:1-2; další informace získáte v oddíle 
"Porozumění písmům", Mosiáš 23:21-24.) 

2. Proč mělo lamanitské vojsko (které pronásledovalo Limhiův 
lid) slitování s Almou a s jeho lidem? 

3. Proč dcery Lamanitů prosily Lamanity, aby měli slitování 
s oněmi zlovolnými kněžími, kteří je unesli? 

4. Proč bylo Amulonovi a dalším zlovolným kněžím dáno mezi 
Lamanity postavení s pravomocí? 

C Porovnejte postavy 

Amulon i Alma byli kněžími na dvoře krále Noéma, ale od té 
doby se jejich cesty velmi lišily. 

1. Prozkoumejte Mosiáše 23:6-20 a 24:8-12 a napište odstavec, 
v němž porovnáte Almu po změně, kterou prošel, s Amulonem. 

2. Čemu vás tyto rozdíly učí o účinku, který má na lidi svědectví 
o evangeliu? Proč se zlovolní tolik hněvají na ty, kteří se snaží 
být dobrými? 

.... 
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D Porovnejte úniky 

Existují některé zajímavé rozdíly mezí tím, jak byl od Lamanitů 
osvobozen Alma a jeho lid, a tím, jak byl osvobozen Limhi a jeho 
lid. Na základě svého studia Mosiáše 21-24 odpovězte na níže 
uvedené otázky: 

1. Jaké jste našli rozdíly týkající se toho, kdy se tyto dvě skupiny 
rozhodly obrátit se k Pánu v modlitbě s prosbou o osvobození? 
(Porovnejte Mosiáše 21:11-15 a 23:25-29; 24:9-12.) 

2. Jaké jste našli rozdíly týkající se způsobu, jakým Pán každé 
skupině pomohl s jejími břemeny? (Porovnejte Mosiáše 
21:15-17 a 24:13-15.) 

3. Jaké jste našli rozdíly týkající se Pánovy účasti v tom, co se 
stalo lamanitským strážím a co oběma skupinám umožnilo 
útěk? (Porovnejte Mosiáše 22:3-11 a 24:16-19.) 

4. Jaké jste našli rozdíly týkající se Pánovy účasti v tom, co se 
přihodilo vojskům, která byla vyslána, aby tyto skupiny opět 
zajala? (Porovnejte Mosiáše 22:13-16 a 24:20-25.) 

5. Jak se dnešní zkoušky a překážky podobají těm, kterým čelil 
Almův lid? 

6. Jmenujte několik příkladů toho, jak lidé zatvrzují srdce 
v dnešní době. 

Mosiáš 25 
Alma organizuje Církev Boží 

Různé skupiny NefiUl byly nakonec opět bezpečně spojeny 
v zemi Zarahemla. Představte si, že jste Nefita, který po 
celou dobu ulstal v Zarahemle. Co byste si asi myslel po 
vyslechnutí příběM Limhiova a Almova lidu? Povšimněte si, 
co král Mosiáš II. a Alma učinili pro blaho lidu v Zarahemle. 

Porozumění písmum 
Mosiáš 25 

Prodléval (v. 7) - Pobýval, 
zůstával 

Úzkost (v. 11) - Bolest, 
zármutek 

Nabádal (v. 16) - Naléhal, 
povzbuzoval, učil 

Mosiáš 25:1-4, 13 - Kdo byl Nefita? 
Dvěmi hlavními skupinami lidí v Knize Mormonově byli Nefité 
a Lamanité. Ani jednu skupinu však netvořil pouze jeden lid. 
Lamanité zahrnovali nejenom potomky Lamana, Lemuela a těch 
členů Lehiovy skupiny, kteří zůstali s nimi, ale také zlovolné 
Nefity, kteří se k nim připojili později. Nefité zahrnovali potomky 
Nefiovy a ty z Lehiovy skupiny, kteří ho následovali, a také lid 
Zarahemlův (viz Mosiáš 25:13). 

lamanilé 

Hodnoty v tabulce jsou přibližné. 

Pro snadnější zapamatování lze říci, že Nefité byli většinou těmi, 
kdo následovali evangelium Ježíše Krista, zatímco Lamanité 
nikoli. Těch, kdo se nazývali Lamanité, bylo více než dvakrát tolik 
co Nefitů a lidu Zarahemlova dohromady (viz Mosiáš 25:2-3). 

Studium písem II��.:> 
Při studiu Mosiáše 25 proveďte činnost A nebo B. 

A Jaké měli pocity? 

Když lid naslouchal tomu, co se stalo za vlády krále Noéma, i 
potom, "podivil [se] a užasl" (Mosiáš 25:7). Přečtěte níže uvedené 
verše a popište, co slyšeli a jaké měli pocíty. Číslo 1 je uvedeno 
jako příklad. 

1. Mosiáš 25:8 - Slyšeli, jak byl Limhiův lid osvobozen 
z lamanitské poroby. To je naplnilo velkou radostí. 

2. Mosiáš 25:9 

3. Mosiáš 25:10 

4. Mosiáš 25:11 

5. Mosiáš 25:12 

B Shromáždění v Zarahemle 

1. V Mosiášovi 25:1 čteme, že Mosiáš svolal veškerý lid. Toto 
shromážděni by mohlo být přirovnáno ke generální konferenci, 
kterou pravidelně konáme v Církvi v dnešní době. Do sešitu 
si opište program jednání nebo formulář s hlášením podobný 
tomu, který je zde uveden, a vyplňte ho na základě svého 
studia uvedených veršů. 

Program jednání pro shromáždění v Zarahemle 

Datum: (viz naznačená data pro Mosiáše 24:25) 

Předsedal: (viz Mosiáš 25:1) 

Řečník č. 1: (viz Mosiáš 25:5) 
Námět: (viz Mosiáš 25:5-6) 
Reakce lidu: (viz Mosiáš 25:7-13) 

Řečník č. 2: (viz Mosiáš 25:14) 
Námět: (viz Mosiáš 25:15-16) 
Reakce lidu: (viz Mosiáš 25:17) 

Po konferenci: 
(Přečtěte Mosiáše 25:18-23 a popište, co se stalo 
v Zarahemle po této důležité konferenci.) 



2. Jak můžeme jejich zkušenosti uplatňovat v této době? 

3. Co podle Mosiáše 25:24 Pán učinil pro tento lid? 

4. Proč je důležité vědět, co pro ně Pán učinil? 

Mosiáš 26 
Odpadlictví v dorůstající generaci 

Když byli všichni Nefité bezpečně zpět v Zarahemle a 

osvobozeni od Lamanitů, mohli byste očekávat, že život 

bude pokojný a bez problémů. Nezdá se však, že by to byl 

častý způsob života. Mnozí dospělí mezi Nefity na vlastní 

kůži zažili tvrdé zkoušky, které přináší zlovolnost, a zažili i 

radost, kterou přináší Pánovo odpuštění a osvobození. Jejich 

děti však tyto zkušenosti neměly a mnohé z nich odmítaly 

učení a svědectví svých rodičů. Existují i dnes mladí lidé, 

kteří mají stejné problémy a bouří se proti svým rodičům? 

Při četbě Mosiáše 26 hledejte to, co Pán určil jako příčinu 

takové vzpoury, a k čemu to vede. 

Porozumění písmům 
Mosiáš 26 

Rozštěpení (v. 5) - Hádky, 
sváry 

Napomenuti (v. 6) -
Varováni před hříšnými 
praktikami 

Různé nepravosti (v. 11)
Rozmanité hříchy 

Přestupník (v. 19) - Člověk 
porušující zákon 

Usměrňoval (v. 37) -
Spravoval, řídil 

V obezřetnosti (v. 37) -
Pečlivě, pozorně 

Mosiáš 26:5-12 - Zákony Boží a zákony člověka 
Je důležité, abychom pochopili, že může být rozdíl mezi tím, co 
je hřích a co je zločin. Zločin je porušení zákonů země, zatímco 
hřích je porušení zákonů Božích. Často může být nějaký skutek 
obojím, ale některé skutky, které jsou hříchy, nemusejí být 
v rozporu se zákony člověka. Alma se kvůli špatným skutkům 
svého lidu obrátil s prosbou o pomoc na krále. Král Mosiáš si 
uvědomoval, že i když mnohé náboženské názory těchto lidí 
byly falešné, a uvědomoval si, že někteří členové Církve byli 
oklamáni "lichotivými slovy" (Mosiáš 26:6), nebylo to v rozporu 
s nefitským právem. Alma se potom obrátil k Pánu, aby mu 
pomohl vyřešit špatné skutky v Církvi. Novodobé zjevení na 
totéž téma je v Nauce a smlouvách 134. 

Stud i u m písem llliiiiiiiiiiiiiiit> 

Při studiu Mosiáše 26 proveďte jakékoli dvě z níže uvedených 
činností (A-D). 

Zdá se, že v každé generaci jsou mladí lidé "dorůstajícího 
pokolení" (Mosiáš 26:1), kteří odmítají ponaučení, kterému se 
naučili jejich rodiče a kterému je jejich rodiče učí. Mosiáš 26 
popisuje takovou situaci v Zarahemle. 

1. Prostudujte si Mosiáše 26:1-5 a potom si do sešitu nakreslete 
schéma podobné tomu, které je uvedeno zde. Otazník (?) 
v políčcích nahraďte tím, co vede k problémům, neboli co 
způsobuje problémy, které jsou uvedeny ve verších písem. 

? 
(Viz v. 1-2.) 

Co se stalo, 
že to vedlo k 

těmto problémům? 

? 
. 

(Viz v. 4.) 

Nerozuměli slovu Božímu; 
a srdce jejich bylo zatvrzelé 

(v. 3). 

Nechtěli být pokřtěni 
ani vstoupit do Církve 

(v. 4). 

2. Přemýšlejte o lidech, které znáte a kteří se nesnaží porozumět 
evangeliu, nebo o těch, kteří odmítají vstoupit do Církve nebo 
v ní být aktivními. Napište krátký text, ve kterém vysvětlíte, 
jak se podobají příčiny jejich problémů příčinám problémů 
v Zarahemle. 

3. Přečtěte si Nauku a smlouvy 136:32-33 a vysvětlete, co můžeme 
dělat, abychom tyto problémy a jejich příčiny překonali. 

Mormon v Mosiášovi 26 
popsal obtížný problém, 
kterému Alma čelil jako 
vedoucí Církve. Oficiální 
prohlášení 2 na konci 
Nauky a smluv popisuje 
obtížný problém, kterému 
čelil Spencer W. Kimball 
jako president Církve 
v naší době. 

1. Prostudujte si Mosiáše 
26:1-12 a popište 
problém, kterému 
Alma čelil. 

2. Přečtěte si Oficiální prohlášení 2 a popište problém, kterému 
čelil president Kimball. 

3. Přečtěte si Mosiáše 26:13-14 a napište slova nebo výrazy, 
které popisují, co Alma pociťoval a co musel udělat předtím, 
než "přišel k němu hlas Páně". 

4. Prozkoumejte Oficiální prohlášení 2 a vypište slova a výrazy, 
které popisují, co president Kimball a První předsednictvo 
učinili před obdržením tohoto zjevení. 

5. Čemu vás tyto poznatky učí o přípravě na obdržení zjevení? 

.... 
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C Najděte požehnání 

Slovo požehnán nebo požehnáni je uvedeno v každém verši 
Mosiáše 26:15-19. 

1. Prozkoumejte tyto verše a napište, o kom v jednotlivých verších 
Pán řekl, že je "požehnán" a proč byla tato požehnání udělena. 

2. Jaké zaslíbení neboli slib dal Pán Almovi v Mosiášovi 26:20? 

3. Přečtěte si informace v Průvodci k písmúm, "Vyvolení, vyvolený, 
vyvoliti" (str. 187-188) a vysvětlete, proč byl Almovi takový 
slib dán. 

D Najděte odpovědi 

Alma žádal Pána o radu a obdržel zjevení o tom, co má dělat se 
členy Církve, kteří se dopouštějí závažného hříchu. Při četbě 
Mosiáše 26:21-39 hledejte odpovědi na níže uvedené otázky: 

1. Co činí Pán pro ty, již věří a jsou pokřtěni? (Viz v. 21-24.) 

2. Jaký je osud těch, kteří odmítají činit pokání a přijmout 
evangelium? (Viz v. 25-28.) 

3. Co má Církev učinit, když se člen dopustí závažného hříchu 
a později činí pokání? (Viz v. 29-31.) 

4. Co má Církev učinit, když člen není ochoten činit pokání? 
(Viz v. 32.) 

5. Co znamená nebýt počítán mezi lid Páně? (Viz v. 36.) 

6. Jak ovlivnily Almovy činy Církev? (Viz v. 37-39.) 

Mosiáš 27 
Obrácení Almy mladšího 

Jaké byste měli pocity, kdybyste vynakládali veliké úsilí na to, 
abyste něčeho dosáhli, ale někdo by chodil a snažil se ničit 
to, co děláte? Jaký vliv na vaše pocity by mělo to, kdyby tím, 
kdo se snaží zničit vaši práci, byl někdo, koho máte rádi? 
To je přesně ta situace, které čelili prorok Alma a král Mosiáš. 
V Mosiášovi 27 se dočtete, že těmi, již chtěli zničit dílo 
těchto velkých muž�l, byli jejich vlastní synové! Při čtení 
si povšimněte víry ušlechtilého otce a ochoty Otce v nebi 
odměnit velkou víru. Události v této kapitole měly dalekosáhlý 
dopad na tyto mladé muže, stejně jako na Nefity a Lamanity. 

Porozumění písmum 
Mosiáš 27 

Domýšlivost (v. 4) -
Nadutost, pýcha 

Rozpuknouti vedví (v. 18) -
Rozlomit se 

Žluč hořkosti (v. 29)
Nejsilnější druh hořkosti 

Trýzněna (v. 29) - Velice 
mučena 

Horlivě (v. 35) - Nadšeně, 
dychtivě 

Mosiáš 27:11-26 - Pozoruhodné obrácení Almy 
mladšího 

Zpráva o obrácení Almy 
mladšího je úžasným příkladem 
toho, co dělá usmíření Ježíše 
Krista pro ty, kteří činí pokání. 
Být vykoupen Pánem (viz 
Mosiáš 27:24) znamená být 
zachráněn, vyplacen nebo 
vykoupen z velkého dluhu 
(viz v. 27-29). Být "zrozen 
z Ducha", "býti znovuzrozeni" 
nebo "zrozeni z Boha" znamená 
změnit se z našeho pozemského 
padlého stavu "do stavu 
spravedlivosti" a stát se 
"novými stvořeními" (v. 24-26). 
Nejsme již otroky hříchu, ale 

místo toho toužíme neustále činit dobro (viz Mosiáš 5:2). 

I když je příběh o obrácení Almy mladšího působivý, president 
Ezra Taf Benson uvedl toto varování: 

"Když se snažíme stále více a více podobat Bohu, musíme být 
opatrní, abychom nepozbyli odvahy a neztratili naději. Stát se 
podobným Kristu je celoživotní úsilí a velmi často zahrnuje růst 
a změnu, která je pomalá, téměř nepostřehnutelná. Písma 
zaznamenávají pozoruhodné příběhy mužů, jejichž život se 
výrazně, takřka v okamžiku, změnil: Alma mladší, Pavel na cestě 
do Damašku, Enos modlící se hluboko do noci, král Lamoni. 
Tyto udivující příklady moci změnit se i u těch, již zabředli do 
hříchu, dodávají důvěru, že usmíření může dosáhnout i k těm, 
již jsou v nejhlubším zoufalství. 

Když ale hovoříme o těchto pozoruhodných příkladech, musíme 
být opatrní. I když jsou skutečné a mocné, jsou spíše výjimkou než 
pravidlem. Na každého Pavla, na každého Enose a na každého 
krále Lamoniho připadají stovky a tisíce lidí, kteří shledávají, 
že proces pokání je mnohem jemnější, mnohem méně nápadný. 
Den za dnem se přibližují Pánu a téměř si neuvědomují, že 
budují život podobný Bohu. Žijí tichým životem dobroty, služby 
a oddanosti ... 

Nesmíme ztrácet naději. Naděje je kotvou duše člověka. Satan 
by nás od této kotvy chtěl odtrhnout. Tímto způsobem nás může 
zbavit odvahy a porazit nás. My ale nesmíme ztrácet naději. 
Pána těší jakékoli každodenní úsilí, i když je malé, kterým se 
Mu snažíme více podobat. I když možná vidíme, že máme před 
sebou ještě dalekou cestu k dokonalosti, nesmíme se vzdávat 
naděje." CA Mighty Change of Heart," Ensign, Oct. 1989, 5.) 



Mosiáš 27:29 - Jak dlouho trvají "věčná muka"? 
Zatímco byl Alma mladší v bezvědomí, prodíral se "velikým 

soužením, činíce pokání téměř až k smrti" (Mosiáš 27:28). 

Jeho utrpení bylo tak silné, že napsal, že byl "trýzněn věčnými 

mukami" (v. 29). Výraz "věčná muka" může být matoucí, 

protože z této kapitoly víme, že byl v bezvědomí jen něco málo 

přes dva dny. 

Musíme porozumět tomu, že slovo věčný má pro Pána jiný 

význam než pro svět. V novodobém zjevení Pán řekl: 

"Já jsem nekonečný a trest, který je dáván z ruky mé, je trest 

nekonečný, neboť Nekonečný je jméno mé. Pročež -

Věčný trest je Boží trest" (NaS 19:10-11). 

Pojmy jako "věčné utrpení" jsou spíše popisem druhu utrpení (Boží 

utrpení) než jeho délky (viz NaS 19:6-12). Mějte také na paměti, 

že je to popis trestu za hříchy, z nichž nebylo učiněno pokání. 

Studium písem 
Při studiu Mosiáše 27 proveďte jakékoli dvě z níže uvedených 

činností (A-D). 

A Vyberte pravdivá prohlášení 

Po přečtení Mosiáše 27:1-7 si přečtěte níže uvedená prohlášení a 

uveďte, zda jsou pravdivá, nebo nepravdivá. Myslíte-li si, že je 

prohlášení nepravdivé, přepište ho, aby bylo pravdivé. 

1. Všichni Nefité v Zarahemle byli sjednoceni jako členové Církve. 

2. Král schválil zákon, že každý musí respektovat Církev. 

3. Chudí členové Církve si stěžovali na to, že s nimi bohatí 

členové špatně jednají. 

4. Všichni vedoucí Církve byli dobrovolníci, kteří sloužili bez 

odměny. 

5. Protože mnoho členů bylo chudých, Církev bojovala 

s chudobou. 

B Napište to vlastními slovy 

Návštěva anděla měla na Almu mladšího mocný účinek. 

1. Prostudujte si Mosiáše 28:13-16 a vlastními slovy přepište to, 

co anděl řekl. Mějte na paměti, že anděl mluvil otevřeně a 

způsobem, který Almovi neponechal místo na výmluvy. 

2. Jak tyto verše vysvětlují to, proč Pán poslal k Almovi mladšímu 

a synům Mosiášovým anděla? 

C Proveďte rozhovor 

Přemýšlejte o nějakém člověku ve svém sboru, odbočce, kůlu 

nebo okrsku, nebo možná o příbuzném, jehož obdivujete pro 

víru v Boha a poslušnost evangelia. 

1. Udělejte s tímto člověkem rozhovor a položte mu tyto otázky: 

• Jak jste získal(a) svědectví o evangeliu Ježíše Krista? 

• Přišlo vaše svědectví najednou nebo v průběhu delšího času? 

• Jak dlouho vám trvalo, než jste dosáhl(a) současné úrovně 

poslušnosti a věrnosti? 

2. Popište, jak se zkušenosti tohoto člověka podobají zkušenostem 

Almy mladšího v Mosiášovi 27:23-32, nebo jak se liší. 

3. Přečtěte také prohlášení presidenta Ezry Tafta Bensona 

v oddíle "Porozumění písmům", Mosiáš 27:11-26, a 

vysvětlete, co jste se naučili o procesu, během něhož se 

stáváme podobnějšími Kristu. 

D Popište změny 

1. Projděte si Mosiáše 27:8-10, 32-37 a popište, jak se Alma mladší 

a čtyři synové Mosiášovi změnili v důsledku svého obrácení. 

2. Jak jsou tito muži příkladem toho, čemu učí Mosiáš 27:25-26? 

Co nás to učí o někom, kdo je skutečně obrácený? 

Mosiáš 28 
Král Mosiáš, vidoucí 

Kdybyste byli nemocní hroznou nemocí, která zahubila 

tisíce lidí kolem vás, a potom jste dostali návod na účinný 
lék, který by vás úplně vyléčil, co byste s tímto návodem 
učinili? Nechali byste si ho pro sebe? Prodávali byste ho? 
Rozdávali byste ho? Určitým způsobem se to podobá situaci 
čtyř synů Mosiášových. Při četbě Mosiáše 28 zjistěte, o jakou 
"nemoc" šlo a co dělali s lékem, který obdrželi. 

Porozumění písmum 
Mosiáš 28 

Nejhanebnější (v. 4) -

Nejzlovolnější 

Úzkost (v. 4) - Bolest, 

zármutek 

Překladatelé (v. 20)- Urim a 

Thumim (viz také v. 13-14) 

Mosiáš 28:11-19 - Kde najdeme informace, které 

přeložil Mosiáš z těchto zlatých desek? 
Zlaté desky nalezené Limhiovým lidem vyprávějí příběh Jarediru. 

Moroni později napsal zkrácení tohoto záznamu, který je 

v knize Eterově (viz Eter 1:1). Viz také "Hlavní zdroje Knihy 

Mormonovy", (str. 11). 

Studium písem llliiiiiiiiiiiiiiiii:> 

Při studiu Mosiáše 28 proveďte činnost A nebo B. 

Napište dopis králi Mosiášovi 

V Mosiášovi 28:1-5 Mormon vysvětlil, co si mysleli čtyři synové 

Mosiášovi o službě na misii u Lamaniru. 

1. Prostudujte si tyto verše a povšimněte si všech důvodů, které 

najdete a které vysvětlují, proč chtěli sloužit na misii. 

2. Napište dopis králi Mosiášovi, jako byste byli Ammon nebo 

Aron, a vysvětlete v něm, kam chcete jít a proč. Nezapomeňte 

uvést důvody, které jste nalezli ve verších 1-5. 

3. O kterém z těchto důvodů si myslíte, že by mohl být pro tyto 

muže nejdůležitější? Proč? 

.... 



B Najděte fakta 

Když synové Mosiášovi požádali o to, aby mohli odejít na misii 
k Lamanitfun, musel král Mosiáš učinit určitá důležitá rozhodnutí. 
Prozkoumejte Mosiáše 28:5-20 a hledejte odpovědi na níže 
uvedené otázky: 

1. Co Mosiáše přesvědčilo, aby svým synům dovolil odejít na 
misii k jejich nepřátelům Lamanitům? (Viz v. 5-9.) 

2. Jaké tři sliby týkající se jeho synů dal Pán Mosiášovi? (Viz v. 7.) 
3. Čeho se synové Mosiášovi kvůli své misii vzdali? (Viz v. 10.) 
4. O jakých třech souborech desek je zmínka ve verši 11 ? 

5. Který soubor desek Mosiáš přeložil, a proč ho mohl přeložit? 
(Viz v. 11-13.) 

6. Kde můžete najít informace, které Mosiáš přeložil ze 
zlatých desek? 

7. Komu předal Mosiáš záznamy? Co nás to učí o Pánově 
ochotě odpouštět? 

Mosiáš 29 
Konec králů a počátek soudců 

Nikdo ze sym"t krále Mosiáše nebyl ochoten sloužit jako další 

král. Místo toho se rozhodli odejít na misii k Lamanih"tm (viz 

Mosiáš 28:5-10). V Mosiášovi 29 se dočtete o problémech, 

které jejich rozhodnutí přineslo Nefitům, a o tom, co 

se rozhodl učinit král Mosiáš. Při četbě této kapitoly si 

povšimněte, co Mosiáš řekl o dobrých a špatných stránkách 

královy vlády. Jaký jiný druh vlády navrhl a jaké výhody 

a jaká nebezpečí na tomto druhu vlády viděl? 

Porozumění písmum 
Mosiáš 29 

Převracení, převrací (v. 7, 23) 
- Mění dobré na zlé, kazí 

Protivilo (v. 26) - Bylo proti 

Trápení (v. 33) - Utrpení, 
bolest 

Mamon (v. 40) - Bohatství 

Studium písem 11��ii> 

Při studiu Mosiáše 29 proveďte činnosti A a B. 

A Vystihněte to podstatné 

Níže jsou uvedena prohlášení, která obhajují vládu krále. Použijte 
myšlenky z Mosiáše 29:18-25, abyste opravili ta prohlášení, 
která považujete za nepravdivá. 

1. Král je pouze jeden člověk; jeho problémy nemají vliv na lid. 

2. Král slouží vůli lidu. 

3. Králové jsou vázáni zákonem země. 

4. Nejlepší vlády jsou ty, které mají v čele krále. 

B Identifikujte důležité zásady 

Mosiáš 29:25-31 uvádí několik důležitých zásad. Níže jsou 
uvedena klíčová slova a odkazy z Mosiáše 29. Po přečtení daného 
verše napište obecnou zásadu, kterou tento verš uvádí. 

1. Obvyklé (v. 26) 
2. Zničení (v. 27) 
3. Nespravedlivé soudy (v. 28-29) 
4. Zodpověděny na jejich vlastní hlavě (v. 30) 
5. Zodpověděny na hlavě jejich králů (v. 31) 



� Kniha Almova 
jl 

Kdo napsal knihu Almovu? 

Jak si povšimnete na první stránce knihy Almovy, celý název 
a úvod vysvětlují, že kniha je pojmenována po proroku Almovi, 
synu Almovu, často nazývaném Almou mladším. Kniha je 
Mormonovým zkrácením knihy Almovy z velkých desek 
Nefiových (viz "Hlavní zdroje Knihy Mormonovy", stL 11). 

I když kniha nese Almovo jméno, obsahuje spisy i dalších autorů: 

• Kapitoly 1-44 jsou z Almova záznamu. 

• Kapitoly 45-62 jsou ze spisů Helamana, jednoho z Almo
vých synů. 

• Kapitola 63 obsahuje hlavně informace zaznamenané Šiblonem, 
dalším synem Almovým. 

Co najdu v knize Almově? 

Kniha Almova je nejdelší knihou v Knize Mormonově, ale 
popisuje období kratší než čtyřicet let (asi 91-52 př. KL). V této 
knize najdete některé z největších misionářských příběhů Knihy 
Mormonovy. Například se dozvíte o tom, co se přihodilo čtyřem 
synům Mosiášovým, kteří se rozhodli, že všichni odejdou na 
misii mezi Lamanity místo toho, aby byl jeden z nich jmenován 
králem Nefitů. O jejich rozhodnutí se dočtete v Mosiášovi 28. 

Kniha Almova také obsahuje některé nejdůležitější nauky v Knize 
Mormonově. Dočtete se tam například o těchto zásadách: 

• Kněžská povolání před tímto smrtelným životem. 

• Moc usmíření Ježíše Krista uskutečnit vzkříšení všech 
a spasení kajícných. 

• Moc slova je větší než moc meče. 

• Základní vztah mezi stvořením, pádem a usmířením. 

• Jak nám víra v Ježíše Krista a pokání pomáhají být způsobilými 
pro milosrdenství skrze usmíření a jak nám pomáhají uspokojit 
požadavky spravedlnosti. 

Kniha Almova také obsahuje zprávu o několika válkách, zejména 
v kapitolách 43-62. Povšimnete si, že i když tyto kapitoly líčí 
hrozné války, přesto učí důležitým a nadčasovým pravdám, 
které jsou nezbytné pro dnešní dobu. 

Alma 1 
Alma a Nehor 

Alma byl hlavním soudcem v Zarahemle a vedoucím Církve. 
Jedním z jeho prvních náročných úkolů bylo sedět u soudu 
s mužem jménem Nehor, který založil konkurenční církev, 
učil falešné nauce a zabil věrného Nefitu. Mnozí lidé dnes 
věří a učí stejným falešným naukám, jakým učil Nehor. Při 
čtení Almy 1 přemýšlejte o tom, co je špatného na Nehorově 
nauce a proč o ní Alma řekl, že je nebezpečná. 

Porozumění písmum 
Alma 1 

Ztrhávat (v. 3) - Zaujímat 
silné stanovisko proti 

Napomínat (v. 7) - Kárat, 
varovat 

Odplata (v. 13) - Trest 

Potupnou (v. 15) - Ostudnou, 
hanebnou 

Udílet (v. 20) - Poskytovat, 
učit 

Svářiti se (v. 22) - Hádati se, 
příti se 

Libovali si (v. 32) -
Poddávali se svým touhám 

Žvanění (v. 32) - Nesmyslné 
debaty, prázdné řeči 

Alma 1:12 - Co ie kněžská lstivost? 

Čemu učil Nehor, že jeho učení bylo tak oblíbené? 

Podle Nefiovy definice "kněžské lstivosti znamenají, že lidé káží 
a vyzdvihují sebe jako světlo světu, aby mohli dosáhnouti zisku 
a chvály světa; ale neusilují o blaho Sionu" (2. Nefi 26:29). Podle 
této definice bylo to, čemu Nehor učil, kněžskou lstivostí. 

• Kritizoval Církev a učil, že kněží a učitelé mají být u lidu 
oblíbení (viz Alma 1:3). To nám ukazuje, že chtěl, aby lidé 
chválili a následovali spíše jeho než Boha. 

• Učil, že všichni kněží a učitelé (jako byl on) mají být placeni 
za kázání namísto toho, aby sami pracovali pro svou obživu 
(v. 3). To ukazuje, že toužil dosáhnout zisku a blahobytu 
z práce druhých. 

• Nehor, aby za své kázání dostal zaplaceno, učil tomu, stejně 
jako všichni falešní učitelé, co lidé chtěli slyšet. Učil, "že veškeré 
lidstvo má býti spaseno posledního dne" (v. 4). Tato nauka 
by byla pro neposlušné velmi příjemná. O kolik snadnější a 
příjemnější je slyšet, že každý bude spasen, než být učen tomu, 
že pro spasení jsou nezbytné takové zásady jako víra, pokání 

.... 



a poslušnost. To ukazuje, že Nehor měl větší zájem o vlastní 

blahobyt než o to, aby pomáhal lidem růst ve spravedlivosti 

a k blahu Sionu. 

Nehor byl popraven za vraždu Gedeona, to ale nebyl konec 

oblíbenosti jeho učení. Jak budete pokračovat ve studiu Knihy 

Mormonovy, budete se pravidelně setkávat s lidmi (například 

s Amlicity, Amalekity, Amulonity a Ammoniaity), kteří se řídili 
Nehorovým učením. 

Studium písem 
Při studiu Almy 1 proveďte jednu z níže uvedených činností 

(A-C). 

A Opravte nauku 

Nehor byl vinen kněžskou lstivostí a vraždou. 

1. Abyste lépe porozuměli Nehorově nauce a nebezpečí kněžské 

lstivosti, nakreslete si do sešitu tabulku podobnou té, která je 

uvedena zde. 

Nehor Kněžská lstivost Kněžství 

1. 

2. 

3. 

2. Do prvního sloupečku napište podle Almy 1:3-4 tři prvky 

Nehorova učení. 

3. Ve druhém sloupečku vysvětlete, proč jsou jednotlivé falešné 

nauky, kterým učil, kněžskou lstivostí popsanou ve 2. Nefiově 

26:29 (potřebujete-li pomoc, najdete ji v oddíle "Porozumění 

písmům", Alma 1:12). 

4. Ve třetím sloupečku opravte jednotlivé falešné myšlenky 

a vysvětlete, čemu by měl učit pravý nositel kněžství. 

B Je špatné obhajovat pravdu? 

V Almovi 1:19-20 se dočtete o pronásledování, kterému čelili 

členové Církve. 

1. Jak na toto pronásledování reagovali někteří členové Církve? 

(Viz v. 21-22.) 

2. Jak ovlivnila jejich reakce na pronásledování zbytek Církve 

i je samotné? (Viz v. 22-24.) 

3. Jak se reakce těchto členů na protivenství podobala reakci 
Nehorově, kterou nacházíme v Almovi 1:7-9? 

4. Vysvětlete, co nás tato kapitola učí o reakci na pronásledování 

a proč je to nejlepší způsob. 

C Den v životě nefitského dospívajícího 

Projděte si Almu 1:25-33, kde se popisuje, jaký byl život v Církvi 

v Almově době, a potom splňte jeden z níže uvedených úkolů. 

1. Představte si, že jste dospívající v Almově době. Popište, jak 

by mohl vypadat váš typický den v této požehnané společnosti. 

Buďte nápadití a popište svou rodinu, přípravu do školy, své 

oblečení, jak se k vám chovají druzí, jak se vy chováte k nim 

a jaký máte vztah k nevěřícím. 

2. Porovnejte svou společnost a společnost popsanou v Almovi 

1:25-33. V čem se podobají? V čem se liší? Co byste mohli 

dělat, abyste se vy i vaše společnost více podobali tomu, co 

popsal Alma? 

Alma 2-3 
Vzpoura Amlicitů 

Nehorova smrt (viz Alma 1) neukončila potíže zp�lsobené jeho 
učením, které inspiroval Satan. V Almovi 2-3 se dočtete o 

Amlicim, Nehorově následovníku, který chtěl více než jenom 
založit církev kvůli osobnímu zisku. Při četbě těchto kapitol 
hledejte to, o co Amlici skutečně usiloval, a jak této hrozbě 
čelili Alma a další členové Církve. Povšimněte si, jak lze 
Almovu diskusi o způsobu, jakým zlovolní sami sebe označují, 
uplatnit rovněž na naši dobu. 

Porozumění písmům 
Alma2 

Hlas (v. 3-4) - Hlasování 

Rozepře (v. 5) - Hádka 

Alma3 

Smísil své símě, smísí símě 
své (v. 9, 15) - Ožení se, vdá 

se a bude mít s nimi děti 

Dravou (v. 37) - Velmi 

hladovou 

Alma 3:6-12 - Kdo jsou Lamanité a kdo Nefité? 
V době, o které pojednává tento záznam Knihy Mormonovy, 

nebyla identita Nefitů a Lamanitů tolik záležitostí skutečné 

pokrevní linie, spíše byla záležitostí víry. Ten, kdo "se dal 

Lamanity svésti" (Alma 3:10), byl nazýván Lamanitou nehledě 

na svou skutečnou rodovou linii. Ti, již věřili v záznamy Nefitů 

a "věřili v přikázání Boží" (v. 11), byli známi jako Nefité bez 

ohledu na svou linii. 



Studium písem II��-'> 

Při studiu Almy 2-3 proveďte činnost B a činnost A nebo C. 

A Popište problém 

Amlici 

Amlici byl talentovaný a lstivý 

muž. Alma věděl, že pro nefit

skou společnost představuje 

skutečnou hrozbu. 

1. Prostudujte si Almu 2:1-4 a 

popište, co plánoval Amlici 

učinit. 

2. Jak verše 5-10 ukazují, že 

Almovy obavy týkající se 

Amliciho byly namístě? 

B Najděte uplatnění 

Alma 2:12-38 popisuje přípravu a bitvy, ke kterým došlo ve válce 

mezi Nefity a Amlicity a Lamanity. Až budete přemýšlet o těchto 

událostech, přemýšlejte o tom, jak se tyto bitvy podobají bitvám, 

které musíte svádět proti zlovolnosti. Odpovězte na níže 

uvedené otázky: 

1. Jak se Amliciův plán s Nefity podobal Satanovu plánu s vámi? 

Uveďte novodobý příklad 

2. Popište alespoň dvě 

věci, které Alma 

učinil, aby porazil 

Amliciho, které se 

podobají tomu, co 

byste mohli dělat 

vy, abyste se ubránili 

Satanovým útokům. 

V Almovi 3 nám Mormon připomněl prokletí, které přišlo 

na Lamanity ve dnech Nefiových (viz 2. Nefi 5:20-25; oddíl 

"Porozumění písmům", 2. Nefi 5:20-25, str. 35). 

1. Projděte si Almu 3:4-10 a vysvětlete důvod tohoto prokletí. 

2. Jaký slib dal Pán těm, již se spojili s Lamanity a bojovali proti 

Nefitům? (Viz verše 9-17). 
3. Co Amlicité učinili, aby sami tento slib naplnili? 

4. Jak lidé sami sebe "označují" za nevěřící v dnešní době? 

Alma4 
Alma se vzdává 

soudcovské stolice 

Pán mnohokrát Nefitům slfbil, že budou-li dodržovat 
přikázání, bude se jim dařit v zemi (napřzllad viz Mosiáš 1:7). 
V Almovi 2-3 jste četli, jak byli věrní Nefité zachráněni 
před amlicitsko-Iamanitskou hrozbou tím, že volali k Pánu 
o sílu. Pán jim požehnal a oni byli vysvobozeni. 

V Almovi 4 není žádný vnější nepřítel, žádné války nebo 
sváry, ale ve skutečnosti byla situace mnohem zoufalejší 
než při vpádu Lamanitů. Co bylo zdrojem onoho nebezpečí? 
President George Q. Cannon, který byl rádcem v Prvním 
předsednictvu, učil: "Budeme zkoušeni ve všech věcech, a 
dříve či později musíme být zkoušeni prosperitou a hojností. 
Mnozí lidé, kteří zůstali věrnými Svatými posledních dnů, 
když byli chudí, nemusejí obstát, když jsou bohatí. Bohatství 
[má] velmi ničivý účinek na lidské srdce a to, aby lidé byli 
čestní, ctnostní, pokorní a bezúhonní, když jsou obklopeni 
luxusem a bohatstvím, jako když jsou v bídné a zoufalé 
situaci, vyžaduje, aby byli velmi čistými lidmi" (Gospel 
Truth, ed. Jerreld L. Newquist, 2 vols. [1957,1974],2:319). 

Při studiu Almy 4 hledejte, jak se prohlášení presidenta 
Cannona vztahuje na tehdejší Nefity i na nás! 

Porozumění písmům 
Alma4 

Soužili se (v. 2) - Trápili se 

Zášť (v. 9) - Nenávist 

Ponižovali (v. 13) -
Pokořovali 

Studium písem 
Při studiu Almy 4 proveďte činnost A. 

Porovnejte dvě časová období 

Mezi popisem Církve v Almovi 1 a v Almovi 4 jsou zajímavé 

podobnosti i důležité rozdíly. Ve druhém roce vlády soudců se 

Církvi a jejím členům dařilo (viz Alma 1:31), zatímco o pouhých 

šest let později Církev "počala ochabovati ve svém rozvoji" 

(Alma 4:9-10). 

1. Do sešitu si překreslete tabulku podobnou té, která je uvedena 

zde. Prostudujte si verše uvedené pro jednotlivé sloupečky a 

popište, jaký je vztah mezi jednotlivými náměty a Církví v obou 

těchto časových obdobích. Například jak se členům dařilo a 

jaký účinek na ně prosperita měla? (Viz Alma 1:29-31; 4:6-8.) 

Alma 1 :25-31 Alma 4:6-12 

Pronásledování 

Rovnost a 
pravá láska 

Pýcha 

Pokoj 

Prosperita 

2. Porovnejte tyto dva seznamy a shrňte důvody, která se uvádějí 

v Almovi 4 a které se týkají toho, proč Církev začala upadat. 

.... 



3. Přemýšlejte o svém životě v týchž oblastech. Jak byste mohli 

zvýšit míru své spravedlivosti a pomoci tak Církvi v pokroku? 

Alma5 
Mocná změna srdce 

Slyšeli jste někdy někoho říci něco takového jako: "Nemusíte 
být dokonalí, abyste se dostali do nebe; B�lh vám tam dovolí 
vstoupit, pokud se budete vyhýbat skutečně špatným věcem." 
Možná znáte lidi, kteří to neříkají, ale kteří žijí tak, jako 
kdyby tomu věřili. Co byste takovému člověku řekli? Jak dobří 

musíme být, abychom se mohli vrátit k Bohu a žít s ním? 
Co pro nás učiní Boží milosrdenství a jak toto milosrdenství 
získáme? Alma 5 je dobrým místem pro zodpovězení 
takových otázek. 

Alma se vzdal svého postavení hlavnz110 soudce, aby svůj 
čas zasvětil budování Církve (viz Alma 4:11-20). Začal ve 
městě Zarahemla. Alma 5 se podobá proslovu proroka Almy 
na generální konferenci. Poselství, které pronesl, je jedním 
z nejdůležitějších v Knize Mormonově. Až budete jeho slova 
číst, přemýšlejte o tom, jak se týkají vás. 

Porozumění písmům 
Alma5 

Přijali jste obraz jeho do své 
tváře (v. 14) - Stali jste se 

podobnými Kristu v postoji a 

v chování 

Vysmívá se (v. 30) - Dělá si 

legraci, projevuje neúctu 

Vyznali jste (v. 37) -

Prohlásili jste, předstírali jste 

Řád (v. 49) - Kněžská 

pravomoc 

Vzpírali (v. 18) - Vědomě 

neposlouchali, protivili se 

Šat je omyt doběla (v. 21) -

Symbolický odkaz na smytí 

hříchů 

Alma 5:9 - Jste spaseni? 
Starší Dallin H. Oaks, člen Kvora 

dvanácti apoštolů, řekl: "Slova spasen 
nebo spasení, tak jak je používají Svatí 

posledních dnů, mají nejméně šest 

různých významů. Podle některých 

těchto významů je naše spasení 

zajištěno - jsme již spaseni. Podle 

dalších významů se o spasení musí 

hovořit jako o budoucí události . . .  

nebo jako o budoucí události 

podmíněné . . . .  Ve všech těchto 

významech nebo druzích spásy ale 

spasení spočívá v Ježíši Kristu a uskutečňuje se skrze Něho 

(Conference Report, Apr. 1998, 76; nebo Liahona, červenec 1998, 

62). Níže je uveden souhrn šesti různých významů, o kterých 

starší Oaks hovořil: 

1. Jsme spaseni od trvalých účinků smrti. Díky vzkříšení Ježíše 

Krista bude vzkříšeno celé lidstvo. 

2. Jsme spaseni od hříchu skrze Kristovo usmířeni a následováním 

plánu evangelia. Důležitou součástí spasení od následků 

hříchů je pokání. 

3. Jsme spaseni, když jsme "znovuzrozeni". To se stane, když 

uzavřeme smluvní vztah s Kristem tím, že přijmeme křest, 

obdržíme Ducha Svatého a vezmeme Kristovo jméno na sebe. 

Tento smluvní vztah musíme také věrně dodržovat a 

obnovovat. 

4. Když se učíme o plánu evangelia, jsme spaseni od temnoty 

nevědomosti. Evangelium Ježíše Krista nám přináší do života 

světlo. 

5. Díky Kristovu usmíření jsme spaseni od druhé smrti, která je 

konečnou duchovní smrtí. Každý, s výjimkou těch několika, 

kteří se stanou syny zatracení, vstoupí do některého 

království slávy. 

6. Naší nadějí je, že nakonec budeme spaseni v celestiálním 

království. Kromě dalších požadavků vyžaduje toto spasení, 

nebo oslavení, také to, abychom uzavřeli posvátné smlouvy 

v Božím chrámu a zůstali jim věrni (viz Conference Report, 

str. 76-78; nebo Liahona, str. 62-64). 

Alma 5:7-14 - Co je tato mocná změna srdce? 
Prozkoumáme-li několik veršů, které tuto změnu popisují, 

poznáme, že mezi charakteristické vlastnosti projevované těmi, 

kteří již tuto mocnou změnu zakusili, patří: 

• Nemají již "sklonu činiti zlo, ale neustále činiti dobro" 

(Mosiáš 5:2). 

• Jsou "proměněni z tělesného a padlého stavu svého do stavu 

spravedlivosti" (Mosiáš 27:25). 

• Jsou probuzeni "z hlubokého spánku" a "osvícen[i] světlem 

věčného slova" (Alma 5:7). 

• "Oni se pokořili a vložili svou důvěru v pravého a živého 

Boha" (Alma 5:13). 

Starší Merrill J. Bateman, člen Sedmdesáti, učil, jak člověk prodělá 

tuto mocnou změnu: "Změny v srdci a duši nastávají v důsledku 

toho, že zasadíme a vyživujeme seménko [viz Alma 32:28]. Při 

budování víry v Krista jsou klíčovými prvky studium písem, 

modlitba, poslušnost a služba" (Conference Report, Oct. 1992, 

38; nebo Ensign, Nov. 1992, 28). 

Král Beniamin i Alma ukázali, že kázání slova Božího může mít 

takovou moc, že navodí tuto mocnou změnu (viz Mosiáš 4:1-3; 

5:1-2; Alma 5:7, 11-13). 

Když president Ezra Taft Benson hovořil o moci písem, zejména 

Knihy Mormonovy, měnit život, prohlásil: "Nejde jen o to, že nás 

Kniha Mormonova učí pravdě, i když ona nás vskutku pravdě 

učí. Nejde také jen o to, že Kniha Mormonova vydává svědectví 

o Kristu, i když ona vskutku toto svědectví vydává. To však není 

všechno. V této knize je síla, která vám začne proudit do života 

v okamžiku, kdy ji začnete důkladně studovat. Naleznete větší 

moc odolávat pokušení. Naleznete moc vyvarovat se toho, že 

vás někdo oklame. Naleznete moc zůstat na těsné a úzké cestě. 

Písma se nazývají ,slova života' (NaS 84:85) a nikde to neplatí 

více než u Knihy Mormonovy. Když po těchto slovech začnete 

hladovět a žíznit, budete nacházet v životě více a více hojnosti" 

(Conference Report, Oct. 1986, 6; nebo Ensign, Nov. 1986, 7). 



Studium písem 
Při studiu Almy 5 proveďte činnost A a jednu z dalších činností 

(B-D). 

A Napište dopis 

Představte si, že máte přítele, který nebere náboženství a 

evangelium příliš vážně. Myslí si, že k tomu, abychom byli 

spaseni, ve skutečnosti nemusíme být tak moc dobří. Věří, že 

Bůh zná naše slabosti a rozhodně nás spasí, musíme se jenom 

vyvarovat skutečně velkých hříchů. Máte svého přítele skutečně 

rádi a chcete, aby porozuměl štěstí a nalezl ho. Napište mu dopis 

a vysvětlete mu, co je na jeho myšlenkách týkajících se usmíření 

nesprávné. Použijte pravdy, kterým Alma učil v Almovi 5:10-42, 
pomohou vám přítele učit. Nezapomeňte ve svém dopise 

vysvětlit níže uvedené body: 

• Co znamená slovo spasen? 

• Co to znamená zakusit "mocnou změnu" a "zrodit se z Boha"? 

Jak může tato zásada pomoci změnit člověka? 

• Co můžeme dělat, abychom tuto mocnou změnu prožili? 

• Co je nutné k tomu, aby se naše srdce změnilo a abychom se 

my zrodili z Boha? 

• Co se s námi stane, když se nezměníme? 

B Vysvětlete soudný den 

Alma popsal soudný den, kdy všichni předstoupíme před Boha, 

abychom byli souzeni. 

1. Za použití informací v Almovi 5:16-25 porovnejte pocity těch, 

kdo nečiní pokání, a těch, kdo jej činí. 

2. Nauka a smlouvy 76:5-10 poskytuje více informací o tom, jak 

budou kajícní a spravedliví požehnáni. Prostudujte si tyto 

verše a porovnejte, co Pán nabízí těm, kteří Ho následují, s tím, 

co svým následovníkům nabízí ďábel. Co byste měli raději? 

Proč? Jaké byste měli pocity, kdyby Pán řekl slova v Almovi 

5:16 vám? 

C Porovnejte se současnou dobou 

Alma věděl, že členové Církve v jeho době čelí obtížným 

problémům. Prozkoumejte Almu 5:26-35, 52-62 a napište dva 

problémy, o kterých se zmínil Alma a které jsou problémem i 

v dnešní době. Použijte to, co jste se dozvěděli od Almy, a 

vysvětlete, co můžeme dělat, abychom je překonali. 

D Napište seznam klíčových slov 

Alma se v Almovi 5:37-52 
podělil o své svědectví. 

Vypište z jeho svědectví 

pět slov nebo slovních 

spojení, která považujete 

za důležité. Vysvětlete, 

proč jste vybrali 

jednotlivá slova nebo 

slovní spojení. 

Alma 6-7 
Alma káže v Gedeonu 

Poté, co Alma posílil Církev 
:.� v Zarahemle, pokračoval dál do města 

.:'.'1 Gedeon. Zjistil, že tamní členové 
---�--� Církve jsou mnohem věrnější než 

A/ma 

byli členové v Zarahemle. A proto 
jeho poselství Svatým v Gedeonu 

nebylo tolik voláním k pokání jako 
spíše poučením a povzbuzením. 

Povšimněte si toho, co Alma učil 
-\ v Almovi 6-7 o poslání 

Spasitele a o tom, co musíme 
dělat, abychom byli očištěni 
Jeho usmířením. 

Porozumění písmum 
Alma 7 

Úpěnlivě prosili o milost 
jeho (v. 3) - Modlili se o 

božskou pomoc 

Rozpaky (v. 3, 18) - Krize, 

zoufalá situace 

Nádoba (v. 10) - Osoba se 

zvláštními vlastnostmi a 

povoláním 

Obkličuje (v. 15) - Trápí 

Cesta jeho je jeden věčný 
koloběh (v. 20) - Boží cesty 

jsou věčné a neměnné 

Snadno vycházeti (v. 23) -
Připraveni přijímat pokyny 

nebo rady 

Umírnění (v. 23) - Skromní, 

užívající sebeovládání 

Alma 7:11-13 - Jak mi může usmíření Ježíše Krista 
pomáhat? 
Mnozí křesťané rozumějí tomu, že Spasitel svým utrpením 

v Getsemanech a na kříži zaplatil za naše hříchy. V Almovi 

7:11-13 prorok Alma vysvětlil, že usmíření působí tímto způsobem 

a že mimo to jde jeho účinek ještě mnohem dále. Alma svědčil, 

že Spasitel přijde na zem, aby na sebe vzal každý druh utrpení, 

které je součástí této smrtelné zkušenosti. 

• Vzal na sebe "bolesti a nemoci lidu svého" (v. 11). To zahrnuje 

všechna soužení, která nás potkávají, i když jsme neudělali 

nic zlého. 

• Vzal na sebe smrt, abychom mohli být vzkříšeni (viz v. 12). 
• Vzal na sebe naše slabosti (viz v. 12), což zahrnuje slabosti 

a nedokonalosti těla, mysli nebo charakteru, se kterými se 

potýkáme, zatímco se snažíme stát se podobnými Kristu. 

• Vzal na sebe naše hříchy, aby nám mohlo být odpuštěno 

(viz v. 13). 

.... 
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Starší John H. Groberg, člen Sedmdesáti, řekl: "Vydávám 
svědectví, že se nikdo nedostal, ani se nikdy nedostane, do 
žádné situace, která nemůže být a není pohlcena ve Spasiteli, ať 
se jedná o zklamání, zradu, bolest, pronásledování, utrpení nebo 
cokoli jiného! Nemůžete pocítit žádné utrpení, citové ani fyzické, 
které by již nepocítil On. Neexistuje žádná kombinace lidských 

pocitů nebo fyzických nemocí nebo utrpení, která by nemohla 
dosáhnout útěchy ve Spasitelově oběti za nás. On ví, jak nám 

pomoci. Chce nám pomoci. Dovolme mu to prosím." ("Trust the 
Lord" [CES fireside for young adults, 1 May 1994], 6.) 

Studium písem 11 __ -> 
Při studiu Almy 6-7 proveďte činnost B a činnost A nebo C. 

A Shrňte smlouvu křtu 
Smlouva je dohoda, slib nebo ujednání mezi dvěma lidmi nebo 
skupinami lidí. Porovnejte Almu 7:15-16 a Nauku a smlouvy 
20:77 a napište shrnuti toho, co my při uzavírání smlouvy křtu 
slibujeme Nebeskému Otci a co On slibuje nám (další informace 
najdete v Mosiášovi 18). 

B Uplatňujte usmíření na naši dobu 
V Almovi 7:9-16 se Alma podělil o své svědectví o životě a 
poslání Ježíše Krista. 

1. Prozkoumejte verše 11-13 a napište čtyři různé problémy, 
kterým někdy můžeme čelit v tomto životě a se kterými nám 
pomáhá život a usmíření Ježíše Krista (viz také informace 
v oddíle "Porozumění písmům", Alma 7:11-13). 

2. U každé z níže uvedených situací určete, který ze čtyř problémů 
znázorňuje, a vysvětlete, jak by onomu člověku pomohlo 
obrácení se k Ježíši Kristu. 

a) Melindě je dvanáct let. Minulý měsíc jí při automobilové 
nehodě ochrnuly nohy. 

b) Juan se špatně rozhodoval a udělal něco, za co se nyní stydí. 
Deprimuje ho to a připadá si neužitečný. 

c) Michaelovi je 45 let. Má manželku a děti. Právě zjistil, že 
má rakovinu, a doktoři říkají, že mu zbývá nejvýše rok 
života. Je smutný, zmatený a dokonce trochu rozzlobený. 

d) Emma byla právě povolána presidentkou své třídy 
Vavřínových dívek. Nikdy předtím podobné povolání 
neměla. Má ráda evangelium a skutečně chce odvádět 
dobrou práci, cítí ale velký strach a myslí si, že na to nestačí. 

C Ilustrujte verš 
Prostudujte si Almu 7:19-21 a nakreslete obrázek nějaké důležité 
zásady evangelia, jejíž popis jste tam našli. V názvu kresby 

uveďte, co představuje. 

Alma8 
Alma potkává Amuleka 

Misionářská práce vyžaduje velké úsilí a někdy může být i 
skličující. Když byl president Gordon B. Hinckley mladým 

misionářem v Anglii, měl silný pocit sklíčenosti. "Napsal 
svému otci, že se mu misionářská práce nedaří a že nemá 
smysl, aby marnil svůj čas a otcovy peníze. Otec Bryant 
Hinckley, který byl současně presidentem kůlu, poslal 
stručnou a výstižnou odpověď: ,Drahý Gordone, obdržel 
jsem Tvůj poslední dopis. Mám jenom jedno doporučení: 
zapomeň na sebe a jdi pracovat.'" (Sheri L. Dew, Go 
Forward With Faith: The Biography of Gordon B. 
Hinckley [19961, 64.) 

Alma propadl sklíčenosti, 
když kázal v Ammonii. 
Až budete číst o jeho 
zážitcích, hledejte, jak ho 
Pán povzbudil a posílil, 
takže mohl pokračovat ve 
své práci. 



Porozumění písmum 
AlmaS 

Svatý řád Boží (v. 4) -
Melchisedechovo kněžství 

Spílali (v. 13) - Napadali, 

uráželi 

Úzkost (v. 14) - Bolest, 

zármutek, utrpení 

V rozporu s ustanoveními 
(v. 17) - Proti zákonům 

Stud i u m písem lI:iiiiiiiiiiiiiiiii-> 
Při studiu Almy 8 proveďte dvě z níže uvedených činností (A-C). 

A Napište článek 

Porovnejte Almovy zážitky v zemi Melek (viz Alma 8:3-6) a 

v zemi Ammonia (viz v. 7-13). Kdybyste byli tiskovým reportérem 

a měli jste za úkol napsat článek o Almově návštěvě na těchto 

místech, co byste napsali? Nezapomeňte uvést, jak s ním jednali 

a proč s ním jednali právě tímto způsobem. 

C Napište dopis domů 

Anděl hovořil 

1. Shrňte to, co anděl 

řekl Almovi (viz 

Alma 8:14-17) a 

co Amulekovi (viz 

Alma 8:20; 10:7). 
2. Jak by mohlo 

to, co anděl 

řekl, povzbudit 

misionáře v 

dnešní době? 

Představte si, že jste Alma nebo Amulek a píšete dopis své rodině. 

Prostudujte si Almu 8:21-32 a napište dopis domů o tom, co se 

děje na misii v Ammonii. 

Alma9 
Alma káže pokání lidu Ammonia 

Lidé v Ammonii měli zatvrzelé srdce, na Almu a Amuleka 
se hněvali a uráželi je. Později byli tito dva věrní misionáři 
uvrženi do vězení. Kdybyste čelili protivenství tohoto druhu, 
jak byste reagovali? Při četbě Almy 9 si představte, že tam 
jste s Almou. Jakou odvahu by vyžadovalo, aby bylo možné 
čelit oněm lidem? Co byste řekli, abyste jim co nejlépe 
pomohli? Almovo a Amulekovo učení lidu v Ammonii se 
nachází v kapitolách 9-14. 

Porozumění písmum 
Alma9 

Svářiti se (v. 1) - Hádati se, 

příti se 

Tvrdošíjný (v. 5, 31) -
Svéhlavý, pyšný 

Zvrácené pokolení (v. 8) -
Zlí lidé 

Vydáni stavu (v. 11) - Určeni 

do stavu 

Potvrzeno (v. 14) - Ukázalo 

se pravdivým 

Prodlouží bytí jejich (v. 16) -
Prodlouží jejich dobu 

Blízko, na dosah (v. 25) -
Brzy přijde 

Nestrannost (v. 26) -
Spravedlivost, spravedlnost 

Nestrpěl (v. 33) - Nedovolil 

Alma 9:26-27 - Uzdravující proces pokání 
President James E. Faust, druhý 

rádce v Prvním předsednictvu, 

řekl: "Všichni děláme na cestě 

špatné kroky. Věřím, že laskavý 

a milosrdný Bůh, jehož dětmi 

jsme, nás bude soudit tak 

shovívavě, jak jen to bude 

možné, za to špatné, co děláme, 

a udělí nám maximum požeh

nání za dobro, které konáme. 

Zdá se mi, že Almova vel

kolepá slova [v Almovi 9:26] to 

potvrzují" (Conference Report, 

Oct. 1996, 75; nebo Ensign, Nov. 

1996,53). 

Studium písem lliiiiiiiiiiii-> 
Při studiu Almy 9 proveďte činnosti A a B nebo činnost C. 

Čemu se můžeme naučit z historie? 

Spočítejte, kolikrát Alma v Almovi 9:7-14 použil slovesa 

"nevzpomenouti si", "nepamatovati si" a "zapomenouti". 

1. Napište příklady z nefitské a lamanitské historie, které použil, 

aby ukázal nutnost pokání. 

2. Napište své nápady týkající se toho, jak by každý z těchto 

příkladů mohl lidem v Ammonii pomoci činit pokání. 

3. Jak vám jeho příklad pomáhá získat větší touhu činit pokání? 

B Udělejte inventuru 

Alma v Almovi 9:18-22 uvádí mnohá požehnání, která 

obdrželi Nefité. 

1. Do sešitu si nakreslete dva sloupečky. Do jednoho sloupečku 

napište časná (fyzická) požehnání, která byla dána Nefitům, 

a do druhého sloupečku napište, jaká obdrželi požehnání 

duchovní. 

2. Přečtěte si Almovo varování v Almovi 9:23-24. Jak se toto 

varování týká verše 82:3 v Nauce a smlouvách? Proč? 

C Zhotovte plakát 

Vytvořte plakát, který představuje nauky učené v Almovi 9:25-30. 
Navrhněte ho tak, abyste ho mohli použít ve třídě, abyste dalším 

studentům pomohli lépe pochopit Almovo učení o Ježíši Kristu. 

.... 



Alma 10 
Amulekovo svědectví 

Když byl biskup H. David Burton prvním 

Amulek 

rádcem v Předsedajícím biskupstvu, učil: 

"Alma a Amulek naslouchali andělovi. 
Přijali povolání k misionářské službě a 
kázali evangelium. Stáli zpříma tváří v tvář 

protivenství a uvěznění. Jsou to 
\ \. hrdinové, jejichž život stojí za to, 

abychom ho napodobovali" 
(Conference Report, Apr. 1993, 

60; nebo Ensign, May 1993, 47). 
Při četbě o Amulekově obrácení a 

svědectví uvažujte o tom, jak mu jeho 
poznání Ježíše Krista v oné obtížné 
době pomáhalo. Jaké Amulekovy 
vlastnosti byste chtěli napodobovat? 

Porozumění písmum 
Alma 10 

Přičinlivou rukou svou (v. 4) 
- Svou tvrdou, poctivou prací 

Tajemství (v. 5) - Pravdy, 

které mohou být známy 

pouze božským zjevením 

Ukázal (v. 10) - Dal poznat 

Lstivé prostředky (v. 13) -

Prohnané a matoucí způsoby 

kladení otázek a řeči 

Převraceli (v. 18) - Měnili, 

kazili 

Mor (v. 22-23) - Nakažlivá 

choroba 

Spílá, spílal (v. 24, 29) -

Kritizuje, napadá 

V prvé řadě (v. 31) - První 

hodností nebo důležitostí 

Alma 10:22-23 - "Modlitby spravedlivých" 
Když byl president Spencer W. Kimball zastupujícím presidentem 

Kvora dvanácti apoštolů, řekl: "Mnohé hlasy svádějících duchů 

obhajují tělesná potěšení a neomezované fyzické uspokojení. 

Náš svět je nyní v mnohém stejný jako svět, který byl za dnů 

nefitského proroka, který řekl: , ... kdyby nebylo modliteb spra

vedlivých, ... byli byste právě nyní navštíveni naprostým zniče

ním .... ' (Al. 10:22.) Samozřejmě je velmi mnoho bezúhonných a 

věrných, kteří žijí podle všech přikázání a jejichž život a mod

litby chrání tento svět před zničením" (Conference Report, Apr. 

1971,7; nebo Ensign, June 1971, 16). 

Amulekovi předci 

]ozef 
(prodaný do Egypta) 

T 
Manasses 

I 
Lehi 

(odešel z Jeruzaléma) 
T 

Nefi 
I 

Aminadi 
(vyložil nápis na chrámové zdi) 

Vztah otec/syn 

I 
Izmael 

T 
Gidona 

T 
Amulek 

Studium písem 11====:> 

I 
Potomek 

Při studiu Almy 10 proveďte dvě z nÍŽe uvedených činnosti (A-C). 

A Rozhovor s novým obráceným 

Promluvte si s někým, kdo byl nedávno obrácený do Církve, 

o jeho obrácení a svědectví. Porovnejte jeho zážitky se zážitky 

Amuleka v Almovi 10:1-11. Odpovězte na níže uvedené otázky: 

1. V čem se jejich zážitky podobají? 

2. V čem se jejich zážitky liší? 

3. Jak se Alma 10:8 podobá 1. Nefimu 3:7? 

B Napište seznam slov 

1. Při četbě Almy 10:12-32 si vypisujte slova, která popisují 

právníky a soudce v Ammonii. 

2. Proč byli tito učení, bohatí a vlivní lidé tak znepokojeni slovy 

Almy a Amuleka? 

C Vysvětlete 

V Almovi 10:22-23 Amulek učil důležité nauce. Prostudujte si 

tyto verše a odpovězte na níže uvedené otázky: 

1. Co chránilo město Ammonia před zničením? 

2. Jaké příklady ukazují, že tato zásada platí i dnes? 

3. Jakou útěchu a jistotu vám tato zásada dává? 

Alma 11 
Vzkříšení "přijde ke všem" 



Zapřeli byste své svědectví za velký finanční obnos? 
V Almovi 11 zlovolný právnI'k Zezrom zpochybňoval učenI' 
Almy a Amuleka. Vyhledejte, jaký obnos nabídl Amulekovi, 
aby zapřel existenci Boží. Povšimněte si rovněž, jak Amulek 
zahanbil Zezroma. 

Porozumění písmum 
Alma 11 

Počítání (v. 5, 14, 18) -

Způsob počítání 

Znovuzřízení (v. 44) -

Vzkříšení 

Mamon (v. 24) - Peníze 

Uvolněna pouta smrti, uvolní 
pouta této časné smrti (v. 

41-42) - Překonání smrti 

vzkříšením 

Vyzváni (v. 44) - Povoláni, 

aby se zodpovídali, obviněni 

ze špatných skutků 

Oni již více nespatří 
porušitelnost (v. 45) - Nikdy 

znovu nezemřou Časná (v. 42) - Fyzická 

Alma 11 :5-19 - Nefitský peněžní systém 
Níže uvedená tabulka vám pomůže lépe porozumět nefitskému 

peněžnímu systému během vlády soudců. Povšímněte si, že denní 

mzda soudců v té době se rovnala séninu zlata (viz Alma 11:3). 

Nefitské váhy a míry 

Stříbrné mince zlaté mince hodnota v obilí 

Léjach žádná 1/8 míry 

Šiblum žádná 1/4 míry 

Šiblon žádná 1/2 míry 

Sénum Sénin 1 míra 

žádná Ántion 11/2 míry 

Amnor Séon 2 míry 

Ezrom Šam 4 míry 

Onti Limna 7měr 

Alma 11 :38-39 - Jak je Ježíš Kristus také ,Yěčným 

Otcem"? 
Viz oddíl "Porozumění písmům", Mosiáš 15:1-7 (str. 76). 

Studium písem IlIiiiiiiii�p 

Při studiu Almy 11 proveďte činnosti A a B. 

A Počítejte 

Přečtěte si Almu 11:1-9 a vyřešte níže uvedené matematické úlohy: 

1. Kolik měr obilí si mohl nefitský soudce koupit za svou 

jednodenní mzdu? (Viz v. 3, 7.) 

2. Kolik jednodenních mezd představoval onti stříbra? (Viz 

v.l1-13.) 

3. Kolik jednodenních mezd nabídl Zezrom Amulekovi, zapře-li 

své svědectví? (Viz v. 22.) 

4. Jakou částku by podle vašeho odhadu představoval Zezromův 

úplatek dnes? 

5. Proč je informace o nefitském peněžním systému důležitá? 

B Užitečné misionářské verše 

Misionáři dostávají mnoho otázek. Napište, které verše z Almy 

11:36-46 byste použili, abyste odpověděli na níže uvedené otázky: 

1. Jak budu vypadat, až budu vzkříšený? 

2. Kolik lidí, kteří žijí na zemi, bude vzkříšeno? 

3. Co se ode mne vyžaduje, abych mohl vstoupit do nebe? 

4. Až budu vzkříšený, zemřu někdy znovu? 

Alma 12 
Alma učí plánu spasení 

Zezrom 

Porozumění písmum 
Alma 12 

Vědomí (v. 1) - Poznání, 

vzpomínka 

Během života můžete mít 
mnoho příležitostí dělit se 

o evangelium s druhými 
a učit ty, kteří nejsou 
členy Církve. Alma 11 

zaznamenává Amulekovy 
zážitky se Zezromem. Alma 12 

je záznamem toho, jak Alma 

učil Zezroma a okolostojícf 
lidi. Při četbě kapitoly 

12 přemýšlejte, jak 

by dnešní misionáři 

mohli tato učení 
nebo nauky použít 

během svých diskusí. 

Lstivý, lstivost (v. 4) - Chytrý, 

úskočný,prohnaný 

Stav zkušební, přípravný stav 
(v. 24, 26) - Doba zkoušky 

Od založení světa (v. 25) -

V předsmrtelném životě 

Popouzí, popuzení, 
nepopouzeli (v. 36-37)

Poskytovat jinému člověku 

důvod ke hněvu; "první 

popuzení" se může týkat pádu 

lidstva nebo doby, kdy děti 

Izraele reptaly a zvolily si 

zlovolnost poté, co byly Pánem 

osvobozeny z Egypta (viz 

poznámka pod čarou 36a). 

Spílali (v. 4) - Kritizovali, 

uráželi 

Léčka (v. 6) - Past 

Pozornost a píle (v. 9) -

Poslušnost a věrnost 

Cherubíni (v. 21) - Druh 

andělských bytostí 

Prázdné (v. 23) - Zbytečné 

.... 



Alma 12:9-10 - Jak mohu poznat "tajemství Boží"? 
Novodobé zjevení objasňuje, že činíme pokrok krok za krokem. 

Když dodržujeme Boží přikázání a žijeme věrně podle světla a 

pravdy, které již máme, dostáváme více světla a pravdy. (Viz 

NaS 84:44-47; 93:20, 27-28.) 

Alma 12:16-18,32 - Co je druhá smrt? 
Starší Boyd K. Packer, člen Kvora dvanácti apoštolů, vysvětlil: 

"Usmíření bylo pro člověka absolutně nezbytné, aby se očistil 

od hříchu a překonal druhou smrt, která je duchovní smrtí, což 

je odloučení od Otce v nebi. Neboť písma nám říkají, sedmkrát 

nám říkají, že žádná nečistá věc nemůže vstoupit do Boží 

přítomnosti" (Conference Report, Apr. 1988,82; nebo Ensign, 
May 1988, 70; viz také číslo 5 v oddíle "Porozumění písmům", 

Alma 5:9, str. 91). 

Studium písem Illiiiiiiiiiiiiiiiii> 

Při studiu Almy 12 proveďte dvě z níže uvedených činností (A-C). 

A Definujte pojem 

1. Přečtěte si Almu 12:6 a napište tři body, které identifikují 

Satanovy záměry. 

2. Pro každý bod, který jste napsali, uveďte jednu metodu, 

kterou Satan používá dnes, aby stáhl dnešní mladé lidi. 

3. Prostudujte si Almu 12:9-11 a napište definici pojmu 

"řetězy pekla" . 

B Napište proslov 

Představte si, že jste byli pověřeni promluvit na shromáždění 

svátosti na téma "Poslední soud". Napište krátký proslov, 

v němž se budete odvolávat na Almu 12:12-18. Použijte z těchto 

veršů alespoň dva citáty. 

Přečtěte Almu 12:19-27 a 

odpovězte na níže 

uvedené otázky: 

1. Co se stalo, když 

Adam požil ze 

zakázaného ovoce? 

2. Co by se stalo, kdyby 

Adam požil ze stromu 

života poté, co požil ze 

zakázaného ovoce? 

(Viz v. 23.) 
3. Proč je před naším 

vzkříšením a 

soudem nezbytný 

"stav zkušební"? 

(Viz Alma 42:4-5.) 

Alma 13 
Kněžství BožÍ 

Kněžství je pravomoc Boží delegovaná člověku, aby sloužil 
pro spasení Jeho dětí. Nebeský Otec si v předsmrtelném 

životě vybral muže, o kterých věděl, že ve smrtelnosti budou 
schopni Mu pomoci. Jak věděl, koho má vybrat? Alma to 
vysvětlil a pomohl nám pochopit velkou zodpovědnost, která 
spočívá na těch, kteří přijímají kněžství. Po přečtení Almy 
13 budete schopni vysvětlit, proč je kněžství důležité a co 
Pán očekává od těch, již jsou nositeli této moci. 

Porozumění písmům 
Alma 13 

Upnouti mysl vaši na (v. 1) -
Požádat vás, abyste přemýšleli 

o začátku 

Předzvědění BožÍ, 
předzvědění všech věcí (v. 3, 
7) - Boží schopnost znát 

budoucnost předem 

Posvěceni (v. 11) - Očištěni 

od hříchu 

Šat jejich byl omyt doběla 
(v. 11) - Byly jim odpuštěny 

hříchy 

Odpor (v. 12) - Nenávist 

Ovoce hodné (v. 13) - Dobré 

skutky, které uspokojují 

požadavky 

Předobraz (v. 16) - Symbol, 

podoba 

Alma 13:1-18 - "Svatý řád Boží" 
Výraz "svatý řád Boží" nebo jeho formy se v Almovi 13 objevuje 

často. Týká se Melchisedechova kněžství. Před Melchisedechovou 

dobou se toto kněžství nazývalo "Svatým kněžstvím podle řádu 
Syna Božího. 

Ale z ohledu neboli z úcty ke jménu Nejvyšší Bytosti, aby se 

vyhnuli příliš častému opakování jména jeho, oni, církev, nazvali 

v dávných dnech ono kněžství podle Melchisedecha neboli 

kněžstvím Melchisedechovým" (NaS 107:3-4). 

Studium písem 11====:> 

Při studiu Almy 13 proveďte činnost A a činnost B nebo C. 

A Vysvětlete, co to znamená 

Při četbě Almy 13:1-6 shrňte toto poselství vlastními slovy. 

B Rozhovor s nositelem kněžství 

Přečtěte Almu 13:7-13 s někým, kdo je nositelem Melchisedechova 

kněžství. Položte mu níže uvedené otázky a jeho odpovědi zapište: 

1. Co je podle vašeho názoru nejdůležitější naukou v těchto 

verších? 



2. Proč je výsadou být nositelem Melchisedechova kněžství? 

3. Jaké by to bylo, kdyby všichni nositelé kněžství odpovídali 

popisu ve verši 12? 

C Představte církevního vedoucího 

Byli jste požádáni, abyste představili Melchisedecha jako řečníka 

na firesidu. S pomocí Almy 13:14-19 shromážděte určitá fakta, 

která využijete při jeho představení. Zapište si, co byste řekli, 

abyste tohoto velkého muže představili. 

Alma 14 
Poselství evangelia 
popuzuje zlovolné 

Následovat učení Pánových služebníků vyžaduje často 
odvahu. Těžkosti, kterým čelili pokorní v Almovi 14, jsou 
však skutečně pozoruhodné. Můžete být překvapeni tím, 
kolik toho museli noví obrácení a další spravedliví lidé pro 
svou víru vytrpět. Zvláštní pozornost věnujte pocitům, 
které měl Amulek při pohledu na to, co viděl, a tomu, co si 
myslel o Almově síle a moudrosti. Kromě toho si snažte 
představit, co si mysleli zlovolní, když viděli, co se nakonec 
Almovi a Amulekovi přihodilo. 

Porozumění písmum 

Spílali (v. 2, 5, 7) - Kritizovali, 

napadali 

Drásati (v. 6) - Trápiti, trýzniti 

Mučednictví (v. 9) - Utrpení 

a smrt pro víru nebo 

přesvědčení 

Stravováni, stravovány (v. 

9-10,14) - Upalováni 

Síra (v. 14) - Hořící síra, 

symbol úzkosti a muk trpících 

zlovolných 

Rozpukly vedví (v. 27) -

Roztrhly se na dva kusy 

Přímo (v. 28) - Okamžitě 

Alma 14:8-11 - Proč Pán dovoluje, aby spravedliví 

trpěli? 
Mnozí z nás by mohli pociťovat totéž co Amulek, když viděl 

utrpení spravedlivých a pokorných lidí. Alma jemu (i nám) však 

pomohl porozumět tomu, že Nebeský Otec má širší pohled na 

to, co se smrtelným mužům a ženám 

může jevit jako tragédie. Když byl 

starší Spencer W. Kimball členem 

Kvora dvanácti apoštolů, 

vysvětlil to takto: 

"Shledáváme, že mnoho lidí 

je rozzlobeno, když je zabit 

spravedlivý člověk, když je od 

rodiny vzat mladý otec nebo matka 

nebo když dojde k násilné smrti. 

Někteří zahořknou, když se zdá, 

že jejich často opakované modlitby 

nejsou zodpovězeny. Někteří ztrácejí 

víru a zatrpknou, když se zdá, že je 

ignorováno posvátné přisluhování 

svatých mužů ... Kdyby ale byli všichni 

nemocní uzdraveni, kdyby všichni spravedliví byli ochraňováni 

a zlovolní zničeni, celý Otcův program by byl zničen a základní 

zásada evangelia, svoboda jednání, by skončila 

Kdyby byly všechny modlitby okamžitě zodpovězeny podle 

našich sobeckých tužeb a našeho omezeného chápání, potom by 

bylo jen málo, pokud vůbec nějaké, utrpení, bolesti, zklamání 

nebo dokonce smrti; a kdyby toho nebylo, neexistovala by také 

radost, úspěch, vzkříšení, věčný život a božskost" ("Tragedy or 

Destiny", Improvement Era, Mar. 1966, 180, 210; viz také Alma 

60:13; NaS 98:13). 

Studium písem 
Při studiu Almy 14 proveďte činnost A nebo B. 

Vysvětlete zásady 

1. Prostudujte si Almu 14:8-11; 60:13 a citát od staršího Kimballa, 

který se nachází v oddíle "Porozumění písmům" Alma 14:8-11, 

a potom vysvětlete, proč si myslíte, že Alma a Amulek 

nepoužili moci kněžství pro záchranu spravedlivých, kteří 

byli upalováni. Povšimněte si zejména vedení, které Alma 

obdržel od Ducha. 

2. Jak slova staršího Kimballa pomáhají vysvětlit, proč Alma 

a Amulek museli tak dlouho čekat, než jim byla dána moc 

osvobodit se z vězení? (Viz Alma 14:26-29.) 

B Nezodpovězené otázky 

Poté, co zlovolní soudci donutili Almu a Amuleka, aby sledovali 

upálení věrných věřících, pokládali jim mnoho otázek, z nichž 

sedm je zaznamenáno v Almovi 14:14-21. 

1. Najděte tyto otázky a zapište si je do sešitu a potom si napište, 

jak by podle vašeho názoru asi odpověděli Alma a Amulek, 

kdyby považovali za vhodné odpovědět. 

2. Projděte si Almu 14:2-5 a potom si přečtěte 3. Nefiho 14:6 a 

Matouše 27:11-14 a vysvětlete, proč asi odmítli odpovídat na 

otázky zlovolných soudců. 

3. Je nutné odpovědět každému člověku, který se vám vysmívá 

kvůli vašemu přesvědčení nebo který kritizuje Pánovo dílo? 

Proč ano nebo proč ne? 

.... 



Alma 15 
Misie do země Sidom 

Jak jste se dozvěděli v Almovi 14, zlovolní lidé z Ammonie 
některé z těch, kteří uvěřili Almovu poselství, včetně 
Zezroma, vyhnali a další upálili. Alma 15 nám říká, kam 
tito věřící odešli, a co se stalo se Zezromem a Amulekem, 

kteří v Ammonii přišli o vše, co měli. Povšimněte si také, 
co nás tato kapitola učí o účincích viny a moci usmíření. 

Porozumění písmum 
Alma 15 

Soužení (v. 3) - Utrpení 

Drásalo (v. 3) - Trýznilo, 

mučilo 

Studium písem 

Zadržení, zadrženi (v. 17)
Zastavení, zastavit 

Svatyně (v. 17) - Místa 

uctívání 

Při studiu Almy 15 proveďte jednu z níže uvedených činností 

(A-C). 

Co by asi řekl? 

Projděte si Almu 15:1--4 a 

potom napište poselství, 

_ 

které vyjadřuje, co asi 

chtěl Zezrom Almovi a 

Amulekovi říci. 

B Napište zápis do deníku 

Napište zápis do deníku, jako byste byli buď Zezrom, nebo 

Alma vyprávějící o zážitku popsaném v Almovi 15:5-12. 

C Uveďte novodobý příklad 

1. Z Almy 15:16 vypište, co Amulek obětoval, aby sloužil Pánu. 

2. Popište vlastnosti někoho, koho znáte, a kdo byl, podobně 

jako Amulek, ochoten přinést oběť, aby sloužil na misii. 

Alma 16 
Konec města Ammonia 

Alma varoval zlovolný lid v Ammonii, že pokud nebude 
činit pokání, bude zničen (viz Alma 8:16-17; 9:4). Alma 16 
vypráví, jak se toto proroctví naplnilo. Je ironií, že zbytek 
země se těšil velkým požehnáním od Pána, poněvadž Církev 
pod Almovým učením a vedením rostla. Při četbě této 
kapitoly přemýšlejte o tom, čemu nás chtěl Mormon naučit 
na kontrastu mezi příběhem města Amonia a popisem 
požehnání, která přicházela ke spravedlivým. 

Porozumění písmum 
Alma 16 

Zpustošeno, pusté (v. 10-11) 
- Neobydleno 

Synagogy (v. 13) - Místa 

uctívání 

Roubování je připojení větvě jedné 
rostliny ke kmeni jiné rostliny. Je to 
symbol toho, jak jsme spojeni s 
Ježíšem Kristem. 

Studium písem 

Naroubováni na pravý vinný 

kmen (v. 17) - Spojeni 

s Kristem a Jeho Církví 

Rozbroje (v. 18) - Hádky, 

spory 

Zášť (v. 18) - Touha ublížit 

druhým, nenávist 

Spílání (v. 18) - Kritizování, 

urážky 

Nestoudnost (v. 18) -
Smyslné jednání 

Při studiu Almy 16 proveďte jednu z níže uvedených činností 

(A-C). 



A Nakreslete mapu 

1. Do sešitu si nakreslete zjednodušenou verzi mapy zemí Knihy 
Mormonovy, která se nachází na straně 187. V mapě popište 
místa, o kterých je zmínka v Almovi 16:1-8. Potom za pomoci 
šipek a vysvětlivek znázorněte, co se stalo ve verších 1-8. 

2. Čemu nás chtěl Mormon asi naučit z tohoto příběhu? 

B Představte si sami sebe v tomto příběhu 

Přečtěte si, jaký byl život v Zarahemle poté, co "zakládání církve 
se rozšířilo po celé zemi" (Alma 16:15; viz v. 15-21). Popište dvě 
věci, které by se vám na tehdejším životě tam nejvíce líbily. 

C Popište požehnání 

Prozkoumejte si Almu 16 a popište alespoň tři požehnání, která 
by získala vaše obec nebo město, kdyby každý žil podle evangelia. 

Alma 17 
Misie k Lamanitům 

V Mosiášovi 28 toužili čtyři synové krále Mosiáše raději 
sloužit na misii, než by jeden z nich sloužil jako král. Alma 
17 začíná zprávou o jejich misii u Lamanitů, která ukazuje 
úžasné přI'klady toho, co to znamená být misionářem. Při 
četbě příštI'ch několika kapitol věnujte zvláštnI' pozornost 
tomu, co se budete učit o přípravě, skutcích a učenI' 
úspěšných misionáhl. Mějte na paměti, že nemusíte být 
misionáři na plný úvazek k tomu, abyste začali uplatňovat 
to, čemu se učíte. 

Ammon, Aron, Omner, Himni 

Porozumění písmům 
Alma 17 

Pokleslosti (v. 9) - Zlovolnosti Působiště (v. 18) - Pověření 

Studium písem 
Při studiu Almy 17 proveďte činnost A nebo B. 

Najděte schéma 

1. Podle níže uvedeného vzoru si do sešitu nakreslete tabulku. 
Potom prozkoumejte Almu 17:2-3 a do políček napište schéma, 
kterým se synové Mosiášovi řídili, aby získali duchovní sílu. 

Co dělali, 
aby se připravili: 

Jaký byl 
výsledek: 

2. Které z těchto duchovních požehnání byste obzvláště rádi 
obdrželi? Co budete muset dělat, abyste ho obdrželi? 

B Uplatňujte písma 

Uvažujte o níže uvedené situaci: Starší Brown a starší Wilson 
jsou prvními misionáři přidělenými do malého odlehlého města. 
Starosta města zjistil, že tito starší přijeli, a vzkázal jim, že v jeho 
městě nejsou vítáni. Při svém ranním studiu starší čtou Almu 
17. Oba mají pocit, že to, čemu se zde naučili, mají uplatnit ve 
své současné situaci. 

1. Napište konec tohoto příběhu a uveďte v něm, co by podle 
vás mohli oni dva starší dělat, aby uplatnili zásady, kterým se 
naučili v Almovi 17. Snažte se uvést co nejvíce zásad úspěšné 
misionářské práce. 

2. Na konci svého příběhu vypište zásady, které uplatňovali, 
a verše, ve kterých jste jednotlivé zásady našli. 

Alma 18 
Obrácení krále Lamoniho 

Úspěch v misionářské práci často závisí na tom, jak je 
poselství evangelia představeno poprvé. Jak byste začali učit 
evangeliu nějakého krále? Při četbě Almy 18 hledejte dalM 
přI'klady toho, jak efektivně učit druhé evangeliu - co učit 
i jak to učit. 

.... 
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Porozumění písmům 
Alma 18 

Plenění (v. 7) - Krádeže 1 Obratnost (v. 23) - Strategie 

Alma 18:36-43 - Moc nauk evangelia 
Kde začnete, když máte příležitost učit evangeliu někoho, kdo o 
Bohu neví vůbec nic? Povšimněte si, že Ammon začal tak, že 

odpovídal na otázky krále Lamoniho o podstatě Boha (viz Alma 
18:18-28) a potom ho učil o stvoření (viz v. 28-36), o pádu, i o 
hříšném chování jeho předků (viz v. 36-38), a o usmíření, neboli 

ho učil o "plánu vykoupení" (v. 39). Ammonovo rozhodnutí 
čemu učit a v jakém pořadí to učit bylo inspirované a mělo na 
krále Lamoniho mocný účinek (viz v. 42-43). 

Starší Russell M. Nelson, člen Kvora dvanáctí apoštolů, nám 

pomohl porozumět tomu, proč jsou tyto nauky tak důležité: 
"Protože je usmíření ústředním bodem plánu, máme se snažit 

porozumět jeho významu. Dříve než mu budeme schopni 

porozumět, musíme porozumět pádu Adama. A dříve než 
budeme schopni plně ocenit pád, musíme nejprve porozumět 
stvoření. Tyto tři události - stvoření, pád a usmíření - jsou třemi 

prvořadými pilíři Božího plánu a jsou navzájem naukově spjaté" 
(Conference Report, Oct. 1993,45; nebo Ensign, Nov. 1993,33). 

Studium písem 
Při studiu Almy 18 proveďte dvě z níže uvedených činností (A-C). 

A Porovnejte písma s příkladem ze současnosti 

1. Přečtěte si níže uvedený příběh, který vyprávěl starší Robert 
E. Wells, jenž byl členem Sedmdesáti. Jak se tento příběh 

podobá Ammonovu zážitku, který se nachází v Almovi 17-18? 

"Dva starší se setkali s jedním profesorem a učili ho . . .  Jeho 

mysl nebyla pro jejich poselství otevřená, musel ale jít do 

nemocnice na operaci. Když se v nemocnici zotavoval, jeho 
dvůr a zahrada strádaly. Tito dva misionáři pocítili, že mají 
využít svůj přípravný den k tomu, aby mu posekali trávník, 

zastřihli živý plot a zalili květiny. 

Jeho manželka mu o tom pověděla. Vzkázal starším, aby přišli 

do nemocnice, a se slzami v očích řekl: ,Od té doby, co jsem 
dospělý, neudělal nikdy nikdo nic, aby mi s něčím pomohl. ' 

Jeho chování se změnilo. Naslouchal misionářským diskusím. 
Dříve byl skeptický, nyní však se zaujetím naslouchal a byl 

viditelně tišší a pokornější. Poprvé od svého dětství se pomodlil, 

obdržel svědectví a byl pokřtěn" (Conference Report, Oct. 
1985,36; nebo Ensign, Nov. 1985,28). 

2. Jakou službu můžete poskytovat své rodině, v sousedství a 
v obci nebo ve městě v tomto období svého života? 

B Plán pro výuku evangelia 

Ammon seznamoval krále s evangeliem krok za krokem. 

1. Nakreslete si do sešitu tabulku podobnou té, která je uvedena 
zde, a doplňte do každého kroku shrnutí toho, co Ammon 

učil krále Lamanitů v Almovi 18:24-40. 

Obrácení krále 

v.36-40 

Alrna 18:24-27 

2. Vysvětlete, proč se asi Ammon rozhodl učit těmto naukám 

v tomto pořadí (potřebujete-li pomoc, najdete ji v oddíle 
"Porozumění písmům", Alma 18:36-43). 

C Zásady sdílení evangelia 

Napište tři důležité zásady, kterým jste se naučili v Almovi 17-18 
o sdílení evangelia a které mohou používat všichni členové 
Církve - nejenom misionáři na plný úvazek. 

Alma 19 
Manželka krále Lamoniho 

a další jsou obráceni 

Alma 19 zaznamenává některé pozoruhodné duchovní zážitky. 
Mohou se zdát ještě pozoruhodnější, jestliže si znovu přečtete 
v Almovi 17:14-15 popis lidí, mezi nimiž Ammon pracoval. 
Věnujte zvláštní pozornost tomu, čemu Mormon chtěl, 
abychom se z těchto zážitků naučili, je to zaznamenáno na 
konci Almy 19. 



Porozumění písmum 
Alma 19 

Kárali (v. 20-21, 26) -

Odsuzovali, napomínali 

Stud i u m p ísem llliiiiiiiiiiiii� 

Při studiu Almy 19 proveďte činnosti A a B. 

A Proces obrácení 

Alma 19 učí mnohému o procesu obrácení. Odpovězte na níže 

uvedené otázky, pomůže vám to tento proces objevit: 

1. Která jsou nejdůležitější slova a slovní spojení v Almovi 19:6 
a 33, která popisují obrácení krále Lamoniho a jeho služebníků? 

Proč jsou jednotlivá slova nebo slovní spojení, která jste 

vybrali, tak důležitá? 

2. Jak byla podle Almy 19:16-17 obrácena Abiš? 

3. Jak byli podle Almy 19:29-35 obráceni další Lamanité? 

4. Proč se někteří neobrátili? 

Přemýšlejte o tom, která slova, výrazy nebo zážitky v Almovi 19 
se nejvíce podobají procesu vašeho obrácení. 

B Jaké ponaučení z tohoto příběhu vyplývá? 

V Almovi 19:36 prorok-historik Mormon vysvětlil, čemu chce, 

abychom se z Ammonových zkušeností naučili. 

1. Vlastními slovy vysvětlete, co Mormon řekl, že je tím 

ponaučením, a napište alespoň dvě události z Almy 17-19, 
které tuto zásadu ilustrují. 

2. Jaký vliv má tato zásada na váš život? 

Alma 20 
Ammon potkává Lamoniova otce 

Všichni synové Mosiášovi neměli takový misionářský 
úspěch jako Ammon. V Almovi 20 se dočtete o tom, jak 
Ammom"tv bratr Aron a jeho společníci skončili ve vězení. 
Dočtete se také, jak Ammon dosáhl jejich propuštění, když 
bojoval mečem s Lamoniovým otcem! To, co začalo jako 
velice nebezpečná situace, skončilo jako další velká 
misionářská příležitost. 

Porozumění písmum 
Alma 20 

Lstivost (v. 13) -

Vychytralost 

Je žádoucí, aby ses zdržel 
(v. 18) - Nutné, abys přestal 

Odplata (v. 18) - Trest 

Studium písem lliiiiiii�&> 

Při studiu Almy 20 proveďte jednu z níže uvedených činností 

(A-C). 

Rozhovor s misionářem 

1. Projděte si Almu 20:1-5 a vysvětlete, jak Ammon poznal, že 

jeho bratří jsou ve vězení. 

2. Promluvte si s někým ze svého kůlu nebo z okrsku misie, 

kdo sloužil, nebo v současnosti slouží, na misii a požádejte 

ho, aby se s vámi podělil o nějaký zážitek, kdy byl veden 

Duchem. Tento zážitek si stručně zapište do svého sešitu. 

B Dokončete věty 

2. Když zemřeš, pak. .. 

Ammon odvážně hovořil 

k rozhněvanému otci 

krále Lamoniho. Níže 

jsou uvedeny části vět 

vyjadřující jeho slova i 

odpovědi krále Lamoniho. 

Napište si tyto části vět do 

sešitu a vlastními slovy je 

dokončete. Využijte při 

tom to, čemu jste se naučili 

z Almy 20:17-27. Po 

dokončení každé věty 

uveďte, kdo to řekl. 

1. Nezabíjej svého syna. 

Ale učiníš-li tak, bylo 

by lépe, aby ... 

3. Vím, že kdybych zabil svého syna ... 

4. Propusť mé bratry z vězení. .. 

5. Ušetříš-li můj život ... 

6. Protože máš rád mého syna ... 

C Změna srdce 

Použijte přímé citace z Almy 20, abyste odpověděli na otázky 

1 a 2. Otázku 3 zodpovězte vlastními slovy: 

1. Co si otec krále Lamoniho myslel o Ammonovi, když se s ním 

setkal poprvé? 

.... 
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2. Proč změnil svůj názor? 

3. Čemu nás to učí o jednání s těmi, kteří se protiví pravdě? 

Alma21 
Aron a jeho bratří učí Lamanity 

Alma 21-26 je záznamem o misionářské práci Arona, 
Mulokiho a jejich bratří. Jejich zážitky se velice lišily od 
zážith"t Ammona. Při četbě Almy 21 sledujte, v čem se lišily a 
proč. Možná vás překvapí to, kdo jim zp�"tsobil nejvíce potíží. 

Porozumění písmům 
Alma 21 

Ohavnosti (v. 3) - Hříchy; 
myšlenky a skutky, které 
pohoršují Boha 

Synagogy, svatyně (v. 5-6, 
11, 16, 20) - Místa pro uctívání 

Vykoupil (v. 7) - Spasil 

Horliví (v. 23) - Nadšení, 
dychtiví 

Alma 21:3 - Kdo byli Amalekité a lid Amulonův? 
Amalekité byli nefitští odpadlíci. Toto je poprvé, kdy se o 
nich Kniha Mormonova zmiňuje. Lid Amulonův byli potomci 
zlovolných kněží krále Noéma, kteří opustili své rodiny, uprchli 
do pustiny, oženili se s lamanitskými ženami a stali se součástí 
lamanitské společnosti (viz Mosiáš 23:31-35). 

Alma 21:4 - Řád Nehorů 
Informace o řádu Nehoru najdete v oddíle "Porozumění písmům", 
Alma 1:12 (str. 88-89). 

Studium písem 
Při studiu Almy 21 proveďte činnost A nebo B. 

A Napište dopis 1 � 
Po přečtení Almy 21 si do sesitu napište dopis své rodině, I 
jako byste byli Aron, a stručně popište své zážitky. I 

B Váš oblíbený verš 

Přečtěte si Almu 21:9. Představte si, že chcete příteli "odkrývati 
písma" o Spasiteli. ° který verš z Knihy Mormonovy z těch, 
které jste až dosud studovali, byste se s ním podělili? Proč? 

Alma22 
Aron učí krále Lamanitů 

Lamoniův otec 

Misionáři jsou pověřeni učit evangeliu. 
Toto pověření však s sebou nese mnoho 

nejednoduchých úkohl. Misionář se 
musí ptát sám sebe: Co učím? Jak 
mohu lidem pomoci pocítit Ducha? 
Jak odpovím na jejich otázky? Při 
četbě toho, jak Aron učil otce krále 
Lamoniho, hledejte pozitivní příklady 

výuky evangelia. Porovnejte, co 

učil a jak to učil, s Ammonovým 
zážitkem v Almovi 18:22-40. 

Porozumění písmům 
Alma 22 

Velkorysost (v. 3)
Nesobeckost 

Tělesný stav (v. 13)
Smrtelný neboli časný stav 

Zasloužiti (v. 14) - Být něčeho 
hoden nebo na to mít nárok 

Vykořeněn z mé hrudi (v. 
15) - Odstraněn z mého srdce 
nebo duše 

Padl (v. 17) - V úctě klesl dolů 

Upokojeni (v. 25) - Uklidněni 

Alma 22:12-14 - Abychom porozuměli usmíření, 
musíme nejdříve porozumět naukám o stvoření 
a o pádu Adama. 
Starší Bruce R. McConkie, který byl členem Kvora dvanácti 
apoštolů, napsal: "Otcův věčný plán vyžadoval stvoření, pád 
a usmíření, vše vzájemně provázané do jednoho sjednoceného 
celku" (A NelO Witness Jar the Articles oj Faith [1985], 82). 
Dále president Ezra Taft Benson nám pomohl tomu porozumět: 

"Svatí Knihy Mormonovy věděli, že plán vykoupení musí začít 
zprávou o pádu Adama ... 

Tak jako člověk vskutku netouží po jídle, dokud není hladový, 
právě tak netouží po Kristově spasení, dokud neví, proč Krista 
potřebuje. 



Nikdo náležitě a pořádně neví, proč potřebuje Krista, dokud 
nerozumí nauce o pádu a o jeho účinku na celé lidstvo a dokud 
tuto nauku nepřijme. A žádná jiná kniha na světě nevysvětluje 
tuto životně důležitou nauku tak dobře jako Kniha Mormonova 

Přijímáme a učíme to, co nám zjevení říká o stvoření, o Adamovi, 
o pádu člověka a o vykoupení z tohoto pádu skrze usmíření 
Krista? ... 

Rozumíme usmíření a jsme úspěšní, když o něm učíme a kážeme? 
Jaký osobní význam pro každého z nás má Spasitelovo utrpení 
v Getsemanech a na Kalvárii? 

Co pro nás znamená vykoupení od pádu?" (Conference Report, 
Apr. 1987, 106-107; nebo Ensign, May 1987, 85.) 

Stud i u m písem llliiiiiiiiiiiiiiiil> 

Při studiu Almy 22 proveďte činnosti A a B. 

A Identifikujte klíčová slova 

1. Projděte si Almu 22:5-11 a napište pět klíčových slov, která 
představují hlavní myšlenky v této pasáži. 

2. Zakroužkujte slovo, o kterém si myslíte, že je nejdůležitější, 
a vysvětlete, proč jste ho vybrali. 

3. Proč misionáři začínají výukou základních zásad evangelia? 

B Odpovězte na otázku 

1. Jaké jsou podle Almy 22:12-14 tři základní nauky, kterým 
Aron učil krále? (Potřebujete-li pomoc, najdete ji v oddíle 
"Porozumění písmům", Alma 22:12-14.) 

2. Poté, co se král dozvěděl o těchto naukách, položil dvě důležité 
otázky (viz v. 15). Tyto dvě otázky zapište vlastními slovy. 

3. Použijte Almu 22:15-18 jako vzor a napište, jak byste 
odpověděli, kdyby vám tyto otázky položil nějaký přítel. 

Alma 23 
Anti-Nefi-Lehité 

Znáte někoho, kdo byl obrácen k Pánu a k Jeho evangeliu 
prostřednictvím misionářské práce? Jak se tito lidé, když 

přijali evangelium, změnili? Jak studium Knihy Mormonovy 
ovlivnilo váš život? Při četbě Almy 23 si povšimněte, jak 
poselství evangelia změnilo lidi, které učil Ammon. Hledejte 
smlouvy, které uzavřeli, a uvažujte o tom, jak mohou 
ovlivnit jejich budoucnost. 

Porozumění písmům 
Alma 23 

Pleniti (v. 3) - Loupit 

Vysvěcujíce (v. 4) -
Ustanovujíce k posvátnému 
účelu 

Odlišeni (v. 16) - Známi 
nebo identifikováni 

Přátelství (v. 18) - Přátelský 
vztah a komunikace 

Alma 23:17 - Co znamená jméno Anti-Nefi-Lehi? 
Jméno Anti-Nefi-Lehi může znamenat, že noví obrácení se toužili 
podobat Nefimu a Lehimu a možná si vybrali nové jméno, aby 
odráželo jejich spravedlivé touhy. Studie ukazují, že v některých 
jazycích existuje společný kořen odpovídající slovu anti, který 
znamená "před" nebo "tváří v tvář", jako byste stáli před 
zrcadlem. Může mít podobný význam jako slovo napodobení. 

V tomto světle by se jméno Anti-Nefi-Lehité mohlo týkat těch, 
kteří chtějí napodobit to, čemu učili potomci Nefího a Lehiho 
(viz Daniel H. Ludlow, A Companion to Your Study of the Book of 

Mormon [1976], 210). 

Studium písem 
Při studiu Almy 23 proveďte dvě z níže uvedených činností (A-C). 

Opravdové obrácení 

Přečtěte Almu 23:6-13 a odpovězte na níže uvedené otázky: 

1. Čím Lamanité, kteří byli pokřtěni, projevili, že byli obráceni 
k Pánu? 

2. Proč tito Lamanité "nikdy neodpadl[i]" (v. 6)? 

3. Jaké zbraně vzpoury proti Bohu mají lidé "složit" 
v dnešní době? 

B Výuka evangelia 

Prostudujte si Almu 23:4-6 a 
odpovězte na níže uvedené otázky: 

1. Co Aron a jeho bratři používali 
jako hlavní zdroj výuky? 

2. Jaká moc jim při jejich výuce 
pomáhala? 

4 3. Jaké výrazy popisují to, jak 
efektivní jejich výuka byla? 

4. Jaké zážitky posílily vaše 
svědectví? 

C Vysvětlete kdo a proč 

Projděte si Almu 23:6-13,16-18. Vysvětlete, kdo byli lidé, 
kteří na sebe vzali jméno Anti-Nefi-Lehi, a proč byli tak věrní 
v dodržování přikázání. 

.... 



Alma 24 
Dodržení smlouvy 

Porozumění písmum 
Alma 24 

Zásluhy (v. 10) - Spravedlivé 

skutky, usmíření 

Poskvrnění, poskvrněny, 

neposkvrňme (v. 11-13, 15)

Znečištění, skvrna; ve verši 

11 a v prvním výskytu ve 

Přemýšlejte o smlouvách, 
které jste uzavřeli při křtu, 

a o jejich důležitosti. Byli 
byste ochotni vzdát se raději 
svého života, než byste 
porušili své smlouvy? 
Anti-Nefi-Lehité si cenili 
svých smluv více než svého 
života. Při četbě o jejich 
závazku přemýšlejte o tom, 
jakou odvahu vyžaduje 
dodržování vašich smluv 
v dnešním světě. 

verších 12 a 15 je použito 

symbolicky ve významu vina 

nebo hříchy 

Udělil (v. 15) - Dal 

Dotvrzujíce (v. 18) - Slibujíce 

Studium písem IliiiiiiiiiiiiiiiP' 

Při studiu Almy 24 proveďte činnosti A a B. 

A Pravda nebo lež? 

Do sešitu si napište níže uvedená 

prohlášení. Za použití Almy 

24:11-19 označte, která prohlášení 

jsou správná tak, že na konec 

věty napíšete pravda. Nepravdivá 

prohlášení přepište tak, aby se 

z nich stala pravda. 

1. Lidé měli pocit, že jsou 

nejztracenější ze všech lidí 

kvůli tomu, že před svým 

obrácením zabíjeli (viz v. 11). 

2. Anti-Nefi-Lehité si byli jisti, že 

jim bude moci být odpuštěno, 

když půjdou opět do boje (viz 

v.12-13). 

3. Lidé sami odložili zbraně, protože se báli jít do války a být 

zabiti (viz v. 16). 

4. Tito obrácení se rozhodli, že místo aby zabíjeli a kradli, 

nechají Nefity, aby je živili a ochraňovali (viz v. 18). 

5. Jejich obrácení bylo tak silné, že byli ochotni raději zemřít než 

hřešit (viz v. 19). 

B Vytvořte historickou pamětní desku 

Přečtěte si Almu 24:17-26. Představte si, že na místě, kde se tyto 

události staly, byla umístěna pamětní deska. Načrtněte, jak by 

mohla vypadat, a co by na ní asi mělo být napsáno. 

Alma 25 
Naplnění proroctví 

Pán vysílal své proroky, aby sloužili jako Jeho poslové a 
oznamovali Jeho vůli. Někdy předpovídali budoucí události. 
Alma 25 ukazuje s udivujícími podrobnostmi naplnění 
některých proroctví umučeného proroka Abinadiho. Při 
četbě uvažujte o poselstvích dnešního proroka a o tom, proč 
získáváme větší štěstí, když následujeme jeho rady. 

Porozumění písmum 
Alma 25 

Uchvátit (v. 5) -

Nespravedlivě nebo násilím 

se chopit 

Předobraz (v. 10) - Symbol, 

podoba 

Vnější úkony (v. 15) -

Obřady spojené se zákonem 

Mojžíšovým 

Studium písem Illiiiiiiiiiiiiiiiiií-'> 

Při studiu Almy 25 proveďte činnost B a potom činnost A nebo C. 

A Zkontrolujte poznámku pod čarou 

Poznámka pod čarou pro Almu 25:2 vysvětluje, proč byli zničeni 

lidé v Ammonii. Přečtěte si verše uvedené v poznámce pod čarou 

a popište stručně to, co se stalo v Ammonii a proč se to stalo. 

B Jak se proroctví naplnilo? 

1. Abinadi, těsně před svým upálením, pronesl proroctví týkající 

se jeho žalobců a jejich potomstva. Přečtěte si poslední 

Abinadiova slova v Mosiášovi 17:14-19 a napište stručné 

shrnutí jednotlivých prvků jeho proroctví. 



2. Prozkoumejte Almu 25:4-12 
a určete, které události 
naplnily Abinadiova slova. 
Uveďte na svém seznamu 
vedle proroctví číslo verše. 

3. Pohovořte si se svými rodiči, 
učitelem nebo s některými 
jinými dospělými členy 
Církve o prorockých slovech 
proroků posledních dnů, 
která se vyplnila nebo se 
naplňují. To, co se dozvíte, 
si zapište. 

C Najděte klíčové myšlenky 

Mnozí Lamanité se připojili k lidu Anti-Nefi-Lehi a přijali zákon 
Mojžíšův. Najděte v Almovi 25:15-16 výrazy, které vysvětlují, proč 
byl zákon Mojžíšův v té době důležitou součástí evangelia, a 
potom jednou větou shrňte, proč byl onen zákon pro Nefity 
užitečný. 

Alma 26 
"V síle jeho mohu činiti 

všechny věci" 

Misionáři na plný úvazek 
se často vracejí domů 
s velkým nadšením. 
Když se vracejí věrní 
misionáři, jak obvykle 
hovoří o zážitcích ze své 
misie, o lidech, které učili, 
a o Pánu? Při četbě 
Almy 26 si představte, 
že jste při tom, když 
Ammon vypráví o své 
misii. Chvástá se nebo je 
pokorný? Komu připsal 

zásluhu za smlj úspěch? Čemu se z jeho příkladu m�lžete 
naučit o vděčnosti? 

Porozumění písmum 
Alma 26 

Stádo Boží (v. 4) - Církev 

Studium písem 

Snopy shromážděné 

v obilnicích (v. 5) - Týká se 
žní; symbolicky se hovoří o 
obrácených, kteří byli 
přivedeni do Církve 

Shovívavost (v. 16) -
Trpělivost 

Kajícní (v. 4) - Činící pokání, 
pokorní 

Vytrpěli všechna strádání 

(v. 28) - Neměli potřebné věci 

Při studiu Almy 26 proveďte dvě z níže uvedených činností (A-C). 

Doplňte tabulku 

Ammon, aby znázornil své myšlenky v Almovi 26:3-7, použil 
obrazných slov. Překreslete si a doplňte níže uvedenou tabulku: 

Alma 26 Ammonova slova Význam 

v.3 "V nejtemnější propasti" Nejhříšnější stav 

v.3 ,,[Nástroj] v rukou Božích" 

v.s "Pole bylo zralé" 

v.s Sdíleli evangelium 
a měli úspěch 

v.s Obrácení přivedeni 
do Církve 

v.6 Stoj í pevně ve víře 
během pokušení 

v.7 ,,[Pán] žně" 

B Odpovězte vlastními slovy 

Přečtěte si Almu 26:10 a zjistěte, co si Aron myslel, že Ammon činí. 

1. Přečtěte si Almu 26:11-16 a stručně vyjádřete, co si myslíte, 
že Ammon skutečně říkal a činil. 

2. Zaznamenejte příklady z vlastního života, kdy jste obdrželi 
pomoc od Pána. 

C Napište dopis 

1. Přečtěte si Nauku a smlouvy 18:13-16 a napište sliby, které 
Pán učinil těm, již se dělí o evangelium. Najděte v Almovi 
26:1-4,13-14,35 popis slibů, které se podobají těmto slibům 
v Nauce a smlouvách, a vedle každého slibu, který jste vypsali, 
napište číslo verše, ve kterém se o něm mluví. 

2. Napište dopis misionáři, kterého znáte, nebo si pohovořte 
s bývalým misionářem a ocitujte verše z Almy 26, které máte 
nejraději. Požádejte ho, aby vám poslal dopis, v němž by 
stručně popsal největší radost, kterou zažil, když sloužil Pánu. 

.... 



Alma27 
Nový domov pro Anti-Nefi-Lehity 

Skutečnost, že mnozí Lamanité byli obráceni k Pánu a raději 
obětovali vlastní život, než by se opět chopili meče, ukazuje 
jejich podivuhodnou oddanost ,nlči Němu. Při četbě Almy 
24 si povšimněte, že skutky těchto oddaných a kajícných 
Lamanitů přispěly k tomu, že se obrátili ještě další Lamanité. 
Avšak jejich skutky nezapůsobily na každého. Jiní Lamanité 
(a odpadlí Nefité) se i nadále snažili Anti-Nefi-Lehity zničit. 
V Almovi 27 se dozvíte, co o této situaci řekl Pán. Při četbě 
přemýšlejte o rozhodnutí Nefitů. Jak byste hlasovali vy? Proč? 
Jak bychom mohli jejich příklad uplatnit v dnešní době? 
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Studium písem 
Při studiu Almy 27 proveďte dvě z níže uvedených činností (A-C). 

A Jaký byl plán? 

Níže uvedená tabulka vám pomůže sledovat problém, kterému 

Alma čelil, a plán, který se rozhodl provést. Tabulku si překreslete 

do sešitu a potom použijte informace v Almovi 27:1-12 pro její 

doplnění. 

Bezpečnost Anti·Neli·Lehitll 

Problém � 
(viz Alma 27:1-4) "' 

Plán 
(viz v. 5) 

výhody 
1. 
2 . 

Nevýhody 
1. 
2. 
(Viz v. 6-9) 

Jak se došlo . � 
k rozhodnutí ............ 
(viz v. 10-12) 

� .  Cose � skutečně stalo 
(viz v.14-15, 20-26) 

B Jaké jsou požadavky? 

1. Kdo podle Almy 27:18 prožívá největší radost a štěstí? 

2. Kdo nikdy nepozná, zda je učení Almy 27:18 pravdivé, 

či nikoli? Kdo to jistě nepozná? 

3. Použijte pomůcky ve svých písmech a najděte dva další 

požadavky pro to, aby bylo možné prožít velkou radost a štěstí. 

C Identifikujte slova a výrazy 

1. Vypište z Almy 27:27-30 slova a výrazy, které popisují, čím 

se vyznačují Anti-Nefi-Lehité, kteří byli lidem Ammonovým. 

2. Který jejich charakteristický rys byste si zvlášť přáli mít? Proč? 

Alma28 
Nefité brání lid Ammonův 

Dovolit lidu Ammonovu, aby žil v zemi, kde žili Nefité, se 
zdálo správné a vhodné. Co ale kdyby cenou za toto rozhodnutí 
byla ztráta otce nebo bratra v boji za jejich ochranu? Alma 
28 nám ukazuje, s jakou oddaností Nefité pomáhali lidem 
v nouzi a činili to, co věděli, že po nich chce Pán. Zvláštní 
pozornost věnujte posledním verš�lm kapitoly, v nichž nám 
Mormon připomíná, že většina utrpení a bolesti, o kterých 

čteme v Almovi 28, se nemusela stát. Určil skutečnou příčinu 
této a dalších "nerovností" - jinými slovy, proč dochází k 
některým událostem, které skutečně nejsou spravedlivé. Také 
nám připomněl, jak takovým událostem můžeme zabránit . 

Porozumění písmům 
Alma 28 
Bědování (v. 4) - Velký 

zármutek, truchlení 

Tlejí (v. 11) - Rozkládají se, 

hnijí 

Vydáni (v. 11) - Určeni, 

odevzdáni 

Běda (v. 11) - Zármutek, bída 

Studium písem Illiiiiiiiiiiiiiii':> 
Při studiu Almy 28 proveďte činnost A. 

A Určete ponaučení 

V Almovi 28:13 Mormon napsal první ze dvou prohlášení, která 

začínají slovy "a tak vidíme". Potom vysvětlil ponaučení, kterému 

se z popsaných událostí můžeme naučit. Vlastními slovy stručně 

popište ponaučení, kterému učil, a vysvětlete, jak se týká událostí 

zmiňovaných v kapitole. V Almovi 28:14 jsou uvedena dvě další 

prohlášení, která začínají slovy na tak vidíme". Můžete si je 

označit ve svých písmech . 



Alma29 
"Ó, kéž bych byl andělem" 

Služba se ctí na misii poskytuje mnoho cenných zkušeností 
a příležitostí k duchovnímu růstu. Přináší pocit, který 

naplňuje srdce radostí. Při četbě Almy 29 se snažte pocítit 
radost, kterou Alma cítil, když přemýšlel o požehnáních, 
která obdržel on i druzí díky účasti na Pánově díle. Když 
misionáři v dnešní době svou službou žehnají druhým, 
mohou pociťovat stejnou radost. Povšimněte si také, jaký 
účinek měla Almova radost na jeho touhy. 

Porozumění písmum 
Alma 29 

Mařiti (v. 4) - Trápit se, 

pociťovat bolest kvůli něčemu 

Studium písem 1I��iiiit> 
Při studiu Almy 29 proveďte dvě z níže uvedených činností (A-C). 

A Poskytněte rady 

Použijte to, čemu jste se naučili v Almovi 29, a napište dopis, 
v němž byste uvedli rady, které byste mohli dát mladému muži, 

který nastupuje do misijního pole. Uveďte alespoň dvě myšlenky 

z Almy 29 o postojích velkého misionáře. 

B Povšimněte si důležitého slova 

Slovo vzpomínám se v Almovi 29:10-13 objevuje několikrát. 
Jednotlivé výskyty tohoto slova si můžete zvýraznit. 

1. Na co Alma vzpomínal? Proč na tyto věci vzpomínal? 

2. Na co vzpomínáte, když si chcete prohloubit duchovní pocity? 

C Definujte slovo 

Jak podle Almy 29:13-17 Alma definoval úspěch Pánových 

služebníků - například misionáře? (Viz verš Alma 8:15, v němž 

se uvádí to, co anděl řekl Almovi dříve v životě a co mu dává 

důvod k radostí i při zdánlivě neúspěšném úsilí.) 

Alma30 
Antikrist Korihor 

President Ezra Taft Benson nám připomněl, že "Kniha 
Mormonova odhaluje Kristovy nepřátele ... Pokorným 

následovníkům Krista poskytuje 
ochranu před zlými plány, 
strategiemi a naukami 
ďábla v dnešní době. 
Typy odpadlíh"t v Knize 
Mormonově se podobají 
typ�"tm, které máme dnes. 
Bůh se svým nekonečným 
předvídáním vytvořil Knihu 
Mormonovu tak, abychom 
mohli rozpoznat omyl a abychom 
mohli vědět, jak bojovat s falešnými 
vzdělávacími, politickými, 
náboženskými a filosofickými 
představami naší doby" ("The 
Book of Mormon ls the Word of 
God", Ensign, Jan. 1988, 3). 

Zdá se, že Alma 30 je jednou z kapitol, které měl president 
Benson na mysli. Dočtete se v ní o antikristovi, jehož 
argumenty se velice podobaly učení a přesvědčení některých 
lidí v dnešní době. Při četbě hledejte chyby v logice, které 
používal, aby jeho falešné a zlovolné učení vypadalo jako 
něco, co může přijmout každý inteligentní člověk. Tato 
kapitola m�"tže být nesmírně cenná, aby nám pomohla 
rozpoznávat a odmítat falešná učení naší doby. 

Porozumění písmum 
Alma 30 

Jho (v. 13, 28) - Pouto 

Šílené (v. 16) - Pomatené 

Vyšinutí (v. 16) - Nepříčetný 

nebo zmatený stav 

Jak se sebou nakládá (v. 17) 
- Jak ovládá své skutky 

Pozvedali hlavy, 
pozdvihnouti hlavy (v. 18, 
23) - Necítili vinu, byli pyšní 

Převracet (v. 22, 60) - Měnit, 
kazit 

Uchvátil (v. 23) -
Nespravedlivě nebo násilím 

se zmocnil 

Přecpávati se (v. 27, 31-32)
Získávat víc než je potřeba, 
žít v luxusu 

Rozmary (v. 28) - Náhlé 
bezmyšlenkovité touhy 

Spílati (v. 29, 31) -
Kritizovat, urážet 

Rouhání (v. 30) - Mluvit 

neuctívě nebo nedůstojně o 

posvátných věcech 

Nabubřelými (v. 31) -
Hlasitými a silnými 

Nástroje (v. 42) - Plány, 

záměry 

.... 



Oněměl, němota, němý (v. 

47,49,52) - Neschopný řeči 

Tělesné (v. 53) - Světské, 

neduchovní 

Alma 30:12-50 - Kritizování Církve a hledání znamení 
Prorok Joseph Smith učil: "Onen muž, který se pozvedá, aby 

odsuzoval druhé, a který hledá chyby na Církvi a říká, že 

zbloudila, zatímco on sám je spravedlivý, potom můžete s jistotou 

vědět, že tento muž je na nejlepší cestě k odpadlictví; a nebude-li 

činit pokání, jakože Bůh žije, odpadne. Tato zásada je tak správná 

jako ta, kterou pronesl Ježíš, když řekl, že ten, kdo hledá znamení, 

je cizoložník; a ona zásada je věčná, neměnná a pevná jako pilíře 

nebes; neboť kdykoli vidíte člověka hledajícího znamení, 

můžete si být jisti, že to je cizoložník" (Teachings of the Prophet 
Joseph Smith, 156-157). Pravdivost jeho posledního prohlášení 

lze vidět v Almovi 30:18, 53. 

Stu d i u m písem II:iiiiiiiiiiiiiiiiii:> 
Při studiu Almy 30 proveďte činnost A nebo B a potom činnost 

C nebo D. 

A Vysvětlete účinky 

Starší Boyd K. Packer, člen Kvora dvanácti apoštolů, učil: 

"Pravá nauka tomu, kdo ji pochopí, mění postoje a jednání" 

(Conference Report, Oct. 1986,20; nebo Ensign, Nov. 1986, 17). 
Lze také říci, že víra ve falešné nauky změní postoj a jednání 

člověka. To můžeme vidět na příběhu Kormora. 

1. Nakreslete tabulku se čtyřmi sloupečky podobnou té, která je 

uvedena níže. Do prvního sloupečku napište alespoň pět bodů 

nauky nebo učení, které Korihor v Almovi 30:13-18 hlásal 

jako pravdu. Do druhého sloupečku napište, jaký účinek 

bude mít víra v onu nauku na postoj nebo jednání člověka. 

Do třetího sloupečku napište pravou nauku. Potom do 

posledního sloupečku napište, jaký účinek bude tato pravá 

nauka pravděpodobně mít na postoj nebo jednání člověka. 

Účinky pravé a falešné nauky 

Korihorova Účinky Pravá Účinky 
falešná na postoj nauka na postoj 
nauka a jednání a jednání 

2. Jak podle Almy 30:17-18 Korihor ovlivňoval, nebo doufal, že 

ovlivní, postoje a jednání lidí? 

B Odhalte problémy v logice 

Když se lidé přou, často používají logiku, aby dokázali rozumnost 

svého stanoviska. Logický argument však začíná určitými 

myšlenkami, o jejichž pravdivosti je člověk přesvědčený nebo 

o nichž předpokládá, že jsou pravdivé. Korihor nebyl výjimkou. 

V Almovi 30:12-18 dospěl ke dvěma "logickým" závěrům. Lze 

je identifikovat jako důsledek jeho logiky a argumentů, když 

řekl "tudíž" neboli jinými slovy "musíme dojít k logickému 

závěru, že". 

1. Identifikujte Korihorův závěr ve verši 15. Potom identifikujte, 

co přepokládal, že je pravda, aby došel k onomu závěru. 

2. Identifikujte Korihorův závěr ve verši 17. Potom identifikujte, 

co přepokládal, že je pravda, aby došel k onomu závěru. 

3. V čem je problém Korihorových předpokladů o tom, co je 

pravda? 

4. Kormor se zeptal věřících, jak s jistotou vědí, že to, v co věří, 

je pravdivé. Na totéž bychom se mohli zeptat Kormora. 

Povšimněte si, na co se ho Alma zeptal ve verši 40. Jaké důkazy 

potom Alma uvedl ve verších 41 a 44, že to, čemu on, Alma, 

věří, je pravda? 

C Jak se to říká dnes? 

Vypište pět prohlášení, která Korihor učinil v Almovi 30:12-18, 
23-28, která lidé stále používají jako argumenty proti pravdivému 

evangeliu Ježíše Krista v dnešní době. Vedle každého Korihorova 

prohlášení napište, jak lidé používají stejný argument v 

dnešní době. 

D Podpořte tento závěr 

V Almovi 30:60 Mormon vysvětlil, co chce, abychom se z 

Korihorova příkladu naučili. Použijte to, čemu jste se naučili 

v Almovi 30, a zhotovte seznam toho, co podporuje pravdivost 

Mormonova prohlášení. 

Alma31 
Misie k Zoramitům 

Na konci Almy 30 čteme, že Korihor zemřel, když žebral 
mezi lidem zvaným Zoramité. V Almovi 31 čteme o Almovi 
a dalších, jak jdou mezi ně kázat evangelium. I když Zoramité 
Korihora ušlapali, mnohé jeho myšlenky se objevily v jejich 
náboženství. Při četbě této kapitoly je hledejte. V Almovi 31 

se také dočtete o dvou protikladných modlitbách. Při četbě 
uvažujte o tom, co tyto modlitby odhalují o lidech, kteří je 
pronášeli. 

Porozumění písmům 
Alma 31 

Zvěsti (v. 1) - Zprávy, 

informace 

Přátelství (v. 4) - Přátelský 

vztah a komunikace 

Odštěpenci (v. 8) -
Vzbouřenci, přeběhlíci 

Vyvolil (v. 16-17) - Zvlášť 

vybral 

Zarmoutilo se (v. 24) - Bylo 

smutné 

Nadutí (v. 27) - Naplnění 

pýchou a marnivostí 



Nevěra (v. 30) - Ztráta 
oddanosti nebo věrnosti 

Položil ruce své na všechny 

(v. 36) - Vložil na ně ruce a 
udělil jim kněžské požehnání 

Alma 31:3 - Zoramité 

V Knize Mormonově jsou dvě skupiny 
lidí, které se nazývají Zoramité. První 
byli potomci Zorama, Labanova 
služebníka, který odešel z Jeruzaléma 
s Nefim. Druhou byli následovníci 
odpadlého Nefity, který se jmenoval 
Zoram, který vedl svůj lid při vzpouře 
proti Nefitům a cestám Páně. 

Alma 31:5 - Moc slova 

Je zajímavé si povšimnout, že se Alma snažil vyřešit politický 
problém duchovní léčbou. Nefité se obávali, že by Zoramité 
mohli podněcovat Lamanity k válce proti Nefitům. Alma měl 
pocit, že nejlepším způsobem, jak tomu předejít, je kázat 
Zoramitům evangelium, aby mohli pocítit změnu srdce. Alma 
se rozhodl řešit příčinu problému, nikoli příznaky. 

President Ezra Taft Benson v proslovu nazvaném "Moc slova" 
radil nositelům kněžství, aby pracovali v Církvi na kořenech 
problémů. "Často vynakládáme velké úsilí ve snaze zvýšit úroveň 
aktivity v našich kůlech. Pilně pracujeme, abychom zvýšili počet 
procent těch, kteří se účastní shromáždění svátosti. Pracujeme, 
abychom dosáhli vyššího procenta našich mladých mužů na 
misii. Snažíme se zlepšit počty oddaných v chrámu. Toto vše 
je chvályhodné úsilí a je důležité pro růst království. Když ale 
jednotliví členové a rodiny budou pravidelně a důsledně ponořeni 
do písem, tyto ostatní oblasti aktivity se automaticky dostaví. 
Svědectví porostou. Oddanost se bude posilovat. Rodiny se budou 
upevňovat. Osobní zjevení bude proudit" (Ensign, May 1986, 81). 

Studium písem 
Při studiu Almy 31 proveďte dvě z níže uvedených činnosti (A-C). 

A Napište příklad 

V Almovi 31:5 čtete, že Alma věřil, že slovo Boží má moc 
inspirovat lidi, aby dělali to, k čemu je meč ani žádný jiný nástroj 
nemůže donutit. Uveďte příklad z vlastního života ukazující, jak 
vás písma nebo učení církevních vedoucích motivovala jednat 
způsobem, ke kterému by vás nikdo nemohl donutit. 

B Spojte 

Napište výrazy z Almy 31:8-20, které ukazují, jak se zlovolná 
učení a praktiky Zoramitů podobaly tomu, čemu učil Korihor. 
Za každý výraz napište číslo verše z Almy 30, ve kterém Korihor 
té myšlence učil. 

C Porovnejte 

Porovnejte postoj a modlitbu Zoramitů v Almovi 31:13-18, 23 
s postojem a modlitbou v Almovi 31:24-38. Do svého porovnání 
zahrňte alespoň dva důležité body, ve kterých se lišily. Zakončete 

tím, že napíšete, co se podle vás mají dnešní čtenáři naučit o 
zásadě modlitby. 

Alma 32 
Experiment se slovem 

V Almovi 31 se dočtete o misionářské práci mezi Zoramity. 
Kdybyste byli Almou, čemu byste je chtěli učit? Jak byste 
tomu učili? 

Alma 32 je oblfbenou kapitolou misionářů, protože pomáhá 
vysvětlit lidem, které učí, jak mohou dojít poznání pravdivosti 
zásad evangelia. Není však určena pouze pro zájemce o Církev. 
Každý z nás - nehledě na úroveň duchovnosti - m�lže 
uplatňovat zásady, kterým nás Alma v této kapitole učil. 

Porozumění písmům 
Alma 32 

Hrubost (v. 2) - Prostota, 
jednoduchost 

Struska (v. 3) - Něco, co má 
malou hodnotu nebo je málo 
užitečné 

Kajícní (v. 7) - Činící pokání, 
pokorní 

Udílí (v. 23) - Dává 

• 

Zahanbují (v. 23) - Matou 

Povzbudíte své schopnosti 

(v. 27) - Budete bdělí a pozorní 

Dřímá (v. 34) - Není aktivní, 
je nevyužitá 

Rozeznatelné (v. 35) -
Srozumitelné, zjevné 

Alma 32:21-22 - Jaký je rozdíl mezi přesvědčením, 

vírou a znalostí? 

Přesvědčení může být pasivní, pouhé přijímání, že je něco 
pravdivé, zatímco víra je aktivní. Víra vyžaduje přesvědčení a 
důvěru. Dodává nám sebedůvěru a zaujetí a motivuje nás k činu. 
Nemůžeme mít víru bez přesvědčení, ale můžeme být o něčem 
přesvědčeni a nemít víru. Proto mít pouze přesvědčení, že Ježíš 
je Kristus, nestačí. Aby evangelium žehnalo našemu životu, 
musíme mít víru, která nás motivuje k tomu, abychom Ho 
následovali. Znalost, stejně jako přesvědčení, potřebuje čin, aby 

.... 



nám prospěla. Pouhé vědění, že nám něco může pomoci nebo 

uškodit, není k ničemu, pokud podle této znalosti nejednáme. 

Existuje zvláštní znalost, která přichází, když používáme víru a 

snažíme se žít podle evangelia. Když s vírou jednáme podle svého 

přesvědčení, duch se dotýká našeho srdce a mysli. Obdržíme 

duchovní svědectví od Ducha Svatého, který nám umožňuje říci 

"víme", že Kristus je naším Spasitelem a že Církev je pravdivá. 

(Viz James E. Talmage, Články víry, str. 96-104.) 

Studium písem II=-=> 

Při studiu Almy 32 proveďte dvě z níže uvedených činností (A-C). 

A Mistrovství v Písmu - Alma 32:21 

1. Napište příklad, který ilustruje, jak poslušnost Božích přiká

zání ukazuje víru člověka. Ve svém příkladu se soustřeďte 

na to, jak se projevuje to, když člověk nemá "dokonalou 

znalost", ale má ,,[naději] ve věci, které nejsou viděti, které 

jsou však pravdivé". 

2. Předpokládejte, že hovoříte o víře s přítelem. Uvedli jste 

Almovu definici víry v Almovi 32:21. Přítel se potom zeptal: 

"Jak ale poznáš, že něco, co není vidět, je pravdivé?" Jak 

byste odpověděli? Uveďte konkrétní příklad něčeho, o čem 

víte, že je pravdivé, ale co není vidět. 

B Napište pokyny 

Napište seznam jednotlivých kroků pro "experiment", který 

Alma popsal v Almovi 32:27-43. Nezapomeňte varovat před 

tím, co člověku zabrání dosáhnout správných výsledků. 

C Najděte a vysvětlete opakující se myšlenku 

Najděte tři slova, která se vyskytují v každém verši Almy 

32:41-43. Vysvětlete, jak důležitý je každý z těchto tří atributů 

nebo vlastností v průběhu duchovního růstu a poznávání. Tato 

slova si můžete označit v písmech. 

Alma33 
Slova, která mají zasadit 

V Almovi 32 Alma učil Zoramity o procesu růstu duchovní 

víry a znalostí. Povzbudil je, aby si do srdce zasadili pravdy 
evangelia prostřednictvím slova Božího, a vysvětlil, jak malé 
semínko slova Božího může vyrůst v mocný strom světla, 
radosti a věčného života. V Almovi 33 čteme o konkrétních 

pravdách evangelia, které chtěl, aby v té době "zasadili". 
Povšimněte si, jak Almovo učení konkrétně odpovídalo na 
otázky a problémy, které viděl mezi Zoramity v Almovi 31-32. 

Porozumění písmum 
Alma 33 

Udělil (v. 16) - Dal 

Předobraz (v. 19) - Symbol, 

podoba 

Nedbalí (v. 21) - Leniví 

Alma 33:3-17 - Zenos a Zenok 
Viz oddíl "Porozumění písmům", 1. Nefi 19:10 (str. 27). 

Alma 33: 18-22 - Proč Mojžíš vztyčil hada na holi? 
Starší Bruce R. McConkie, který byl členem Kvora dvanácti 

apoštolů, učil: "Mojžíš, v pustině, když Pán mezi ně seslal ,ohnivé 

hady', takže mnozí lidé v Izraeli byli uštknuti a zemřeli, zhotovil 

měděného hada a upevnil ho na hůl. Potom všichni, kteří byli 

uštknuti jedovatými lezoucími tvory a kteří s vírou pohlédli na 

měděného hada, žili; ostatní zemřeli. Proč? Protože to Mojžíšovi 

bylo Bohem přikázáno, a tato věc byla obřadem v Izraeli -

obřadem vykonávaným v podobenství skutečnosti, že zaslíbený 

Mesiáš bude pozdvižen na kříž a všichni, kteří na něho s vírou 

pohlédnou, budou žít - ostatní zemřou" (The Martal Messiah: 
Fram Bethlehem to Calvary, 4 vols. [1979-1981], 1:476-477). 

Studium písem 
Při studiu Almy 33 proveďte činnost A nebo B. 

A Pánova řešení 

1. V Almovi 31:8-23 a 32:2-5 čteme o problémech Zoramitů a o 

způsobech, kterými mnozí z nich zbloudili. Identifikujte alespoň 

dva jejich problémy a falešná učení a potom z Almy 33 stručně 

napište Almovo učení, které poskytuje odpovědi nebo řešení 

na jednotlivé problémy, které jste si vypsali. 

2. Proč bylo pro Almu důležité učit Zoramity o experimentování 

se slovem Božím (v Almovi 32) předtím, než jim poradil 

způsoby, jak mohou své problémy vyřešit (v Almovi 33)? 

B Had na holi 

1. Přečtěte Numeri 21:4-9 a Almu 33:18-22 a vysvětlete, 

jak byl had na holi předobrazem (symbolem) Ježíše Krista 

(potřebujete-li pomoc, najdete ji v oddíle "Porozumění 

písmům", Alma 33:18-22). 

2. Když budete hledět na Krista nebo se k Němu obrátíte, jak 

vám to může v životě pomáhat? 

Alma34 
Věčný plán vykoupení 

Ztratili jste se někdy? V Almovi 34 Amulek svědčil o tom, 
že kdyby nebylo Spasitelova usmíření, celé lidstvo by zemřelo 
dvěma různými zp�lsoby smrti a bylo by na věky ztraceno. 



Tak závažné jsou účinky Adamova pádu na celé lidstvo. Při 
četbě přemítejte o tom, jak nám usmíření Ježíše Krista pomáhá 
tyto dvě smrti překonat. Abychom obdrželi všechna požehnání 
Božího plánu vykoupení, musíme se na tom podílet tím, že 
budeme dělat to, co po nás Nebeský Otec požaduje. Mějte to 
na paměti. Hledejte to, co musíte dělat, abyste Jeho plán 
naplnili. 

Porozumění písmům 
Alma 34 

Odštěpení se (v. 2) - Vzpoura, 

odpadlictví 

Každá literka i čárka (v. 13) -
I nejmenší část (literky a čárky 

jsou nejmenší písemné 

symboly v hebrejské řeči) 

Struska (v. 29) - Odpad, 

něco, co má malou hodnotu 

nebo je málo užitečné 

Poddanými (v. 35)
Ovládanými 

Nespílali (v. 40) - Neuráželi, 

nekritizovali 

Alma 34:9-14 - ,)feliká a poslední oběf" 
Amulek učil, že pouze "oběť nekonečná a věčná" bude mít moc 

vykoupit Boží děti z Adamova pádu, který na svět uvedl hřích 

a smrt (viz Alma 34:10-12). Starší Russell M. Nelson učil: ,,Ježíš 

byl jediným, kdo mohl nabídnout takové nekonečné usmíření, 

protože se narodil ze smrtelné matky a nesmrtelného Otce. Díky 

tomuto jedinečnému právu prvorozenství byl Ježíš nekonečnou 

Bytostí" (Conference Report, Oct. 1996,46; nebo Ensign, Nov. 

1996,35). 

Alma 34:32-34 - Proč je důležité činit pokání 

a připravovat se v tomto životě? 
Starší Bruce R. McConkie učil: "Tento život je dobou, která 

je lidem dána, aby činili pokání a připravovali se na setkání 

s Bohem. Ti, kteří mají v tomto životě příležitost přijmout pravdu, 

jsou povinni ji uchopit, jinak jim bude odepřeno plné spasení. 

Naděje na odměnu prostřednictvím takzvaného pokání na 
smrtelné posteli jsou marné" (Mormon Doctrine, 631). 

Stud i u m písem llliiiiiiiiiiiiiiii=> 
Při studiu Almy 34 proveďte dvě z níže uvedených činností (A-D). 

A Z čeho se skládá svědectví? 

Alma 34:8-16 zaznamenává část Amulekova svědectví. 

1. Projděte si každý z nÍŽe uvedených úseků písem z Almy 34 a do 

sešitu si napište, co znamenají: verše 8-9; 10-12; 13-14 a 15-16. 

2. Vysvětlete, co bylo základem Amulekova svědectví. 

3. Která část Amulekova svědectví je rovněž součástí vašeho 

svědectví? 

B Napište dopis 

Přítelkyně vám říká, že se již nemodlí, protože nemá pro modlitbu 

soukromí a protože neví, o co by se modlila. Prostudujte si Almu 

34:17-27 a napište jí dopis založený na radě Amuleka, který 

v pěti bodech doporučuje, kde, kdy a o co by se mohla modlit. 

Mistrovství v Písmu - Alma 34:32-34 

Děláte si starosti o přítele, který nedodržuje přikázání. Jeho 

výroky jsou uvedeny níže. Zapište si je do sešitu. Potom na 

každý napište odpověď. Do své odpovědi zahrňte slova nebo 

výrazy z Almy 34:32-34. 

1. "Pokání učiním před misií, ale do té doby si chci užít trochu 

legrace." 

2. "Kdybych zemřel, vždycky mohu činit pokání v duchovním 

světě. Není tu od toho?" 

D Napište si kvíz 

Pro každý verš v Almovi 34:37--41 napište otázku, kterou lze tímto 

veršem zodpovědět. Za každou otázkou uveďte svou odpověď. 

Alma 35 
Zoramitští obrácení 
prchají do Jeršonu 

život podle evangelia od nás někdy vyžaduje obtížné změny 
v životě. Někdo musí změnit práci, někdo si musí vybrat 
nové přátele nebo se dokonce přestěhovat. Při četbě Almy 35 

si povšimněte obtížných změn, které vstoupily do života 
Zoramitů, kteří uvěřili ve slova Almy a Amuleka, a jak jim 
Pán připravil cestu, aby našli radost v evangeliu. Přemýšlejte 
o tom, jak by vám to mohlo dodat naději, když čelíte 
překážkám. 

Porozumění písmům 
Alma 35 

Lstivost (v. 3) - Vyznání 

Vychrlil (v. 9) - Pronesl, 

vyjádřil 

Zatvrzovati (v. 15) - Stávat se 

netečným vůči spravedlivosti 

.... 



Studium písem II��> 

Při studiu Almy 35 proveďte jednu z níže uvedených činností 
(A-C). 

A Odhalte tajný plán 

Představte si, že jste špion, který pronikl mezi zoramitské 
vedení. Po přečtení Almy 35:1-6 si napište poznámky popisující 
zlovolný plán Zoramitů a to, jaký vliv bude mít na ty, kteří žijí 
podle zásad evangelia. 

B Napište novinovou zprávu 

Přečtěte si Almu 35:7-12 a napište novinovou zprávu o krizi 
v Jeršonu. Uveďte níže uvedené body: 

1. Titulek. 

2. Příklad hrozeb, které mohly být "vychrleny" Zoramity. 

3. Shrnutí ammonitské odpovědi, a jak by mohla zlepšit určité 
poměry v místě, kde žijete. 

C Popište pocity 

1. Přemítejte o Almovi 35:14-16 a popište, jaké měl Alma kvůli 
této situaci pocity a co se rozhodl udělat. 

2. Jak se to podobá tomu, co nás učí proroci posledních dnů 
o přípravě našich rodin na obtížné časy, které jsou do 
budoucnosti prorokovány? 

Alma 36 
Alma učí Helamana 

O svém obrácení 

Jak milující otec připravuje své děti na to, aby odolávaly 
Satanovým pokušením? Jak je může inspirovat, aby toužily 
po požehnáních evangelia více než po časných vábeních světa? 

Alma 36-42 zaznamenává rady proroka Almy jeho synům. 
S modlitbou si tyto kapitoly prostudujte, abyste pochopili, 
co Alma chtěl, aby jeho děti věděly a dělaly. Pravdy, kterým 
učil, jsou přísliby našich časných a věčných požehnání, 
která přesahují vše, co může Satan nabídnout. 

Porozumění písmům 
Alma 36 

Časného (v. 4) - Fyzického, 
smrtelného 

Tělesná mysl (v. 4) - Světská 
moudrost 

Alma 36:18 - Žluč hořkosti 

Trýznit (v. 12, 14, 16-17)
Mučit, trápit 

Drásat (v. 12, 17, 19) - Mučit, 
pociťovat bolest 

Pronikavé (v. 21) - Intenzivní 

"Žluč hořkosti" zažíváme, když pociťujeme výčitky nebo 
hluboký zármutek kvůli tomu, co jsme udělali špatného. Ne 
každý si ale tyto výčitky připouští. President Spencer W. Kimball 
učil, že "ti, kteří se rozhodnou pro tuto alternativu, se nakonec 
stanou bezcitnými a ztratí touhu činit pokání. Druhou alternativou 
je dovolit výčitkám, aby [nás] vedly k naprostému zármutku, 
potom k pokání a nakonec k odpuštění" ("The Gospel of 
Repentance", Ensign, Oct. 1982,4). 

Studium písem 
Při studiu Almy 36 proveďte dvě z níže uvedených činností (A-C). 

A Pamatuj na zajetí svých otců 

Alma 36 začíná a končí Almovou radou jeho synu Helamanovi, 
aby pamatoval na zajetí jejich otců a na to, jak byli nakonec 
vysvobozeni mocí Boží (viz Alma 36:2, 28-29). Povšimněte si, 
jak Alma použil vlastní život jako příklad této zásady. 

1. Přečtěte si Almu 36:6-16 a popište, v jakých zajetích Alma byl. 

2. Přečtěte si verše 17-21 a popište, jakými způsoby moc Boží 
Almu vysvobodila. 

3. Napište stručný odstavec vysvětlující, jak vám tyto události 
pomáhají věřit v Boží moc vysvobodit vás ze životních zkoušek, 
které jakoby vás držely v zajetí. 

B Identifikujte kroky 

Na základě Almy 36:13-24 uveďte důkaz toho, že Alma prošel 
každým z níže uvedených kroků pokání: 

1. Uvědomit si hřích 

2. Pocítit zármutek podle Boha 

3. Vyznat hřích 

4. Podniknout nápravu (nahradit to, co bylo ztraceno) 

C Vysvětlete klíčový výraz 

Přemítejte o požehnáních uvedených v Almovi 36:25-29. Pro 
každý jednotlivý níže uvedený výraz nebo slovo stručně uveďte 
požehnání s ním spojená a vysvětlete, proč jsou tato požehnání 
důležitá: 

1. "Zrozeni z Boha" (v. 26) 
2. "Oporu" (v. 27) 
3. "Mne pozvedne" (v. 28) 



Alma 37 
"Uč se moudrosti v mládí svém" 

Používali jste někdy kompas? K čemu vám kompas může 
sloužit? Jsou období, kdy potřebujeme duchovní kompas, 
aby nás vedl a provázel. Pán nám poskytl duchovní 
kompas. Při četbě Almy 37 hledejte, co je tím duchovním 
kompasem a jak vám může být užitečný v dnešní době. 

Porozumění písmum 
Alma 37 

Zahanbují (v. 6) - Matou 

Zdržím (v. 11) - Přestanu 

Překladatelé (v. 21) - Urim a 

Thumim (viz Průvodce 
k písmům, "Urim a Thumim", 

str. 177-178) 
Gazelem (v. 23) - Zjevně 

jméno dané neznámému 

vidoucímu 

Hnusili (v. 29) - Nenáviděli 

Nedbalí (v. 41, 43, 46) - Leniví 

Blaženost (v. 44) - Velká 

radost 

Údolí (v. 45) - Symbol 

smrtelného života 

Alma 37:21-31 - Dvacet čtyři desek a tajná spolčení 
Alma varoval Helamana, aby ochraňoval jareditský záznam 

(dvacet čtyři zlatých desek), aby přísahy, znamení a smlouvy 

tajných spolčení, které zničily Jaredity, nemohly být známy mezi 

Nefity. Starší Bruce R. McConkie napsal: "Po všechny následující 

věky existovaly skupiny, organizace, církve a vlády mající 

podobné tajné přísahy a cíle - všechny inspirované Satanem" 

(Mormon Doctrine, 471). 

Stud i u m písem llliiiiiiiiiiiiiiit> 

Při studiu Almy 37 proveďte činnost A nebo B a činnost C. 

Mistrovství v Písmu - Alma 37:6-7 

Zdá se, že někteří lidé si myslí, že písma jsou jenom spisy 

o minulosti a že jim dnes nemohou nijak pomoci. 

1. Projděte si Almu 37:6-7 a uveďte jeden příklad "malých 

a prostých" veršů z písem, které byly požehnáním ve 

vašem životě. 

2. Prozkoumejte Almu 37:8-20 a vypište alespoň tři "moudré 

záměry", pro něž jsou písma zachovávána, a stručně uveďte, 

jak tyto záměry mohou požehnat lidi v dnešní době. 

Mistrovství v Písmu - Alma 37:35 

Přemýšlejte o Almovi 37:35 a o tom, jak byste tomuto verši učili 

pětileté dítě. Napište si osnovu toho, o čem byste mluvili, a nechť 

informace ve verších 36-37 jsou oporou vašich myšlenek. 

C Napište pokyny 

V Almovi 37:38-47 Alma přirovnal Liahonu, neboli ukazatel, 

k písmům, neboli "slovům Kristovým". 

1. Projděte si tyto verše a napište soubor pokynů o tom, jak 

používat Liahonu. 

2. Vysvětlete, jak vám tyto pokyny mohou také pomoci lépe 

používat písma. 

Alma 38 
Alma radí svému synu Šiblonovi 

Almovy rady synu Šiblonovi byly stručné (pouhá jedna krátká 
kapitola), ale mocné. Pečlivě si ji prostudujte a seznamte se 
s tím, jaké měl Šiblon silné i slabé stránky. Také hledejte to, 
jak byste mohli přinášet radost svým rodičům. 

.... 



Porozumění písmům 
Alma 38 

Pouta (v. 4) - Okovy 

Úzkost (v. 8) - Bolest, 
zármutek, utrpení 

Umírněný (v. 10) - Mírný, 
ovládající se 

Panovačnost (v. 12) - Síla 

Alma 38:12 - "Abys držel na uzdě všechny vášně své" 

Účelem uzdy je ovládat a řídit 
koně, nikoli ho trápit nebo 
zahubit. To je také význam rady, 
abychom "drželi na uzdě" své 
vášně. "Je sebezapírání moudré 
proto, že je na našich vášních 
něco špatného, nebo proto, že je 
na nich něco dobrého? Alma 
svého syna učil: ,Hleď také, abys 
držel na uzdě všechny vášně své, 
abys mohl býti naplněn láskou.' 
(Alma 38:12; zvýraznění přidáno.) 
Neřekl, že máme své vášně 
odstranit nebo dokonce potlačit, 
ale držet je na uzdě - zapřáhnout 
je, usměrňovat a zaměřovat. 

Proč? Protože sebekázeň vytváří podmínky pro bohatší, hlubší 
lásku" (Bruce C. Hafen and Marie K. Hafen, The Belonging Heart 
[1994], 302). 

Studium písem 
Při studiu Almy 38 proveďte činnost A nebo B. 

A Obraťte slabost v sílu 

1. Do sešitu si nakreslete dva sloupečky a jeden označte 
"Šiblonovy silné stránky" a druhý "Varování daná Šiblonovi". 
Přečtěte Almu 38:1-5,10-15 a vypište jeho silné stránky a to, 
před čím byl varován. 

2. Přečtěte si Etera 12:27 a vysvětlete, jak nás může posílit to, 
když dbáme na varování svých vedoucích. 

B Napište dopis 

Alma učil svého syna Šiblona procesu toho, jak získávat 
duchovní poznání. 

1. Do sešitu si nakreslete tabulku podobnou té, která je uvedena 
níže, ale vynechejte otázky. Při procházení Almy 38:6-9 hledejte 
odpovědi na tyto otázky a do políček napište verš nebo verše, 
které na ně odpovídají. 

Jaká je jediná cesta, kterou můžeme být spaseni? 

t 
Čím Alma prošel, aby obdržel odpuštění hříchů? 

t 
Jak Alma popsal zrození, kterým lidé procházejí, 

když činí pokání? 

t 
Jak ti, kteří se zrodili z Boha, dostávají větší 

duchovní poznání? 

t 
Duchovní poznání 

2. Do sešitu si napište dopis příteli a popište v něm, jak získat 
duchovní poznání. 

Alma 39 
Závažná povaha 

pohlavního hříchu 

Alma byl potěšen svými syny Helamanem a Šiblonem. 
Netěšilo ho však nemorální chování syna Koriantona. Alma 
znal bolest spojenou s hříchem a chtěl, aby se druzí této 
bolesti vyvarovali (viz Alma 36:11-16). V důsledku toho 
musel Koriantonovi říci něco více než ostatním synům. 
Povšimněte si, co Alma radil svému synovi, aby překonal 
své hříchy. 

Porozumění písmům 
Alma 39 

Co mne zarmoutilo (v. 3) -
Způsobilo bolest, znepokojilo 

Nevěstka (v. 3) - Nemorální 
žena, prostitutka 

Nedrásal (v. 7) - Netrýznil, 
nemučil, hluboce nermoutil 

Zapřel (v. 9) - Odepřel, přestal 

Zdržel (v. 12) - Abys nečinil 

Zvěsti (v. 15) - Zprávy 



Alma 39:5-6 - Jak závažné jsou pohlavní hříchy 

v očích Páně? 
První předsednictvo v poselství 
přečteném během generální 
konference v říjnu 1942 prohlásilo: 

"Pohlavní hřích ... stojí svou 
závažností za vraždou ... 

Nemůžete se spojovat 
v nemanželských, nezákonných 
sexuálních vztazích ... a uniknout 
trestu a soudu, který Bůh nad tímto 
hříchem vyhlásil" (Conference 
Report, Oct. 1942, 11). 

Alma 39:6 - V jakém smyslu je vražda odpustitelná? 

Starší Bruce R. McConkie učil: "Vrahům je nakonec odpuštěno, 
ale pouze v tom smyslu, že všechny hříchy jsou odpuštěny, 
s výjimkou hříchu proti Duchu Svatému; nejsou odpuštěny v tom 
smyslu, že mohou dosáhnout celestiálního spasení." (Mormon 
Doctrine, 520.) 

Když byl starší Spencer W. Kimball členem Kvora dvanácti 
apoštolů, vysvětlil to takto: 

,,Jan napsal, že ,žádný vražedník nemá života věčného 
v sobě zůstávajícího'. [1 Jan 3:15.] Vrah si sám upírá spasení 
v celestiálním království a v tomto smyslu mu jeho zločin 
nemůže být odpuštěn ... 

Samozřejmě, že jak zákony země, tak zákony Boží uznávají, že 
je velký rozdíl mezi vraždou, neboli úmyslným zabitím, a zabitím, 
které nebylo záměrné. Podobně musejí lidé naneštěstí brát život 
druhým ve válce" (The Miracle oj Forgiveness [1969], 127, 129). 

Studium písem II��.:> 
Při studiu Almy 39 proveďte činnost B a činnost A nebo C. 

A Proč byl Alma zarmoucen? 

1. Přečtěte si Almu 39:1-11 a vypište pět věcí, které Korianton 
udělal, nebo naopak neudělal, které mu bránily být dobrým 
misionářem a kvůli nimž byl Alma zarmoucen. 

2. Napište, co Korianton musel dělat, aby činil pokání (viz v. 7-13). 

B Napište dopis 

President Ezra Taft Benson učil: "Morovým hříchem tohoto 
pokolení je sexuální nemorálnost." (Conference Report, Apr. 
1986,4; nebo Ensign, May 1986, 4.) Projděte si Almu 39:3-9 a do 
sešitu si napište odstavec, kterým byste někoho posílili, aby 
vzdoroval pokušení nemorálnosti. 

1. Vysvětlete, jak závažná je sexuální nemorálnost. 

2. Povězte, proč jste se rozhodli nepoddávat se pokušení. 

3. Použijte prohlášení v oddíle "Porozumění písmům", Alma 
39:5-6, a vysvětlete, proč jsou tyto hříchy tak závažné (viz 
také NaS 42:24-25). 

C Jaký vliv má váš příklad? 

Projděte si Almu 39:11-13 a přemýšlejte o tom, jaký vliv měl 
Koriantonův příklad na Zoramity. 

1. Porovnejte to, co Korianton dělal (viz v. 11), s tím, co byl 
povolán hlásat (viz v. 15-16). 

2. Jaký vliv může mít špatný příklad na lidi? 

3. Jaký vliv může mít dobrý příklad na lidi? 

Alma40 
Duchovní svět a vzkříšení 

Zeptal se vás někdy váš přítel, kam p�"tjdeme, až zemřeme? 
Jak byste na tuto otázku odpověděli? V Almovi 40 jsou 
Almovy odpovědi na několik otázek týkajících se života po 
smrti. Přečtěte si, čemu Alma učil, a posuďte, zda odpověděl 
na všechny otázky týkající se života po smrti, které jste měli. 

Porozumění písmům 
Alma 40 

Tato porušitelnost si neoděje 

neporušitelnost (v. 2) - Toto 
smrtelné tělo nebude 
vzkříšeno 

Prostor mezi (v. 6) - Čas mezi 

Ohnivé rozhořčení (v. 14) -

Silný spravedlivý hněv 

Vydání, vydáním (v. 15, 17, 

26) - Určení, soud 

Studium písem 

Znovuznzena(v. 23)

Navrácena 

Kal (v. 26) - Usazenina a cizí 
příměsi, které se usazují na 
dně nádoby s vínem; "pít 
kal" něčeho znamená pít tu 
nejhorší část 

Při studiu Almy 40 proveďte činnost C a činnost A nebo B. 

Dokončete větu 

Pečlivě si projděte Almu 40:1-8 a najděte slova, která dokončují 
jednotlivé níže uvedené věty. Dokončené věty si napište do sešitu. 

1. "Není žádného vzkříšení. .. až do _________ _ 

2. ,,Je určena doba, kdy _____________ _ 

3. "Musí nezbytně býti ______________ _ 

.... 



B Ráj nebo vězení? 

Alma 40:11-15 se zmiňuje o dvou stavech v duchovním světě. 

Přečtěte si tyto verše a vypište, co očekává po smrti spravedlivé 

a co zlovolné. 

C Doplňte nauku k příslušnému výrazu 

Na základě toho, čemu jste se naučili v Almovi 40:15-26, napište 

k jednotlivým níže uvedeným výrazům odpovídající nauku 

týkající se vzkříšení: 

1. Duch a tělo 

2. Při vzkříšení Kristově 

3. Mezi smrtí a vzkříšením 

4. Stav štěstí nebo bídy 

5. Stanout před Bohem 

6. Všechny věci znovuzřízeny 

Alma41 
"Zlovolnost nikdy nebyla štěstím" 

Přemýšleli jste někdy o tom, proč se zdá, že někteří lidé 
nepociťují následky za své špatné činy? Alma svému synovi 

Koriantonovi vysvětloval, co se děje s těmi, kteří si myslí, 

že ve zlovolnosti je štěstí. Při četbě Almy 41 si povšimněte 
jeho učení o posledním soudu, o zásadě znovuzřízení a toho, 
že při vzkříšení každý obdrží charakteristické vlastnosti a 
rysy, které získal ve smrtelnosti. 

Porozumění písmům 
Alma 41 

Tělesném, tělesné (v. 11-13) 
- Pozemském, smrtelném 

Neospravedlňuje (v. 15) -
Neodpouští 

Alma 41:2 - Co je "plán znovuzřízení"? 
Slovo znovuzřízení znamená navrácení do bývalého stavu. Alma 

40:1-41:2 popisuje plán znovuzřízení jako vzkříšení, kdy jsou 

duch a tělo opět navzájem spojeny. V Almovi 41:3-15 je doplněn 

další význam. Plán znovuzřízení obsahuje také poslední soud, 

kdy obdržíme odměnu podle toho, co jsme dělali ve smrtelnosti. 

President Joseph Fielding Smith učil: "Existuje božský zákon 

kompenzace. Smrtelnost je tudíž zkušebním místem. Lidé budou 

souzeni svými skutky, a za skutky učiněné ve smrtelném těle 

existuje odměna nebo trest. V království Božím není žádná 

zaujatost. To, co si jedinec zaslouží, to také obdrží." (Answers to 
Gospel Questions, 5:16.) Ve velice skutečném smyslu platí, že to, 

čím se staneme ve věčnosti, je určeno naším jednáním a touhami 

ve smrtelnosti (viz NaS 88:21-32). 

Alma 41:11 - "Žluč hořkosti" 
Viz oddíl "Porozumění písmům", Alma 36:18 (str. 113). 

Studium písem 
Při studiu Almy 41 proveďte činnosti A a B. 

A Odpovězte na otázku 

Přečtěte si Almu 41:1-6 a napište odpověď na kterékoli dvě 

z níže uvedených otázek o plánu znovuzřízení: 

1. V těchto verších se slovo znovuzřízení někdy týká vzkříšení. 

Vysvětlete další významy, ve kterých je zde slovo 

znovuzřízení použito. 

2. Proč je plán znovuzřízení spravedlivý a poctivý? 

3. Co se podle Božích soudů děje se zlovolnými? 

4. Podle jakých stránek našeho života budeme podle Mosiáše 

4:30 posuzováni? 

Mistrovství v Písmu - Alma 41:10 

President Ezra Taft Benson řekl: 

"Nemůžete dělat to, co je špatné, 

a cítit se dobře. To je nemožné!" 

("To ,the Rising Generation"', New 
Era, June 1986, 5.) Použijte Almu 

41:3-10, aby vám pomohl odpo

vědět na níže uvedené otázky: 

1. Proč je prohlášení presidenta 

Bensona pravdivé v tomto 

životě i v životě příštím? 

2. Proč zlovolnost nikdy není 

štěstím? Proč se stáváme 

šťastnějšími, když se snažíme 

následovat příklad a učení 

Ježíše Krista? 

Alma42 
Milosrdenství a spravedlnost 



Když Alma uzavíral své učení Koriantona, odpověděl na 
otázky týkající se toho, jaký by byl život bez pokání, hříchu, 
zákona a trestu. mlh může být spravedlný i milosrdný. 
Alma 42 vám může pomoci pochopit to, proč jste zde na 
zemi a jak je důležitý pozemský život pro váš věčný pokrok. 

Porozumění písmum 
Alma 42 

Vydán (v. 1,14) - Určen, 
odsouzen 

Cherubíni (v. 2-3) - Druh 
andělských bytostí 

Zkušební doba, zkušební 
stav (v. 4, 10, 13) - Doba 
zkoušky (smrtelný život) 

Časně, časnou (v. 7-9) -
Fyzicky, fyzickou 

Uspokojil (v. 15) - Naplnil 

Výčitky svědomí (v. 18) -
Hanba, lítost, pocit viny 

Vykonává (v. 22) - Provádí, 
vynucuje 

Kajícní (v. 23-24) - Činící 
pokání, pokorní 

Rozvaha (v. 31) - Vážnost 

Alma 42:7-9, 15 - Časná i duchovní smrt přišly pádem 
a jsou překonány usmířením Ježíše Krista 
První předsednictvo a Kvorum dvanácti apoštolů ve svém 
svědectví o Ježíši Kristu prohlásily: 

"Obětoval život, aby usmířil hříchy celého lidstva. Byl to velký 
zástupný dar za všechny ty, kteří kdy žili na zemi. 

Se vší vážností vydáváme svědectví, že Jeho život, který je 
ústředním bodem celé lidské historie, nezačal v Betlémě, ani 
neskončil na Kalvárii. On byl Prvorozeným Otce, Jednorozeným 
Synem v těle, Vykupitelem světa. 

Povstal z hrobu, aby se stal ,[prvotinou] těch, kteříž zesnuli' 
(1. Korintským 15:20)." (Žijící Kristus, [1. ledna 2000; katalogové 
číslo 36299 121].) 

Studium písem 1l11iiiiiii�-'> 

Při studiu Almy 42 proveďte činnost B nebo činnosti A a C. 

S pomocí Almy 42:1-10 
odpovězte na níže uvedené 
otázky: 

1. Jaké dvě smrti přišly v 
důsledku Adamova pádu? 

2. Která smrt by neměla 
žádný účinek, kdyby 
Adam požil ze stromu 
života? 

3. Kdyby Adam požil ze 
stromu života, kterou 
smrtí by přesto prošel? 

4. Kdyby Adam po pádu 
požil ze stromu života, 
jaké by to mělo důsledky? 

5. Co učinil Pán se stromem života po pádu? Proč? 

6. Jaký je jeden z účelů naší zkušební doby, neboli 
smrtelného života? 

7. Jak můžete moudře využívat své zkušební doby? 

B Doplňte diagram 

Do sešitu si nakreslete níže uvedený diagram. Použijte Almu 
42:11-24 a prohlášení z oddílu "Porozumění písmům", Alma 
42:7-9, a do oválů doplňte dva hlavní důsledky pádu a do 
obdélníku doplňte, jak jsou tyto důsledky překonány. Potom 
odpovězte na otázky. 

Pád 

Důsledky pádu 

Důsledky pádu 
byly překonány ... 

1. Co podle verše 15 usmíření uskutečňuje a co uspokojuje? 

2. Přepište si do sešitu níže uvedenou větu a prázdná místa 
doplňte údaji z verše 17: Člověk by nemohl , pokud 
by nejdříve , což by nemohl učinit, pokud by nebyl 
____ , který by nemohl existovat bez ___ _ 

3. Jak usmíření překonává časnou smrt? (Viz v. 23.) 

4. Jak usmíření překonává duchovní smrt, kterou přinesl 
Adamův pád? (Viz v. 23.) 

5. Které skupině je prokázáno milosrdenství? (Viz v. 23-24.) 

6. Když myslíte na to, co pro vás znamená usmíření, jak to 
ovlivňuje vaše pocity vůči Ježíši Kristu? 

C Napište shrnutí 

Almova závěrečná slova k synu Koriantonovi se nacházejí 
v Almovi 42:27-31. Představte si, že jste rodičem svéhlavého 
syna nebo dcery. Projděte si Almu 42:27-31 a napište shrnutí 
toho, co byste svému dítěti řekli, abyste ho napravili a posílili. 

Alma43 
Nefité brání své rodiny, 
svobodu a náboženství 

Alma 43 představuje velitele Moroniho, velkého nefitského 
vojem"tdce, a pokračuje ve zprávě o válkách mezi Lamanity 
a Nefity. Je mnoho důvodů, proč Mormon zahrnul zprávy 
o válkách do Knihy Mormonovy. Při četbě a studiu těchto 
stránek přemýšlejte o tom, za co byste byli ochotni bojovat. 
Je něco, za co byste riskovali svůj život, abyste to ochránili? 

.... 



Porozumění písmům 
Alma 43 

Svatý řád (v. 2) - Kněžství 

Uchvátiti (v. 8) -
Nespravedlivě nebo násilím 

se chopit 

Opásánu okolo beder svých 
(v. 20) - Ovázánu kolem pasu 

Strategie (v. 30) - Pečlivé 

plány 

Studium písem II��.:> 

Při studiu Almy 43 proveďte činnost A a činnost B nebo C. 

A Identifikujte důvody k válce 

1. Přečtěte si Almu 43:4-8 a vypište, z jakých důvodů Lamanité 
zahájili válku. 

2. Přečtěte si verše 9-12, 26 a 30 a vypište, z jakých důvodů 
bojovali ve válce Nefité. 

3. Přečtěte si verše 18-21 a vypište si, jak se Nefité připravovali 
na válku. 

4. Co se můžete od Nefitů naučit o přípravě sebe samých na 
překonávání pokušení smrtelnosti? (Viz také NaS 27:15-18.) 

B Popište Moroniho 

1. Přečtěte si Almu 43:16-17, 23-26, 53-54 a napište popis 

Moroniho, velkého nefitského vojevůdce. 

2. Popište člověka, kterého znáte a který má některé vlastnosti 

Moroniho. 

3. Identifikujte dva Moroniovy rysy, které byste velmi rádi měli. 

C Nakreslete mapu 

Projděte si Almu 43:22-53, jako kdybyste studovali vojenskou 

historii, a splňte tyto úkoly: 

1. Využijte mapu "Pravděpodobná poloha zeměpisných 
objektů Knihy Mormonovy (jejich vzájemný vztah)" (str. 187) 

a identifikujte místa, o kterých se zmiňuje Alma 43:22-53. 

2. Porovnejte to, co k boji inspirovalo Lamanity, s tim, co 

inspirovalo Nefity, a vysvětlete, proč Nefité zvítězili (viz 

v. 43-50). 

3. Napište odstavec o tom, co je podle vašeho názoru 

nejdůležitějším ponaučením z této bitvy. 

Alma44 
N efitské vítězství 

Proč Moroni svým válečníkům řekl, aby přestali bojovat, 
když měli blízko k tomu, aby své nepřátele zničili? Co vám 

to říká o Moroniově srdci? Moroniovo velení se velmi lišilo 
od velení Zerahemnova. Měli byste mít na paměti, že oba 
byli Nefité a že většina boj�l se odehrávala mezi věrnými 
Nefity a odpadlými Nefity a Lamanity, které odpadlíci 
přesvědčili, aby bojovali s nimi. Této válce se dalo zabránit, 
kdyby nebyli lidé jako Zerahemna. Co pociťujete, když se 
vám v životě přihodí něco, čemu se dalo zabránit? 

Porozumění písmům 
Alma 44 

Studium písem Illiiiiiiiiiiiiiiiil> 

Při studiu Almy 44 proveďte dvě z níže uvedených činnosti (A-C). 

Představte si, že byste po válce 
prováděli rozhovor s velitelem 

Moronim a Zerahemnou. 

Projděte si Almu 44:1-9 a v části 
rozhovoru použijte tyto body: 

1. Porovnejte to, co 
podle Moroniových a 

Zerahemnových slov bylo 
důvodem nefitského vítězství 

(viz Alma 44:3-4,9). 

2. Vysvětlete, proč je pro 

některé lidi těžké uznat moc 
Boží (viz 3. Nefi 2:1-2). 

B Napište novinovou zprávu 

Napište novinovou zprávu z bojiště popsaného v Almovi 44:11-24 
pro lidi dychtící po novinkách z války. 

C Porovnejte 

1. Projděte si Almu 44:11-24 a vypište si, jak Moroni stál za 

spravedlností a jak projevoval milosrdenství dokonce i ve 

válečné době (viz Alma 43:54). 

2. Přečtěte si Almu 42:22-24 a porovnejte Moroniovu spravedlnost 

a milosrdenství se spravedlností a milosrdenstvím Božím. 



Alma45 
Almovo rozloučení 

Kdy jste naposledy měli pohovor se svým otcem nebo 
s vedoucím kněžství? Předtím, než Alma předal záznamy 

a vedení svému synovi Helamanovi, s ním měl pohovor a 
požehnal mu. Podívejte se, jak se Helamam"tv pohovor podobá 
pohovon"tm, které jste měli vy. Povšimněte si, jak dmežité 
pokyny dostal, a jak obtížné bude jeho povolání. 

Porozumění písmum 
Alma 45 

Upadati (v. 10-12)
Postupně odpadat 

Mor (v. 11) - Nakažlivé 
choroby 

Zahyne, zahynou (v. 11, 14)
Bude zcela zničen 

A/ma 

Nestoudnost (v. 18) -
Nemorálnost, chlípnost 

Rozštěpení (v. 21, 23) -
Vzpoura, odpadlictví 

Pořádek (v. 21) - Náprava, 
reorganizace 

Alma 45:18-19 - Byl Alma přenesen? 
President Joseph Fielding Smith učil: "Je velmi rozumnou 
myšlenkou věřit, že Mojžíš i Alma, stejně jako Eliáš a Jan 
[Zjevovatel] byli přeneseni, aby v některý budoucí den uskutečnili 
určité dílo, které měl Pán pro ně připraveno." (Answers to Gospel 
Questions, 5:38.) Když jsou spravedliví jedinci přeneseni, jejich 
tělo se změní, takže již nejsou podrobeni bolesti smrtelného těla 
nebo smrti. Někdy jsou přenesené bytosti vzaty ze země, aniž 
by prošly smrtí, aby naplnily Pánovy záměry. Přenesené bytosti 
však v budoucnosti prodělají určitou změnu, když přejdou 
z přeneseného stavu do stavu vzkříšeného. 

Studium písem 
Při studiu Almy 45 proveďte dvě z níže uvedených činností (A-C). 

Pohovor s Almou 

Alma 45:1-8 obsahuje Almův pohovor s jeho synem Helamanem. 
Představte si, že Alma dělá pohovor s vámi. Napište si Almovy 
otázky a to, jak byste na ně odpověděli. 

B Uveďte svůj názor 

Projděte si Almu 45:9-14. 

1. Alma sdělil Helamanovi důležité proroctví a požádal ho, 
aby ho držel v tajnosti. Stručně toto proroctví shrňte. 

2. Napište svůj názor na to, proč toto proroctví muselo být 
uchováváno v tajnosti. 

3. Čemu nás toto proroctví učí o Almově schopnosti prorokovat 
a vidět budoucnost, což byl dar od Boha? 

C Přenesené bytosti 

Přečtěte si Almu 45:18-19, prohlášení presidenta Josepha Fieldinga 
Smitha v oddílu "Porozumění písmům", Alma 45:18-19, a 
informace v Průvodci k písmům pod záhlavím "Přenesené bytosti" 
(str. 138-139). Napište alespoň tři informace, které jste se 
dozvěděli o přenesených bytostech z každého z těchto tří zdrojů. 

Alma46 
Zástava svobody 

Pamatujete si, jak jste v Almovi 2 četli o Amliciově vzpouře? 
Podobná vzpoura vyvstala v Almovi 46. Amalikiáš, další 
rádoby král, se snažil svrhnout nefitskou vládu. Hledejte 
nefitského velitele, který vystoupil, aby se mu postavil. 
Pravděpodobně se stane jedním z vašich oblfbených hrdim"t 
v Knize Mormonově. Povšimněte si také zp�"tsobu, který 
tento velitel použil, aby shromáždil svůj lid kolem věci 
svobody, a přemítejte o tom, proč to mělo takový úspěch. 

Porozumění písmum 
Alma 46 

Vychytralé způsoby (v. 10) -
Vychytralé plány 

Opásaným okolo beder svých 

(v. 21) - Ovázaným kolem 
pasu 

Studium písem 

Zbytek (v. 23-24, 27) -
Zbývající část 

Při studiu Almy 46 proveďte jednu z níže uvedených činností 
(A-C). 

.... 



A Identifikujte klíčová slova 

1. Nakreslete tři sloupečky a nadepište je "Amalikiášova touha", 

"Amalikiášova metoda" a "Amalikiášův vliv". Projděte si 

Almu 46:1-7 a pod tato záhlaví vypište klíčová slova. 

2. Prozkoumejte verše 8-10 a vysvětlete, čemu se můžeme naučit 

z výsledku Amalikiášova vlivu na Nefity. 

3. Kteří dnešní lidé, skupiny nebo organizace mohou mít stejné 

touhy a mohou používat stejné metody jako Amalikiáš. 

B Napište novodobou verzi 

V Almovi 46:12 si přečtěte, co velitel Moroni napsal na zástavu 

svobody. (Můžete si to označit v písmech.) Připravte si svou 

zástavu svobody, kterou byste mohli vystavit ve svém pokoji 

nebo v semináři. Uveďte na ní slova nebo obrázky, které podle 

vašeho názoru stojí za to, abychom je ochraňovali a bránili. 

C Vystavte obrázek 

Projděte si Almu 46:21-28 a napište si zápis do deníku, jako byste 

tam byli. Na doprovodném obrázku vysvětlete, co se stalo, a jaké 

byste asi měli pocity, kdybyste naslouchali veliteli Moroniovi. 

Alma47 
Muž, který chtěl být králem 

To, že Amalikiáš musel uprchnout ze Zarahemly, aby si 
zachránil život, nezastavilo jeho plány na 

dosažení moci. Osnoval spiknutí, jehož 
cílem bylo využít Lamanity 
k porážce Nefitů, aby se 
mohl stát králem nad 
celou zemí. Zjistíte, že 
jeho vychytralý plán 

odhaluje, jak 
zlovolný 

byl a jak 
málo se 
staral o 

někoho jiného 

kromě sebe. 

Lehonli 

Porozumění písmům 
Alma 47 

Prohlášení (v. 1-2) - Oficiální 
poselství nebo oznámení 

Přinutil je chopiti se zbraní 

(v. 3) - Donutil je bojovat 

Rozhodnutí (v. 6) -
Odhodlání, závazek 

Nepodvolí (v. 6) - Nedají se 

donutit, ovládnout 

Sesaditi z trůnu (v. 8) -
Zbavit moci 

Amalikiáš 

Vyslanci (v. 10-32) -
Oficiální poslové 

Znamení (v. 23) - Symbol 

Podvod (v. 30,35)
Nečestnost 

Lstivých (v. 35) -
Podvodných,prohnaných 

Odštěpenci (v. 35-36)
Vzbouřenci 

Studium písem 111iiiiiiii�p 

Při studiu Almy 47 proveďte dvě z níže uvedených činností (A-C). 

A Osnova plánu 

Verše 47:4-19 v Almovi pojednávají o Amalikiášových plánech, 

jak se stát králem. Využijte níže uvedené verše a vysvětlete, co a 
proč ohledně jeho plánu. 

Co Amalikiáš udělal? Proč to udělal? 

(Viz v. 5) (Viz v. 4) 

(Viz v. 10) (Viz v. 8) 

(Viz v. 13) 

(Viz v. 18) 



B Co by řekli? 

Po přečtení toho, co Amalikiáš udělal v Almovi 47:20-29, napište 

krátké prohlášení, v němž uvedete, co by asi řekly o tom, co se 

stalo, jednotlivé níže uvedené skupiny lidí: 

1. Královi služebníci 

2. Amalikiášovi služebníci 

3. Lid Ammonův 

C Napište prohlášení "A tak vidíme" 

Alma 47:36 učí zajímavým pravdám o životě. Přemítejte o tom, 

co Mormon napsal, a potom napište jedno ponaučení, kterému 

se z tohoto verše můžeme naučit, a to, jak se toto ponaučení 

týká naší doby. 

Alma48 
Velitel Moroni, muž Boží 

Porozumění písmům 
Alma 48 

Útočiště (v. 5, 8) - Bezpečné 

místo 

Opevnění (v. 9) - Obranná 

stavba 

Přemýšlejte o nějakém 

vedoucím, který měl 

silný vliv na váš život. 

Jaké vlastnosti má 

úspěšný vedoucí? Pán 

požehnal Nefity velkým 

vůdcem v době, kdy byli 

Lamanité rozhodnuti 

zmocnit se celé země. 

Co učinilo velitele 

Moroniho velkým vůd

cem? Při četbě Almy 

48 identifikujte některé 

jeho charakteristické 

vlastnosti, které byste ve 

svém životě chtěli mít 

vy. Hledejte také půso

bivou poctu, kterou 

Mormon tomuto odváž

nému vedoucímu složil. 

Zdráhání, zdráhali se (v. 

21-22) - Váhání, váhali 

Zvěrskou (v. 24) - Divokou, 

surovou 

Když v písmech čteme o 

velkých hrdinech, můžeme 

mít někdy pocit, že se 

nevyrovnáváme jejich 

vysokým měřítkům, nebo že 

toho tolik nevykonáme při 

budování království Božího. 

Když byl president Howard 

w. Hunter presidentem Kvora 

dvanácti apoštolů, učil: 

"Ne každý ve škole bude 

presidentem studentů nebo 

presidentkou Pomocného 

sdružení nebo učitelem kvora 

starších. Ne každý z vás bude 

jako Moroni tím, kdo získává 

každý den celodenní chválu 

svých kolegů. Tak tomu nebude. Většina z vás bude tichými, 

relativně neznámými lidmi, kteří přicházejí a odcházejí a svou 

práci konají bez fanfár. Těm z vás, kteří možná máte pocit, že jste 

osamělí nebo vystrašení nebo jen nezajímaví, říkám, že nejste 

,o nic méně užiteční' než vaši nejokázalejší společníci. I vy jste 

součástí Boží armády." (,,,No Less Serviceable"', in Brigham Young 

University 1990-91 Devotional and Fireside Speeches [1991], 2.) 

Studium písem II�_.:> 
Při studiu Almy 48 proveďte dvě z níže uvedených činností (A-C). 

Porovnejte přípravy 

Jak Moroni, tak Amalikiáš měli plán, jak zvítězit v nad

cházející válce. 

1. Projděte si Almu 48:1-10 a porovnejte to, co jednotliví vůdcové 

dělali, aby připravili svůj lid. 

2. Co udělal velitel Moroni nejdříve, aby připravil svůj lid? Co vás 

to učí o jeho moudrosti a víře? 

3. Jak můžete uplatnit to, co učinil Moroni, když čelíte překážkám 

ve svém životě? 

B Napište úvod 

Použijte myšlenky z Almy 48:10-13, 17-18 a napište odstavec, 

který byste mohli přečíst, kdybyste byli požádáni, abyste uvedli 

Moroniho jako řečníka na firesidu mladých. 

C Čemu věřili o válce? 

Představte si, že váš učitel dějepisu požádal členy třídy, aby 

zjistili, jaký je postoj různých náboženství nebo kultur k válce. 

1. Prostudujte si Almu 48:14-16, 23-25 a napište odstavec, ve 

kterém vysvětlíte to, čemu věřili Nefité. 

2. Jaký by byl svět, kdyby tomu věřil každý? 

.... 



Alma49 
Nefitské vítězství 

Alma 48 vypráví o tom, jaké přípravy na válku podnikl jak 
Moroni, tak Amalikiáš. V Almovi 49 se dočtete o výsledcích 

těchto příprav. Jaký je rozdíl mezi tím, když se spoléháme na 
vlastní sílu, tak jako Amalikiáš, a mezi tím, když důvěřujeme 
v Pána, tak jako Moroni? Při četbě této kapitoly hledejte, jak 
m�"tžete zásady, kterým se učíte, uplatňovat ve svém životě. 

Porozumění písmům 
Alma 49 

Násep země (v. 4) - Hradba 

z hlíny nebo zeminy 

Studium písem 111iiiiiii�� 

Při studiu Almy 49 proveďte činnost A. 

A Buďte válečným dopisovatelem 

Představte si, že jste tiskový reportér, který má za úkol doprovázet 

lamanitskou armádu do boje. 

1. Pro každý z následujících tří souborů veršů připravte titulek 

a stručnou novinovou zprávu popisující čtenářům to, co se 

stalo: Alma 49:1-12,13-25 a 26-30. 
2. Apoštol Pavel učil, že "není bojování naše proti tělu a krvi, 

ale proti knížatstvu, proti mocnostem, proti světa pánům 

temností věku tohoto, proti duchovním zlostem vysoko" 

(Efezským 6:12). Vysvětlete, jak můžete ponaučení, které 

jste získali z přípravy Nefitů na válku, uplatnit ve svých 

duchovních bitvách nebo válkách proti hříchu a zlovolnosti. 

Alma 50 
Pán žehná svým poslušným dětem 

Jak často jste při své dosavadní četbě Knihy Mormonovy četli 
Pánův slib, že budou-li lidé dodržovat Jeho 
přikázání, bude se jim v zemi dařit? A jak 
často jste viděli d�"tkaz pravdivosti 
tohoto slibu v životě lidí, 
o nichž se píše fl 
v Knize 
Mormonově? 
Alma 50 
poskytuje ještě 
další příklad 
pravdivosti tohoto 
slibu. Proč Pán 

musel svým služebníh"tm 

toto poselství tak často 
opakovat? 

Porozumění písmům 
Alma 50 

Lemování z kůlů (v. 3) -
Hrazení z ostrých, 

zašpičatělých kůlů 

Studium písem > 

Při studiu Almy 50 proveďte čínnost A nebo B. 

A Nakreslete obrázek 

Alma 50:1-6 poskytuje popis obraných staveb k ochraně měst. 

Nakreslete, jak si představujete, že tyto obranné stavby vypadaly. 

Mějte na paměti, že stačily k tomu, aby Nefitům umožnily odrazit 

početné lamanitské válečníky. 

B Vysvětlete proč 

Alma 50:23 obsahuje důležitý postřeh o této době nefitské historie. 

1. Prostudujte si Almu 50:17-22 a vypište si to, čemu Mormon 

chtěl, abychom se naučili. 

2. Proč byli tito lidé tak šťastní? 

Alma 51 
Vzpoura lidí králových 

Co děláte, když čelíte konfliktním názorům týkajícím se 
důležitých otázek? Při četbě Almy 51 vyhledejte konflikt, 
kterému Nefité čelili, a co učinilo situaci ještě náročnější. 
Přemýšlejte o tom, na čí straně byste byli, kdybyste žili 

v tehdejší době. 



Porozumění písmum 
Alma 51 

Urození (v. 8) - Vznešení, 
bohatí, mocní 

Název (v. 21) - Jméno, titul 

Hlásili se ke vznešené krvi 
(v. 21) - Prohlašovali, že jsou 
kvůli svému narození lidmi 
vysokého postavení 

Vychytralost (v. 27) -
Prohnanost 

Napadal je (v. 32) - Neustále 
na ně útočil a znepokojoval je 

Oštěp (v. 34) - Kopí 

Alma 51 :5-6 - Kdo byli lidé svobody a lidé královi? 
V Almovi 51 jsou popsány dva druhy vlády. Jeden druh vlády 
byl založen na myšlence, že většina lidí (lidé svobody) si volí to, 
"co je správné" (Mosiáš 29:26). Druhý druh vlády prosazovala 
skupina lidí (lidé královi), kteří toužili, aby měli "moc a pravomoc 
nad lidem" (Alma 51:8). 

Studium písem 
Při studiu Almy 51 proveďte dvě z níže uvedených činností (A-C). 

A Napište popis 

Jaká asi byla poselství, která lidé královi a lidé svobody hlásali, 
aby přesvědčili lidi k podpoře svého stanoviska? Po přečtení 
Almy 51:1-8 napište stručný popis obou těchto politických názorů. 

B Najděte odpověď 

Při studiu Almy 51:13-21 napište odpovědi na níže uvedené 
otázky: 

1. Jak zareagovali lidé královi na lamanitský útok? 

2. Jak na jednání lidí králových zareagovala vláda? 

3. Jak Moroni ukončil vzpouru lidí králových? 

4. Proč bylo nutné, aby Moroni takto zakročil? 

5. Proč asi Mormon uvedl všechny tyto podrobnosti o ohrožení 
svobody do svého zkrácení nefitských záznamů? (Viz 
Mormon 8:34-35.) 

Projděte si Almu 51:29-37 a vlastními slovy napište příběh o 
Teankumovi a Amalikiášovi, který byste mohli vyprávět dětem 
z Primárek. 

Alma 52 
N efitské vítězství 

Čelili jste někdy nějakému dilematu? Dilema je situace 
vyžadující obtížné rozhodnutí mezi dvěma možnostmi. 
V Almovi 52 Nefité čelili dalšímu závažnému dilematu. 
Při četbě této kapitoly sledujte, jak jim Pán pomohl jejich 
dilema vyřešit, a přemýšlejte o tom, jak by toto řešení mohlo 
pomoci vám s vašimi dilematy. 

Porozumění písmum 
Alma 52 

Útočiště (v. 6) - Bezpečné 
místo 

Výkupné (v. 8) - Cena za 
výměnu 

Potírání (v. 10) - Útočení, 
ničení 

Strategie (v. 10) - Pečlivé 
plány 

Vyslanci (v. 20) - Oficiální 
poslové 

Ráznost (v. 24) - Energie, síla 

Maje nezkrotného ducha (v. 
33) - Neochotný se vzdát 
nebo kapitulovat 

Ustaneme (v. 37) -
Přestaneme 

Studium písem lliiiiiiii�ii:> 
Při studiu Almy 52 proveďte činnost A. 

.... 



A Identifikujte dilema a shrňte řešení 

Lamanité dobyli mnoho nefitských měst a využili jejich opevnění, 

aby chránili své oddíly před vojsky Nefitů. Přečtěte Almu 

52:16-20 a identifikujte dilema, kterému čelili nefitští vůdci. 

1. Projděte si verše 21-32 a napište krátký odstavec shrnující 

strategii, kterou Nefité použili k přemožení Lamanitů. 

2. Jaké plány nebo rozhodnutí můžete učinit nyní, aby vám po 

celý život pomáhaly překonávat Satanovy útoky? 

Alma 53 
Dva tisíce mladých vojáků 

Starší Rex D. Pinegar, člen Sedmdesáti, řekl: "Ti z vás, 
kteří čtou Knihu Mormonovu, dobře znají příběh o synech 
Helamanových. (Viz Alma 53:56-58.) Když byli jejich otcové 
obráceni k evangeliu, uzavřeli s Pánem smlouvu, že se již 
nikdy nechopí zbraní. Nakonec ale byly jejich domovy 
ohroženy nepřátelskými vojsky do té míry, že se otcové museli 
rozhodnout - buď budou bojovat, nebo zemřou. Právě tehdy 
dva tisíce mladých mužů, kteří nebyli vázáni onou smlouvou, 
dobrovolně souhlasily, že budou bránit své rodiče a své 
domovy." ( Conference Report, Oct. 1982, 34; nebo Ensign, 

Nov. 1982, 25.) Čemu se můžeme z jejich víry a skuthl 
naučit? President James E. Faust nositehlm Aronova 

Helaman 

kněžství Církve řekl: "Vy, mladí muži, 
mi připadáte jako Helamanovi mladí 
válečníci, ,nesmírně udatní svou 

odvahou, a také silou a přičinlivostí.' 
Doufáme, že jste, podobně jako oni, 

muži, kteří jsou ,věrní za všech dob 
•. • • "..,....... v jakékoli věci, která [vám je] 

svěřena'." (Conference Report, 
Apr. 1998,57; nebo Liahona, 
červenec 1998, 45.) 

Porozumění písmum 
Alma 53 

Předprseň z trámů (v. 4) -
Dřevěná hradba 

Pletichy (v. 8-9) - Tajné pikle 

Rozštěpení (v. 8, 9) - Hádky, 

vzpoury 

Udatní svou odvahou (v. 20) 
- Nesmírně stateční 

Rozvážnost (v. 21) - Vážnost 

Studium písem 
Při studiu Almy 53 proveďte dvě z nÍŽe uvedených činností (A-C). 

A Identifikujte řešení 

Nefitské vojsko vítězilo, později ale čelilo vážným problémům. 

1. Přečtěte si Almu 53:1-7 a identifikujte alespoň tři problémy, 

jimž v té době Nefité čelili. 

2. Zjistěte řešení, které pro jednotlivé problémy nalezl 

velitel Maroni. 

B Porovnejte smlouvy 

1. Porovnejte smlouvy uzavřené lidem Ammonovým (viz Alma 

53:10-15) se smlouvou, kterou uzavřeli jejich synové (viz v. 17). 

2. Napište odstavec, který vysvětluje, proč je důležité 

dodržovat smlouvy. 

C Najděte podobné vlastnosti 

Přečtěte si Almu 53:20-21 a vypište vlastnosti, které měly 

dva tisíce mladých vojáků a které mají mít naši misionáři 

na plný úvazek. 

Alma 54 
Výměna dopisů 



Velitel Moroni napsal dopis lamanitskému vůdci 

Ammoronovi, aby dohodl � __ ----...... 

výměnu zajatn"t. 

Co byste vy napsali 

do dopisu nepříteli? 

Možná vás překvapilo 

Ammorone, 
vyměnfm jednohO 

to, co se Moroni rozhodl 

napsat. Při četbě 
Lamanitu za ... 

Moroniova dopisu a 

Ammoronovy odpovědi si 

povšimněte hlubokého zaujetí 

na obou stranách konfliktu. 

Porozumění písmům 
Alma 54 

Zásoby (v. 2) - Jídlo a 
nezbytné věci 

List (v. 4, 11, 14-15, 24) - Dopis 

Meč všemohoucího hněvu 
jeho (v. 6) - Boží trest 

Země našeho prvního dědic
tví (v. 12) - Místo, kde žili 
naši lidé nejdříve (země Nefi) 

Pomstím na vás jeho krev (v. 
16) - Zabiji vás, protože vy 
jste zabili jeho 

Vychrlil (v. 19) - Vyřkl, 
vyjádřil 

Vyhubení (v. 20) - Úplné 
zničení 

Stud i u m písem llliiiiiiiiiiiiiii:> 
Při studiu Almy 54 proveďte dvě z níže uvedených činností (A-C). 

A Tři listy 

Projděte si výměnu dopisů v Almovi 54:1-4,11-12,15,20. 

1. Kdo napsal první dopis? Co požadoval? 

2. Kdo napsal druhý dopis? Jaký byl plán velitele Moroniho na 
výměnu zajatců? 

3. Kdo napsal třetí dopis? Proč souhlasil s podmínkami? 

B Přepište sliby 

Uvažujte o slibech velitele Moroniho a přepište je do současné řeči. 

1. První slib (viz Alma 54:6) 

2. Druhý slib (viz v. 10) 

3. Třetí slib (viz v. 12) 

4. Proč se Moroni na Ammorona tak rozzlobil? Jaké pocity ve 
vás vyvolává to, když někdo ohrožuje druhé fyzickou silou? 

C Porovnejte tyto dva muže 

Porovnejte Moroniova slova (viz Alma 54:4-14) se slovy 
Ammoronovými (viz v. 16-24). Napište, co jste se o obou těchto 
mužích dozvěděli z toho, co napsali. 

Alma 55 
N efitší zajatci jsou osvobozeni 

Spasitel své učedníky učil: "Buďte opatrní jako hadové." 

(Matouš 10:16.) Jeho učedníci v Amerikách rovněž 

potřebovali inspiraci a moudrost, někdy dokonce obratnost, 

aby si zachovali svobodu. Podívejte se, jakou strategii 

Moroni použil, aby zachránil nefitské válečné zajatce bez 

jediné ztráty na životě. 

Porozumění písmům 
Alma 55 

Podvod (v. 1) - Lež, klam 

Spravedlná věc (v. 1) -
Spravedlivá zásada, cíl 

Úklady (v. 27) - Tajné pikle 

Studium písem lliiiiii---'> 
Při studiu Almy 55 proveďte činnost A. 

Zhotovte test 

V Almovi 55:4-24 si projděte, jak Moroni osvobodil nefitské 
zajatce, a napište šest otázek pro test a odpovědi na ně. Otázka 
má být formulována tak, aby bylo nutné odpovědět celou větou. 

Alma 56 
Dva tisíce mladých vojáků v bitvě 

.... 



Dopisovali jste si někdy 
s někým? Možná si 
pravidelně píšete s přítelem 
nebo rodinným příslušnzlem, 
který slouží na misii. 
Možná jste se spřátelili 
s někým z jiného města nebo 
z jiné země. Když se dělíme 
o dobré zprávy, může to 
druhého pozvednout na 
duchu, může mu to rozjasnit 
den a m�"tže ho to nakazit 
dobrou náladou. Při četbě 
Almy 56 si povšimněte 

Helamanových dobrých 
zpráv o jeho nových vojácích. 

Povšimněte si také, co napsal veliteli Moroniovi o Pánově 
ochraně těchto věrných mladých mužů. 

Porozumění písmum 
Alma 56 

Soužení (v. 2, 7) - Potíže, tíseň 

Utěšiti se (v. 11) - Upokojit 

se, být si jisti 

Namáhají (v. 15) - Pracují 

Udatně (v. 16) - Statečně 

Neodvážili, neodvažovali 
(v. 24-25, 40) - Nedovolili si 

Činiti výpady (v. 29) -
Napadat, útočit 

Studium písem 11 __ .:> 
Při studiu Ahny 56 proveďte dvě z níže uvedených činností (A-C). 

A Odvaha v boji 
Přečtěte si Almovu 56:42-56 a odpovězte na níže uvedené otázky: 

1. Proč byli synové lidu Ammonova tak odvážní? 

2. Co bylo po boji příčinou Helamanovy "veliké radostí"? 

B Napište dopis 

Projděte si Almu 56:27-29, 47-48, 
54-56 a představte si, že jste 

jedním z mladých vojáků. Napište 

rodičům dopis, ve kterém jim 

vysvětlíte, jak vám, vojákovi, 

pomohla jejich podpora a vliv. 

C Vysvětlete, co se stalo v daných verších 
Níže uvedená mapa znázorňuje události v Almovi 56:27-54. 
Vypište jednotlivé odkazy na písma uvedené na mapě a 

vysvětlete, co se tehdy v daném příběhu stalo. 
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Alma 57 
Dva tisíce mladých 
voj áků uniká smrti 

Děti, které se věrně řídí učením spravedlivých rodič�"t a 
vedoucích, mohou v životě dokázat velké věci. Dva tisíce 
Helamanových mladých vojáh"t byly takovými dětmi, které 
statečně bojovaly ve válce proti Lamanihlm. Při četbě Almy 
57 přemýšlejte o tom, čeho tito mladí válečníci dosáhli a 
proč byli schopni to dokázat. 

Porozumění písmum 
Alma 57 

List (v. 1-3) - Dopis 

Svésti (v. 7) - Bojovat 

Neohrožených (v. 20)
Nebojácných, nezastrašených 

Připisujeme (v. 26) -
Přisuzujeme 

Houfně (v. 33) - Jako skupina 

Studium písem IlliiiiiiiiiiiiiiiP 
Při studiu Almy 57 proveďte činnost A nebo B. 



A Napište klíčová slova 

Projděte si Almu 57:19-27. 

1. Napište klíčová slova a výrazy, které vyjadřují, co tito mladí 
válečníci dělali a čemu připisovali svou zázračnou záchranu. 

2. Stručně popište, jak jste získali svou víru, a dále popište nějaký 
zážitek o tom, jak vám díky vaší víře pomohla Boží moc. 

B Uspořádejte tiskovou konferenci 

Představte si, že jste představitelem nefitské vlády a pořádáte 
tiskovou konferenci o válce. Použijte informace z Almy 
57:19-36 a odpovězte na níže uvedené otázky: 

1. Kolik lidí zahynulo nebo bylo zraněno v posledním 
konfliktu? 

2. Čemu připisujete nízký počet mrtvých mezi dvěma tisíci 
mladými vojáky? 

3. Proč zahynulo tolik lamanitských válečných zajatců? 

Alma 58 
Nefité dobývají město Manti 

Nefitské vojsko v boji často čelilo početnějším vojskům 

lamanitským. Alma 58 vypráví o době, kdy nefitské vojsko 
zoufale potřebovalo zásoby a posily. Měli jste někdy pocit, 
že jste v zoufalé životní situaci? Co vám pomohlo? Při četbě 
této kapitoly si povšimněte toho, co Nefity motivovalo 
k tomu, aby vytrvali. Hledejte, co jim dávalo odhodlání 
překonávat jejich potíže. 

Porozumění písmum 
Alma 58 

Vyslanec (v. 4) - Oficiální 
posel nebo poslové 

Činili výpady (v. 6) -
Napadali, útočili 

Studium písem 

Strategie (v. 6,28) - Pečlivé 
plány 

Úskok (v. 36) - Odštěpenecká 
skupina 

Ustanovení (v. 40) - Zákony 

Při studiu Almy 58 proveďte činnost A nebo B. 

A Přemýšlejte o novodobém uplatnění 

Přečtěte si Almu 58:1-13. 

1. Co činili Nefité, když se dostali do zoufalé situace? 

2. Popište nějakou situaci ze současné doby, která by mohla být 
vyřešena podobným způsobem. 

B Kdybych to byl já 

Přečtěte si Almu 58:39-41. 

1. Stručně vypište, co Helaman řekl o mladých vojácích. 

2. Kdybyste byla mladou ženou, jaké byste měla pocity jako 
přítelkyně chlapce těchto vlastností, nebo jako ta, která 
s takovýmto chlapcem chodí? Proč? Kdybyste byl mladým 
mužem, jaké byste měl pocity, kdybyste byl popisován jako 
ten, kdo má tyto vlastnosti? Co ve svém životě můžete změnit, 
abyste tyto vlastnosti získal? 

Alma 59 
Moroni posílá pro pomoc 

Lamanitské síly vzrostly a ohrožovaly nefitská města. 
Velitel Moroni poslal dopis Pahoranovi a požadoval více 
vojáh"t a zásob, aby jim pomohli bránit jejich zemi, ale pomoc 
nepřišla. Při četbě Almy 59 si povšimněte, co se stalo 
v důsledku nedostatečné podpory, a vyhledejte alespoň dvě 
Moroniovy obavy, které měl o svou vládu a lid, kteří ho 
měli podporovat. 

Porozumění písmum 
Alma 59 

Netečnost (v. 13) - Nedostatek 
zájmu, zanedbávání 

Studium písem II��=> 

Při studiu Almy 59 proveďte činnost A. 

A Napište dopis 

Projděte si Almovu 59:3-13 a napište dopis Pahoranovi, v němž 
uvedete otázky a popíšete obavy, které byste měli, kdybyste byli 
na místě Moroniho. 

Alma60 
Moroniův dopis Pahoranovi 

.... 
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Velitel Moroni sledoval, jak Lamanité nabývají převahy. 
Počty lamanitského vojska se zvyšovaly, ale Nefité od 
Pahorana neobdrželi zásoby ani posily. Kdybyste byli na 
místě Moroniho, čeho byste se obávali? Co byste si mysleli 
o Pahoranovi? Alma 60 je dopisem, který Moroni napsal 
Pahoranovi. Sledujte, zda se Moroniovy myšlenky a pocity 
podobají těm, které byste měli vy. 

Porozumění písmum 
Alma 60 

Strnulost (v. 7) - Mentální 

otupělost 

Uchvátiti (v. 27) -
Nespravedlivě nebo násilně 

se zmocnit 

Nepřičiníte se (v. 29) -
Nepozvednete se, nebudete 

se snažit 

Přilnuli (v. 34) - Zůstali 

oddaní, podporovali 

Alma 60:23-24 - "Nejdříve bude očištěna vnitřní 
nádoba" 
Je mnohem důležitější udržovat v čistotě své srdce a mysl, než 

být příliš zaujat vnější čistotou, protože přísloví učí, že jak člověk 

smýšlí ve svém srdci, takový je (viz Přísloví 23:7). Když byl Ježíš 

postaven před otázku, proč Jeho učedníci nevykonávají tradiční 

umývání rukou před jídlem, učil, že "z srdce zajisté vycházejí zlá 

myšlení, vraždy, cizoložstva, smilstva, krádeže, křivá svědectví, 

rouhání". Pak pokračoval a řekl, že "tyf jsou věci poškvrňující 

člověka", ne neumyté ruce (Matouš 15:19-20). 

Moroni měl obavy, že duše jeho národa je duchovně nemocná a 

že musí být očištěna. President Ezra Taft Benson učil, že takové 

očištění je potřebné i v naší době: 

"Máme-li očistit vnitřní nádobu, musíme zanechat nemorálnosti 

a být čistí. . .  

Milovaní bratří a sestry, když budeme čistit vnitřní nádobu, 

budeme muset učinit změny ve svém osobním životě, ve své 

rodině a v Církvi." (Conference Report, Apr. 1986,4,6; nebo 

Ensign, May 1986, 5, 7.) 

Studium písem II---=> 

Při studiu Almy 60 proveďte dvě z níže uvedených činností (A-C). 

A Volby vůdce 

Představte si, že je velitel Moroni kandidátem na vůdce vaší země. 

Přečtěte si Almu 60:2-10 a vypište ty vlastnosti, které by z něj 

učinily dobrého vůdce. 

C Přepište výrazy 

Prohlédněte si Almu 60:10-15 
a do sešitu si napište tři z níže 

uvedených výroků, které 

podle vás nejlépe představují 

Moroniovy myšlenky, které 

vyjádřil ve svém dopise 

Pahoranovi. 

1. Vedoucí Nefitů měli rádi své 

vojáky a podporovali je. 

2. Vedoucí Nefitů byli 

zodpovědni za smrt vlastních 

vojáků. 

3. Nefitší vedoucí nečinně seděli, 

zatímco vojáci umírali v boji. 

4. Nefitští vojáci zemřeli pro 

svůj nedostatek víry. 

5. Nefitská vláda byla lenivá 

a zanedbávala své vojsko. 

Níže je uvedeno několik výrazů vyňatých z Almy 60:23-26. 
Přečtěte si každý výraz v kontextu příslušných veršů a potom 

ho přepište vlastními slovy. 

1. "Dokud nejdříve nevyčistíme svou vnitřní nádobu" (v. 24) 
2. "Budu rozněcovati mezi vámi povstání" (v. 27) 
3. "Právě pro vaši nepravost jsme utrpěli tak velikou ztrátu" 

(v. 28) 
4. "Pokud nám neposkytnete pomoc, vizte, přijdu na vás" (v. 30) 
5. "Vaše nepravost je zapříčiněna vaší láskou ke slávě a marným 

věcem světa" (v. 32) 
6. "Neusiluji o moc, ale o její svržení" (v. 36) 

Alma 61 
Pahoranova odpověď Moroniovi 

Město Zarahemla a nefitská vláda byly uchváceny nepřáteli 
svobody a spravedlivosti. Právě v této nebezpečné době 
Pahoran obdržel Moroniův dopis. Jak byste reagovali na 

Moroniův dopis, kdybyste byli na místě Pahorana? Při četbě 
Pahoranovy odpovědi mějte na paměti tvrdost Moroniova 
dopisu a přemýšlejte o tom, jakým mužem Pahoran byl. 



Porozumění písmum 
Alma 61 

Zastrašovali (v. 4) -
Odrazovali 

Spojenectví (v. 8) -
Partnerství, smlouva 

Káral (v. 9) - Kritizoval, 
obviňoval 

Studium písem 1I:iiiiiiii�i:> 

Při studiu Almy 61 proveďte činnost A a B. 

A Problémy a řešení 

Do sešitu si nakreslete dva 
sloupečky, jeden nadepište 
"Problém" a druhý "Řešení". 
Přečtěte si Almu 61 a popište 
problém, kterému Pahoran 
čelil, a vypište skutky, které 
doporučil. Přečtěte si záhlaví 
kapitoly k Almovi 51 a popište, 
jak podle vašeho názoru Moroni 
odpoví na Pahoranovo řešení. 

B Podělte se o příklad 

Projděte si Almu 61:15-21. 

1. Napište dva příklady lidí, které znáte a kteří měli úspěch 
díky síle, kterou získali od Pána. 

2. Popište dva kroky, které vám mohou pomoci získat v životě 
více síly Páně. 

Alma 62 
Moroni pochoduje na 

pomoc Pahoranovi 

Díky odvaze a vůdcovským schopnostem Moroniho a dalších 
nefitských vůdců byla vzpoura lidí králových v Zarahemle 
potlačena a válka s Lamanity nakonec skončila. 

Jaký vliv měla tato vzpoura 

na národ? Jaký dopad 

�'""""--''''''! měla dlouhá a ničivá válka 

Moroni 

s Lamanity na nefitskou 
společnost a na Církev? 
Při studiu Almy 62 

--
hledejte 
odpovědi 

na tyto otázky. 
, . 

Pahoran 

Porozumění písmum 
Alma 62 

Odštěpenci (v. 6)
Vzbouření Nefité 

Studium písem 

Udatně (v. 37) - Statečně, 
odvážně 

Při studiu Almy 62 proveďte dvě z níže uvedených činností (A-D). 

Uveďte podrobnosti k událostem 

Pro každou z níže uvedených hlavních událostí z Almy 62:1-11 
napište dvě podrobnosti, které se vztahují k danému příběhu: 

1. Vztyčování korouhve (viz v. 1-5) 

2. Porážka lidí králových (viz v. 6-9) 
3. Prosazování zákona (viz v. 10-11) 

B Co byste řekli vy? 

Projděte si Almu 62:12-17. Představte si, že jste vůdce lidu 
Ammonova. Napište, co byste asi řekli Lamanitským válečným 
zajatcům. 

C Napište nekrolog 

Přečtěte si Almu 62:35-38 a napište Teankumův nekrolog. 
(Nekrolog je zpráva o úmrtí osoby, která obsahuje stručné 
informace o zemřelém.) Uveďte například, kým byl, čeho 
dosáhl a proč udělal to, co udělal. 

D Shrňte úsek písem 

Projděte si Almu 62:39-51. 

1. Vypište několik důvodů, proč se někteří Nefité válkou 
"zatvrdili", zatímco jiní byli "obměkčeni". 

2. Vysvětlete, jak Helaman a jeho bratří pomáhali lidem překonat 
účinky války. 

3. Co můžete dělat nyní, abyste se připravili na obtížná období, 
která vás v životě potkají, aby se vaše srdce nezatvrdilo? 

Alma63 
N efitská migrace do země severní 

S koncem války s Lamanity rozšířili Nefité své osídlení do 
země severní. Proč byla tato migrace žádoucí? Bylo to kln"tli 
nové zemi a větším příležitostem, nebo tam byly jiné d{lVody? 
Někteří z těch, kteří odešli do země severní, zmizeli a místo, 
kde se usídlili, ulstává neznámé. Kam asi odešli? 

.... 
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Porozumění písmum 
Alma 63 
Posvátné věci (v. 1, 11) -

Posvátné nefitské záznamy 
a předměty 

Alma 63:5-9 - Kdo byl Hagot? 
Hagot postavil velké lodě a plavil se na sever. Nefitům nikdy 
nebylo známo, kam se doplavil. Proroci posledních dnů prohlásili, 
že Hagotovy lodě dosáhly tichomořských ostrovů, kde se jeho 
lidé stali součástí polynéské kultury. Když v roce 1913 president 
Joseph F. Smith odpovídal skupině polynéských Svatých na 
telegram, který obdržel dříve, že "možná" pocházejí z Hagotova 
lidu, řekl: "Bratři a sestry z Nového Zélandu, chtěl bych vám říci, 
že pocházíte z Hagotova lidu, a není v tom ŽÁDNÉ MOŽNÁ!" 
Vysvětlil, že když byl misionářem na Havaji, Duch mu dosvědčil, 
že Polynésané jsou potomky Lehiho. (William A. Cole and 
Elwin W. Jensen, Israel in the Pacific [1961], 388.) Později, při 
zasvěcovací modlitbě chrámu na Havaji, president Heber J. Grant 
poděkoval Nebeskému Otci za to, že "tisíce a desítky tisíc 
potomků Lehiových v této požehnané zemi došly poznání 
evangelia" ("The Dedicatory Prayer in the Hawaiian Temple", 
Improvement Era, Feb. 1920,283). 
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Studium písem II��.:> 
Při studiu Almy 63 proveďte činnost A nebo B. 

A Počítejte 

'.> � 

Projděte si Almu 43:3, 17; 62:39; 63:3 a vypočítejte níže uvedené 
informace: 

1. Kolik let bojoval Moroni s Lamanity? 

2. Kolik let se těšil z pokojného odpočinku, když válka skončila? 

B Napište, čemu jste se naučili 

Nyní jste přečetli knihu Almovu. Napište o verši, příběhu nebo 
určité části knihy, která v dobrém ovlivnila váš život. Povězte, 
jak vám to pomohlo stát se lepším člověkem. 



� Kniha Helamanova 
jl 

Vzestupy a pády 

Až do tohoto místa Knihy Mormonovy jste četli o obdobích, kdy 

byli Nefité spravedliví, a o obdobích, kdy byli zlovolní. V knize 

Helamanově kolísali mezi spravedlivostí a zlovolností tak často, 

že to může být téměř matoucí. Určitě nás to vede k přemýšlení 

nad tím, proč byli tak nestálí. Pokaždé, když se v knize Hela

manově dočtete o tom, že se Nefité odvrátili od spravedlivosti ke 

zlovolnosti nebo od zlovolnosti ke spravedlivosti, byste si to 

mohli zaznamenat do svého sešitu nebo byste si mohli udělat 

zvláštní značku v písmech. Ve 12. kapitole Helamaně věnujte 

zvláštní pozornost Mormonovu vysvětlení těchto změn. 

Lamanité se také mění 

Dalším neobvyklým jevem knihy Helamanovy je to, že Lamanité 

byli často spravedlivější než Nefité. Skutečností je, že jeden 

z nejpozoruhodnějších proroků v této knize, i v celé Knize Mor

monově, je Lamanita, který se jmenoval Samuel. 

Příprava na Spasitele 

Kniha Helamanova končí krátce před narozením Ježíše Krista. 

President Ezra Taft Benson učil, že "záznam Nefitské historie 

těsně před Spasitelovou návštěvou odhaluje mnoho paralel 

s naší vlastní dobou, kdy očekáváme druhý příchod Spasitele" 

(Conference Report, Apr. 1987, 3; nebo Ensign, May 1987, 4). 

Při četbě knihy Helamanovy budete tyto paralely hledat. 

Helaman 1 

V álka V Zarahemle 

Když velký nefitský soudce Pahoran zemřel, nastal boj 
o to, kdo nastoupí na jeho místo. To vedlo k rozštěpení a 
krveprolití. Během této doby Nefité čelili dvěma nepřáteh"tm 
- Kiškumenovi a Koriantumrovi. Kdo byli tito mužové a co 

bylo jejich cílem? I když bojovali s Nefity n"tzným způsobem, 
jejich touha zničit nefitskou společnost byla stejná. 

Pahoran I. Pahoran II. Pakumeni Moronia 

velký určen jako bratr velitel 

hlavní nový hlavní Pahorana II.; . nefitských 

soudce soudce; určen jako vojsk; syn 

zavražděn hlavní velitele 

Kiškumenem soudce po Moroniho 

zavraždění 

svého bratra 

Paanki Kiškumen Kariantumr Tubalot 

bratr zavraždil Nefitský syn 

Pahorana II.; Pahorana II. odštěpenec; lamanitského 

vedl vzpouru a potom vedl krále 

proti svému zorganizoval lamanitské Ammorona 

bratrovi tajnou vojsko 

společnost 

.... 



Porozumění písmum 
Helaman 1 

Srazil hlídku (v. 20) - Zabil 
stráž 

Pevnost (v. 22) - Opevněné 
město, opevnění 

Hlavní město (v. 27)
Oficiální středisko vlády 

Zastavil je (v. 30) - Odřízl je 

Studium písem 11:iiiiiii�':> 

Při studiu Helamana 1 proveďte dvě z níže uvedených činností 
(A-C). 

A Kdo co udělal 

1. Napište jednu větu o skutcích těchto mužů v Helamanovi 
1: Pahoran (syn), Paanki, Pakumeni, Kiškumen, Koriantumr, 
Tubalot, Moronia. 

2. Uvažujte o tom, co Helaman 1:13-17 odhaluje o Koriantumrovi 
a Tubalotovi. Použijte informace v těchto verších, abyste 
zjistili, co měli tito dva zlovolní muži společného. Možná 
budete překvapeni. 

B Ponaučení z příběhu 

1. Čemu se měli Nefité naučit z událostí v Helamanovi I? 
Uveďte z této kapitoly konkrétní příklady. 

2. Čemu by se mohli z Helamana 1 naučit lidé v dnešní době? 
Uveďte z této kapitoly konkrétní příklady. 

C Nakreslete obrázek 

V Helamanovi 1:18-34 je popis Koriantumrova osudného 
vojenského pochodu, který vyústil v jeho porážku. Po přečtení 
příběhu nakreslete obrázek znázorňující to, co se lamanitským 
vojskům stalo a proč je Moronia dokázal porazit. 

Helaman 2 
Gadiantonovy tlupy 

Mormon psal v Helamanovi 1 o dvou hlavních soudcích, 
kteří byli zavražděni. Při četbě Helamana 2 si povšimněte, 
kdo byl novým hlavním soudcem. Proč si vybrali právě jeho? 
Co udělal pro to, aby se nestal třetím hlavním soudcem, 
který by byl zavražděn? Co se dalo dělat s touto novou a 
mocnou hrozbou pro nefitský národ? Povšimněte si rovněž, 
co Mormon řekl o  účinku těchto tajných spolčení. 

Porozumění písmum 
Helaman 2 

Ve skrytu čekal (v. 3) - Tajně 
čekal 

Spolčení (v. 8) - Skupina 
zorganizovaná, aby jednala 
v tajnosti 

Helaman 2:8 - Co je tajné spolčení? 

Gadianton 

Gadiantonova tlupa neboli 
organizace byla tajným 
spolčením. Tajná spolčení jsou 
skupiny lidí, kteří používají 
zlovolné metody, aby získali 
moc a bohatství. Pracují 
v tajnosti, protože se snaží 
oklamat druhé a získat nad 
nimi výhody. Pracují 
prostřednictvím lsti, vraždy 
a podvodu a jsou nepřáteli 
poctivých vlád a dobrých lidí 
kdekoli na světě. Pro úspěch 
svých záměrů jsou ochotni 
učinit cokoli. Novodobí proroci 
nás varují, že i dnes existují 

organizace, které jsou právě tak nebezpečné, jako byly 
Gadiantonovy tlupy v době Nefitů. 

Studium písem 
Při studiu Helamana 2 proveďte činnost A a B. 

A Identifikujte klíčové prvky 

1. Co napsal Mormon v Helamanovi 2:13-14 o tom, co nakonec 
způsobila tajná spolčení mezi Nefity? 

2. Použijte Helamana 1:9-12 a 2:1-8,11 a vypište, co tajná spolčení 
dělají, proč to dělají a jak to dělají. 

B Uveďte novodobé příklady 

1. Uvažujte o tom, čemu jste se naučili z činnosti A, a napište, 
jak by váš život mohl být ovlivněn tajnými spolčeními. 

2. Jak můžeme předcházet šíření tajných spolčení? 

Helaman 3 
Období prosperity a růstu 



Helaman 3 popisuje události mezi 
Nefity, k nimž došlo v rozmezí asi 
deseti let. Byla to doba, kdy Nefité 
velmi prosperovali. Došlo také 
k pozoruhodnému růstu Církve. 
Mormon učinil zvláštní poznámku o 

Helaman, syn Helamamlv 

Porozumění písmum 
Helaman 3 

Rozštěpení (v. 1,3,14,17)
Hádky, vzpoury 

Nebyly zpustošeny (v. 5-6)
Zničeny 

Nestrannost (v. 20) -
Spravedlivost 

Rozetne vedví (v. 29) -
Odhalí a zničí 

tom, čemu se z této zprávy 
můžeme naučit. Zvláštní 

pozornost při hledání 
I, těchto důležitých 

',. 
ponaučení věnujte 
výrazům "tak 

vidíme" a "vidíme". 

Všechno však v pořádku 

nebylo. Povšimněte 
si problémů, kterým 

Nefité čelili. Co bylo 
jejich příčinou? 

Vychytralost (v. 29) -
Prohnanost, podvodnost 

Pasti (v. 29) - Léčky 

Nástrahy (v. 29) - Podvody 

Posvěcení (v. 35) - Očištění 

Vzdali (v. 35) - Dali, poddali 

Studium písem II��.:> 
Při studiu Helamana 3 proveďte dvě z níže uvedených činností 

(A-C). 

A Zhotovte časovou přímku 

V celé 3. kapitole Helamana se nacházejí časové údaje. Každému 

verši na níže uvedené časové přímce přísluší nějaká doprovodná 

událost a rok, kdy k události došlo. Do sešitu si nakreslete 

časovou přímku podobnou té, která se nachází níže, a doplňujte 

na ní to, co se dovídáte v Helamanovi 3. 

Časová přímka: Helaman 3 

Verš 1 3 18 19 23 32 33 37 

Rok 

Co se stalo? 

B Vysvětlete vztah 

Jaký je podle Helamana 3:1 vztah mezi pýchou a rozštěpením? 

C Uplatněte písma 

Představte si, že máte přítele, pro něhož je problémem správně 

se rozhodovat. Váš přítel ví, že evangelium je pravdivé, ale kvůli 

špatným rozhodnutím má pocit viny, pochybuje o možnosti 

pokání a neví, zda má pokání nějaký smysl. Jakými konkrétními 

způsoby můžete použít Helamana 3:27-30, 35, abyste svému 

příteli pomohli vyvarovat se pokušení, vrátit se do Církve a 

prohloubit víru v Ježíše Krista? 

Helaman 4 
Zlovolnost a její následky 

Prosperita může vést ke zlovolnosti. Zlovolnost potom může 
vést ke zničení. To neplatí pouze pro Nefity, ale i pro dnešní 
lidi. Proč musíme být ohroženi zničením, dříve než si 
uvědomíme, že máme duchovní potíže? Proč Nefité 
neposlouchali Pána v dobrých i ve zlých dobách? Mormon 
v Helamanovi 4 popsal, co se stalo, když prosperita vedla 
ke zlovolnosti. Jeho slova se rovněž týkají i nás a některých 
stránek naší dnešní společnosti. 

Porozumění písmum 
Helaman 4 

Utlačování (v. 12) - Krutost 

Pokládali za nic (v. 21) -
Ignorovali, neposlouchali, 

považovali za nedůležité 

Nepřilnou (v. 25) - Nebudou 

se pevně držet, nezůstanou 

věrní 

Studium písem II��.:> 
Při studiu Helamana 4 proveďte činnost A a B. 

A Univerzální hřích 

1. Bylo řečeno, že pýcha je univerzální hřích, což znamená, že 

téměř každý hřích nějak souvisí s pýchou. Do sešitu si tento 

vztah nakreslete tak, že slovo pýcha umístíte doprostřed stránky. 

Zakroužkujte ho a nakreslete, jak z něho vycházejí šipky na 

všechny strany. Na konec každé šipky napište jeden z hříchů, o 

kterých Helaman 4:12-13 říká, že jsou důsledkem pýchy Nefitů. 

.... 



2. Vyberte si tři hříchy, které jste si vypsali, a vysvětlete, jak 
pýcha může vést k onomu druhu hříchu. 

3. Co Helaman 3:35 říká o tom, že můžeme dělat, abychom 

předcházeli pýše, nebo ji odstranili ze svého života, a tak 

předešli mnoha různým hříchům? 

B Nyní vidím 

1. V Helamanovi 4:23-26 si najděte a zvýrazněte výraz "viděli" 

a vypište, jaké následky hříchů Nefité viděli. 

2. Jaké požehnání Pán poskytuje, aby nám pomohl "vidět" 

následky předem, abychom je nemuseli zakoušet? (Viz 

Mosiáš 8:16-18.) 
3. Uveďte konkrétní příklad nějakého následku, který vám nebo 

vaší rodině Pán díky tomuto požehnání pomohl rozeznat a 

vyvarovat se ho. 

Helaman 5 
N efi a Lehi ve vězení 

Nefi, syn Helamam"tv, se vzdal soudcovské stolice, aby trávil 
více času kázáním evangelia, právě tak, jako to udělal o 
několik desetiletí dříve Alma (viz Alma 4:15-19). Co nás 
skutky těchto dvou proroh"t učí o tom, jak nejlépe reformovat 

společnost? Nefiho společníkem v kázání byl jeho bratr Lehi, 
muž stejně duchovní jako Nefi (viz Helaman 11:19). 
V Helamanovi 5 se dočtete o těchto velkých misionářích a 
o radách, které dostali od svého otce. Při četbě této kapitoly 
hledejte důkazy toho, že rady svého otce poslouchali. 

Porozumění písmum 
Helaman 5 

Dozrávali (v. 2) - Byli hotovi 

Zvěsti (v. 11,29) - Poselství, 

zprávy 

Zahanbili (v. 17) - Zmátli a 

vyvrátili, uvedli ve zmatek 

Hřmotného (v. 30) - Hlasitého 

Rozpuknouti (v. 33) -
Prasknout 

Studium písem Illiiiiiiiiiiiiiii-'> 

Při studiu Helamana 5 proveďte dvě z níže uvedených činností 

(A-C). 

A Důležité slovo 

Když byl starší Spencer W. Kimball členem Kvora dvanácti 

apoštolů, řekl: "Když ve slovníku hledáte nejdůležitější slovo, 

víte, které to je? Mohlo by to být ,pamatovať. Protože všichni 

z vás uzavřeli smlouvy - víte, co dělat, a víte, jak to dělat - naší 

největší potřebou je pamatovat si ... ,Pamatovat' je to slovo. 

,Pamatovat' je ten program." ("Circles of Exaltation" [address to 

religious educators, 28 June 1968], 8.) 

1. V Helamanovi 5:5-14 jsou uvedeny Helamanovy rady jeho 

synům. Najděte v těchto verších slovo pamatujte, zvýrazněte 

si ho a do sešitu si napište, co Helaman chtěl, aby si pamatovali. 

2. Ze svého seznamu si vyberte jeden bod a vysvětlete, jaký vliv 

by mělo na život člověka, kdyby měl onu zásadu neustále 

na paměti. 

3. Jak podle Helamana 5:5,14 reagovali Nefi a Lehi na rady 

svého otce? 

B Mistrovství v písmu - Helaman 5:12 

Vytvořte nějaký obrázek - můžete ho nakreslit, použít vystřižené 

obrázky nebo kombinaci obojího - který by vám pomohl učit 

Helamana 5:12 děti v Primárkách. Podělte se o něj se svou rodinou. 

C Poskytněte důkaz 

Písma často hovoří o moci slova Božího. To se týká účinku výuky 

evangeliu a toho, jak pomáhá lidem měnit se a činit pokání 

z hříchů. Až si budete procházet Helamana 5:13-19, hledejte 

příklady pro "moc slova". Vysvětlete, proč se lidé v Nefiově 

komunitě změnili v důsledku toho, že jim kázal. 

Helaman 6 
Prosperita vede ke 

zlovolnosti... opět! 

V Helamanovi 6 čteme o určitých důsledcích Nefiovy a 
Lehiovy misie mezi lidem - zejména mezi Lamanity. Zavládl 
mír a velká prosperita. Avšak v období míru a prosperity je 



často snadnější zapomenout na Pána. Když se lidé zaměřují 
na pokušení tohoto světa, Satan nad nimi může získat velkou 
moc. Jedním z jeho nejúčinnějších nástroj�l jsou tajná 
spolčení. Tajným spolčením se daří tam, kde je sobeckost, 
hrabivost a hlad po moci. Tato kapitola zaznamenává, jak 
Satan a tajná spolčení opět získali mezi NeJity velkou moc. 
Čemu se z toho m�lžeme naučit? Pečlivě čtěte, abyste viděli, 
co Mormon a Pán chtěli, abychom pochopili, abychom 
neučinili stejné chyby a neupadli do moci protivníka. 

Porozumění písmům 
Helaman 6 

Nekajícnými (v. 2) -

Nečinícími pokání, nelitujícími 

špatných skutků 

Ponoukala (v. 26) - Pokoušela 

Svedli (v. 38) - Zlákali 

k neposlušnosti 

Vzkvétali (v. 12) -
Prosperovali, měli úspěch 

Pleniti (v. 17-18,21,23) -
Brát někomu něco silou nebo 

násilím 

Kořist (v. 38) - Ukradené 

bohatství 

Studium písem 
Při studiu Helamana 6 proveďte dvě z níže uvedených činností 

(A-D). 

A Najděte důležité výrazy 

1. Helaman 6:31 nás učí, že Satan se zmocnil srdce "větší části" 

Nefitů. Neuplatnil však násilí, a ani nemohl, aby byli v jeho 

moci. Najděte alespoň dva výrazy, které popisují, jak dokázal 

získat moc nad srdcem Nefitů. Zapište si je do sešitu. 

2. Co můžete dělat, abyste Satanovi zabránili zmocnit se vašeho 

srdce? V rámci své odpovědi můžete uvažovat o některých 

zásadách, kterým jste se naučili v Helamanovi 5. 

B Přemýšlejte o otázce 

Do sešitu si nakreslete tabulku podobnou té, která se nachází níže, 

obsahující výrazy z Helamana 6:21-31. Přemýšlejte o otázce, na 

kterou by bylo možné odpovědět uvedeným výrazem. První bod 

je příklad, který vám pomůže začít. 

Helaman 6 Odpověď Otázka 

v.21 Satan Kdo inspiruje 
vůdce tajných 
spolčení? 

v.22 "Aby mohli rozpoznati bratra, 
který vstoupil do smlouvy" 

v.26 Gadianton 

v.28 "Naprosté záhuby" 

v.30 "Původcem veškerého hříchu" 

v.31 "Nohama pošlapávala" 

C Co můžete dělat? 

1. Napište, co Helaman 6:17--40 učí o tajných spolčeních. U 

každého zápisu si poznamenejte, ke kterému verši se vztahuje. 

2. Na základě Helamana 6 si napište další seznam tří věcí, které 

byste mohli dělat, abyste předcházeli vzniku tajných spolčení 

nebo abyste je a jejich vliv odstranili ze své společnosti. 

Uveďte odkaz z Helamana 6 (nebo některý jiný odkaz z písem) 

pro každou myšlenku, kterou najdete. 

D Porovnejte 

Do sešitu si nakreslete tabulku podobnou té, která je uvedena 

níže, a porovnejte stav Nefitů se stavem Lamanitů na konci 

Helamana 6. Pro každý verš vypsaný z Helamana 6 napište, co 

ukazuje o stavu Nefitů nebo Lamanitů. Některé verše poskytují 

informace pouze o jedné skupině. 

Nefilé Helaman 6 lamanilé 

v.34 

v.35 

v.36 

v.37 

v.38 

v.39 

v.40 

Helaman 7 
N efi káže svému lidu pokání 

NeJi kázal evangelium daleko od 
Jtil�����& domova. Když se vrátil, byl 

Nejí 

udiven a zklamán velkou 
zlovolností lidí. Helaman 7 

nám sděluje, co řekl lidem o 
jejich stavu. 

.... 



Porozumění písmům 
Helaman 7 

Rodná země (v. 3) - Místo, 
kde se narodil (Zarahemla) 

Uchvátivše (v. 4) -
Nezákonně se zmocnili moci 

Vycházeti (v. 7) - Přesvědčit 

Dáno (v. 9) - Musím se 
spokojit 

Podivujete (v. 15) - Žasnete 

Ponoukání (v. 16) - Pokoušení 

Studium písem Illiiiiiiiiiiiiii=> 
Při studiu Helamana 7 proveďte činnost A a B. 

A Navrhněte náboženskou píseň 

Projděte si Helamana 7:1-11. Jaká náboženská píseň by byla 
vhodná k pozvednutí Nefiova ducha? Proč? (Vybrat vhodnou 
píseň vám pomůže tematický rejstřík ve zpěvníku.) 

B Identifikujte důležité myšlenky 

Použijte to, čemu jste se naučili v Helamanovi 7:11-29, 
a odpovězte na níže uvedené otázky: 

1. Co uvedl Nefi jako důvod svého "velikého truchlení" (v. 11) 
nad Nefity? 

2. Co řekl Nefi, že se stane, nebudou-li činit pokání? (V těchto 
verších se opakuje výraz "nebudete-li činiti pokání". 
Vyhledejte, kde se tento výraz nachází.) 

3. Jaká varování dává náš žijící prorok lidem v dnešní době? 

Helaman 8 
Proroctví o vraždě 

Kapitola 7 v Helamanovi ukázala, že Nefi byl při kázání 
pokání velmi přímý. Co se stalo, když byli Lehi, Nefi, 
Abinadi, Alma a Amulek ke svému lidu tak přímí? Jak 
Nefiův lid přijal jeho učení? Zvláštní pozornost věnujte 
tomu, co řekli a udělali Gadiantonovi soudci. 

Porozumění písmům 
Helaman 8 

Nechopíte (v. 1) - Neuvězníte 

Spílá, spílal (v. 2, 5) - Uráží, 
hubuje 

Protivilo (v. 3) - Bylo proti 

Postihnou nás (v. 8) - Stanou 
se nám 

Nutkán (v. 11) - Nabádán 
Duchem 

Helaman 8:19-20 - Kdo byli Zenos, Zenok a Eziáš? 
Toto je jediná zminka o Eziášovi v písmech. Stejně jako u Zenose 
a Zenoka bylo i jeho učení uvedeno na mosazných deskách (viz 
oddíl "Porozumění písmům", 1. Nefi 19:10, str. 27). 

Helaman 8:21 - Mulek, syn Sedechiášův 
Mulekovi potomci byli součástí lidu Zarahemla objeveného 
Mosiášem I. a jeho lidem (viz Omni 1:14-19). Stali se Nefity. 

Studium písem Illiiiiiiiiiiiiiilp 
Při studiu Helamana 8 proveďte činnost A nebo B. 

A Porovnejte 

1. V Helamanovi 8:1-10 někteří zlovolní vedoucí lidu odsuzovali 
Nefiho. Proč se podle veršů 4 a 10 nechopili Nefího a neodvedli 
ho, aby mu nějak ublížili? 

2. V kontrastu s pocity zlovolných mužů v Helamanovi 8 
identifikujte v Nauce a smlouvách 121:45 výraz, který popisuje 
pocit, který můžeme mít, když žijeme ctnostně a spravedlivě. 

3. Napište shrnutí toho, čemu se můžeme naučit z Helamana 
8:4 a 10. 

B Dokončete osnovu 

Nefi použil příklady z historie, aby lidem pomohl porozumět 
pravdě. Do sešitu si udělejte nákres podobný tomu, který se 
nachází níže, abyste naznačili hlavní myšlenky jeho výkladu. 
Použijte Helamana 8:11-20, abyste do osnovy doplnili chybějící 
myšlenky. 

Nefi učil stejným věcem, 
jako jiní proroci před ním. 

Helaman 9 
Vrah je odhalen 

Jak může člověk poznat, že je někdo prorok? Na konci 8. 

kapitoly Helamana Nefi prorokoval o smrti hlavního soudce. 



Zdá se logické, že lidem, když si ověřili pravdivost jeho 
proroctví, to dokáže, že je prorokem. Při četbě Helamana 9 

hledejte rozdílné reakce na naplnění jeho proroctví a 
přemýšlejte o tom, proč lidé reagovali tak odlišně. Rozuměli 
tito lidé úloze proroka? Jaká je nejdůležitější úloha proroka? 

Porozumění písmum 
Helaman 9 
Udeřil (v. 8) - Srazil 

Osvobozeno (v. 18)
Propuštěno 

Lapiti ho (v. 19) - Přistihnouti 

při tom, jak říká něco špatného 

Spolčený (v. 20) - Spikl ses 

Srdce neobřezaného (v. 21)
Lidé s nečistým srdcem 

Stud i u m písem IlliiiiiiiiiiiiiiíiiP 

Při studiu Helamana 9 proveďte dvě z níže uvedených činností 

(A-C). 

A Co si uvědomili? 

Projděte si Helamana 9:1-15 a odpovězte na níže uvedené otázky: 

1. Co zjistilo pět Nefitů o Nefiově proroctví? 

2. Proč na ně kvůli tomu, co viděli, přišla "bázeň", "třásli" se a 

"padli k zemi"? (Buďte konkrétní, v rámci své odpovědi citujte 

verše z Helamana 7.) 
3. Proč bylo oněch pět Nefitů uvrženo do vězení? 

B Najděte skutečný důvod 
1. Jak podle Helamana 9:16-20 vysvětlili zlovolní soudci 

přesnost Nefiova proroctví? 

2. Když by byli zlovolní soudci vyzváni, aby vysvětlili, proč 

si myslí, že Nefi udělal to, z čeho jej obvinili, co si myslíte, 

že by řekli? 

3. Jaký byl jejich skutečný důvod toho, že Nefiho obvinili? 

4. Jak se tito soudci podobají dnešním lidem, kteří odmítají 

uvěřit důkazům, že Bůh žije a že hovoří ke svým prorokům? 

C Dokončete větu 

Přepište si níže uvedené nedokončené věty do sešitu. Potom 

věty dokončete podle údajů v Helamanovi 9:39--41. 

1. Někteří lidé uvěřili Nefiovým slovům, protože .. . 

2. Jiní naslouchali pěti Nefitům a uvěřili, protože .. . 

3. Někteří řekli, že Nefi je prorok, protože ... 

4. Další řekli, že je bůh, protože ... 

Helaman 10 
Nefirnu je udělena velká moc 

Mohli bychom si myslet, že poté, co se 
naplnilo Nefiovo proroctví o hlavním 
soudci, ho lidé budou následovat. Svár na 
konci Helamana 9 je však d�"tkazem toho, 
že zázraky lidi neobracejí. Věnujte v 10. 

kapitole Helamana pozornost vlastno:.. 
stem, které člověku umožňují, A" 
aby byl neochvějný. 

� 
. 

-
f , 

Také si povšimněte 
zvláštní moci, kterou 
dal Nefimu Pán, a proč mu 
takové požehnání svěřil. / \ 

Jak tato moc od Boha \ 
zap�"tsobila na lidi? Jak 
na ně měla zapůsobit? 

Porozumění písmum 
Helaman 10 

Nejí 

Tak a onak (v. 1) - Tady a tam 

Sklíčen (v. 3) - Smutný, 

zklamaný, zbavený odvahy 

Mor (v. 6) - Nakažlivá 

choroba, onemocnění plodin 

nebo lidí 

Nehleděl jsi na to, abys 

zachoval svůj vlastní život 

(v. 4) - Nestaral ses o sebe 

Zpečetíš (v. 7) - Svážeš nebo 

zajistíš konkrétní kněžskou 

pravomocí 

Udeří (v. 10) - Postihne, 

potrestá 

Helaman 10:4-10 - Nefi obdržel konkrétní moc 
od Boha 
Helaman 10:7 učí, že Pán slíbil Nefimu, že cokoli sváže nebo 

rozváže na zemi, bude svázáno nebo rozvázáno v nebi. To je 

stejná moc, kterou Spasitel dal Petrovi, Jakubovi a Janovi (viz 

Matouš 16:19) a proroku Josephu Smithovi (viz NaS 128:8-10; 
132:46). Stejné moci, neboli klíče, drží president Církve Ježíše 

Krista Svatých posledních dnů. Ze zprávy v Helamanovi 10 se 

dozvídáme, že tato moc je dávána pouze těm, kterým Pán může 

důvěřovat. 

.... 



Studium písem II > 

Při studiu Helamana 10 proveďte činnost A a B. 

A Proč Nefi obdržel tak velkou moc? 

1. Napište sliby, které Pán dal Nefimu v Helamanovi 10:4-10. 
2. Proč byl podle těchto veršů Pán ochoten udělit mu tak 

velkou moc? 
3. Přečtěte si také Nauku a smlouvy 50:29 a vysvětlete, co tento 

verš učí o tom, proč byl Nefi tak požehnán. Také vysvětlete, 
co tento verš znamená pro vás. 

B Co byste řekli vy? 

Představte si, že jste Nefitou žijícím v době zachycené v 
Helamanovi 10 a že jste byli svědky toho, co je zde zapsáno. 
Kdybyste psali příteli v dalekém městě o proroku Nefiovi, o 
jakých jeho třech vlastnostech byste se ve svém dopise zmínili? 
Vysvětlete, jaký dojem na vás každá z těchto Nefiových 
vlastností učinila. 

Helaman 11 
N efi používá svou moc 

ve prospěch lidu 

Kdybyste dostali moc, kterou Pán dal Nefiovi v Helamanovi 
10, jak byste ji nejlépe použili na pomoc svému lidu? 
V Helamanovi 11 se vypráví o tom, co Nefi udělal a jak 
na to lidé reagovali. Hledejte také další informace o vlivu 
Gadiantonových tlup na národ. Co byste řekli, že bylo 
největším problémem mezi nefitským lidem? Jak se tento 
problém projevuje dnes? 

Porozumění písmům 
Helaman 11 

Žíně (v. 9) - Hrubý oděv 
nošený na znamení zármutku 
Považovali (v. 18) - Přijímali, 
respektovali 

Spoušť (v. 27) - Škodu, 
zmatek, zničení 

Zamořili (v. 31) - Uchvátíli, 
zaplavili 
Nenapravili (v. 36) - Nečinili 
pokání, nepolepšili se, 
nezměnili se 

Studium písem 111iiiiii�-'> 

Při studiu Helamana 11 proveďte dvě z níže uvedených činností 
(A-C). 

A Identifikujte podrobnosti 

Zapište si do sešitu následující nadpisy. Najděte v Helamanovi 
11:1-18 podrobnosti, které patří pod jednotlivá záhlaví, a 
vypište si je. 

• Problém 
• Nefiovo řešení 

• Účinek 
• Konečný výsledek 

B Vytvořte titulní stránku 

Helaman 11:17-22 popisuje, co se stalo během několika let vlády 
soudců (asi 16-14 PŘ. KR.). Použijte níže uvedený příklad titulní 
stránky pro sedmdesátý šestý rok a vytvořte novinovou titulní 
stránku pro sedmdesátý sedmý a sedmdesátý osmý rok. Využijte 
k tomu popis událostí příslušejících k jednotlivým rokům. 

-
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C Jak se to stalo? 

rok -

Projděte si Helamana 11:28-37 a odpovězte na níže uvedené 
otázky: 

1. Co dělala nefitská a lamanitská vojska ve snaze zničit 
Gadiantonovy lupiče? 

2. Jaký měla úspěch? 
3. Proč se Gadiantonovi lupiči stali tak mocnými? Jaké ponaučení 

z toho plyne pro naši dobu? 

Helaman 12 
"A tak vidíme" 

V Helamanovi 12 Mormon přerušil svou zprávu o Nefitech, 
aby promluvil přímo k nám. V předcházejících kapitolách 
zaznamenal, jak Nefité přecházeli od zlovolnosti ke 
spravedlivosti a potom se opět vraceli ke zlovolnosti - stále 
dokola. Zdá se, že Mormon byl zklamaný obzvláště proto, 
že Nefité byli spravedliví pouze tehdy, když naléhavě 
potřebovali Boží pomoc. Nezdálo se, že konají dobro, když 



jim Pán žehná a jim se daří. Tuto kapitolu čtěte pečlivě, 
protože byla napsána pro nás a pro naši dobu. Doufejme, 
že nás Mormonovy rady poučí a že se vyvarujeme problém�l, 
které doléhaly na Nefity. 

Porozumění písmum 
Helaman 12 

Pokládají za nic (v. 6) -
Považují za bezcenné, 
bezvýznamné 

Studium písem 

Proklet (v. 18-20) - Zatracen 

Při studiu Helamana 12 proveďte dvě z níže uvedených činností 
(A-C). 

A Podívejte se na zásady 

1. V každém ze tří prvních veršů Helamana 12 Mormon napsal, 
co můžeme "vidět" na příkladu Nefitů. Ve verších 1-3 si 
můžete zvýraznit výrazy "můžeme viděti" a "a tak vidíme". 
Potom si vlastními slovy do sešitu zapište zásady, o nichž 
chtěl mít Mormon jistotu, že je pochopíme. 

2. Přidejte k tomuto seznamu zásady o Bohu a o člověku, které 
Mormon popsal ve verších 4-6. 

3. Uveďte příklad, kterého jste si dnes všimli a který ukazuje 
jednu z těchto zásad. 

B Vyberte a použijte důležitá slova 

Helaman 12:8-20 popisuje moc Páně. Pro každý verš v této pasáži 
vyberte slovo nebo výraz, který považujete za důležitý pro to, 
čemu nás Mormon učil. Poté, co vypíšete klíčová slova, shrňte 
Mormonovo poselství obsažené v těchto verších a použijte přitom 
všechna tato klíčová slova. 

C Závěr 

Helaman 12:23-26 obsahuje Mormonovy rady týkající se toho, 
co si Pán od nás přeje. Představte si, že máte přítele, který má 
problémy podobné těm, které doléhaly na Nefity. Předpokládejte, 
že jste již vysvětlili zásady, kterým Mormon učil v Helamanovi 
12:1-22, a svými slovy napište stejné rady svému příteli. 

Helaman 13 
Samuel Lamanita prorokuje 

Nefitům 

Situace v 
Helamanovi 13 

je odlišná od toho, 
co typicky nacházíme 
v Knize Mormonově. 
Tato kapitola vypráví 
o lamanitském 
proroku Samuelovi, 
který prorokoval 
nekajícným Nefih"tm 
o jejich nadcházejícím 
zničení. Nefité 
Samuela zavrhli - ale 
nikoli proto, že byl 

Lamanita. Při četbě 
této kapitoly 
přemýšlejte o 
Samuelově poselství 

a o tom, proč ho toužil předat. Zeptejte se sami sebe, proč lidé 
zavrhli Samuela i jeho poselství. Proč lidé v kterékoli době 
zavrhují poselství proroků? 

Porozumění písmum 
Helaman 13 

Zvěsti (v. 7) - Zprávy 

Mor (v. 9) - Nakažlivá 
choroba nebo epidemie 

Ohavnosti (v. 14-17)
Hrozné hříchy 

Nevykoupí (v. 19) -
Nezachrání, nevyužije k zisku 

Rozbroje (v. 22) - Spory, 
hádky 

Zášť (v. 22) - Touha ublížit 

Zpustošení (v. 32) - Trest 

Zkouška (v. 38) - Zkoušení 
ve smrtelnosti 

Helaman 13:24-29 - Zavrhování proroků 
Když zavrhujeme pravé proroky, kteří vidí ve světle zjevení, 
a místo nich následujeme ty, kteří nemají božské světlo, ve 
skutečnosti následujeme "slepé průvodce" (Helaman 13:29). 
President Marion G. Romney, který byl členem Prvního 
předsednictva, řekl: "Ti, kteří prohlašují, že přijímají evangelium, 
a současně kritizují a odmítají následovat rady proroka, se 
nacházejí v neobhajitelném postavení. Takový duch vede 
k odpadlictví." (Conference Report, ApI. 1983, 21; nebo Ensign, 
May, 1983, 17.) President Ezra Taft Benson, když byl presidentem 
Kvora dvanácti apoštolů, učil: "To, jak reagujeme na slova 
žijícího proroka, když nám říká, co musíme vědět, ale co bychom 
raději neslyšeli, je zkouškou naší věrnosti." ("Fourteen 
Fundamentals in Following the Prophet", in 1980 Devotional 
Speeches oj the Year [1981], 28.) 

Helaman 13:38 - Jak získáme štěstí? 
Prorok Joseph Smith učil: 

"Štěstí je cílem a záměrem naší existence; a bude jejím naplněním, 
půjdeme-li cestou, která k němu vede; a tou cestou je ctnost, 
spravedlivost, věrnost, svatost a dodržování všech Božích 
přikázání. . .  

Bůh nikdy neustanoví nějaký obřad ani nedá přikázání svému 
lidu, jehož záměrem a podstatou by nebylo podporovat ono 
štěstí, které má v plánech a které nebude mít konce v největším 

.... 



množství dobra a slávy pro ty, již se stanou příjemci jeho zákona 
a obřadů." (History oj the Church, 5:134-135.) 

Studium písem 
Při studiu Helamana 13 proveďte činnost A nebo B. 

A Napište hříchy a následky 

1. Najděte a vypište hříchy, o kterých Pán řekl, že pro lidi 
představují největší pokušení (viz v. 7-8, 14-24, 26-28, 38). 

2. Který z těchto hříchů představuje podle vás největší pokušení 
pro dnešní mladé lidi vašeho věku? 

3. Vypište následky, před kterými Pán varoval Nefity, nebudou
-li činit pokání (viz v. 8-10, 17-20,29-38). 

4. V jakém směru přicházejí tyto následky na ty, kteří odmítají 
činit pokání v dnešní době? 

B Praví proroci, falešní proroci 

V Helamanovi 13:24-28 Samuel popsal, jak Nefité zavrhovali pravé 
proroky a ctili proroky falešné. Projděte si tyto verše s rodičem 
nebo s církevním vedoucím a společně proveďte tyto úkoly: 

1. Napište některé příklady, které ukazují, jak lidé zavrhují pravé 
Pánovy proroky v dnešní době. 

2. Vypište příklady lidí nebo organizací, u nichž někteří 
vyhledávají vedení, namísto aby ho vyhledávali u Pánových 
proroků. 

3. Prozkoumejte Helamana 13:29-39 a popište, jak se asi tyto 
verše naplňují v dnešní době. 

Helaman 14 
Znamení Kristova 

narození a smrti 

NeJity dělilo od místa Spasitelovy služby ve smrtelnosti 
mnoho set kilometrů. Znali Ježíše Krista a Jeho evangelium 
prostřednictvím svých písem a svědectví svých proroh"t a 
prostřednictvím osobnzno zjevení. V Helamanovi 14 se 

dozvíte o některých velmi konkrétních znameních zaslfbených 
NefiU'tm, která budou označovat narození a smrt Ježíše Krista 
v Izraeli. Při svém dalším studiu zbytku Helamana a ve 3. 
NeJim sledujte, jak se tato znamení naplňovala. Povšimněte 
si také toho, kdo těmto svědectvím věřil a kdo nikoli, a proč. 

My jsme v podobné situaci. Od Spasitelovy služby ve smr
telnosti nás dělf mnoho staletí. Máme stejná svědectví a 
stejnou možnost obdržet osobní zjevení. Máme také svědectví 
novodobých proroků, že Ježíš Kristus je skutečně Synem 
Božím a že opět přijde. Máme také konkrétní znamení, která 
byla v souvislosti s druhým příchodem přislíbena. Až budete 
číst, jak dokonale se naplnila proroctví o Spasitelově prvním 
příchodu, přemítejte o jejich podobnosti s proroctvími, která 
máme o Jeho druhém příchodu (viz také NaS 1:37-38). 

Porozumění písmum 
Helaman 14 

Záměr (v. 11) - Úmysl 

Zásluhy (v. 13) - Usmíření a 
charakter, vlastnosti 

Poražen (v. 18) - Podťat 

Rozpuknou se vedví (v. 22) -
Rozlomí se na dvě části 

Bouře (v. 23, 27) - Prudké 
vichřice 

Helaman 14:18-20 - Co je "duchovní smrt" neboli 
"druhá smrt"? 
Další informace získáte v oddíle "Porozumění písmům", Alma 
12, str. 96). 

Helaman 14:29-31 - Můžeme si vybrat své skutky, 
ale nikoli jejich následky 
Starší Richard G. Scott, člen Kvora dvanácti apoštolů, učil: 

"Když vám druzí radí, říkáte 
někdy: ,Zkrátka nevěřím 
tomu, jak to děláš ty. To jsou 
tvá měřítka a tvé zásady. 
Mám své vlastní.' Pochopte 
prosím to, že nikdo nemůže 
změnit pravdu. Rozumové 
zdůvodňování, přemáhající 
sobectví, veškeré argumenty 
lidí, hněv nebo svévolnost 
nemohou změnit pravdu. 
Satan to ví, a tak se snaží 
vytvořit ovzduší, kde si člověk 
nevědomky začíná myslet, že 
se může nejenom rozhodovat, 

co bude dělat, ale že také může určovat, co je správné dělat. 
Satan se nás snaží přesvědčit, abychom žili mimo pravdu tím, 
že si budeme rozumově zdůvodňovat své skutky jako právo na 
rozhodování. 

Ale Nebeský Otec definoval pravdu a ustanovil to, co je správné 
a co je špatné před stvořením této země. Také stanovil následky 
poslušnosti a neposlušnosti těchto pravd. Hájil naše právo zvolit 
si svou cestu v životě, abychom tak mohli růst, rozvíjet se a být 
šťastní, nemáme ale právo rozhodovat o následcích svých skutkú ... 

Rozumějte tomu prosím, nikdo nemá výsadu rozhodovat o tom, 
co je správné. Toto právo Bůh vyhradil pro sebe. Naše svoboda 
jednání nám dovoluje výběr mezi alternativními cestami, potom 
ale jsme vázáni následky, které stanovil Bůh. Když se nám 



později nelíbí, kam nás cesta vede, můžeme ji opustit pouze 

skrze pokání." (Conference Report, Oct. 1992,82-83; nebo 

Ensign, Nov. 1992,61.) 

Studium písem 
Při studiu Helamana 14 proveďte dvě z níže uvedených činností 

(A-C). 

A Vypište znamení 

1. Do sešitu si nakreslete dva sloupečky. Jeden nadepište 

"Znamení Kristova narození" a druhý "Znamení Kristovy 

smrti". Vypište znamení, která uvedl Samuel lidem 

v Helamanovi 14:2-7, 20-28, vypište rovněž verše, kde jsou 

jednotlivá znamení zaznamenána. 

2. Jaký byl podle Helamana 14:8-13, 28-31 účel těchto znamení? 

Proč musel Ježíš zemřít? 

Helaman 14:14 začíná 

Samuelovým proroctvím 

o znameních smrti Ježíše 

Krista. V rámci tohoto 

proroctví vysvětlil, proč je 

nutné, aby Kristus zemřel. 

Shrňte tato významná učení 

tak, že vypíšete důvody, 

které Samuel uvedl 

v Helamanovi 14:15-19. 

C Odpovězte s použitím písem 

Představte si, že vám mladý člověk řekne: ,,Já se ze všech 

zblázním! Rodiče, vedoucí, učitelé - všichni mi neustále říkají, 

co mám dělat. Proč existuje tolik přikázání? Proč mě jenom 

nenechají na pokoji a nedovolí mi, abych se sám rozhodoval?" 

Použijte Helamana 14:29-31 a prohlášení staršího Scotta z oddílu 

"Porozumění písmům" a písemně odpovězte na otázky onoho 

člověka. Nezapomeňte uvést vysvětlení vztahu mezi svobodou 

jednání, následky a přikázáními Nebeského Otce. 

Helaman 15 
"Pokud nebudete činiti pokání.../1 

Po většinu doby, kterou zaznamenává Kniha Mormonova, 
se Nefité těšili požehnáním evangelia, včetně výsady mít 
proroky a písma. Pán řekl, že kde je mnoho dáno, tam je 

mnoho požadováno (viz Lukáš 12:48; NaS 82:3). Hledejte, 
jak této zásadě učil Samuel v Helamanovi 15. 

Porozumění písmům 
Helaman 15 

Zpustošené (v. 1) - Zničené, 

opuštěné 

Úkryt (v. 2, 12) - Bezpečné 

útočiště 

Ukázňoval (v. 3) - Napravoval 

trestem nebo utrpením 

V obezřetnosti (v. 5) - Ve 

spravedlivosti 

Ustanovení (v. 5) - Zákony 

Upadali do nevíry (v. 11, 15) 
- Postupně se odvraceli od 

pravdy 

Studium písem lliiiiiiiii�iiil> 
Při studiu Helamana 15 proveďte činnost A nebo B. 

Vysvětlete myšlenku 

1. Jaký je podle Helamana 15:3 a Nauky a smluv 95:1; 101:1-9 
účel toho, že nás Pán ukázňuje? 

2. Jak je ukázňování projevem lásky, kterou k nám Bůh chová? 

3. Jak se Pánova ukázňující láska podobá lásce rodičů, kteří 

ukázňují své děti, když je to nutné? 

4. Projděte si varování, která předal Samuel Nefitům 

v Helamanovi 15:14-17 a vysvětlete, jak se tyto verše 

podobají Pánovu varování v Nauce a smlouvách 82:1-4. 

B Jak být pevným a neochvějným 

Samuel zdůraznil, že Lamanité, kteří byli obráceni kázáním 

Ammona a jeho bratří, zůstali věrní i tehdy, když Nefité věrní 

nezůstali (viz Helaman 15:1-6). 

1. Prozkoumejte Helamana 15:7-8 a zjistěte, díky čemu tito 

Lamanité byli tak "pevní a stálí ve víře". 

2. Do sešitu si udělejte níže uvedený nákres a na IlÚsta chybějících 

kroků doplňte to, čemu jste se naučili ve verších 7-8. 

Poznání pravdy a víra 
ve svatá písma 

Jsou pevní a stálí ve víře. 

.... 



3. Jakou část tohoto procesu potřebujete zlepšit, abyste prohloubili 

svou víru v Ježíše Krista? 

Helaman 16 
Odezva na Samuelovo kázání 

Zatímco Helaman 13-15 je záznamem Samuelových 

proroctví mezi Nefity, Helaman 16 zaznamenává, jak různě 

lidé na jeho proroctví reagovali. Poselství evangelia může 
vyvolat mnoho různých reakcí. President Spencer W. Kimball 

řekl, že uctívání "je individuální zodpovědností, a nehledě 

na to, co se říká od řečnického pultu, když si člověk přeje 

uctívat Pána v duchu a v pravdě, může tak činit účastí na 

svých shromážděních, přijímáním svátosti a rozjímáním o 
krásách evangelia. Pokud je pro vás [církevní] shromáždění 

zklamáním, to jste zklamali vy. Nikdo nem�lže uctívat za 

vás; vy sami musíte vyčkávat na Pána." ("The Sabbath-A 

Delight", Ensign, Jan. 1978,5.) Až budete číst, jak lidé na 

Samuela reagovali, uvažujte o tom, jak byste asi na jeho 

poselství reagovali vy. Také si povšimněte, jak se smýšlení 

měnilo s tím, jak plynul čas od Samuelova proroctví. 

Porozumění písmům 
Helaman 16 

S obezřetností (v. 10) -

Bezúhonně, ve spravedlivosti 

Lstivého (v. 21) -

Vychytralého, prohnaného 

Studium písem 

Marné (v. 22) - Neužitečné, 

pošetilé 

Při studiu Helamana 16 proveďte činnost A. 

A Porovnejte rozdělení mezi lidem 

1. Do sešitu si napište tyto výrazy: "mnozí" (Helaman 16:1), 

"všichni ... kteří neuvěřili" (v. 2), "mnozí další" (v. 3), 

"všichni ti, kteří uvěřili" (v. 5), "větší část" (v. 6), "větší část" 

(v.10), "menší část" (v. 10), "lidé" (v. 12), "lid, moudrý lid" 

(v. 14), "lidé" (v. 15-22), "lid Páně" (v. 23). Za každým 

výrazem vlastními slovy napište, jak ona konkrétní skupina 

lidí reagovala na Samuelovo poselství, Nefiovo učení nebo na 

znamení a divy dané v posledních pěti letech před narozením 

Ježíše Krista. 

2. Přemítejte o tom, jaké to muselo být, být pravým následovní

kem Ježíše Krista v době, o které pojednává Helaman 16. 

Napište, co můžete dělat v těchto dnech při své osobní pří

pravě na Jeho druhý příchod a proč je to důležité. 



� Třetí Nefi - Kniha Nefiova 
jl 

o knize 3. Nefi 
Až do vydání Knihy Mormonovy v roce 1879 se tato kniha 

jmenovala prostě "Kniha Nefiova, syna Nefiova, který byl synem 

Helamanovým". Starší Orson PraU, který byl členem Kvora 

dvanácti apoštolů, doporučil, aby se přidal nadpis "Třetí Nefi", 

což bylo schváleno Prvním předsednictvem. 

Mormon knihu 3. Nefi sestavil ze záznamů proroka, který se 

jmenoval Nefi, který pocházel z rodiny Almovy, což byla rodina 

zapisovatelů (viz doprovodná tabulka). 

Zapisovatelé 

Tato kniha začíná v době Spasitelova narození. Prvních několik 

kapitol pojednává o tom, co se přihodilo mezi Nefity a Lamanity 

během smrtelného života Ježíše Krista. Větší část 3. Nefiho 

zaznamenává slova a skutky Spasitele během Jeho návštěvy u lidu 

Knihy Mormonovy, které navštívil po svém ukřižování a vzkříšení. 

3. Nefi 1 
"Nazítří přijdu na světil 

Vysmíval se vám někdy někdo kvůli vašemu přesvědčení? 
Uvažujte o tom, kolik víry člověk potřebuje, aby stál za 
pravdou a ulstal věrný, i když by to mohlo znamenat 
uvěznění nebo rozsudek smrti. Věřící Nefité a Lamanité 

procházeli v době, kdy se blížil čas naplnění Samuelových 
proroctví, právě touto zkouškou. Při čtení 3. Nefiho 1 se 
snažte představit si, co asi nevěřící říkali věřícím a jak 
muselo být obtížné ulstat věrným v těchto dnech. Většina 
z nás dobře zná příběh Spasitelova narození v Betlémě, ale 
události, ke kterým došlo v době Kristova narození mezi 
lidem Knihy Mormonovy, jsou právě tak významné. 

Porozumění písmum 
3. Nejí 1 

Správu (v. 2) - Zodpovědnost 

Marná (v. 6, 8) - Neužitečná, 

pošetilá 

Rozruch (v. 7) - Neklid 

Každá tečka, v každé tečce 

(v. 20, 25) - Každá malá část 

Literka ani čárka (v. 25) -

Nejmenší část 

Odštěpenci (v. 28) - Lidé, 

kteří přestali věřit a připojili 

se k nepříteli 

Samostatnými (v. 29) -

Sobeckými, vzpurnými 

Dorůstající pokolení (v. 30) -

Mládež 



Studium písem II��> 
Při studiu 3. Nefiho 1 proveďte činnost A nebo B. 

A Napište zápis do deníku 

1. Napište, co by si asi po událostech ve 3. Nefim 1:1-21 do deníku 
zapsal někdo, kdo žil v oné době. Popište situaci - jaké naděje, 
obavy a reakce lidé mohli asi mít. 

2. Vysvětlete, co se z takových zážitků můžeme dozvědět o Pánu 
a o Jeho prorocích. 

B Obrácení 

1. Vypište alespoň čtyři různé skupiny lidí, o kterých hovoří 
3. Nefi 1:22-30, a popište, jak znamení Kristova narození 
ovlivnila svědectví a obrácení lidí v jednotlivých skupinách. 

2. Čemu vás to učí o důležitosti znamení při procesu obrácení? 

3. Nefi 2 
Divy uprostřed 

zlovolnosti a války 

Když byla dána znamení Kristova narození, "větší část 
lidu" se obrátila (viz 3. Neji 1:22). Znamení však neobracejí 
lidi, ale posil ují ty, kteří jsou již obráceni, a potvrzují jim 

pravdu. 3. Neji 2 zaznamenává, co se stalo, když lidé, jejichž 
obrácení bylo založeno na znameních, zapomněli na zázraky 
a události, kterých byli svědky. 

Porozumění písmům 
3. Nejí 2 

Počítati (v. 8) - Měřit 

Zpustošili (v. 11) - Zničili 

Krveprolití (v. 11) - Zničení 

Studium písem Illiiiiiiiiiiiiii=> 
Při studiu 3. Nefiho 2 proveďte činnost A a B. 

A Sestupné kroky 

I když změna v postojích lidí, o které čtete ve 3. Nefim 2:3, 
zdánlivě proběhla docela rychle, nedošlo k ní naráz. 

1. Udělejte nákres představující postupné kroky některých lidí, 
které je přivedly od "velikého odpuštění hříchů" ve 3. Nefim 
1:23 k "veliké zlovolnosti" ve 3. Nefim 2:3. Každý krok označte 
výrazy ze 3. Nefiho 1:27-23. 

2. Udělejte další nákres, který představuje vzestupný proces 
směrem k větší duchovnosti. Uvědomte si, co můžete dělat 
vy, abyste zůstali věrní evangeliu a abyste prohlubovali svou 
víru a svědectví o Ježíši Kristu. 

B Zásady ochrany 

1. Co Nefité a Lamanité činili, aby se ochránili a ,,[získali] ... 
určitou převahu" nad Gadiantonovými lupiči? (Viz 3. Nefi 
2:11-12, 17.) 

2. Co Gadiantonovým lupičům poskytlo "velikou převahu"? 
(Viz v. 18.) 

3. Jaké poselství je v těchto událostech pro novodobé členy 
Církve? 

3. Nefi 3-4 
Gadiantonovi lupiči ohrožují lid 

Báli jste se někdy kvůli zlovolným 
vlivům ve světě? Písma nás 

učí, že "nedal nám Bůh ducha 
bázně, ale moci, a milování, 

a mysli zp�lsobné" 

Giddiani 

Porozumění písmům 
3. Nejí 3 

Pevnost (v. 2, 5) - Pevné 
odhodlání, neochvějnost 

Stojí ve zbrani (v. 3) - Jsou 
ozbrojeni 

3. Nejí 4 

Vyrážeti (v. 1) - Valit se 

Pleniti, plenili (v. 4-5) -
Loupit, násilím se zmocňovat 

Zásoby (v. 4, 18-19)
Nezbytné věci 

(2. Timoteovi 1:7) a "jste
-li připraveni, nebudete 
se báti" (NaS 38:30). 

Ve 3. Nejim 3-4 se 
Gadiantonovi lupiči 

snažili zasít strach do srdce 

věrných. Při studiu těchto 
kapitol si povšimněte, jak 

Nejité a Lamanité reagovali 
na zlo vírou namísto strachem. 

Odštěpil, odštěpením (v. 
lG-ll) - Vzbouřil, vzbouřením 

Provolání (v. 13, 22) -
Poselství, oznámení 

Opásáni (v. 7) - Oblečeni 

Oholené (v. 7) - Ostříhané 
do hola 

Skrovnost (v. 19) - Nedostatek 

Studium písem II��-'> 
Při studiu 3. Nefiho 3-4 proveďte činnost A nebo B. 



A Rozeznávejte a překonávejte zlé vlivy 

1. Vypište, co ve 3. Nefim 3:1-10; 4:7,16-23 dělali a řekli Giddiani 
a Zemnaria a co vám připomíná Satanovy metody a pokušení. 

2. Jak byste mohli uplatňovat rady Lachonea a Gidgiddoniho ve 
3. Nefim 3:11-22, 24-26; 4:8-10,15,18,33, abyste překonávali 
Satanovy útoky v dnešní době? 

B Zapůsobit oblečením 

1. Popište, jak se Gadiantonovi lupiči oblékali (viz 3. Nefi 4:7-8) 
a vysvětlete, proč to dělali. Účinkovalo to? 

2. Popište nějakou situaci ve svém životě, kdy jste chtěli nějak 
zapůsobit tím, jak jste se oblékli. 

3. Shrňte rady dané našimi církevními vedoucími týkající se 
"Oblékání a vzhledu", jsou uvedeny v brožurce Pro posílení 
mládeže. 

3. Nefi 5 
Mormonovo vysvětlení 

a svědectví 

Ve 3. NeJim 4 jste se dočetli, jak hrozby od Gadiantonových 
lupičů motivovaly NeJity a Lamanity k pokání. Ve 3. NeJim 
5 se dočtete o požehnáních, která díky svému pokání obdrželi. 
Co si myslíte na základě toho, co jste se až dosud dočetli 
v Knize Mormonově, o tom, jak dlouho trvalo toto období 
pokoje a prosperity? Mormon se v této kapitole sám 
představil a vysvětlil, proč vedl a zkrátil záznamy, které 
nyní nazýváme Knihou Mormonovou. Povšimněte si, že 
v posledních dnech bude evangelium dáno všem lidem a že 
dům Izraele bude shromažďován. 

Porozumění písmum 
3. NeJi 5 

Smilstva (v. 3) - Sexuální 
nemorálnost 

Konání (v. 9) - Historie, 
události 

Odešli (v. 14) - Zemřeli 

Zbytek (v. 23-24) - Zbývající 
část 

Rozptýleni (v. 26) - Rozehnáni 

3. Nefi 5:13 - Mormon, učedník Ježíše Krista 
Starší Theodore M. Burton, který byl členem Sedmdesáti, učil, 
že "přinejmenším v angličtíně má slovo kázeň [discipline] stejný 
kořen jako slovo učedník [disciplej" (Conference Report, Oct. 
1985,81; nebo Ensign, Nov. 1985,65). Dalo by se říci, že učedník 
je ukázněný člověk, který přijímá a poznává nauku, neboli cestu 
života, a žije podle ní (viz Jan 3:25). Mormon byl následovníkem 
Ježíše Krista a žil podle Jeho učení. 

3. Nefi 5:21-26 - Dům Jákobův a símě Jozefovo 
Ve 3. Nefim 5:21-26 Mormon opět mluví o často opakovaném 
tématu v Knize Mormonově - o shromáždění domu Jákobova 
neboli domu Izraele. "Zbytek semene Jozefova" se týká Lehiova 
potomstva, které žije v dnešní době. Proroctví týkající se dětí 
Lehiových se nyní pozoruhodně naplňují. 

Studium písem 
Při studiu 3. Nefiho 5 proveďte činnost A. 

Poznejte autora 

1. Projděte si 3. Nefího 5:8-20 a vypište alespoň pět věcí, které 
jste se tam dozvěděli. 

a) Mormon. 

b) Záznamy, které Mormon zkrátil pro Knihu Mormonovu. 

2. Jak tyto poznatky doplňují vaše porozumění Knize 
Mormonově a vaši vděčnost za ni? 

3. Nefi 6 
Od spravedlivosti ke 

"strašlivé zlovolnosti II 

Přemýšlejte o někom, kdo je stejně starý jako vy a je 
spravedlivý a má silné svědectví. Představte si, že se s tímto 
člověkem uvidíte znovu za čtyři roky a že se bude dopouštět 
zlovolností všeho druhu. Co se to jen za ty čtyři roky mohlo 
stát? Jak se to mohlo stát tak rychle, když měl tak silné 
svědectví? To se velmi podobá příběhu ve 3. NeJim 6. Tato 
kapitola začíná ve dvacátém šestém roce po Kristově narození 
a končí ve třicátém roce. Až budete číst, co se s NeJity stalo 
za tak krátkou dobu, věnujte pozornost důvodům jejich 
rychlého pádu, které Mormon uvedl. 

.... 



Porozumění písmům 
3. Nefi 6 

Rozepře (v. 10) - Hádky, sváry 

Rozlišovati (v. 12) -
Rozdělovat, rozpoznávat 

Spílání, nespílali (v. 13) -
Urážky, osočování 

Kajícní (v. 13) - Činící pokání 

V rozporu (v. 24) - Proti 

Postavili se na odpor (v. 30) 
- Neuposlechli, vzdorovali 

Studium písem Illiiiiiiiiiiiiii=> 
Při studiu 3. Nefiho 6 proveďte činnost A nebo B. 

A Zhotovte silniční mapu 

1. Do sešitu si nakreslete silniční mapu, která začíná ve "Stavu 
spravedlivosti" a končí ve "Stavu strašlivé zlovolnosti". Pečlivě 
si prostudujte 3. Nefiho 6:9-18 a do mapy zaneste body 
představující "místa", kterými lidé "projížděli" na své cestě 
dolů do stavu strašlivé zlovolnosti. Každému bodu dejte 
jméno, které popisuje, kvůli čemu se Nefité vzdalovali od 
spravedlivosti, a uveďte verš, kde jste to nalezli. 

2. Do své mapy doplňte další cestu, která vede k věčnému 
životu. Stejně jako u první cesty na ní označte body, které 
představují to, díky čemu ve 3. Nefim 6 zůstalo několik lidí 
spravedlivými, i když téměř všichni ostatní byli na cestě ke 
zlovolnosti. 

B Vážné následky 

Věčný 
život 

1. Vlastními slovy shrňte Mormonovu poznámku o tom, co bylo 
na zlovolnosti lidu ve 3. Nefim 6:17-18 obzvláště špatné. 

2. Jaké jsou podle Mosiáše 2:36-39 některé následky takových 
postojů a chování? 

3. Nefi 7 
Velké rozštěpení 

Proč je pro bohaté někdy 
obtížné, aby uprostřed své 
prosperity zůstali věrní? Poté, 
co Nejité a Lamanité obhájili 
svoji svobodu ve velké válce 
s Gadiantonovými lupiči, jim 
nebránilo nic, kromě jejich 
hříchů, zachovat si prosperitu 
(viz 3. Neji 6:4-5). Někteří 
chtěli více než jenom se 
osvobodit od války a nedostatku. 

Chtěli se osvobodit od lidských zákonů a od přikázání Božích. 
Starší Neal A. Maxwell, který byl členem Kvora dvanácti 
apoštol{l, učil: "Máme možnost svobodně se rozhodnout, 
zda budeme poslušni Božích přikázání, či nikoli, nemáme ale 
možnost měnit obsah těchto přikázání. Rovněž se nem�lžeme 
vyhnout následkům jejich porušování. Rozhodnutí by mělo 
vždy obsahovat i přání obdržet následky toho, po čem 
toužíme." (Wherefore, Ye Must Press Forward [19771, 
11.) Až budete číst, co se stalo lidem, o nichž se píše ve 
3. Nejim 7, přemýšlejte, zda byli skutečně šťastní z následků 
svých zlovolných tužeb. 

Porozumění písmům 
3. Nefi 7 

Nařízení (v. 6) - Zákony Odštěpenci (v. 12) - Lidé, 
kteří se bouří proti těm, kteří 
jsou u moci 

Studium písem II:iiiiiiiiiiiii':> 
Při studiu 3. Nefiho 7 proveďte činnost A nebo B. 

A Najděte fakta 

Vlastními slovy dokončete níže uvedené věty a využijte toho, 
čemu jste se naučili ve 3. Nefim 7. Každou větu si zapište do sešitu. 

1. Poté, co byl zavražděn hlavní soudce ... (viz v. 1-8) 
2. Jákob ... (viz v. 9-14) 
3. Nefiova víra byla tak velká ... (viz v. 15-20) 
4. Lidé, kteří byli obráceni ... (viz v. 21-26) 



B Proč Pán ukazuje zázraky zlovolným? 

Ve 3. Nefim 7:14 vidíme, že to bylo třicet jedna roků po Kristově 

narození. Brzy, při smrti Ježíše Krista, přijdou na tento lid 

zničení, která byla prorokována (viz 3. Nefi 8:5). 

1. Projděte si 3. Nefiho 7:15-22 a vypište všechny důkazy Boží 

moci, které se nacházejí v těchto verších, a různé způsoby, 

kterými na ně lidé reagovali. 

2. Přečtěte si Ezechiela 33:6-11 (ve Starém zákoně) a vysvětlete, 

proč Pán Nefitům ukázal tak velkou moc. 

3. Jaké rady nám dávají naši žijící proroci, aby připravili lidi 

na zničení, které je prorokováno v souvislosti s druhým 

příchodem Spasitele? 

3. Nefi 8 
Zničení a temnota 

Při druhém příchodu Ježíše Krista budou zlovolní zničeni 

a spravedliví budou uchopeni a vyzdviženi, aby se setkali se 
Spasitelem. Přemítali jste někdy o tom, jaké to bude? Ve 3. 

Nejim 8 je popis zničení, které nastalo mezi Nejity v době, 
kdy byl Ježíš ukřižován v Jeruzalémě. Při četbě si povšimněte, 
kdo a proč byl zničen. Povšimněte si také toho, že tyto 

události se přihodily právě tak, jak prorokoval Samuel 

Lamanita (viz Helaman 14:20-27). 

Porozumění písmům 
3. NeJi 8 

Horlivostí (v. 3) - Dychtivostí 

Vichr (v. 6) - Ničivá bouře 

Rozpuknouti (v. 6)
Prasknouti 

Zpustla (v. 14) - Vylidnila se 

Rozpukaly vedví (v. 18) -
Lámaly se na dvě části 

Nepadli (v. 20) - Nezemřeli 

Pára (v. 20) - Oblak 

3. Nefi 8:25 - Zavrhování proroků 
Mnozí z těch, kteří byli ušetřeni zničení popsaného ve 3. Nefim 

8, si uvědomili, že kdyby většina lidu nezavrhovala proroky, 

nebyli by zničeni. 

Studium písem lliiiiiii�':> 
Při studiu 3. Nefiho 8 proveďte činnost A nebo B. 

Porovnejte dvě události 

1. Co lidé vyhlíželi s "velikou horlivostí" (v. 3) a proč? 

2. Stručně uveďte to, co Nauka a smlouvy 133:38-45 říká o tom, 

co budou s blížícím se druhým příchodem Spasitele pociťovat 

spravedliví. 

3. Porovnejte 3. Nefiho 8:4-22 a Josepha Smitha-Matouše 1:28-33 
a vypište podobnosti, které vidíte mezi příchodem Spasitele 

k Nefitům, a tím, co podle proroctví bude předcházet Jeho 

druhému příchodu. 

B Dopis sobě samotným 

1. Proč u lidí ve 3. Nefim 8:23 nastalo "truchlení", "kvílení" 

a "pláč"? 

2. Co si lidé ve 3. Nefim 8:24-25 přáli, aby se této velké tragédii 

vyhnuli? 

3. Představte si, že jste jeden z Pánových proroků. Napište 

poselství celému lidstvu o tom, co musejí dělat, aby se vyhnuli 

v posledních dnech zničení, které je předpověděno, pokud 

nebudou činit pokání. 

3. Nefi 9-10 
Hlas Ježíše Krista 
proniká temnotou 

Lidé, kteří přežili pohromy popsané ve 3. Nejim 8, uslyšeli 
v temnotě hlas Ježíše Krista. Jeho poselství je zaznamenáno 
ve 3. Nejim 9. Na nějakou dobu zavládlo ticho a potom 
uslyšeli Jeho hlas znovu. Jeho druhé poselství je zaznamenáno 
ve 3. Nejim 10. Věnujte pečlivou pozornost tomu, co 
Spasitel řekl o zničení v zemi, a o tom, co musejí dělat ti, 
kteří byli ušetřeni. 

Porozumění písmům 
3. Nejí 9 

Běda (v. 2) - Zármutek, bída 

Již ke mně proti nim 

nepřicházela (v. 5, 7-9, 11) -
Nevolala ke mě o spravedlnost 

Alfa i Oméga (v. 18) - První 

a poslední písmena řecké 

abecedy, představující Jeho 

moc nade všemi věcmi od 

počátku do konce. 

.... 
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Prolévání krve (v. 19) -
Obětování zvířat v rámci 
zákona Mojžíšova 

Srdce zlomené (v. 20) -
Pokorné srdce, učenlivé srdce 

Duch zkroušený (v. 20)
Kajícný, učenlivý 

3. Nefi 9:13 - "Abych vás mohl uzdraviti" 
Bylo pozoruhodné, že zničení někdo přežil. Ti, kteří zůstali, byli 
dostatečně spravedliví, aby byli ušetřeni, ale vyžadovalo se od 
nich ještě mnohem více. Bylo jim přikázáno, aby se navrátili, 
činili pokání a obrátili se, "abych vás mohl uzdraviti". President 
Harold B. Lee řekl: "Největší zázraky, které dnes vidím, nejsou 
nutně uzdravování nemocných těl, ale největší zázraky, které 
vidím, jsou uzdravování nemocných duší." (Conference Report, 
Apr. 1973, 178; nebo Ensign, July 1973, 123.) 

3. Nefi 9:16 - "Přišel jsem k svým vlastním, a moji 

vlastní mne nepřijali" 
Ježíš začal svou službu mezi svým dávným lidem smlouvy, 
domem Izraele - zejména u Židů. Ti měli slova proroků a zákon 
Mojžíšův a byli svědky mnoha Spasitelových zázraků, které 
všechny svědčily o Něm. Avšak kvůli svému nevěřícímu stavu 
většina z nich odmítla Jeho i Jeho učení. (Viz také Jan 1:11; 
NaS 6:21.) 

3. Nefi 10 

Ustali bědovati a kvíleti (v. 
2) - Přestali plakat a truchlit 

Staral se (v. 4) - Posiloval a 
žehnal 

Divoké (v. 9) - Hlasité 

Zbytek semene jejich (v. 
16-17) - Část jejich potomků 

Tak jako se matka kvočna stará o svá kuřátka, tak Spasitel poskytuje 
ochrannou péči těm, kteří Ho následují, a to tak, že je neustále varuje před 
nebezpečím a shromažďuje je do bezpečí. 

Studium písem Illiiiiiiiiiiiiii=> 
Při studiu 3. Nefiho 9-10 proveďte dvě z níže uvedených 
činností (A-C). 

A Identifikujte opakující se myšlenku 

1. Až budete procházet 3. Nefiho 9:5, 7-9, 11; 10:12, hledejte to, 
co Spasitel jasně určil jako důvod toho, proč byli někteří lidé 
zničeni a jiní zachráněni. 

2. Čemu Mormon chtěl, abychom porozuměli ve 3. Nefim 
10:14-16? 

3. Jak se podle Nauky a smluv 1:14 bude Spasitelův druhý 
příchod podobat Jeho zjevení se v Knize Mormonově? 

B "Pojďte ke mně" 

1. Do sešitu si nakreslete dva sloupečky. Do jednoho napište, co 
ve 3. Nefim 9:12-22 Ježíš řekl, že mají dělat "spravedlivější". 
Na druhou stranu napište, co jim Ježíš v těchto verších slíbil. 

2. Jak vám to, co vás to učí o Ježíši Kristu, dodává víru dělat to, 
co požaduje, a jak vám to dodává důvěru v to, že své sliby 
může splnit? 

C Uvědomění si Spasitelovy lásky 

1. Porovnejte ďáblovu reakci ve 3. Nefim 9:2 na zničení v zemi 
se způsobem, kterým na to reagoval Spasitel ve 3. Nefim 
9:13-14; 10:4-6. 

2. Přečtěte si 2. Nefiovu 2:18, 27; 26:24-25 a vysvětlete, proč byly 
reakce ďábla a Ježíše tak odlišné. 

3. Popište nějaký zážitek, kdy vás Spasitel "shromažďoval" 
nebo se o vás "staral", jak slíbil ve 3. Nefim 10:4-6, že to bude 
pro svůj lid činit. 

3. Nefi 11 
Ukazuje se Spasitel! 

Nefitští a lamanitští proroci šest set let hovořili, psali a 
prorokovali o příchodu Ježíše Krista. Věděli, že k nim nepřijde 
během svého smrtelného života, ale že se dětem Lehiovým 



ukáže po svém vzkříšení (viz 2. NeJi 26:9; Alma 16:20). 

Věřící v Něj a v Jeho spásné poslání vkládali veškerou víru 

a naději. Ve 3. Nefim 11 se dočtete o slavném naplnění těchto 

proroctví. Záznam o Spasitelově návštěvě v Amerikách 

pokračuje až do 3. NeJiho 28. Při četbě těchto kapitol 

přemítejte o tom, jaké pocity asi měli ti, kteří byli u toho, 

když se Spasitel ukázal. Pečlivě uvažujte o tom, co se Ježíš 

rozhodl říci a udělat během krátké doby, kterou s nimi 

strávil, a co nás to učí o tom, co považoval za zásadní. 

Porozumění písmům 

3. Nejí 11 

Vytrpěl (v. 11) - Byl poslušný 

Jedním hlasem (v. 16) -
Společně 

Hosana! (v. 17) - Uděl mi 
spasení! 

Spory (v. 22, 28) - Hádky, 
sváry 

Ponoříte (v. 26) - Úplně 
potopíte 

Zdědí, zděditi (v. 33, 38) -
Plně právoplatně obdrží 

Brány pekelné (v. 39-40) -
Ďáblova moc 

3. Nefi 11 :14-15 - Spasitelovy rány 
Starší Jeffrey R. Holland, člen Kvora dvanácti apoštolů, prohlásil: 

,,1 když moc vzkříšení by mohla - a jednoho dne to nepochybně 
udělá - úplně zacelit a vyhojit rány po ukřižování, Kristus se 
nicméně rozhodl kvůli určitému záměru si tyto rány ponechat, 
mimo jiné i pro chvíle, kdy se v posledních dnech zjeví a kdy 
bude tato znamení ukazovat a kdy bude zjevovat, že byl zraněn 
,v domě přátel svých' [NaS 45:52; viz také Zachariáš 13:6]. 

Rány v jeho rukou, nohou a boku jsou znamením, že ve 
smrtelnosti potkávají bolestné věci i čisté a dokonalé, znamením, 
že soužení není důkazem toho, že nás Bůh nemiluje. Zraněný 
Kristus, který přichází, aby nás zachránil, je důležitou a nadějnou 
skutečností. Ten, jenž nese jizvy oběti, zranění z lásky, symboly 
pokory a odpuštění, je Kapitánem naší duše. Záměrem tohoto 
důkazu bolesti ve smrtelnosti je nepochybně dodat odvahu 
druhým, kteří jsou také postiženi a zraněni životem, a možná 
dokonce i v domě svých přátel." (Christ and the NelO Covenant 
[1997], 258-259.) 

3. Nefi 11 :1-8 - Jak Bůh hovoří k člověku? 
Když byl president Joseph F. Smith rádcem v Prvním před sed
nictvu, řekl: "Svatý Duch Boží ke mně promluvil - ne skrze 
ucho, ne skrze oko, ale k mému duchu, k mé živé a věčné části -
a zjevil mi, že Ježíš je Kristus, Syn živého Boha" (Učení presidentů 
Církve - Joseph F. Smith [1998], 7). 

3. Nefi 11 :27, 32-36 - Jednota Otce, Syna a Ducha 
Svatého 
Ve 3. Nefim 11 je další svědectví o nauce, že členové Božstva 
jsou oddělení jedinci, a přesto jsou zcela sjednoceni ve svém 
úsilí "uskutečniti nesmrtelnost a věčný život člověka" (Mojžíš 
1:39). Díky své jednotě v záměrech a v nauce mohou hovořit 
jeden za druhého a svědčit jeden o druhém. Lidé slyšeli hlas 
Otce, viděli a slyšeli Ježíše Krista a byli učeni o různých, ale 
sjednocených úlohách těchto dvou jedinců a Ducha Svatého. 
(Jednoty a přesto oddělenosti členů Božstva se týkají také verše 
v Janovi 17:20-23 a v NaS 130:22.) 

Studium písem lliiiiiiiiiiiiiii� 
Při studiu 3. Nefiho 11 proveďte dvě z níže uvedených činností 
(A-E). 

Napište proslov 

Představte si, že jste dostali za úkol pohovořit na shromáždění 
svátosti na téma "Učme se naslouchat Bohu". 

1. Napište proslov a použijte k tomu 3. Nefiho 11:1-8. V proslovu 
vysvětlete, jak můžeme lépe připravit sami sebe, abychom byli 
schopni slyšet slovo Boží. Posuďte, zda by nebylo vhodné 
promluvit o těchto nebo obdobných otázkách: Jak přišel onen 
hlas? Jak je popsán? Co lidé udělali, aby ho slyšeli? Proč ho 
neslyšeli napoprvé? 

2. Přečtěte si také Nauku a smlouvy 136:32-33 a použijte studijní 
pomůcky ve svých písmech, abyste našli více pasáží, které by 
člověku mohly pomoci slyšet Boží hlas skrze Ducha Svatého 
a rozumět mu. Tyto pasáže vysvětlete ve svém proslovu (NaS 
1:38; 18:34-36 jsou další verše, které můžete využít). 

B Uvažujte o tom, co to skutečně znamená 

1. Ježíš se mohl představit různými způsoby. Proč se asi představil 
slovy, která jsou zaznamenána ve 3. Nefim 11:10-11? Co se 
z Jeho představení můžeme dozvědět o Něm jako o Spasiteli? 

2. Přečtěte si Nauku a smlouvy 19:16-20 a vysvětlete, co pití 
"hořkého kalicha" doprovázelo. 

C Buďte svědkem 

1. Projděte si 3. Nefiho 11:14-16 a vysvětlete, co Ježíš chtěl, aby 
lidé poznali, a co udělali lidé, aby toto svědectví získali. 

2. Napište několik vět, které vysvětlují, proč Ježíš dovolil lidem, 
aby si Ho, jeden po druhém, prohlédli a aby se Ho dotkli. 

3. Jak vy můžete poznat, že byl Ježíš vzkříšen, aniž byste Ho 
skutečně viděli a dotkli se Jeho ran? 

D Vypište nauky o křtu 

Vypište alespoň čtyři důležité zásady týkající se křtu, které se 
dozvídáme z toho, co Ježíš řekl a čemu učinil ve 3. Nefim 11:18-40. 

.... 
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E Mistrovství v písmu - 3. Nefi 11 :29 

1. Napište dvě otázky o sváru, na které lze odpovědět pomocí 
3. Nefiho 11:28-30. Uveďte odpovědi. 

2. Přečtěte si Přísloví 15:1 a stručně uveďte, co říká o jednom 
ze způsobů, jak se vyvarovat sváru. Potom navrhněte dva 
další způsoby, kterými se člověk může vyvarovat sváru 
v rodinných vztazích. 

Starší Lynn G. Robbins, člen Sedmdesáti, řekl: 

"Zloba je naslouchání Satanovu vlivu tím, že se 
vzdáváme sebekontroly ... 

Porozumění souvislostem mezi svobodou jednání a 
zlobou je prvním krokem k vymýcení zloby z našeho 
života. Můžeme se rozhodnout, že se už nerozzlobíme." 
(Conference Report, Apr. 1998, 106; nebo Liahona, 
červenec 1998, 83-84.) 

3. Nefi 12 
Kázání u chrámu, 1. část 

Kázání na hoře, které se nachází v Matoušovi 5-7 v Novém 

zákoně, lze považovat za nejlepší samostatný pramen, v němž 

lze nalézt základ toho, co Ježíš Kristus učil během své služby 
ve smrtelnosti. Nepřekvapuje, že Ježíš, když navštívil Nejity, 
je učil téměř stejnému kázání. Povšimněte si, jak Jeho kázání 
k dětem Lehiovým objasňuje to, co čteme v Novém zákoně, 
a jak nám to pomáhá lépe tomu porozumět. Toto kázání 
u chrámu je zaznamenáno ve 3. Nefim 12-14. Učí nás tomu, 
co Spasitel očekává od těch, kteří touží být Jeho učedníky. 

Porozumění písmům 
3. Nejí 12 

Chudí duchem (v. 3) -
Pokorní 

Mírní (v. 5) - Pokorní, trpěliví 

Spílati někomu (v. 11)
Špatně o někom hovořit 

Chuť (v. 13) - Příchuť, vliv 

Zákon nebo proroci (v. 17)
Zákon Mojžíšův a učení 
proroků ve Starém zákoně 

Jedna literka, jedna čárka 

(v. 18) - Nejmenší písmeno a 
značka v hebrejské abecedě. 

Rácha (v. 22) - Urážlivé jméno 
(týká se osoby s prázdnou 
hlavou) 

Rada (v. 22) - Soudci 

Protivník (v. 25) - Nepřítel 

Do posledního séninu (v. 26) 
- Celou částku (sénin je 
nefitská mince) 

Byl žádostiv (v. 28) - Myslel 
na ni nečistě, bažil po ní 

Vezmete kříž svůj (v. 30)
Uděláte něco velmi obtížného, 
abyste naplnili své učednictví 

Smilstvo (v. 32) - Pohlavní 
hřích 

Přísahati křivě (v. 33) -
Porušovat svůj slib, slibovat 
falešně 

Zneužívají (v. 44) - Jednají 
s vámi podle nebo odporně 

Studium písem Iliiiiiiii�ii> 
Při studiu 3. Nefiho 12 proveďte dvě z níže uvedených činností 
(A-C). 

A Jak být požehnaní 

1. Najděte a podtrhněte každý výskyt slova požehnaní ve 
3. Nefim 12:1-11. Tato část Ježíšova kázání se často nazývá 
"blahoslavenství" podle latinského slova "beatus" [blažený], 
což znamená "být šťastný". 

2. Do sešitu si nakreslete tabulku podobnou té, jejíž příklad je 
uveden níže, a doplňte do ní informace, kterým jste se naučili 
ze 3. Nefiho 12:1-12 a z vlastních myšlenek a pocitů. 

Co nás podle 
Ježíšových slov učiní 

"požehnanými" 

Dbejte slov dvanácti 
učedníků, které 
Ježíš vyvolil (v. 1) 

Požehnání, 
která podle 

Ježíše přijdou 

Proč bude 
člověk 

šťastný 

Buďte pokřtěni Protože křest je 
vodou, ohněm a nezbytný pro 
Duchem Svatým (v. 1) odpuštění hříchů 

B Vysvětlete přirovnání 

Ve 3. Nefim 12:13-16 Ježíš své následovníky přirovnal k soli a 
světlu. Někteří lidé si možná myslí, že měl říci, že jsou jako zlato, 
pokud skutečně chtěl, aby měli pocit, že mají velkou hodnotu. 
Diskutujte o tomto učení se svými rodiči nebo učitelem a udělejte 
tyto úkoly: 

1. Napište všechny důvody, které vás napadnou, proč je sůl 
užitečnější než zlato. 

2. Vysvětlete, proč je světlo vhodným symbolem pro pravého 
učedníka Ježíše Krista. 

C Pravý význam zákona 

1. "Nezabiješ" (v. 21). 
2. "Nezcizoložíš" (v. 27). 

Ježíš řekl Nefitům, že nepřišel 
zrušit zákon, ale že ho přišel 
naplnit (viz 3. Nefi 12:17). Učinil 
to mimo jiné tím, že lidem pomohl 
porozumět plnému významu 
zákonů a přikázání, která dal 
dětem Izraele dříve. Níže je 
uveden výčet zákonů, které jim 
ve 3. Nefim 12:20-48 pomáhal lépe 
pochopit. U každého vysvětlete 
plný význam zákona v Kristově 
evangeliu, jak ho nastínil v této 
kapitole. 

3. "Nebudeš přísahati křivě" (v. 33). 



4. "Oko za oko a zub za zub" (v. 38). 
5. "Budeš milovati bližního svého" (v. 43). 

3. Nefi 13 
Kázání u chrámu, 2. část 

Ve 3. NeJim 13 Spasitel pokračoval v učení o vyšší úrovni 

spravedlivosti a pojednal o problému pokrytectví. Pokrytec 

je člověk, který něco jiného říká a něco jiného dělá. Například 
člověk, který veřejně odsuzuje sledování nevhodných 
videopořadů, ale v soukromí je sleduje. Povšimněte si, že 
Spasitel učí, že máme dělat to, co je správné, ze správného 
důvodu jak na veřejnosti, tak v soukromém životě. 

Porozumění písmům 
3. NeJi 13 

Almužny (v. 1-4) - Dobré 

skutky, milodary 

Pokrytci (v. 2, 5, 16) - Lidé, 

kteří něco jiného říkají a něco 

jiného dělají 

Komůrka (v. 6) - Soukromé 

místo ve vašem domě 

Prázdná opakování (v. 7)
Stejná slova opakovaná stále 

dokola bez nějaké myšlenky 

nebo pocitu 

Pohané (v. 7) - Lidé, kteří 

nepřijímají evangelium 

Tvář (v. 16) - Zjev, obličej 

Čisté (v. 22) - Zaměřené na 

spravedlivost, nerozptylované 

Mamon (v. 24) - Bohatství, 

světskost 

Nesejí (v. 26) - Nepěstují 

Nežnou (v. 26) - Nesklízejí 

Loket (v. 27) - Jednotka míry 

(asi 46 centimetrů) 

Postava (v. 27) - Výška 

Nepředou (v. 28) -
Nezhotovují oděv 

Dosti je zla na jednom dni 
(v. 34) - Každý den má dost 

svých vlastních trápení 

3. Nefi 13:25-34 - Nedělejte si starosti s tím, co budete 
jíst, pít nebo čím se odějete 
Mnozí lidé nerozumějí Spasitelově radě "nepečujte o život svůj" 

v Matoušovi 6:25-34. Někteří si myslí, že to znamená, aby si 

nedělali starosti se zaměstnáním a obživou. Nefitská verze tohoto 

kázání nám pomáhá pochopit, že tato rada byla dána konkrétně 

dvanácti apoštolům a dvanácti nefitským učedníkům, kteří měli 

opustit svou světskou práci a veškerou svou energii měli věnovat 

svému povolání. Všichni členové Církve však mohou uplatňovat 

tyto zásady na sebe tím, že se budou více zaměřovat na duchovní 

záležitosti a méně na světské starosti. 

Studium písem II---=> 
Při studiu 3. Nefiho 13 proveďte jednu z níže uvedených 

činností (A-C). 

Uveďte novodobý příklad 

Projděte si 3. Nefiho 13:1-24 a vypište čtyři příklady, ve kterých 

Ježíš uvedl, jak někdo koná to, co je správné, ze špatného důvodu. 

Po každém příkladu uveďte novodobý příklad toho, jak by člověk 

mohl tyto věci dělat ze správných důvodů. 

B Smysluplnější modlitba 

Napište, jak byste použili 3. Nefiho 

13:5-15, abyste učili třídu malých 

dětí krátké lekci o modlitbě. 

Použijte všechny myšlenky z těchto 

veršů, o které byste se chtěli 

podělit, a uveďte, jak se týkají 

členů třídy. 

C Přemýšlejte o uplatnění 

Popište alespoň dvě situace běžné pro lidi vašeho věku, které 

vyžadují mnohá rozhodnutí. Jak by mohly Spasitelovy rady ve 

3. Nefim 13:19-20 a 33 pomoci rozhodovat se spravedlivě. 

3. Nefi 14 
Kázání u chrámu, 3. část 

Znáte někoho, kdo, jak se zdá, má pocit, že členství v Církvi 
je důležité, ale že dodržování všech přikázání se ve skutečnosti 
nevyžaduje nebo neočekává? Ve 3. NeJím 14, který se podobá 
Matoušovi 7, Ježíš Kristus uvedl konkrétní rady pro ty, 
kteří hlásají, že jsou Jeho následovníky, ale nedodržují Jeho 
přikázání. 

.... 
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Porozumění písmum 
3. Nefi 14 

Jakou měrou měříte (v. 2) -
Měřítko, kterým měříte nebo 
posuzujete 

Trám (v. 3-5) - Velký kus 
dřeva 

Svině (v. 6) - Prasata 

Zákon i proroci (v. 12) -
Význam zákona Mojžíšova a 
učení proroků Starého zákona 

Studium písem 

Těsná (v. 13-14) - Úzká, 
přesně vymezená 

Draví (v. 15) - Symbolické 
prohlášení o lidech, kteří jsou 
agresivní, kteří vykořisťují a 
zneužívají druhé, aby 
uspokojili vlastní touhy 

Činíte nepravost (v. 23) -
Děláte zlovolnosti 

Při studiu 3. Nefiho 14 proveďte jednu z níže uvedených 
činností (A-C). 

A Jak byste reagovali? 

Ježíšovo přikázání ve 3. Nefim 14:1-5 (nebo v Matoušovi 7:1-5) 
je často špatně chápáno, a dokonce i zneužíváno. Například si 
představte, že vás přítel pozval na nějakou akci, o které víte, že 
je proti Pánovým měřítkům. Přítel cituje Matouše 7:1-5 a říká, 
že když to odsuzujete, potom jeho i druhé soudíte, a to křesťan 
nemá dělat. Napište, co si myslíte, že by vám řekl Spasitel. Prorok 
Joseph Smith ve svém inspirovaném překladu Bible krále Jakuba 
objasnil Spasitelovo učení takto: "Nesuďte nespravedlivě, abyste 
nebyli souzeni; ale suďte spravedlivý soud." (PJS, Matouš 7:2; 
pomoci může rovněž 3. Nefi 14:15-20 a Moroni 7:14-19.) 

B Modlitby a odpovědi 

1. Co se z učení Ježíše Krista ve 3. Nefim 14:7-11 dovídáte 
o Nebeském Otci? 

2. Co na základě těchto veršů udělá Nebeský Otec, když ho 
požádáte o chléb nebo o rybu? Dá vám něco škodlivého? 
Co by udělali vaši rodiče? 

3. Napište příklad toho, kdy jste byli vděční Nebeskému Otci za 
to, že vám nedal to, co jste původně chtěli. Vysvětlete proč a 
jak by vám tato zkušenost mohla pomoci v budoucích 
modlitbách a žádostech. 

4. Z toho, co se dovídáte ve 3. Nefim 18:20 a v Nauce a smlouvách 
50:28-29 a 88:64-65, stručně uveďte, jak Nebeský Otec 
odpovídá na naše žádosti. 

C Napište své vlastní otázky 

Napište alespoň tři důležité a smysluplné otázky, které lidé 
často mají a na které lze nalézt odpověď ve 3. Nefim 14:13-27. 
Uveďte odpovědi z písem. 

3. Nefi 15-16 
Zákon Mojžíšův a "další ovce" 

Až do návštěvy Ježíše Krista žily spravedlivé děti Izraele 
v Amerikách podle zákona Mojžíšova. Ve 3. NeJim 15 Ježíš 

učil lid, že zákon Mojžíšův byl v Něm naplněn. V kapitolách 
15-16 Ježíš vysvětlil, že Jeho návštěva u nich je naplněním 
toho, co prorokoval ve smrtelnosti (viz Jan 10:16). Jeho 
vysvětlení obsahovalo další proroctví o domu Izraele. 

Porozumění písmum 
3. Nefi 15 

Vycítil (v. 2) - Poznal, aniž 
by mu někdo něco řekl 

Stádo (v. 17, 21) -
Uspořádaná skupina zvířat 

Projeviti (v. 23) - Učinit 
známým 

3. Nefi 15:2-7 - Naplnění zákona Mojžíšova 
Když Ježíš prohlásil, že zákon Mojžíšův byl "naplněn" a "je mu 
konec", nenaznačoval, že skončily zásady a nauky, ale spíše že 
skončily ceremonie a oběti, které ukazovaly na Jeho usmíření 
(viz Alma 34:13-14). Již jste poznali, jak některé zásady zákona 
daného Mojžíšovi byly ve skutečnosti v zákoně evangelia rozšířeny 
(viz 3. Nefi 12:21-48; viz také 3. Nefi 24; 25; NaS 59:5-14). Jinými 
slovy, způsob, kterým bylo evangelium praktikováno pod 
zákonem Mojžíšovým, skončil, nikoli však základní přikázání, 
zásady a nauky evangelia, které existují na věky. 



3. NeJi 16 

Bit a sužován (v. 9) - Aby mu 

druzí ubližovali a trápili ho 

Usyknutí a pořekadlo (v. 9) -
Aby se o něm špatně hovořilo 

Podvody (v. 10) - Nečestné 

praktiky 

Zlomyslnosti (v. 10) -
Zlovolnosti 

Kněžské lstivosti (v. 10) -
Kázání pro peníze a chválu 

druhých (viz 2. Nefi 26:29) 
Smilstva (v. 10) - Nemorální 

sexuální chování 

Strážní (v. 18) - V dávných 

dobách stáli na věži strážní a 

vyhlíželi nepřítele nebo posly 

3. Nefi 16:4-15 - Pohané 

(v tomto případě to bude 

vyhlížení dobrých zpráv, že 

byl utvrzen Sion) 

Obnažil svaté rámě své (v. 

20) - Ukázal svou moc 

Slovo pohané znamená "národy". Týká se těch, kteří nejsou 

z domu Izraele, nebo těch, kteří nevěří v Boha Izraele. Tento 

pojem, tak jak je používán v Knize Mormonově, se týká i těch, 

kteří pocházejí z pohanských národů, což jsou všechny národy 

mimo zemi Izraele, i když jsou pokrevními potomky Izraele (viz 

1. Nefi 13:13-19; viz také Průvodce k písmům, "Pohané", str. 124). 

Stud i u m písem Ill liiiiiiiiiiiii:> 
Při studiu 3. Nefího 15-16 proveďte dvě z níže uvedených 

činností (A-D). 

A A co zákon Mojžíšův? 

1. Přečtěte si Mosiáše 13:27-30 a Almu 25:15-16 a v oddíle 

"Porozumění písmům" vysvětlení pro 3. Nefího 15:2-7 a 

stručně uveďte, co se zde učí o zákonu Mojžíšovu. 

2. Stručně uveďte to, co Ježíš řekl o zákonu Mojžíšovu ve 

3. Nefim 15:2-10. 

3. Vysvětlete, co měl podle vašeho názoru Ježíš na mysli v první 
větě 3. Nefiho 15:9. 

B Buďte misionářem 

Předpokládejte, že se vás někdo, kdo není členem Církve, zeptá, 

co znamená Jan 10:16. 

1. Použijte to, čemu jste se naučili ve 3. Nefim 15-16, a napište, 

co byste tomuto člověku řekli. 

2. Co byste řekli, kdyby se vás někdo zeptal: ,,lak mohu poznat, 

že to, co Kniha Mormonova říká, je pravda?" 

C Jaké je ponaučení? 

1. Proč podle 3. Nefiho 15:11-16:5 Ježíšovi učedníci v Jeruzalémě 

nevěděli, kdo jsou "další ovce"? 

2. Co Pán přikázal, aby zajistil, že tato znalost nebude ztracena? 

3. Navrhněte dvě ponaučení, kterým se z této události 

můžeme naučit. 

D Proroctví, která budou naplněna 

Když Kniha Mormonova hovoří o pohanech, týká se to každého, 

kdo není z domu Izraele nebo kdo není ze země Izraele. I když 

většina dnešních členů Církve jsou členy domu Izraele prostřed

nictvím rodové linie, lidé Knihy Mormonovy by nás považovali 

za pohany. 

1. Co ve 3. Nefim 16:1-7 Pán slíbil, že nabídne pohanům (nám)? 

Je toto proroctví naplňováno? Pokud ano, jakými způsoby? 

2. Co se podle Jeho slov stane, když pohané tuto nabídku přijmou, 

a co se stane, když ji odmítnou? (Viz v. 8-15.) Jaké vidíte 

důkazy toho, že se to dnes děje? 

3. Co Pán slíbil potomkům Lehiovým? (Viz v. 16.) 

3. Nefi 17 
"Radost má je úplná" 

Většina lidí, kteří žili, když Ježíš učil během své pozemské 
služby, neuvěřila, že je slíbeným Mesiášem. Všichni, kteří 
viděli Spasitele v zemi Hojnosti, v Něho uvěřili, uctívali Ho 
a naslouchali Jeho učení, protože byli spravedlivým zbytkem 
lidu, který přežil zničení, které doprovázelo Jeho ukřižování 
(viz 3. NeJi 10:9-14). Ve 3. NeJim 17 se jejich první den 

s Ním chýlil k závěru. Snažte se při četbě této kapitoly 

představit si, že tam jste. 

.... 



Porozumění písmum 
3. Nefi 17 

Nitro (v. 6-7) - Vnitřní pocity 

Soucit (v. 6-7) - Pocity 
sympatie, lásky a laskavosti 

Chromí (v. 7, 9) - Nepohybliví 

Zmrzačení (v. 7) - Nějakým 
způsobem zranění 

Němí (v. 9) - Kteří nemohou 
mluvit 

Pokynul jim (v. 19) - Řekl 
jim, aby 

Sloužili (v. 24) - Učili, 
žehnali, pomáhali 

Studium písem Illiiiiiiiiiiiii=> 
Při studiu 3. Nefiho 17 proveďte jednu z níže uvedených 
činností (A-C). 

A Schéma pro učení se 

1. O co Ježíš požádal Nefity ve 3. Nefim 17:1-3, aby jim pomohl 
lépe porozumět svému učení? 

2. Vypište, co můžete dělat vy, abyste stejné zásady uplatňovali 
při svém vlastním studiu evangelia. 

B Kdybyste tam byli 

Při svých úvahách o všem, co se stalo ve 3. Nefim 17, napište, 
které konkrétní události byste rádi viděli nebo kterých událostí 
byste se rádi zúčastnili, a vysvětlete proč. 

C Učení o povaze Ježíše Krista 

Porovnejte to, co Ježíš učinil ve 3. Nefim 17:14, s tím, co se stalo 
ve verších 15-24, a odpovězte na níže uvedené otázky: 

1. Co Ježíše rmoutilo ve verši 14? 

2. Proč ve verších 21-23 plakal? 

3. Čemu nás tyto události o Ježíšovi učí? 

4. Jak může znalost pocitů, které k nám chová Ježíš, pomoci 
hříšníkům činit pokání? 

3. Nefi 18 
Spasitel zavádí svátost 

Být v přítomnosti Ježíše Krista bylo pro lidi v zemi Hojnosti 

úžasným a duchovním zážitkem. Je snadno pochopitelné, 

proč nechtěli, aby odešel (viz 3. Nefi 17:5). Avšak dříve, než 

je opustil, učil je, jak mohou mít vždy s sebou Jeho Ducha. 

To, co Spasitel učil ve 3. NeJim 18 o přijetí Jeho Ducha, 

platí pro nás dnes stejně, jako to platilo pro lid v Knize 

Mormonově. 

Porozumění písmum 
3. Nefi 18 

Dosvědčuje (v. 10-11)
Konkrétním způsobem svědčí 

Prosívati jako pšenici (v. 18) 
- Mít vás ve své moci 

Požíval... z těla mého a 

z krve mé (v. 28-30) -
Přijímal svátost 

Zatracení (v. 29) - Zastavení 
duchovního pokroku 

S celým úmyslem srdce (v. 
32) - S osobním rozhodnutím 
být poslušný 

Odsouzení (v. 33) - Trest 

3. Nefi 18:6-14 - Požehnání svátosti 
Starší Jeffrey R. Holland učil: "Každý obřad evangelia se tím 
či oním způsobem zaměřuje na usmíření Pána Ježíše Krista, 
a to je jistě důvod, proč k nám tento konkrétní obřad se vší jeho 
symbolikou a obrazy přichází snadněji a častěji, než kterýkoli 
jiný obřad v našem životě. Přichází v tom, co bylo nazváno 
,nejposvátnějším, nejsvatějším ze všech shromáždění Církve' 
Ooseph Fielding Smith, Doctrines oj Salvation, comp. Bruce R. 
McConkie, 3 vols. [Salt Lake City: Bookcraft, 1954-56], 2:340)" 
(Conference Report, Sept.-Oct. 1995,88-89; nebo Ensign, Nov. 
1995, 67-68). 

Starší Melvin J. Ballard, který byl členem Kvora dvanácti 
apoštolů, řekl: 

"Kdo mezi námi by od sabatu do sabatu nezranil jeho ducha 
slovem, myšlenkou nebo skutkem? Děláme to, čeho litujeme, a 
toužíme po odpuštění. .. Cítíme-li v duši, že bychom chtěli, aby 
nám bylo odpuštěno, potom způsob, jak získat odpuštění, není 
opětovný křest ... ale znamená to činit pokání ze svých hříchů, 
jít za těmi, proti kterým jsme zhřešili nebo se dopustili přestupku, 
a získat jejich odpuštění, a potom se odebrat ke stolu svátosti, 
kde, pokud jsme činili upřímné pokání a uvedli se do náležitého 
stavu, můžeme obdržet odpuštění a do duše nám vstoupí 
duchovní uzdravení. .. 

Jsem svědkem toho, že obřad svátosti provází duch, který prohřívá 
duši od hlavy až k patě; cítíte, jak se uzdravují duchovní rány 
a břemeno je odňato. Útěcha a štěstí přicházejí k duši, která 
skutečně touží po přijetí této duchovní potravy a je jí hodna." 
(Melvin J. Ballard: Crusader Jar Righteousness [1966], 132-133.) 



3. Nefi 18:28-29 - Kdy jsme hodni přijímat svátost? 
Starší John H. Groberg, člen Sedmdesáti, učil: "Toužíme-li se 

zlepšit (což znamená činit pokání) a nebylo-li nám kněžstvím 

uloženo omezení, potom podle mého názoru jsme toho hodni. 

Nemáme-li však touhu se zlepšovat, nemáme-li v úmyslu řídit 

se vedením Ducha, musíme se ptát: Jsme hodni přijímat svátost, 

nebo se vysmíváme samotnému účelu svátosti?" (Conference 

Report, Apr. 1989,50; nebo Ensign, May 1989, 38.) 

Studium písem 
Při studiu 3. Nefiho 18 proveďte činnost A a činnost B nebo C. 

A Prohlubte své pochopení 

1. Napište pět důležitých bodů, kterým se můžeme naučit 

o svátosti z toho, co Ježíš učil ve 3. Nefim 18:1-14, 28-32. 

2. Porovnejte to, co Ježíš řekl ve 3. Nefim 18:12-13 o svátosti, 

s tím, co ve 3. Nefim 11:38-40 řekl o křtu. Co to odhaluje o 

důležitosti svátosti? 

3. Přečtěte si 3. Nefiho 18:1-14,28-32 a citáty o svátosti z oddílu 

"Porozumění písmům" a potom napište plán, co máte 

v úmyslu dělat, abyste svátost učinili smysluplnější součástí 

svého života. 

B Jak zní otázka? 

Napište pět otázek o modlitbě, na které lze odpovědět ze 3. Nefiho 

18:15-23. Po každé otázce napište svou odpověď spolu s veršem, 

ze kterého pochází. 

C Jak se to děje? 

Ve 3. Nefim 12:14-16 Ježíš svým učedníkům řekl, že mají být 

"světlem tomuto lidu" a mají nechat své světlo zářit před 

druhými. Tato zásada platí stejně i dnes pro nás. Co je podle 

3. Nefiho 18:22-25 tím světlem, které máme pozvedat? Jak toto 

světlo pozvedáme? 

3. Nefi 19 
Ježíš se modlí s lidmi a za lidi 

Po událostech ve 3. Nejim 18 Ježíš Kristus opustil lid a 
vystoupil do nebe. Kapitola 19 říká, co lidé dělali v noci a 
během dalšího dne, kdy se Ježíš vrátil. Na konci této kapitoly 
je Ježíšovo svědectví o síle jejich víry. Při čtení hledejte, jak 
projevovali svou víru, a uvažujte o tom, jak byste se mohli 
řídit jejich příkladem. 

Porozumění písmum 
3. Neji 19 

Rozneslo, nesla (v. 2-3) -

Všude se o tom hovořilo 

Neměníce (v. 8) -

Neodchylovali se 

Bez ustání (v. 24, 30) - Bez 

přerušení 

Nehromadili mnoho slov (v. 

24) - Modlili se pod vedením 

Ducha Svatého 

Tvář (v. 25) - Zjev, obličej 

3. Nefi 19:11-13 - Byli tito lidé již pokřtěni? 
Když byl president Joseph Fielding Smith presidentem Kvora 

dvanácti apoštolů, učil: 

"Ačkoli již byli dříve pokřtěni na odpuštění hříchů ... Spasitel 

Nefimu a lidem přikázal, aby byli pokřtěni znovu, protože Církev 

zorganizoval nově pod evangeliem. Předtím byla zorganizována 

pod zákonem [Mojžíšovým]. 

Ze stejného důvodu Joseph Smith a ti, kteří byli pokřtěni před 6. 

dubnem 1830, byli pokřtěni znovu v den zorganizování Církve." 

(Doctrines oj Salvation, comp. Bruce R. McConkie, 3 vols. 

[1954-56], 2:336.) 

Studium písem lliiiiiiiiiiiiii=> 
Při studiu 3. Nefiho 19 proveďte činnost B a činnost A nebo C. 

Přijetí Ducha Svatého 

Poté, co jsme pokřtěni, člověk, který nás konfirmuje, nám požehná 

slovy "přijmi Ducha Svatého". Jinými slovy, moc kněžství může 

předat neboli udělit dar Ducha Svatého, ale na nás je, abychom 

ho přijali. 

1. Co ve 3. Nefim 19:8-14 vedlo k tomu, že učedníci přijali 

Ducha Svatého? 

2. Jak se můžete řídit příkladem těchto učedníků, abyste ve svém 

životě častěji pociťovali Ducha Svatého? Až budete odpovídat, 

uvažujte také o tom, co jste se dozvěděli ve 3. Nefim 18. 

C Příklady víry 

1. Vypište, co Ježíš řekl ve 

svých modlitbách o těch, 

kteří v Něho věří (viz 

3. Nefi 19:19-23, 27-29). 

2. Co z toho, o co se Ježíš 

modlil, na vás nejvíce 

působí? 

3. Jaký vliv bude mít na váš 

každodenní život to, když 

si budete uvědomovat, že 

toto byla Spasitelova 

modlitba za vás? 

Ve 3. Nefim 19:35 Ježíš řekl, že učedníci projevili "velikou víru". 

Popište dva důležité příklady víry ve 3. Nefim 19. 

.... 



3. Nefi 20-22 
Proroctví o dětech smlouvy 

Ve 3. Nefim 20-22 jsou proroctví o domu Izraele, o pohanech 
a o tom, jak Pán splní smlouvy, které uzavírá se svými dětmi. 

Potomci těch, se kterými Pán uzavřel smlouvu, se nazývají 
"děti smlouvy", a jsou-li věrní, mají nárok na určitá 
požehnání, která jsou s těmito smlouvami spojená. V nejširším 
smyslu je však smlouvou Páně to, že všechny děti Nebeského 
Otce budou mít příležitost stát se součástí rodiny smlouvy 
a obdržet spasení a oslavení. Učení v těchto třech kapitolách 
jsou svědectvím od samotného Ježíše Krista, že v určitý čas 
splní každou část této velké smlouvy pro d�lm Izraele i pro 
pohany - jinými slovy pro celou rodinu Boží. 

Porozumění písmům 
3. Nejí 20 

Zbytek, zbytky (v. 10, 13, 16) 
- Zbývající část 

Dědictví (v. 14,29,33,46) -
Vlastnictví (obvykle se vzta
huje k něčemu, co přechází 
od rodiče nebo jiného předka) 

Snopy (v. 18) - Obilná stébla 
svázaná dohromady 

Humno (v. 18) - Mlat 

Učiním roh tvůj železný a 

kopyta tvá učiním mosazná 

(v. 19) - Učiním tě velmi 
silným v posledních dnech 

Zasvětím zisk jejich (v. 19) -
Učiním jejich bohatství 
posvátným skrze zasvěcení 

3. Nejí 21 

Rozptýlení, rozptýlenými (v. 
1, 26-27) - Roztroušení, 
roztroušenými 

Je vůle (v. 6) - Je nutné pro 

Věštci (v. 16) - Lidé, kteří 
tvrdí, že předpovídají 
budoucnost, nebo konají jiné 
zázraky, nejsou ale od Boha 

Pokolení (v. 25, 27) - Rodiny 

Metla (v. 28) - Bič (symbolicky 
zkoušky a trápení) 

Obnažil svaté rámě své (v. 
35) - Ukázal svou moc 

Neobřezaný (v. 36) - Ten, kdo 
neuzavřel smlouvu s Pánem 

Zadarmo (v. 38) - Za nic 

Nosíte nádoby Páně (v. 41)
Činíte Pánovo dílo, nesete to, 
co je posvátné 

Zadní voj (v. 42) - Ochrana 

Veleben (v. 43) - Chválen 

Tvář (v. 44) - Zjev 

Zohavena (v. 44) - Poškozena, 
zničena, pokažena 

Háje (v. 18) - Místa, kde lidé 
ve starozákonních dobách 
uctívali modly 

Kněžské lstivosti (v. 19) -
Kázání pro peníze a chválu 
druhých (viz 2. Nefi 26:29) 
Odplata (v. 21) - Nelítostná 
spravedlivost, trest 

3. Nefi 21:6 - Pohané počítáni s domem Izraele 
President Joseph Fielding Smith učil: "Každý člověk, který 
přijímá evangelium, se stává příslušníkem domu Izraele. Jinými 

slovy, stávají se členy vyvolené rodové linie neboli dětmi 
Abrahama skrze Izáka a Jákoba, kterým byly dány tyto sliby." 
(Doctrines oj Salvation, 3:246; viz také 2. Nefi 30:1-2.) 

3. Nefi 21 :22-25 (viz také 3. Nefi 20:22) - Nový 
Jeruzalém 

Nový Jeruzalém 

Independence 
Missouri 

3. Nejí 22 

Neplodná (v. 1) - Žena, která 
nemá děti 

Nemořila (v. 1) - Porodní 
bolesti 

Opuštěný, pustý (v. 1,3) -
Osamělý, prázdný 

Město Nový Jeruzalém 
bude postaveno v kraji 
Jackson ve státě Missouri 
a bude nazváno město 
Sion (viz NaS 45:64-68; 
57:1-3; Mojžíš 7:62). 

Pohanění (v. 4) - Hanba a 
potupa z předchozích hříchů 

Safíry, acháty, karbukuly (v. 
11-12) - Drahé kameny 

Kovář (v. 16) - Kovotepec 
(člověk, který z kovu vytváří 
užitečné předměty) 

3. Nefi 22:2 - Závěsy, provazy a kůly 
Izaiáš přirovnal dům Izraele ke stanu. Čím delší jsou provazy 
a závěsy a čím jsou silnější kůly, tím ten stan může být větší. 

\ 

\ 

\ 

Kul 

Studium písem Illiiiiiiiiiiiiiiip 
Při studiu 3. Nefiho 20-22 proveďte dvě z níže uvedených 
činností (A-D). 

A Shromáždění Izraele 

Shromáždění Izraele se netýká pouze jiných lidí na jiných místech, 
to se týká i nás a dnešní doby. Prostudujte si 3. Nefiho 20:13, 
18-19,29-33; 21:1, 20-28; 22:13-14,17 a vypište si, co Pán řekl o 
tom, proč bude shromažďovat Izrael, a co se stane, až tak učiní. 

B Požehnání od Pána 

1. Co je podle 3. Nefiho 20:25-26 jedním ze způsobů, kterým 
Pán žehnal, a i nadále žehná, "dětem smlouvy"? 



2. Jakými způsoby podle 3. Nefiho 20:27 Pán požehnal 
pohanské národy? 

3. Jak vám tato dvě požehnání v životě pomáhají? (Potřebujete-li 
pomoc, další informace najdete v úvodu ke 3. Nefimu 20-22 
a v oddíle "Porozumění písmům".) 

C Poselství pro pohanské národy 

1. Vlastními slovy vysvětlete to, co se podle Pánových slov 
ve 3. Nefim 21:14-21 stane, nebudou-li pohanské národy 
činit pokání? Použijte některé novodobé příklady toho, co 
bylo řečeno. 

2. Co Pán ve 3. Nefim 21:22-25 řekl o pohanech, kteří činí pokání 
a jsou shromážděni do Nového Jeruzaléma? 

D Vztahujte slova Izaiášova na naši dobu 

Ve 3. Nefim Spasitel citoval Izaiáše 54, což je poetické svědectví 
o Pánově lásce k Jeho lidu a o tom, jak plní svou smlouvu 
shromáždit ho navzájem i do přítomnosti Boží. 

1. V celých písmech Pán často přirovnává svůj smluvní vztah ke 
své Církvi ke vztahu mezi manžely. On je Manželem a Církev 
je manželkou. Uvažujte o některých vlastnostech, které z Pána 
činí dobrého manžela Jeho Církve, například jak je ve své 
rodině spravedlivým příkladem a jak jí poskytuje lásku, 
hmotné potřeby, útěchu a ochranu. Pro každou z těchto 
zodpovědností najděte ve 3. Nefim 22 alespoň jeden výraz, 
který ukazuje, jak je Pán dokonalým "manželem" Církve. 

2. Jak by mohlo poselství 3. Nefiho 22 utěšit nového obráceného? 
Jak bychom mohli použít Pánova slova ve 3. Nefim 22 k tomu, 
abychom lépe pečovali o nové obrácené? 

3. Nefi 23 
Důležitost zapsaného slova 

Napadla vás někdy nějaká myšlenka nebo jste měli nějaký 

zážitek, který jste si chtěli zapamatovat? Zapsali jste si ji, 

abyste si ji jasně zapamatovali? Povšimli jste si, že když 

si o těchto zážitcích, zkušenostech a myšlenkách nevedete 

záznam, že vám vyblednou v paměti nebo se dokonce změní? 

Vyhledejte, jak této zásadě učil Spasitel Nefity ve 3. Nefim 23. 

Porozumění písmum 
3. Nejí 23 

Pilně (v. 1) - S neochvějným 
a dychtivým úsilím 

Poslouchati (v. 5) -
Naslouchat a být poslušen 

Vyložil (v. 6, 14) - Učil, 
vysvětlil význam 

Studium písem lliiiiiiiiiiiiiiii� 
Při studiu 3. Nefiho 23 proveďte činnost A nebo B. 

Buďte konkrétní 

1. Identifikujte dvě slova, která Ježíš použil, aby popsal, jak 
máme číst Izaiášova proroctví. Můžete si je podtrhnout ve 
svých písmech. 

2. Zaznamenejte si tři metody, které by člověk mohl použít, 
aby četl písma způsobem, který popsal Ježíš. 

B Jak se to týká vás? 

Projděte si 3. Nefiho 23:6-13 a popište, o co Ježíš požádal Nefiho, 
a potom napište, jak by se toto poselství mohlo týkat vás. 

3. N efi 24-25 
Proroctví Malachiášova 

Malachiáš byl starozákonní prorok, který učil okolo roku 

430 PŘ. KR., téměř dvě stě let poté, co Lehi opustil Jeruzalém. 

Ve 3. NeJim 24-25 Spasitel citoval z toho, co je nyní 

Malachiášem 3-4, aby NeJité měli tato d{tležitá učení. 

Tyto kapitoly mají také v těchto posledních dnech zvláštní 

poselství pro nás. 

Porozumění písmum 
3. Nejí 24 

Snésti (v. 2) - Přežít, vydržet 

Tavič (v. 2-3) - Člověk, který 
taví horninu, aby získal čistý 
kov (Tento symbol je použit, 
aby učil, že při druhém 
příchodu Krista budou lidé 

očištěni ze svých nečistot a 
hříchů.) 

Bělič (v. 2) - Člověk, který 
bělí prádlo 

Pře čistí, vyčistí (v. 3) - U činí 
čistým 

.... 



Kouzelníci (v. 5) - Lidé, kteří 

praktikují Satanem vedenou 

magii a zkažené chování 

Utiskují nádeníka (v. 5) -

Podvádějí nebo zneužívají 

zaměstnance 

Stráveni (v. 6) - Zničeni 

Škůdce (v. 11) - Ničitel 

Tvrdá (v. 13) - Troufalá, silná 

Marné (v. 14) - Bezcenné, 

neprospěšné 

Pokoušejí Boha (v. 15) -

Provokují Pána neposlušností 

Jeho přikázání 

Báli se (v. 16) - Ctili, milovali 

a poslouchali 

3. Nefi 24:3-4 - Synové Lévíovi 
Podle zákona Mojžíšova byli členové kmene Léví nositeli 

kněžství a spravovali obřady tohoto zákona pro lid. Dnes 

nazýváme kněžství, jehož byli nositeli, "Aronovo kněžství" 

(viz NaS 13:1; 84:31-32; 128:24). 

3. Nefi 24: 10-12 - Požehnání desátku 
President Heber J. Grant, 

když hovořil o duchovních 

a časných požehnáních 

desátku, řekl: "Prosperita 

přichází k těm, kteří 

zachovávají zákon desátku. 

Když říkám prosperita, 

nepřemýšlím o ní pouze 

v pojmech dolarů a 

centů ... To, co považuji za skutečnou prosperitu, ... je růst 

v poznání Boha, ve svědectví a v moci žít podle evangelia a 

inspirovat k tomu i svou rodinu. To je prosperita v pravém 

významu toho slova." (Gospel Standards [1941], 58.) 

3. Nefí 25 

Strniště (v. 1) - Suché stonky 

obilí, které zůstanou po 

sklizni na poli 

Kořene, ani větve (v. 1)

Rodiče, prarodiče (předky) 

ani děti (potomky) 

Ustanovení (v. 4) - Zákony 

Veliký a hrozný den Páně 
(v. 5) - Druhý příchod 

Ježíše Krista 

3. Nefi 25:5-6 - Pán pošle Eliáše 

Eliáš se v roce 1836 vrátil na zemi do chrámu Kirtland, předal 

klíče kněžství umožňující vykonávání spásných obřadů pro ty, 

kteří zemřeli, a tím naplnil tento slib, který dal Pán skrze 

Malachiáše (viz NaS 110:13-16). Znovuzřídil to, o čem se někdy 

hovoří jako o pečeticí moci kněžství. Právě touto mocí jsou 

k sobě rodiny pečetěny na věčnost. 

Studium písem 11====::> 
Při studiu 3. Nefiho 24-25 proveďte činnost A a činnost B nebo C. 

A Kdo přežije druhý příchod a kdo nikoli? 

Do sešitu si nakreslete dva sloupečky. Do jednoho sloupečku si 

napište slova a výrazy ze 3. Nefiho 24-25, které popisují, kdo 

nebude moci "snésti [ten] den" a co se s nimi stane. Do druhého 

sloupečku napište, co tyto dvě kapitoly říkají o tom, kdo bude 
moci "snésti [ten] den", co se s nimi stane a co budou dělat. 

B Požehnání desátku 

1. Co Pán ve 3. Nefim 24:8-9 řekl o těch, kteří neplatí desátek? 

2. Na základě veršů 10-12 napište, co Pán řekl o těch, kteří platí 

desátek. 

3. Porovnejte Nauku a smlouvy 64:23 se 3. Nefim 25:1 a napište, 

co Pán slíbil věrným plátcům desátku. Co dalšího, kromě 

desátku, můžeme obětovat Pánu, když se připravujeme na 

Jeho druhý příchod? 

C Jak vás to ovlivnilo? 

Napište o nejvýznamnějších způsobech, kterými naplnění 

3. Nefiho 25:5-6 ovlivnilo váš život. 

3. Nefi 26 
Zkouška pro lidi 

v posledních dnech 

Ježíšova druhá návštěva u Nefitů, která začala ve 3. Nefim 
19, končí v kapitole 26. Povšimnete si, že Mormon v této 
kapitole vysvětlil, že Ježíš mezi lidem řekl a udělal mnohem 
více, než je zaznamenáno v Knize Mormonově. Také však 
řekl, že jednoho dne bychom mohli mít další záznamy toho, 
co řekl a učinil. Při četbě hledejte, proč tyto záznamy nemáme 
a co musíme dělat, abychom je měli. 

Porozumění písmum 
3. Nefí 26 

Žhoucím (v. 3) - Nesmírným 

Ukázány (v. 9) - Oznámeny, 

zjeveny 

Odsouzení (v. 10) - Trest, 

zastavení pokroku, pokárání 

Zakázal (v. 11) - Přikázal mu, 

aby to nedělal 

Pronášet (v. 16) - Mluvit 

Měli všechny věci mezi 
sebou společné (v. 19) - Dělili 

se o vše, co měli, s druhými 



3. Nefi 26:9-11 - ,)fě ci větší" zadrženy 
Když byl president Joseph Fielding Smith presidentem Kvora 

dvanácti apoštolů, řekl: "Když my sami, členové Církve, jsme 

ochotni dodržovat přikázání, jak nám byla dána, a projevovat 

svou víru ... potom je Pán připraven vynést na světlo další 

záznam a dát nám ho, my ale nyní nejsme připraveni ho obdržet. 

Proč? Protože nežijeme podle požadavků ... týkajících se četby 

toho záznamu, který nám dán byl, a neřídíme se jeho radami." 

(Conference Report, Sept.-Oct. 1961,20.) 

Stud i u m p ísem 1I:iiiiiiii�iiiit> 
Při studiu 3. Nefího 26 proveďte činnost A. 

A Větší a menší věci 

1. Projděte si 3. Nefiho 26:6-12 a napište, co se dozvídáme, že je 

v Knize Mormonově. 

2. Přečtěte si také Almovu 12:9-11, Nauku a smlouvy 84:54-58 

a výše uvedený oddíl "Porozumění písmům" a napište, co 

musíme dělat jako jednotlivci i co musí dělat Církev jako celek, 

abychom od Pána obdrželi "větší věci". 

3. Napište některé z "větších věcí", které se přihodily mezi 

Nefity po Ježíšově odchodu (viz 3. Nefi 26:15-21). 

3. Nefi 27 
"Toto je evangelium mé!" 

Ježíš Kristus během svých prvních dvou návštěv v Amerikách 
osobně učil svému evangeliu a řídil založení své Církve mezi 
NeJity. Vybral a vysvětil vedoucí, aby prováděli Jeho dílo. 
Ti pokračovali ve výuce Jeho evangelia a v provádění spásných 
kněžských obřad{l. Spasitel, jak je zaznamenáno ve 3. NeJim 
27, navštívil po blíže neurčené době své neJitské učedníky 
potřetí. Tato návštěva nás učí, že Ježíš Kristus, jako hlava 

své Církve, není od jejích vedoucích daleko a dává jim 
pokyny. Pán i nadále řídí svou Církev prostřednictvím 
svých určených služebníků. Když byl president Gordon B. 

Hinckley rádcem v Prvním předsednictvu, svědčil: "Nechť 
všichni rozumějí tomu, že Ježíš Kristus stojí v čele této církve, 
která nese Jeho posvátné jméno. Bdí nad ní. Vede ji. Stojí po 

pravici svého Otce a řídí toto dílo." (ConJerence Report, 

Apr. 1994, 75; nebo Ensign, May 1994, 59.) Při četbě si 
povšimněte, čemu v této kapitole Ježíš učil o svém evangeliu. 

Porozumění písmům 
3. Nejí 27 

Spory (v. 3) - Hádky, nesoulad 

Poraženi, poražen (v. 11-12, 

17) - Podťati 

Přitáhnouti, přitáhnu (v. 

14-15) - Přivést, získat 

Posvěceni (v. 20) - Učiněni 

čistými a svatými, očištěni 

Syn zatracení (v. 32) - Ten, 
kdo projde druhou 

(duchovní) smrtí 

3. Nefi 27:3-8 - Jméno Církve 
Ježíš ve 3. Nefim 27 objasnil, že Jeho Církev bude nazvána Jeho 

jménem. Když Pán znovuzřídil své evangelium v dnešní době, 

zjevil, že Jeho Církev má být opět nazývána Jeho jménem (viz 

NaS 115:3-4). Ze všech různých církví, které v době Josepha 

Smitha prohlašovaly, že jsou křesťanské, jich jenom málo bylo 

nazváno podle jména Ježíše Krista. 

Studium písem lliiiiiiiiiiiiiii=> 
Při studiu 3. Nefiho 27 proveďte činnost B a činnost A nebo C. 

,)fe jménu mém" 

1. Ve 3. Nefim 27:1-10 si můžete zvýraznit jakýkoli výraz, který 

souvisí s Kristovým jménem (například "ve jménu Ježíšově", 

"jméno Kristovo", "tímto jménem", "v jeho jménu" nebo "ve 

jménu mém"). Přečtěte si také Mosiáše 3:17; 5:7-13 a napište 

odstavec, v němž vysvětlíte, proč vše, co děláme nebo říkáme 

v Církvi, musí být činěno "ve jménu Ježíše Krista". 

B Co jsou "dobré zprávy"? 

Slovo evangelium doslova znamená "dobré zprávy" nebo 

"radostné zvěsti". 

1. Pečlivě si přečtěte 3. Nefiho 27:9-21 a podtrhněte každý 

výskyt slova evangelium. 

2. Co konkrétně podle Ježíšových slov tvoří Jeho evangelium? 

3. V jednom odstavci stručně uveďte, jak se tyto verše o evangeliu 

Ježíše Krista týkají třetího a čtvrtého článku víry. 

4. Proč je evangelium "dobrými zprávami" pro vás? 

5. Co ve vašem osobním životě znamená "žít podle evangelia"? 

Mistrovství v písmu - 3. Nefi 27:27 

1. Jaký zvláštní úkol obdrželo dvanáct nefitských učedníků od 

Spasitele ve 3. Nefim 27:24-27? 

2. Co Ježíš řekl, že budou muset dělat nebo jakými budou muset 

být, aby ve svém úkolu uspěli? 

.... 



3. Napište odstavec, v němž popíšete, jak se snažíte stát se 

podobnějšími Kristu. Uveďte, co konkrétně jste udělali, a co 

byste rádi udělali lépe. 

3. Nefi 28 
Zvláštní přání dvanácti učedníků 

Kdybyste si mohli něco přát od Spasitele, co by to bylo? 
Dvanáct nefitských učednz'ld'l tuto možnost dostalo. 
Povšimněte si, o co žádali. Byla by vaše prosba podobná, 
nebo byste si přáli něco jiného? 

Porozumění písmum 
3. Nefi 28 

Věk člověka (v. 2) - Obvyklý 

počet let života člověka 

Smrtelnost (v. 8, 36) - Mít 

fyzické tělo, které může zemřít 

Nesmrtelnost (v. 8, 36) - Mít 

vzkříšené tělo, které již nikdy 

nezemře 

Tělo (v. 9) - Fyzické neboli 

smrtelné tělo 

Zůstati (v. 12) - Zůstat na zemi 

Připojujíce (v. 18) - Obracejíce 

Pukala vedví (v. 19) -
Rozlomila se 

Dostatečné (v. 20) -
Dostatečně hluboké 

Jehňátko (v. 22) - Mládě ovce 

3. Nefi 28:13-17, 36-40 - Proměnění a přenesení 

Mormon řekl, že dvanáct nefitských učedníků bylo "proměněno". 

To se týká dočasné změny, kterou musí člověk projít, aby mohl 

stát v přítomnosti Boží a aby nebyl zničen (viz NaS 67:11; Mojžíš 

1:11). Proměnění nemá být zaměňováno s přenesením těla, i když 

pravděpodobně obě změny ovlivňují tělo podobným způsobem. 

Proměnění je momentální změna, zatímco přenesení je dlouhodobá 

proměna těla, která končí až tehdy, když člověk přejde ze 

smrtelnosti do nesmrtelnosti neboli je vzkříšen (viz 3. Nefi 28:8). 
Mezi těmi, kteří byli v určité době přeneseni, jsou Enoch a město 

Sion (Mojžíš 7:18-23, 27), Eliáš, apoštol Jan (NaS 7) a tři nefitští 

učedníci (3. Nefi 28:4-11, 15-40). 

Studium písem 11====::> 
Při studiu 3. Nefiho 28 proveďte činnost A a B. 

A Po čem toužíte? 

1. Napište, co si ve 3. Nefim 28 přálo devět z dvanácti nefitských 

učedníků, a vypište požehnání, která jim Pán slíbil. 

2. Napište, co si ve 3. Nefim 28 přáli tři zbylí učedníci, a vypište 

požehnání, která jim Pán slíbil. 

3. Kdybyste si mohli vybrat mezi tím, co bylo dáno devíti nebo 

co bylo dáno třem učedníkům, co byste si vybrali? Proč? 

B Napište kvíz 

Použijte to, co jste se naučili o přenesených bytostech všeobecně, 

a to, co jste se naučili konkrétně o třech Nefitech, a napište kvíz 

"pravda nebo omyl". Tento kvíz má obsahovat alespoň pět 

výroků. Za každým výrokem napište správnou odpověď a verš, 

ve kterém jste se ji dozvěděli. 

3. Nefi 29-30 
Mormonova varování 

Mormon místo toho, aby dál vyprávěl, co se stalo po ná
vštěvách Ježíše Krista u Nefitů, zakončil 3. Nefiho svým 
vlastním svědectvím, radami a varováními určenými pro 
budoucí čtenáře. Při četbě kapitol 29-30 mějte na paměti, 
že Mormon psal přímo pro lidi dnešní doby. 

Porozumění písmum 
3. Nefi 29 

Marná (v. 3) - Bezcenná, 

neprospěšná 

Opovrhovati, opovrhuje (v. 

4-5, 8) - Nedbat, odmítat, 

zacházet lehkovážně 

3. Nefi 30 

Smilstva (v. 2) - Sexuální 

hříchy 

Ohavnosti (v. 2) - Vážné 
hříchy, myšlenky a skutky, 

které urážejí Boha 

Přezírati... ani se jim 

vysmívati (v. 8) - Posmívat 

se nebo si z nich dělat legraci 

Modlářství (v. 2) - Uctívání 

falešných bohů 

Odpuštění (v. 2) -
Osvobození od viny 



Studium písem II��-'> 
Při studiu 3. Nefiho 29-30 proveďte činnost A a B. 

A Napište seznam 

1. Přečtěte si, co Mormon řekl ve 3. Nefim 29:1-4, 8-9, a napište 
si seznam toho, co máme vědět nebo co máme dělat v důsledku 
toho, že byl tento záznam přinesen na svět. Je-li v těchto verších 
uveden důvod, proč máme tyto věci vědět nebo proč je máme 
dělat, napište ho do svého seznamu vedle příslušného bodu. 

04. Nefim 
Až do vydání Knihy Mormonovy v roce 1879 se tato kniha 
jmenovala prostě "Kniha Nefiho, který je synem Nefiovým, 
jednoho z učedníků Ježíše Krista". Starší Orson Pratt, který byl 
členem Kvora dvanácti apoštolů, doporučil, aby se přidal nadpis 
"Čtvrtý Nefi", což bylo schváleno Prvním předsednictvem. 

První část 4. Nefiho se někdy nazývá "Zlatý věk". Sto sedmdesát 
let byli lidé jednotni a žili v míru, bez svárů, a měli "všechny 
věci mezi sebou společné" (4. Nefi 1:3). Proč se jim podařilo 
založit tak požehnané a prosperující období? Později se lidé 
začali opět rozdělovat a činili "všelikou nepravost" (v. 34). Proč 
si lidé po tak požehnaném období míru zvolili takový směr? 

2. Napište seznam konkrétních skupin lidí, které Mormon varoval 
ve 3. Nefim 29:5-7; 30:2. Je-li uveden následek zmíněného 
varování, napište ho do seznamu vedle příslušného bodu. 

3. Na základě rad a varování, které Mormon uvedl ve 3. Nefim 
29-30, napište, jaké inspirace ohledně dnešní doby Mormon 
obdržel. 

B Kdo hovoří? 

Pečlivě si přečtěte 3. Nefiho 30:1-2. Čí slova jsou zaznamenána 
ve verši 2? Proč asi bylo Mormonovi přikázáno je napsat? 

4. Nefi 1 
Čtyři generace míru 

Poté, co byli zlovolní zničeni a Spasitel a nebeští andělé učili 

zbylé lidi, a také jim sloužili, žili lidé po mnoho generací 

v míru a spravedlivosti. Jejich život se podobal životu lidu 
Enochova, kterýžto lid byl nazýván Sionem (viz Mojžíš 
7:18). Mormon napsal, že "nemohlo býti šťastnějšz1lO lidu" 
(4. NeJi 1:16). Při čtení hledejte, které zásady evangelia, 
podle nichž žili, jim přinesly takové štěstí. 

Naneštěstí se lidé nakonec stali tak zlovolnými jako lidé za 
dnů před příchodem Ježíše Krista. Máme pečlivě uvažovat 
o chybách, kterých se dopustili a které vedly k odvrácení se 
od velké spravedlivosti a štěstí k pádu do zlovolnosti a bídy, 
což nakonec způsobilo zničení neJitského národa, a z těchto 
chyb se máme poučit. 

Porozumění písmům 
4. Nejí 1 

Všechny věci společné (v. 3) 
- Všichni uznávali, že vše, co 
mají, pochází od Pána, a tak 
se ochotně dělili o to, co měli, 
s druhými a používali to pro 
budování království Božího. 

Na jeho místo, na jeho místě 
(v. 9, 19) - Místo něj 

Nepokoje (v. 16) -
Výtržnosti, vzpoury 

Nestoudnost (v. 16) -
Chlípnost, sexuální hříchy 

Třídy (v. 26) - Společenské 
skupiny založené na penězích 
nebo oblíbenosti 

Upadali (v. 34, 38) -
Postupně odpadali 

.... 



Marnivý (v. 43) - Sobecký 

Obchodovali ve všelikých 
obchodech (v. 46) - Kupovali 

a prodávali mnoho věcí 

Studium písem 

Nutkán (v. 48) - Obdržel 

příkaz 

Zbytek (v. 49) - Potomci, 

pozůstatek 

Při studiu 4. Nefiho proveďte dvě z níže uvedených činností 

(A-C). 

A Nejšťastnější lid 

1. Mormon ve 4. Nefim 1:16 napsal, že nemohlo býti šťastnějšího 

lidu, než byl lid popsaný ve 4. Nefim 1:1-22. Napište alespoň 

pět zásad nacházejících se v těchto verších, o kterých si myslíte, 

že měly největší vliv na to, aby je dovedly k tomuto štěstí. 

2. Jaký byl podle 4. Nefiho 1:15 jediný důvod toho, že byl 

odstraněn svár? Vysvětlete, proč tato vlastnost měla na lidi 

takový vliv. 

B Proveďte rozhovor 

Představte si, že byste mohli v dnešní době udělat rozhovor se 

skupinou mladých lidí, kteří žili v době popisované ve 4. Nefim 

1:1-22. Napište tři otázky, na které by se mladí lidé z dnešní 

doby asi chtěli zeptat. Potom na základě toho, co jste si přečetli 

ve 4. Nefim, napište, jak by asi odpověděli. 

C Kroky vedoucí dolů 

1. Když byl starší Spencer W. Kimball členem Kvora dvanácti 

apoštolů, učil: "Hřích, podobně jako cesta, začíná prvním 

krokem." (The Miracle oj Forgiveness [1969], 214.) V první 

polovině kapitoly knihy 4. Nefi byla nefitská společnost 

poslušna Božích přikázání, na konci knihy se ale stala nesmírně 

zlovolnou. Do sešitu si nakreslete schody vedoucí dolů. Mělo 

by jich být pět až osm. Na horní schod napište, co se podle 

4. Nefiho zdá být prvním krokem, který lid udělal na cestě 

dolů, a napište verš, ve kterém se to dozvídáte. Pokračujte a 

každý schod označujte tím, co zbytek 4. Nefiho učí o dalších 

krocích směrem dolů, které lidi odváděly od způsobu života, 

kterým Pán chtěl, aby žili. 

poslušní a jednotní - nejšt' astnější lidé 

2. Na konci 4. Nefiho mohlo být jenom velmi málo lidí v jejich 

společnosti považováno za spravedlivé. Vedle každého schodu 

ve svém nákresu stručně napište, co mohli dělat spravedliví 

lidé, aby zůstali spravedlivými, když zbytek jejich společnosti 

učinil tento krok směrem dolů. 

3. Jaké pocity asi měli ti, kteří patřili k několika málo lidem, 

kteří na konci 4. Nefiho věrně žili podle učení Ježíše Krista? 

Jakým překážkám tehdy spravedlivý člověk asi čelil? 



� Kniha Mormonova 
jl 

Autorova vlastní kniha 

Prorok Mormon poté, co sestavil a napsal všechny knihy, které 
nyní nazýváme Knihou Mormonovou, napsal zprávu o době, 
v níž žil on sám. Tato menší kniha se také nazývá "kniha 
Mormonova", i když se nachází ve větší knize nazvané Kniha 
Mormonova. Mormon byl zabit někdy poté, co napsal to, co se 
nachází v Mormonovi 7. Jeho syn Moroni tento záznam, který 
začal psát jeho otec, dokončil (viz Mormon 8-9). 

"Více dobralI 

Prorok Joseph Smith ve snaze napravit chybný výklad slova 
Mormon, který zastávali někteří lidé, napsal dopis vydavateli 
Times and Seasons, což byla raná církevní publikace. V něm uvedl: 

"Prostřednictvím Vašich novin bych si přál opravit jednu chybu ... 

Chybou, kterou mám na mysli, je definice slova ,Mormon'. 
Uvádí se, že toto slovo bylo odvozeno z řeckého slova mormo. 
Tak tomu není. Na deskách, z nichž jsem milostí Páně přeložil 
Knihu Mormonovu, nebyla žádná řečtina ani latina ... 

Slovo Mormon doslovně znamená více dobra." (History oj the 
Church, 5:399-400.) 

Mormon = Více dobra 

Když president Gordon B. Hinckley hovořil o lidech, kteří nejsou 
členy Církve a kteří nás nazývají "mormony", učil, že členové 
Církve mají toto jméno brát jako poklonu. Řekl: 

"A tak i když někdy lituji, že lidé nenazývají tuto církev jejím 
správným jménem, jsem šťastný, že přezdívka, kterou užívají, je 
jednou z velkých poct učiněnou pozoruhodnému muži a knize, 
která uvádí nesrovnatelné svědectví o Vykupiteli světa. 

Každý, kdo pozná muže Mormona četbou jeho slov a přemítáním 
o nich, každý, kdo čte tento vzácný historický záznam, který ve 
velké míře shromáždil a zachoval právě on, pozná, že Mormon 
není hanlivým slovem, ale že představuje největší dobro - ono 
dobro, které je od Boha. Novodobý překladatel tohoto dávného 
záznamu prohlásil, že skrze četbu této knihy se člověk přiblíží 
Bohu více než četbou kterékoli jiné knihy. 

Toto vše klade na tuto církev a toto pokolení neodmyslitelnou a 
náročnou zodpovědnost uvědomovat si, že když se o nás hovoří 
jako o mormonech, musíme žít tak, aby náš příklad podtrhoval 
výklad, že Mormon může skutečně znamenat více dobra." 
(Conference Report, Oct. 1990,70; nebo Ensign, Nov. 1990,52-53.) 

Až budete v těchto několika kapitolách číst o Mormonovi, 
přemýšlejte o tom, jak se můžete řídit jeho příkladem a jak můžete 
ve svém životě představovat nebo mít "více dobra". 

Mormon 1 

Mladý muž Mormon 

Mormon byl skvělým již ve svém mládí. Když president 

Spencer W. Kimball hovořil k mladým mužům Církve, řekl: 
"Mladí muži, vy nemusíte čekat na to, že jednou budete 
skvělí. M�lžete být prvotřídními misionáři, silnými mladými 
muži, skvělými společníky a šťastnými a důvěryhodnými 
církevními vedoucími. Nemusíte čekat na zítřek." (Conference 
Report, Apr. 1976, 71; nebo Ensign, May 1976, 47.) 
President Gordon B. Hinckley mladým muž�lm a ženám 
poradil, aby "věřili ve svou schopnost učit se a učinit ze 
svého života něco hodnotného. Vzchopte se a jděte vpřed" 
(Teachings of Gordon B. Hinckley, 715). 

.... 



Při četbě Mormona 1 si povšimněte toho, kolik bylo Mor
monovi let a co o něm bylo v tomto věku řečeno. Přemýš
lejte také o tom, co jste se dočetli v poslední části 4. Nefiho o 
společnosti, ve které Mormon vyrůstal. Jeho příklad spravedli
vosti, kterou jako mladý prokázal uprostřed velké zlovol
nosti, je stejně mocným ponaučením jako vše, co kázal. 

Porozumění písmům 

Mormon 1 

Rozvážné (v. 2, 15) - Schopné 
vážně přemýšlet o důležitých 
záležitostech, smýšlet 
duchovně 

Pozorování (v. 2) - Učení se, 
chápání 

Rytiny, vyrýt (v. 3-4) -
Spisy, napsat na kov 

Od svého záměru upustili (v. 
12) - Vzdali se svých plánů 

Převládala (v. 13) - Měla 
největší vliv 

Kouzelnictví (v. 19) - Pokusy 
získat falešná zjevení ze zlých 
zdrojů 

Studium písem 11:iiiiiii�iiiit> 
Při studiu Mormona 1 proveďte činnost A. 

A Následky 

V písmech je důležité všímat si slova pro. Často nám pomáhá 
určovat skutky a jejich následky, buď dobré nebo špatné. 

1. Použijte to, co jste se dočetli v Mormonově 1:13-14, a nakreslete 
si tabulku, která se podobá té, která je uvedena níže, a určujte 
následky, které dolehly na Nefity, a skutky, kterými si je 
přivodili. 

Skutky I 
'--- - ---, 

Následky "Pro" 

2. Představte si, že by váš nákres viděl nebo že by si tyto verše 
přečetl nějaký Nefita z Mormonovy doby, že by mu byly 
vysvětleny příslušné zásady a on by potom odpověděl slovy: 
"A co?" Napište tomuto člověku odpověď, abyste mu pomohli 
porozumět tomu, jak jsou tyto následky závažné. Uveďte 
konkrétní příklady toho, jak se váš život změnil, protože znáte 
požehnání, o kterých hovořil Mormon. 

Mormon2 
Mocný vůdce uprostřed 

veliké zlovolnosti 

V Mormonovi 1 čteme o duchovních následcích nefitské 
zlovolnosti. V Mormonovi 2 čteme o jejich určitých 
přestupcích a o následcích, které následovaly. Někdy nás 
to špatné, co nás potkává, může pokořit a vést nás k tomu, 
abychom se pozorněji podívali na svůj život a podnikli 
potřebné změny. Při četbě Mormona 2 si povšimněte toho, 
jak Nefité v Mormonově době reagovali na porážky, tragédie 
a zármutek, které byly následkem jejich skutků. Čemu se 
z jejich příkladu m�lžete naučit? Čemu se v této kapitole 
můžete naučit z příkladu Mormona? 

Porozumění písmům 

Mormon2 

Smrt (v. 8) - Vraždění 

Naprostá vzpoura (v. 8) -
Nepřetržité povstání 

Truchlení a bědování (v. 
11-12) - Velký smutek, pláč, 
hluboký zármutek 

Marná (v. 13) - Bezúčelná 

Zlomené srdce (v. 14)
Pokora, zármutek podle Boha 

Duch zkroušený (v. 14) -
Vnitřní touha činit pokání a 
činit Boží vůli 

Sražených (v. 15)- Zabitých 
v boji 

Ohavnosti (v. 18,27) - Vážné 
hříchy, myšlenky a skutky, 
které urážejí Boha 

Ráznost (v. 24) - Velké úsilí, 
síla 

Pohroma (v. 27) - Tragédie, 
katastrofa 

Mormon 2:11-14 - "Zármutek zatracených" nebo 
"zármutek ... k pokání" 
President Spencer W. Kimball učil, že "lidé si velmi často myslí, 
že učinili pokání a jsou hodni odpuštění, když jediné, co učinili, 
je, že vyjádřili zármutek nebo lítost nad nešťastnou příhodou" 
(Teachings oj Spencer W. Kimball, ed. Edward L. Kimball [1982], 87). 
Mormonův popis v Mormonovi 2:11-14 nám pomáhá pochopit, 
že pouze zármutek, který vede "k pokání", vede k onomu druhu 
změny, která nás očišťuje a nahrazuje zármutek štěstím. Tento 
hlubší "zámutek, kterýž jest podlé Boha" (viz 2. Korintským 7:10), 
vyžaduje uvědomit si, že naše zlovolné skutky ve skutečnosti jsou 
vzpourou proti Bohu (viz Mormon 2:15) a že přispíváme k utrpení 
druhých - včetně Spasitele (viz Mosiáš 14:5; NaS 19:16-19). 
"Zármutek. .. k pokání" znamená, že se toužíme změnit. 



Mormon 2:15 - "Den milosti ... pominul" 
Když byl president Joseph Fielding Smith presidentem Kvora 

dvanácti apoštolů, vysvětlil, že "je možné, aby lidé vzpourou a 

zlovolností upadli do takové temnoty, že je opustí duch pokání. .. 

a oni se ocitnou mimo moc pokání" (Doctrines oj Salvation, 2:194; 
viz také Helaman 13:38). 

O Mormonově charakteru se můžeme dozvědět mnohé z toho, 

jak pomáhal svému lidu i poté, co si uvědomil, že tento "den 

milosti ... pominul". 

Studium písem II��-'> 
Při studiu Mormona 2 proveďte činnost A. 

A Důvody k zármutku 

1. Proč podle Mormona 2:10-15 Nefité truchlili? Ke každému 

důvodu, který si uvedete do seznamu, si poznamenejte verš 

nebo verše, ve kterém jste ho nalezli. 

2. Proč podle Mormona 2:10-15,18-19,25-27 Mormon truchlil? 

Ke každému důvodu, který si uvedete do seznamu, si 

poznamenejte verš nebo verše, ve kterém jste ho nalezli. 

3. Jaký byl rozdíl mezi zármutkem Nefitů a zármutkem 

Mormona? 

4. Vysvětlete, jak se jednotlivé níže uvedené pasáže z písem 

týkají zármutku Nefitů, zármutku Mormona nebo obojího: 

Alma 41:10; 42:29; Moroni 10:22; Mojžíš 7:28-40. 

Mormon3 

Další příležitost, další odmítnutí 

V Mormonovi 3 se dozvídáme mnohé o Božím milosrdenství 

a o Mormonově velikosti, když vezmeme v úvahu, že Pán 
dal zlovolným Nefitům další příležitost k pokání. Pán 
jim také pomohl v jejich boji proti Lamanitům. Pán řekl 
starozákonnímu prorokovi Ezechielovi: "Zdaliž jakou líbost 
mám, když umírá bezbožný? ... Zdali ne raději když se 
odvrací od cest svých, aby živ byl?" (Ezechiel 18:23.) Nehledě 
na to, jak Pán touží, aby všichni lidé činili pokání, nebude 
nás nutit a zákon spravedlnosti musí být naplněn. Při četbě 
Mormona 3 si pečlivě všímejte toho, jaké skutky a postoje 
oddělily Nefity od Pána. Naneštěstí mnoho lidí dnes dělá 
stejné chyby. Zdá se, že Mormon chtěl, abychom se z tohoto 
smutného příběhu o nefitském sebezničení poučili, protože 
v poslední části této kapitoly psal konkrétně pro dnešní dobu. 

Porozumění písmům 

Mormon 3 

Marné (v. 3) - K ničemu 

List (v. 4) - Dopis 

Naprosto (v. 11) - Zcela 

Odplata (v. 15) - Nelítostná 

spravedlnost, trest 

Nečinný (v. 16) -
Neúčastnící se 

Projevy, projevuje (v. 16,20) 
- Učinit něco známým 

Studium písem lliiiiiiiiiiiiiii=> 

Při studiu Mormona 3 proveďte činnost A. 

Hlas z prachu 

Při četbě posledních stránek Mormonovy knihy najdete místa, 

kde se bude zdát, že Mormon a Moroni znali naši dobu stejně 

dobře jako tu svou. Mormon v Mormonovi 3:17 hovořil přímo 

k nám a řekl: "Tudíž ... " nebo jinými slovy "Pro věci, které nyní 

znáte, vám řeknu tato slova ... " 

1. Vypište to, o čem Mormon svědčil v Mormonovi 3:17-22. 
2. Napište, jak vám pochopení těchto věcí pomůže předejít tomu, 

abyste opakovali tragické chyby Nefitů. 

.... 



Mormon4 
"Právě zlovolnými jsou 

zlovolní trestáni" 

V Mormonovi 3 jsme se dočetli, že Mormon odmítl být 
velitelem nefitských vojsk kvůli jejich neustále zatvrzelému 

srdci a potěšení z prolévání krve. Mormon však nadále svůj 
lid sledoval a vedl o něm záznam. Při četbě Mormona 4 

hledejte jakékoli změny, které se týkají postoje Nefitů nebo 
jejich úspěchu v boji. 

Porozumění písmům 
Mormon4 

Smrt (v. 11) - Vraždění 

Studium písem 111iiiiiii�i:> 

Při studiu Mormona 4 proveďte činnost A nebo B. 

A Napište kvíz 

Napište krátký kvíz týkající se toho, co považujete za tři až pět 
nejdůležitějších myšlenek nebo událostí v Mormonovi 4. Můžete 
ho napsat jako kvíz "pravda nebo omyl" nebo jako otázky se 
stručnými odpověďmi. Připojte správné řešení, které uvádí verš 
nebo verše, ve kterém se jednotlivé odpovědi nacházejí. 

B Odmítli činit pokání 

V Mormonovi 4:10-18 si označte ty verše, které podle vašeho 
názoru popisují to, co se stalo Nefitům, protože odmítli činit 
pokání. Napište, jaké pocity Nefité asi měli v této době a proč 
tomu tak bylo. 

Mormon 5 
Účel Mormonova záznamu 

Mormonova zpráva o tom, cO se událo v době, kdy žil, je 
plná zármutku a zoufalství a naneštěstí se život Nefitů 

kln"tli jejich zlovolnosti nelepšil. Mormon v Mormonovi 5 

věnoval čas tomu, aby vysvětlil, čemu se podle jeho názoru 
mají lidé v posledních dnech z této tragické zprávy naučit. 

Porozumění písmům 
Mormon 5 

Strasti (v. 1) - Potíže, utrpení 

Udrželi (v. 4) - Ubránili, 
uhájili, zachránili 

Trýzniti (v. 8) - Mučiti 

Zkrácení (v. 9) - Zkrácená 
verze 

Pohroma (v. 11) - Tragédie, 
katastrofa 

Záměr (v. 14) - Úmysl 

Símě (v. 15) - Potomci 

Odporný (v. 15) -
Nenáviděný, znechucující, 
odpudivý 

Plevy (v. 16, 18) - Lehká 
vnější slupka zrna obilí 

Loď (v. 18) - Koráb 

Studium písem 11------> 

Při studiu Mormona 5 proveďte činnost A nebo B. 

A Účel Knihy Mormonovy 

1. V Mormonovi 5:14-15 uvedl Mormon důvody, proč Kniha 
Mormonova vyjde na světlo v naší době. Tyto účely si napište 
do sešitu. 

2. Ke svému seznamu přidejte účely, které se nacházejí v 1. Nefim 
13:40, v 2. Nefim 3:12 a v Nauce a smlouvách 3:19-20; 
10:48-52,62-63; 20:11-12. 

B "Drazí pohané ... " 

Mormon věděl, že pohanské národy budou mít v posledních 
dnech jeho slova. Konkrétně jim napsal větší část Mormona 
5:9-24. Shrňte Mormonovo poselství pro pohany tak, že vlastními 
slovy napíšete dopis adresovaný "Pohanům v posledních dnech". 
Až ho budete psát, povšimněte si toho, že Mormon psalo 
pohanech, ale i pohamlm. 



Mormon 6 

"Zkáza [mého] lidu" 

Mezi napsáním Mormona 1 a Mormona 6 uplynulo více 
než šedesát let. Mormon déle než padesát let velel nefitským 
vojsh"tm. Jak jste se však dočetli, Nefité odmítli ve svém životě 
učinit změny, které by jim umožnily obdržet Pánovu pomoc 
a ušetřily je zničení. Mormon 6 uvádí zprávu o posledních 

bojích nefitského národa - národa, který vznikl před více 
než devíti sty lety, národa se zvláštními zaslíbeními Páně 
a národa, který měl tu výsadu, že byl navštíven vzkříšeným 
Synem Božím. Při četbě o Mormonově zármutku uvažujte 
o tom, jak se jeho slova podobají slovům Ježíše Krista, 
když řekl: ,,feruzaléme, Jeruzaléme, ... kolikrát jsem chtěl 
shromážditi dítky tvé, tak jako slepice shromažďuje kuřátka 
svá pod křídla, a nechtěli jste." (Matouš 23:37.) 

Porozumění písmům 

Mormon 6 

Nestrpěl (v. 6) - Nedovolil 

Zetlely (v. 15) - Rozložily se 

Rozervána úzkostí (v. 16) -

Postižena velkým zármutkem 

Nesmrtelnost (v. 21) -
Vzkříšené tělo, které bude žít 

na věky 

Mormon 6 - Časová přímka Mormonova života 

Obdržel Pověřen 
povolání vést velením části Rezignoval na 
záznamy ( viz nefitského velení voj sku 

Mormon vojska ( viz ( viz Mormon 
1:1-6) Mormon 2:1-2) 3:8-11,16) 

Věk� � do:,. � 

y ,., y 

I Narozen I Navštívil Započal Zemřel v 
310 PO KR ho Pán ( viz zkracovat boji ( viz 

v.15-16) záznam Knihy Mormon 
Mormono vy 6:5-6) 
( viz v. 15-18) 

Studium písem lliiiiiiiiiii-'> 
Při studiu Mormona 6 proveďte činnost A. 

Porovnejte 

Když čteme o zničení lidu, který se odvrátil od spravedlivosti 

k veliké zlovolnosti, musíme si také uvědomit, že to je také příběh 

člověka, který déle než šedesát let žil spravedlivě uprostřed 

neuvěřitelné zlovolnosti. Bližší pohled nám může pomoci plněji 

ocenit, jak se Mormon podobal Kristu, a rovněž nám dát příklad 

toho, jak se můžeme v dnešní době spravedlivě rozhodovat. 

1. Rozdělte stránku ve svém sešitě na dva sloupečky. Jednu 

stranu nadepište "Nefité" a pod nadpis napište vše, co jste 

se z níže uvedených odkazů dozvěděli o Nefitech v době 

Mormonově: Mormon 1:13-14, 16-17, 19; 2:10-15,18,26; 
3:9-10,13-14; 4:8,10-12; 5:2,15-18; 6:7. 

2. Druhý sloupeček nadepište "Mormon" a pod nadpis 

napište vše, co jste se z níže uvedených odkazů dozvěděli 

o Mormonovi: Mormon 1:1-2, 5, 15-17; 2:1-2, 9, 12-15, 19, 
23-24,27; 3:1-3,11-14,16-22; 5:1-2, 8-11, 13; 6:2-4, 6,16-22. 
Snažte se pochopit, co je o Mormonovi naznačeno v některých 

odkazech, abyste určili, co odhalují o jeho charakteru. 

Například porovnejte to, co v dané situaci udělal, s tím, co 

mohl udělat. Nebo uvažujte o jeho skutcích ve světle toho, 

mezi jakými lidmi žil a jaké lidi vedl. 

3. Napište odstavec o tom, proč lze Mormona považovat za 

jednoho z mužů v písmech, který se nejvíce podobal Kristu. 



Mormon 7 
Mormonovo svědectví jeho lidu 

V Mormonovi 6 čteme o hrozných a ničivých bojích, ve 
kterých byl Mormon sám zraněn. Mormon 7 je Mormonovým 
poselstvím "ke zbytku tohoto lidu, který je ušetřen" (v. 1) 
jak v jeho době, tak i k těm v posledních dnech. Protože 
Mormona 8 napsal Mormonův syn Moroni a protože nás 
v té kapitole informuje o Mormonově smrti, je toto svědectví 
posledním, které Mormon v této knize napsal. 

Porozumění písmům 
Mormon 7 

Toto (v. 9) - Kniha 

Mormonova 

Tomu (v. 9) - Bible 

Studium písem Iliiiiiiiiiii-'> 

Při studiu Mormona 7 proveďte činnost A a B. 

A Co a proč 

Ve svém posledním svědectví potomkům Nefitů a Lamanitů 

Mormon napsal, co chce, aby věděli a činili. Do sešitu si na 

horní část stránky vypište z Mormona 7 to, co chtěl, aby lidé 

věděli. Do dolní části stránky si vypište to, co chtěl, aby dělali. 

Za každým bodem v obou seznamech stručně vysvětlete, proč 

asi chtěl, aby to věděli, nebo aby to dělali. 

B Mormonova závěrečná slova 

Mormon 1-7 jsou poslední slova, která Mormon napsal na desky. 

Napište odstavec o tom, jaké pocity ve vás vyvolává Mormon a 

to, co napsal. 

Mormon8 
Moroni vidí dnešní dobu 

Spisy Mormonova syna Moroniho začínají v Mormonovi 8. 
Napsal, že jeho otec padl v bitvě a že on, Moroni, zůstal sám. 
Ve zbytku kapitoly Moroni psal o tom, že Kniha Mormonova 
vyjde mocí Boží na světlo v posledních dnech. Část napsal 
na otdlV příkaz (viz Mormon 8:1) a zbytek zapsal z vidění 
o posledních dnech, která mu byla ukázána Spasitelem (viz 
v.34-41). 

Moroni si byl vědom toho, že nikdo v jeho době nebude 
záznam číst a že píše pro dnešní dobu. President Ezra Taft 
Benson poznamenal, že Moroni a další proroci Knihy 
Mormonovy viděli dnešní dobu, a dal nám tuto radu: "Když 
viděli dnešní dobu a vybrali to, co pro nás bude nejcennější, 
nemáme tímto způsobem studovat Knihu Mormonovu? 
Máme se neustále ptát sami sebe: ,Proč Pán inspiroval 
Mormona (nebo Moroniho či Almu), aby toto zahrnul do 
svého záznamu? Jaké ponaučení, které z toho mohu získat, 
mi může pomoci žít v této době a věku?'" (Conference Report, 
Oct. 1986,5; nebo Ensign, Nov. 1986, 6.) Při četbě této 
kapitoly, a až do konce Knihy Mormonovy, si pokládejte 
tyto otázky. 

Porozumění písmům 
Mormon 8 

Rozptýleného (v. 15) -
Roztroušeného 

Ukvapeně (v. 19) - Rychle, 

neopatrně, bezstarostně 

Odplata (v. 20, 40-41) -
Nelítostná spravedlivost, trest 

Poskvrněné (v. 28) - Nečisté, 

nesvaté, zkažené 



Bouře (v. 29) - Strašlivé 
vichřice 

Páry (v. 29) - Oblaka 

Žluč hořkosti (v. 31) - Viz 
oddíl "Porozumění písmům", 
Alma 36:18, str. 113) 

Pouta nepravosti (v. 31) -
Zajetí hříchu 

Zvrácený (v. 33) - Zkažený, 
vědomě neposlušný 

Tvrdošíjný (v. 33) - Pyšný 

Překroutil (v. 33) - Změnil, 
zkazil 

Zášť (v. 36) - Hněv, nenávist 

Okrasy (v. 37) - Nadměrná 
výzdoba 

Zreziví (v. 38) - Zkazí a 
zničí se 

Lamanité 

Mormon 8:7 - Naprosté zničení Nefitů 
Po návštěvě Ježíše Krista nebyl nikdo nazýván "Nefitou" nebo 
"Lamanitou", všichni lidé byli sjednoceni v Něm. Později se lidé 
sami začali znovu rozdělovat do skupin a nazývat se Lamanity 
nebo Nefity podle svého přesvědčení a podle tradic, nikoli nutně 
podle toho, z koho pocházeli. V důsledku toho, když čteme, že 
Nefité byli zcela zničeni, znamená to, že byli zničeni všichni ti, 
kteří se považovali za následovníky tradice Nefitů. Mezi Lamanity, 
kteří jako lid zničeni nebyli, mohli být potomci Nefiho, Sama, 
Jákoba a Jozefa. 

Lamanité 

Lehi 
Ježíš Kristus navštěvuje 
americký kontinent 

Nefité 

Žádní Lamanité nebo 
N efité - všichni jsou 
nazýváni dětmi Krista 
(viz 4. Nefi 1:17) 

'----------1 Zničeni 
pravděpodobně 
400 PO KR. 

Nefité 

Znovu začíná 
velká zlovolnost 

600 PŘ. KR. 34po KR. 

Studium písem 
Při studiu Mormona 8 proveďte dvě z níže uvedených činností 
(A-C). 

A Rada čtenářům 

Na základě toho, co Moroni napsal v Mormonovi 8:12,17-19, 
21, 23, 34-35, napište seznam "Pokyny a rady pro čtenáře Knihy 
Mormonovy" . 

B Popište den 

1. V Mormonovi 8:26-32 Moroni popsal den, ve kterém Kniha 
Mormonova vyjde na světlo světa. Napište alespoň deset bodů, 
které budou popisovat situaci, která bude v té době existovat. 

2. Co z toho, co Moroni prorokoval o dnešní době, na vás 
nejvíce zapůsobilo? 

Odpovězte Moroniovi 

1. V Mormonovi 8:34-35 Moroni 
svědčil o tom, že viděl dnešní 
dobu. Co se na základě toho, co 
jste si přečetli ve verších 36-41, 
zdá, že ho znepokojovalo nejvíce? 

2. Najděte a vypište si všechny 
otázky, které Moroni položil 
v Mormonovi 8:36-41. Potom 
napište odpověď, která podle 
vás nejlépe představuje postoje 
dnešního světa. 

3. Napište stručný dopis, jako 
byste odpovídali Moroniovi. 
Vysvětlete mu, co osobně děláte 
ohledně obav, které vyjádřil 
v Mormonovi 8:36-41. 

201 PO KR. 400 PO KR. 

Mormon 9 
"Vím, že budete míti slova moje" 

Jak jste se dočetli v Mormonovi 8, Moroni viděl dnešní 

dobu a věděl, kdy se jeho proroctví naplní. V Mormonovi 9 
využil toho, co považoval za poslední příležitost promluvit 
k více nevěřícím lidem v dnešní době (viz Moroni 1:1). 

Avšak i ti, kteří věří, se z jeho učení a ze způsobu, jakým 

učil, mohou mnohé dozvědět. 

Porozumění písmům 
Mormon 9 

Navštívení (v. 2) - Čas 
druhého příchodu Ježíše Krista 

Trýzněna (v. 3) - Mučena, 
trpět 

Časnou (v. 13) - Fyzickou 

Učedníkům svým, kteří měli 
zůstati (v. 22) - Tři nefitští 
učedníci, kteří byli přeneseni 
a pokračovali ve své službě 
na zemi 

Potvrdím (v. 25) - Dokáži 

Opovrhovati (v. 26-27)
Nenávidět 

Zkouška (v. 28) - Zkoušení 
v tomto smrtelném životě 

Na libosti své vynakládali 
(v. 28) - Uspokojovali své 
fyzické neboli pozemské touhy 

.... 



Studium písem II��> 
Při studiu Mormona 9 proveďte činnost A nebo B. 

A Rady konkrétním lidem 

Moroni v Mormonovi 9 hovořil alespoň ke čtyřem skupinám 
lidí. Stručně uveďte jeho poselství pro tyto skupiny: 

1. Ty, "kteří nevěří v Krista" (v. 1-6). 
2. Ty, "kteří [popírají] zjevení Boží" (v. 7-14). 
3. Ty, kteří nevěří, že Bůh může konat zázraky (v. 15-25). 
4. Ty, "kteří [opovrhují] díly Páně" (v. 26-31). 

Kdo byl Eter? 
Eter byl posledním prorokem a zapisovatelem Jareditů (viz Eter 
15:33-34). Jeho zpráva o vzestupu a pádu jareditského národa 

byla zaznamenána na dvaceti čtyřech deskách, které nalezl lid 

krále Limhiho (viz Mosiáš 8:7-11). Král Mosiáš nakonec zprávu 

přeložil a jemu i jeho lidu přinesla velký zármutek (viz Mosiáš 

28:18). Když Moroni putoval zemí, zkrátil jareditský záznam a 

přidal ho k dalším záznamům Knihy Mormonovy, protože jeho 
otec Mormon řekl, že "je žádoucí, aby všichni lidé poznali věci, 

jež jsou napsány v této zprávě" (Mosiáš 28:19). 

Kdo byli Jaredité? 
Události, o kterých vypráví kniha Eterova, začínají v době 

Babylonské věže (asi 2200 PŘ. KR.), kdy Pán zmátl jazyky. Pán 

B Nauky Božího plánu 

V písmech se nenachází ani jedna pasáž, ve které by byl podrobně 
vysvětlen Boží plán spasení a která by ukazovala vzájemný vztah 

všech prvků plánu. Nauky o plánu jsou rozptýleny po celých 

písmech, kde je ti, kteří pilně studují, mohou najít a mohou je 
uplatňovat. Díky vynaloženému úsilí je studium smysluplnějším 

a lépe si studované věci zapamatujeme. Mormon 9 obsahuje 

několik důležitých nauk vztahujících se k "velkému plánu štěstí". 
V Mormonovi 9 najděte to, co považujete za pět důležitých nauk 

vztahujících se k tomuto plánu. Zapište si je do sešitu spolu se 

stručným vysvětlením toho, jaký význam má konkrétní nauka 

pro plán jako celek. 

požehnal Jaredovi a jeho bratrovi a jejich rodinám, takže unikli 

zmatení jazyků, a odvedl je na americký kontinent. Stali se 

známými jako Jaredité. Dařilo se jim a obdrželi Pánova požehnání 
jako Jeho vyvolený lid. Avšak příběh Jareditů skončil velmi 

podobně jako příběh nefitského národa asi o 2600 let později. 

Pýcha, tajná spolčení a odmítání slov proroků způsobily, že se 
oba národy odvrátily od Boha a byly zcela zničeny. 

Čemu se z této zprávy mohu naučit? 
Kniha Eterova obsahuje mnoho zpráv o válkách, vzpourách a 
zničení mezi lidem Jareditů. Avšak mezi velkou zlovolností se 

nacházejí působivé zprávy o lidech, kteří používali víru v Ježíše 

Krista a obdrželi od Pána mnoho mocných zázraků. Její stránky 

také učí mnoha důležitým naukám. Vy, členové Církve žijící 

v posledních dnech, můžete být také často obklíčeni zlými vlivy. 

Ponaučení z knihy Eterovy vám pomohou zachovat si sílu a 
čistotu. Pečlivě si tento dávný záznam přečtěte a uvažujte o tom, 

proč byl uchováván. Ptejte se sami sebe, čemu se můžete naučit 

od tak věrných mužů, jako byli bratr Jaredův, Emer, Eter a další. 

Eter 1 

J aredité II Babylonské věže 

Potřebovali jste někdy od Pána zvláštní pomoc - požehnání 

nebo sílu přesahující tu vaši? Dvě rodiny žijící v době 
Babylonské věže potřebovaly zvláštní pomoc od Pána. Při 
četbě Etera 1 hledejte zvláštní požehnání, o které usilovaly, 
a zjistěte, co dělaly, aby ho získaly. 



Porozumění písmum 
Eter 1 

Přísahal ve svém hněvu (v. 33) 
- Ve hněvu závazně prohlásil 

Zmátl, zmateni (v. 33-37)
Uvedl ve zmatek 

Půjdeš v čele (v. 42) -
Povedeš 

Studium písem 
Při studiu Etera 1 proveďte činnost A a B. 

A Napište souhrn 

Eter 1:2 odkazuje na "dvacet a čtyři [desky]". Projděte si ilustraci 

"Hlavní zdroje Knihy Mormonovy" (str. 11) a níže uvedené 

verše a stručně popište to, co jste se o tomto záznamu naučili: 

Mosiáš 8:9, 21:27, 22:14, 28:11; Alma 37:21-32. 

B Řešte problémy s Pánovou pomocí 

Níže uvedenou tabulku si překreslete do sešitu. Přečtěte si Etera 

1:33-43 a odpovězte na každou otázku a použijte to, čemu jste 

se z uvedených veršů naučili. 

Jaký měli Co Jak jim 
problém? podnikli? Pán požehnal? 

v.33-34 v.35 v.35 

v.36 v.37 v.37 

v.38 v.39-40 v.41-43 

Eter 2 
Jaredité stavějí čluny 

Když byli Jaredité vedeni do zaslíbené země, putovali přes 
mnohé vody (viz Eter 2:6-7). Pán věděl, že jejich cesta přes 
moře bude obtížná, a proto jim dal konkrétní pokyny, jak mají 
postavit lodě, aby mohli cestovat bezpečně. Při četbě Etera 2 
porovnejte jejich pouť do zaslíbené země se svým životem, 
během něhož postupujete směrem k celestiálnímu království. 
Když byl starší Gordon B. Hinckley členem Kvora dvanácti 
apoštolů, učil, že naše životní pouť bude také obtížná: 

"Potkávám mnoho lidí, kteří si neustále stěžují na břemeno 
svých zodpovědností. Je pochopitelné, že na nás doléhá mnoho 
věcí. Je mnoho, příliš mnoho práce ... Změňte své smýšlení. 
Evangelium jsou dobré zprávy. Člověk je, aby mohl mít 
radost. Buďte šťastní! Nechť vám štěstí září z tváře a 
promlouvá skrze vaše svědectví ... 

Mám rád tato slova Jenkinse Lloyda Jonese ... 

,Každý, kdo si představuje, že blaho je normální, promarní 
mnoho času pobznáním kolem a křikem, že byl okraden. 

Většina úderů v jamkovišti míček do jamky nepošle. 
Většina hovězího je tuhá. Většina dětí vyroste ve spravedlivé 
lidi. Většina úspěšných manželství vyžaduje vysoký stupeň 
vzájemné tolerance. Většina zaměstnání je častěji nudná 
než naopak. 

život je jako cesta vlakem v dřívějších dobách - zpoždění, 
posunování, kouř, prach, jiskry a otřesy, pouze občas 
vystřídané krásnou vyhlídkou a vzrušujícími okamžiky 
rychlosti. 

Ten trik je v tom, že musíte děkovat Pánu za to, že vám 
dovolil jeť (Deseret News, 12 June 1973)" (pour 
Imperatives for Religious Educators [address to 
religious educators, 15 Sept. 1978],4). 

.... 



Porozumění písmům 

Eter 2 

Pasti (v. 2) - Léčky 

Což vyloženo je (v. 3) - Což 
znamená 

Část (v. 5) - Oblast 

Nestrpěl, strpíš (v. 7,22) -
Nedovolil, dovolíš 

Zachoval (v. 7) - Ochraňoval 

Ukázňoval (v. 14) - Plísnil, 

káral 

Eter 2: 13 - "Moriankumer" 
"Když starší Reynolds Cahoon 

bydlel v Kirtlandu, narodil se mu 

syn. Když jednoho dne šel kolem 

jeho dveří president Joseph Smith, 

pozval ho dál a požádal ho, aby 

dítě požehnal a udělil mu jméno. 

Joseph to udělal a dal chlapci 

jméno Mahonri Moriankumer. 

Když požehnání dokončil, položil 

dítě na postel, obrátil se ke 

staršímu Cahoonovi a řekl: Jméno, 

které jsem dal vašemu synovi, je 

jméno bratra Jaredova, Pán mi je 

právě ukázal (neboli zjevil)''' 

("Questions and Answers", 

Improvement Era, July 1905, 705). 

Studium písem Illiiiiiiiiiiiiiiii> 

Při studiu Etera 2 proveďte dvě z níže uvedených činností (A-C). 

A Odpovězte na otázku 

Představte si, že se vás přítel, který není členem Církve, zeptá, 

co znamená pojem "země zaslíbení" (Eter 2:9). Použijte Etera 

2:8-12 a napište, co byste mu řekli, aby pochopil, že se tento 

výraz týká země, o které se hovoří v těchto verších, což je jeden 

z významů tohoto výrazu. 

B Napište prohlášení "A tak vidíme" 

Po přečtení Etera 2:13-16 přemýšlejte o ponaučení, kterému tato 

zpráva učí, a napište prohlášení "a tak vidíme" shrnující to, co 

Pán chce, abychom se z tohoto příběhu naučili. 

C Nakreslete obrázek 

1. Prostudujte si Etera 2:16-25 a nakreslete obrázek, na němž 

znázorníte, jak si představujete jareditské čluny. Vaše kresba 

má znázorňovat, jak čluny fungovaly a proč byl jejich návrh 

úspěšný. 

2. Použijte Etera 2:1-7; 6:1-4 a napište seznam toho, co si sebou 

Jaredité vzali do člunů. 

Eter 3 

Posvátné vidění 

Jaké charakterové rysy chcete, aby si s vámi lidé spojovali, 
když budou po vaší smrti přemýšlet o vašem životě. Bratr 
Jared�lv byl znám pro svou víru. Opravdu, díky své víře 
spatřil předsmrtelného Ježíše Krista. Starší Jeffrey R. Holland, 
člen Kvora dvanácti apoštolů, vysvětlil, že když Kristus řekl: 
"Nikdy jsem se neukázal člověku, kterého jsem stvořil" 

(Eter 3:15), "řekl bratru Jaredovu: ,Nikdy jsem se člověku 
neukázal tímto způsobem, bez svého úmyslu, pouze 
v důsledku víry přihlížejícího.' Proroci jsou zpravidla 
pozváni do přítomnosti Páně ... Je zřejmé, že sám Pán 
s tímto nevídaným viděním spojoval víru, která neměla 
obdoby. " (Christ and the New Covenant, 23.) Při studiu 
Etera 3 hledejte, co dalšího se od bratra Jaredova můžete 

naučit o moci víry. 

Porozumění písmům 

Eter3 

Vytavil (v. 1,3) - Rozžhavil a 

roztavil 

Závoj (v. 6, 19-20)
Zakrývající opona nebo 

zábrana 

Dva kameny (v. 23, 28) -

Urim a Thumim 



Studium písem 
Při studiu Etera 3 proveďte činnost A a B. 

A Čtěte, abyste nalezli odpovědi 

Při studiu Etera 3:1-8 odpovězte na tyto otázky: 

1. Proč bratr Jaredův zhotovil průzračné kameny? 

2. Proč si bratr Jaredův myslel, že by se Pán mohl hněvat? 

3. O co se bratr Jaredův modlil? 

B Čemu jste se naučili? 

V Eterovi 3 se bratr Jaredův dozvěděl mnoho o Ježíši Kristu, 

který je "světlo a život a pravda světa" (Eter 4:12). Projděte si 

Etera 3 a alespoň v deseti bodech popište to, čemu jste se naučili 

o Spasiteli. 

Eter 4 
Čiňte pokání a pojďte ke Kristu 

Asi si vzpomínáte, že část zlatých desek, které obdržel prorok 
Joseph Smith, byla zapečetěná. Přemýšleli jste někdy o tom, 
co je obsaženo v oné části posvátného záznamu? V Eterovi 

4 Moroni uvedl určité vysvětlení týkající se obsahu tohoto 
záznamu. Při četbě hledejte odpovědi na tyto otázky: Proč 
nemáme záznam bratra Jaredova, abychom ho mohli 
studovat? Co se musí stát předtím, než bude tento záznam 
otevřen? Co se bude vyžadovat od každého z nás? 

Porozumění písmum 
Eter4 

Upadali (v. 3) - Postupně 

odpadali 

Překladatelé (v. 5) - Urim a 

Thumim 

Započalo (v. 17) - Začalo 

Studium písem lliiiiiiiiiiiiiii=> 

Při studiu Etera 4 proveďte činnost A a činnost B nebo C. 

Vysvětlete, co by řekl 

Z toho, co jste se dozvěděli v Eterovi 4:1-6, napište, jak by asi 

Moroni mohl odpovědět na tyto otázky: 

1. Proč jste musel ukrýt záznam a překladatele? 

2. Co se musí stát předtím, než budou záznamy zjeveny? 

3. O čem jste se v záznamu dočetl? 

B Napište definici 

Přečtěte si Etera 4:11-12 a napište definici slova dobro na základě 

toho, jak je použito v těchto verších. 

C Napište shrnutí 

Použijte všechna níže uvedená slova z Etera 4:13-19 a napište 

dvě až tři věty, které vyjadřují hlavní myšlenku této pasáže: 

Pohané, ukáži, roztrhnete, odhalena, započalo, pozvednut. 

Eter 5 
Slib O třech svědcích 

Eter 5 je poselství od Moroniho budoucímu překladateli 
Knihy Mormonovy - proroku Josephu Smithovi. Představte 
si, jaké měl prorok Joseph Smith pocity, když se v této 
kapitole dozvěděl, že zlaté desky uvidí ještě tři další svědkové. 
Co ještě ho asi ohledně tohoto Moroniova poselství 
obzvláště zajímalo? 

Porozumění písmum 
Eter5 

Mít výsadu (v. 2) - Být 

oblíben, požehnán, vyvolen 

Utvrzeny (v. 4) - Dokázány, 

prohlášeny pravdivými 

.... 



Studium písem 
Při studiu Etera 5 proveďte činnost A a B. 

A Napište své svědectví 

Přečtěte si Etera 5:3 a povšimněte si slova jistota. 

1. Přečtěte si na začátku Knihy Mormonovy "Svědectví tří 
svědků". Co jim umožnilo říci "víme s jistotou", že nefitský 

záznam je pravdivý? 

2. Napište o nějakém zážitku, který jste měli s Knihou 

Mormonovou a který vám pomohl poznat, že je pravdivá. 

B Vysvětlete proč 

Po přečtení Etera 5:4-6 vysvětlete, proč Pán vyžadoval a povolal 

svědky, aby svědčili o pravdivosti Knihy Mormonovy. 

Eter 6 
Jaredité se plaví přes oceán 

Jak nebezpečná a děsivá musela být pro Jaredity plavba přes 
oceán! Povšimněte si, jak jim Pán pomáhal a jak je utěšoval. 
Nějakou dobu po příjezdu do zaslíbené země lidé zatoužili 

po něčem, co bratra Jaredova velmi zarmoutilo. Při čtení 
přemýšlejte o tom, proč žádali o to, o co žádali, i když věděli, 
co si o tom myslí jejich vůdce. 

Porozumění písmům 

Eter6 

Poručivše se (v. 4) -

Odevzdali se, svěřili se 

Těsná (v. 7) - Vodotěsná 

Studium písem 

Zarmoutilo (v. 23) - Velmi 
zneklidnilo 

Při studiu Etera 6 proveďte činnost A a B. 

A Napište si zápis do deníku 

Přečtěte si Etera 6:1-11 a představte si, že se plavíte na jednom 

z jareditských člunů. 

1. Napište si zápis do deníku o tom, jak asi mohl vypadat jeden 

běžný den. Mohli byste například psát o stavu člunů, o 

cestovních podmínkách, o okamžicích hrůzy a chvílích štěstí. 

2. Porovnejte obtíže, kterým čelili, s obtížemi, kterým během 

životní pouti čelíte vy. Napište, co vám v životě dává "světlo" 

a jak je díky tomu váš život požehnán. 

Učiňte prohlášení pro tisk 

Představte si, že televizní reportéři dělají rozhovor s Jaredem a 

s jeho rodinou o touze lidu mít krále. Z toho, co jste se dozvěděli 



v Eterovi 6:22-30, napište, jak by asi níže uvedení lidé odpověděli 
na tyto otázky: 

• Bratr Jaredův: "Proč jste proti tomu mít krále?" 

• Jared: "Co si myslíte o tom nápadu mít krále?" 

• Pagag: ,Jak byste se vyjádřil ke své nominaci na krále?" 

• Oria: "Proč jste přijal nominaci za krále?" 

Eter 7 
Synové Oriovi 

Rada bratra Jaredova proti tomu, aby měli krále, byla 
inspirovaná, jak ukázal konflikt a touha po moci vyvolané 
vládou kráh"t. Oriovi potomci spolu navzájem bojovali o vládu 
nad královstvím. Tato zlovolnost na vysokých místech vedla 
ke zlovolnosti mezi lidem. Při četbě Etera 7 si povšimněte, 
co nakonec přivedlo lid k pokání. 

Porozumění písmum 
Eter 7 

Vytavil (v. 9) - Roztavil 

Studium písem 

Spílali (v. 24) - Špatně 
hovořili 

Při studiu Etera 7 proveďte činnost A. 

A Kdo je kdo? 

Pečlivě si prostudujte Etera 7:1-8:7 a do sešitu si překreslete níže 
uvedenou genealogickou tabulku. 

Korihor 

1. Doplňte prázdná místa tabulky. 

2. Zakroužkujte jména těch, kteří sloužili jako králové. 

3. Vedle jmen těch, kteří byli spravedliví, napište písmeno "S", 
a u zlovolných napište písmeno "Z". 

4. Odpovězte na tyto otázky týkající se vaší tabulky: 

a) Jak tato tabulka ukazuje, že se naplnilo proroctví bratra 
Jaredova v Eterovi 6:23? 

b) Která osoba v této rodině na vás zapůsobila nejvíce? Proč? 

Eter 8 
Začínají tajná spolčení 

Problémy pokračovaly, poněvadž jareditští vůdci mezi sebou 
bojovali o moc a bohatství. Ale v Eterovi 8 se situace ještě 
zhoršila. Sledujte počátek zla, které nakonec napomohlo 
zničení celého jareditského národa. Moroni kapitolu zakončil 
přísným varováním pro všechny budoucí čtenáře. Jak se 
jeho varování týká vás? 

Porozumění písmum 
Eter8 

Zosnovala (v. 8) - Vytvořila, 
vymyslela 

Zapřisáhnete, zapřisáhli (v. 
13-14) - Slíbíte 

Přísahy (v. 15-16,20) - Sliby 

Eter 8:9-22 - Tajná spolčení 

Nejohavnější (v. 18) -
Nejhroznější 

Odplata (v. 22, 24) - Trest 

Podvedl (v. 25) - Oklamal 

Tajné spolčení je skupina zlovolných lidí, kteří se v tajnosti spojují, 
aby lhali, podváděli, kradli, vraždili nebo dělali vše potřebné 
pro získání majetku, bohatství nebo moci (viz Helaman 7:21; 
8:26-28). První tajné spolčení bylo mezi Satanem a Kainem, který 
zabil svého bratra Abela (viz Mojžíš 5:28-32). Tajná spolčení 
vedla ke zničení lidu za dnů Noémových a celých společností 
Jaredilů a Nefitů (viz Eter 8:21). 

Studium písem lliiiiii---'> 

Při studiu Etera 8 proveďte činnost A. 

Varovný hlas 

Napište varování, která byste pronesli v níže uvedených situacích: 

1. Jste tajný policejní důstojník a odhalíte Akišův plán (viz Eter 
8:4-12). Napište svému vůdci varovnou zprávu o tomto 
tajném plánu. 

2. Dostali jste od proroka za úkol pronést proslov a jako text 
použít Etera 8:20-26. Napište odstavec popisující varování, 
které podle vás potřebují členové Církve v dnešní době. 

.... 



Eter 9 
Vliv těch, kteří usilují 

o moc a zisk 

Eter 9 odhaluje to nejlepší i nejhorší z jareditské společnosti. 
Dočtete se v něm o zlovolných králích i o králích spraved
livých, věrných synech i synech, kteří se vzbouřili proti 
svým otcům. Při čtení hledejte, jak se lidé i králové měnili, 
když zlovolnost vznlstala. 

Porozumění písmům 
Eter 9 

Zisk (v. 11) - Bohatství 

Kurelomi a kumomi (v. 19) -
Není jisté, o jaká zvířata šlo 

Nedostatek (v. 30) - Hlad 
nebo sucho 

Chápati (v. 26) - Přijímat 

Zatarasili (v. 33) - Zahradili 

Zhltali (v. 34) - Hltavě snědli 

Ožívati (v. 35) - Získávat sílu 

Eter 9 - Kdo je kdo v Eterovi 9? 
Níže je uvedena časová přímka, která vám pomůže porozumět 
mnoha postavám a událostem v Eterovi 9. 

Zlovolnost nemuže přinést štěstí 

Panuje 
Jared, 

zlovolný 
syn krále 

Omera. 

Král 
Omer 
prchá, 
aby si 

zachránil 
živo!. 

Král J ared je 
zabit svou 

dcerou a jejím 
manželem 

Akišem, který 
rovněž zabíjí 

jednoho ze 
svých synů. 

Následuje Po 
král Emer, Koriantumovi 

který nastupuje jako 
vládne v král Kom. Het, 

míru a jeho syn, 
velké organizuje tajné 

prosperitě. spolčení a zabíjí 
svého otce. 

Studium písem 11:iiiiiii�ii> 

Při studiu Etera 9 proveďte činnost A. 

A Připravte zprávu 

Hlad-
lidé se 

pokořují. 

Použijte Etera 9:1-9 a napište, co asi Nemra řekl ve své zprávě 
Omerovi o tom, co se stalo v království. 

Eter 10 
J areditští králové 

Zdá se, že ]aredité se z minulých zkušeností nepoučili. Stále 
znovu a znovu opakovali stejné hříchy. Při četbě Etera 10 

uvažujte o tom, jak s problémy ]aredih"t souvisela prosperita. 
Čemu Moroni chtěl, abychom porozuměli z jeho zprávy o 
mnoha jareditských králích? 

Porozumění písmům 
Eterl0 

Zatěžko (v. 5) - Obtížné 

Nésti (v. 5) - Snášet, vydržet 

Sužoval (v. 7) - Špatně 
zacházel, zatěžoval, působil 
potíže nebo zlo 

Studium písem 11:iiiiiii�-> 
Při studiu Etera 10 proveďte činnost B a činnost A nebo C. 

A Napište úvod 

Projděte si Etera 10:1-8 a napište krátký odstavec, v němž 
představíte Šeze a jeho syna Riplakiše. Mějte na paměti, že toto 
představení má hlavně obsahovat to, co tito lidé dělali a jaký 
přínos měli jako vůdci. 

B Vyneste soud 

1. Do sešitu si napište z Etera 10:9-34 seznam dvanácti 
jareditských vůdců. 

2. Vedle každého jména si napište, zda onen vedoucí dodržoval 
či nedodržoval přikázání, nebo že nevíte. 

C Vysvětlete výraz 

Moroni v Eterovi 10:28 napsal, že "nikdy nemohlo býti 
požehnanějších lidí, nežli byli oni". 

1. O kom hovořil? 

2. Jaký asi účel sledoval Moroni tímto prohlášením? 



Eter 11 
Proroci varují před zničením 

Boží proroci jsou povoláni, aby kázali pokání. Ti, již 
následují proroky, zjišťují, že Bůh dodržuje své slovo a že 

se jim dostává požehnání, která slz'bil. Ti, kteří proroky 
nenásledují, jsou těchto požehnání zbaveni (viz NaS 1:14). 

Proroci mnohokrát vyzývali Jaredity k pokání. V naší době, 
stejně jako v minulosti, varují zlovolné, aby činili pokání a 
přišli k Pánu. Nečiní-li tak, čeká je zničení. Při četbě o tom, 
jak Jaredité zničili svou společnost, přemýšlejte o tom, čemu 
se m�"tžeme z jejich chyb naučit. 

Porozumění písmum 
Eter 11 

Pohroma (v. 6) - Neštěstí, bída 

Studium písem 

Mor (v. 7) - Nakažlivé 
choroby 

Při studiu Etera 11 proveďte činnost A nebo B. 

A Napište vysvětlení 

Projděte si Etera 11:1-5, 13-23 a odpovězte na níže uvedené 
otázky: 

1. Proč Jaredité odmítali proroky a snažili se je zabíjet? 

2. Jakými způsoby mohou lidé odmítat proroky v dnešní době? 

3. Proč je důležité řídit se radami proroka? 

B Vysvětlete nákres 

Při studiu Etera 11:5-12 uvažujte o níže uvedeném nákresu. 

v.8 

v. 10 

v.12 

1. Identifikujte klíčové události pro každý uvedený odkaz. 

2. Vysvětlete, jak obrázek představuje to, co se dělo 
v jareditském národě. 

Eter 12 
Důležitost víry, naděje 

a pravé lásky 

Co je to víra v Pána Ježíše Krista? V jakých směrech m�"tže 
zlepšit váš život? Proč vám m�"tže prohloubení vaší víry dát 
moc žehnat život druhých? Jmenujte některé příklady, které 
ukazují, že víra je moc. Jak nám Bůh pomáhá získat víru? 
Proč vám m�"tže prohloubení vaší víry v Boha dát moc žehnat 

život druhých? Moroni poskytl odpověď na tyto a další 
dmežité otázky, když z vlastní zkušenosti učil o víře, naději 
a pravé lásce. 

Porozumění písmum 
Eter 12 

Zadržen (v. 2) - Zastaven 

Oplývajícími (v. 4) -
Činícími mnoho 

Být podílníky (v. 8-9) -

Obdržet 

Pravá láska (v. 28,34-37)
Čistá láska Kristova 

Svědectví (v. 41) - Potvrzení 

Studium písem lI:..iiiiiiiiiiii:> 

Při studiu Etera 12 proveďte dvě z nÍŽe uvedených činností (A-C). 

Mistrovství v písmu - Eter 12:6 

Představte si, že jste obdrželi dopis od přítele, který se zajímá o 
Církev, ale pochybuje o zprávě proroka Josepha Smitha o prvním 
vidění a žádá o důkaz, že je tato zpráva pravdivá. Použijte Etera 
12:4-9 a napište dopis se svou odpovědí. 

B Napište seznam 

Přečtěte si Etera 12:10-22. 

1. Napište seznam s příklady zázraků nebo divů, které Moroni 
citoval, aby učil o víře. 

2. Vyberte z těchto zázraků jeden a napište, kde je v písmech 
zaznamenaný. 

3. Vlastními slovy stručně uveďte hlavní myšlenku, které Moroní 
učil pomocí těchto příkladů. 

.... 



Představte si, že jste byli požádáni učit lekci, která vychází 

z Etera 12:27-29. Napište příklad, který ukazuje, jak se tyto verše 

týkají dnešního života. 

Eter 13 

Nový Jeruzalém 

Desátý článek víry prohlašuje, že věříme, "že Sion (Nový 
Jeruzalém) bude vybudován na americkém kontinentu". 
Přemýšleli jste někdy o tom, co to znamená, kde bude Sion 
vybudován, kdy bude vybudován nebo kdo ho vybuduje? 
Toto proroctví je velmi důležité pro události před druhým 
příchodem Spasitele. Při četbě Etera 13 hledejte, co učí o 
Novém Jeruzalémě. 

Porozumění písmum 
Eter 13 

Zbytek (v. 6) - Ti, kteří zbyli 

Dutina (v. 13) - Díra, jeskyně 

Zadržel (v. 31) - Zabránil, 

zastavil 

Studium písem 11:iiiiiii�iiiil:;> 
Při studiu Etera 13 proveďte činnost A nebo B. 

A Napište článek do encyklopedie 

Byli jste požádáni, abyste napsali článek pro dětskou encyklopedii. 

Vaším námětem je město Nový Jeruzalém. Použijte Etera 13:1-12 
k napsání článku o délce padesáti slov, který bude srozumitelný 

pro jedenáctileté děti. 

Napište sérii zápisů do deníku 
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Přečtěte si Etera 13:13-22 a 

napište čtyři krátké zápisy do 

deníku tak, jako byste se 

ukrývali na stejném místě jako 

Eter. Vaše zápisy by měly 

pokrývat celou dobu Eterova 

ukrývání. 



Eter 14 
Období velké války a zničení 

Mohli se ]aredité stát ještě brutálnějšími a zlovolnějšími, 
než byli? Při četbě Etera 14 přemýšlejte o tom, proč Moroni 

zaznamenal nesmírnou zlovolnost ]arediUI. Proč je to tak 
důležitým ponaučením z Knihy Mormonovy? 

Porozumění písmum 
Eter 14 

Svíral (v. 2) - Pevně držel Obléhal (v. 5) - Neustále na 

ně útočil, obklíčil je 

Studium písem 1I��iiiit> 

Při studiu Etera 14 proveďte činnost A a B. 

A Identifikujte postavy 

Eter 14:1-17 se kromě Koriantumra zmiňuje ještě o čtyřech 

jareditských vůdcích. 

1. Napište jména těchto čtyř mužů. 

2. Vysvětlete, co se stalo každému z těchto vůdců a 

Koriantumrovi. 

B Pošlete novinovou zprávu 

Jste válečný zpravodaj a vaší zodpovědností je posílat novinové 

zprávy těm, kteří se války neúčastnÍ. Projděte si Etera 14:18-31 
a napište tři stručné zprávy svému šéfredaktorovi, které vašim 

čtenářům pomohou porozumět tomu, co se děje v jareditské 

občanské válce. 

Eter 15 
Konec jareditské společnosti 

Nastal konec ]areditů. Přežil někdo? Co se stalo s prorokem 
Eterem? Když čtete to, jak Moroni popsal zničení ]areditů, 
mějte na paměti, že Nefité si přivodili vlastní zničení 
podobným zp�lsobem. Na co asi Moroni vzpomínal, když 
psal o ]areditech? Přemýšlejte o ponaučeních, která si musíme 
od těchto kdysi velkých národů osvojit. 

Porozumění písmum 
Eter 15 

Každá tečka (v. 3) - Každá 

podrobnost, všechno 

Truchlení (v. 16) - Pláč, 

smutek 

Studium písem 

Prořezávat (v. 16-17)
Pronikat 

Při studiu Etera 15 proveďte dvě z nÍŽe uvedených činností (A-C). 

Napište dopis 

Projděte si Etera 15:1-12 a napište dopis, který by Koriantumr 

mohl napsat své rodině. 

B Vysvětlete proč 

Pečlivě si přečtěte Etera 15:19 a napište odstavec, který vysvětluje, 

proč byla situace Jareditů zaznamenaná v Eterovi 15:13-22 
tak strašná. 

C Jaké je ponaučení? 

Po přečtení Etera 15:19 napište, jaké ponaučení Moroni chtěl, 

abychom z osudu Jareditského lidu získali (viz také Omni 

1:20-22). 

.... 



Kniha Moroniova � 

Jako vykřičník na konci věty je Moroniovo svědectví vhodným 
závěrem Knihy Mormonovy. Pán dal Moroniovi pozoruhodné 
vidění naší doby. Mormon hovořil k nám a svědčil: "Vizte, 
mluvím k vám, jako byste byli přítomní, a přece nejste. Avšak 
vizte, Ježíš Kristus mi vás ukázal, a já znám vaše konání." 
(Mormon 8:35.) Vzhledem k jeho prorockému pohledu je důležité 
o Moroniovi a jeho poselství vědět více. 

Kdo byl Moroni? 
Starší Mark E. Petersen, bývalý člen Kvora dvanácti apoštolů, 
vysvětlil, že Moroni "žil v Americe asi před patnácti sty lety 
a byl v oné době prorokem Božím. Spolu se svým otcem 
Mormonem byli historiky lidu, který dříve obýval tuto zemi. 
Napsali dějiny svého národa tak, že je vyryli na zlaté desky, aby 
odolávaly zlobě času, neboť onen záznam byl připravován s tim, 
že bude v posledních dnech velmi významný." (Conference 
Report, Oct. 1983,41; nebo Ensign, Nov. 1983,29.) 

Moroni ukryl posvátný záznam kolem roku 421 PO KR. v pahorku 
Kumora. Tam desky zůstaly až do 22. září 1827, kdy je Moroni, 
anděl vedený Pánem, předal proroku Josephu Smithovi, aby je 
přeložil (viz Joseph Smith-Životopis 1:59). 

Proč mám číst knihu Moroniovu? 
Moroni svou knihu zakončil tak, že všechny vyzval: "Pojďte ke 
Kristu" (Moroni 10:32). V těchto kapitolách najdete Moroniovo 
učení o tom, jak to udělat. Tomu, kdo poctivě hledá pravdu, 
vysvětlil způsob, jak rozsuzovat mezi dobrem a zlem (viz Moroni 
7:13-19) a jak může člověk poznat, že je Kniha Mormonova 
pravdivá (viz Moroni 10:4-5). Uvedl důležité podrobnosti, aby 
pomohl určovat znaky a praktiky pravé Církve Ježíše Krista (viz 
Moroni 1-6; 8:10-12; 10:8-18). Moroni svědčil, že pouze skrze 

Ježíše Krista můžeme být posvěceni a zdokonaleni. Toto hluboké 
poselství je vhodným závěrem poselství Knihy Mormonovy, 
kterým je přesvědčit všechny, že ,Ježíš je Kristus, Věčný Bůh" 
(titulní strana Knihy Mormonovy). 

Moroni 1-3 
Pravomoc kněžství 

Představte si, že jste sami. Nemáte domov, vaši přátelé a 
rodina byli zabiti a jejich vrazi nyní usilují i o váš život. 
To byla Moroniova situace, když dokončoval záznam svého 
otce. I když si myslel, že na psaní nemá příliš mnoho času, 
byl natolik starostlivý, aby dodal to, co považoval za cenné 
pro budoucí pokolení. Při četbě Moroniho 1-3 hledejte 
důležité nauky a obřady evangelia a zásady církevní správy. 

Porozumění písmum 
Moroni 1 

Dokončiv zkrácení (v. 1)
Dokončil zkrácenou verzi 

Moroni 2 

Učedníci (v. 1) - Dvanáct 
církevních vedoucích mezi 
Nefity 

Moroni 3 

Vysvěcovali (v. 1,3-4)
Udělovali kněžskou 
pravomoc 

Navzdory tomu (v. 4) - Na 
rozdíl od toho 

Studium písem Ililiiiiiiiiii-'> 
Při studiu Moroniho 1-3 proveďte dvě z níže uvedených 
činností (A-C). 

A Napište krátký děkovný dopis 

Projděte si Moroniovu 1 a napište krátký děkovný dopis 
Moroniovi, ve kterém se zejména zmíníte o překážkách, kterým 
čelil, a o své vděčnosti za jeho práci. 



Vysvětlete to nečlenovi 

C Sestavte osnovu 

Představte si, že váš přítel
-nečlen navštíví vaše 
shromáždění svátosti 
a uvidí, jak je někdo 
konfirmován za člena 
Církve. Použijte Moroniho 
2 a napište, co byste mu 
řekli o tomto obřadu a o 
moci, kterou je dar Ducha 
Svatého udílen. 

Váš biskup nebo president odbočky vás požádal, abyste pomocí 
Moroniho 3 učili jednoho mladého muže o Aronově kněžství. 
Napište si osnovu, podle které byste učili. 

Moroni 4-5 
Modlitby svátosti 

Starší David B. Haight, bývalý člen Kvora dvanácti apoštolů, 
řekl: "Naším nejhlubším zážitkem při shromáždění svátosti 

je posvátný obřad svátosti, neboť nám poskytuje příležitost 
zaměřit svou mysl a srdce na Spasitele a Jeho oběť." 
(Conference Report, Sept.-Oct. 1989,75; nebo Ensign, 
Nov. 1989, 61.) Je pochopitelné, že Moroni měl dojem, že 
má do svého záznamu zahrnout modlitby svátosti. 

Porozumění písmům 
Moroni 4 

Podávali (v. 1) - Řádně 
připravovali a roznášeli 

Moroni 5 

Moroni 5:1 - Svátost 

Posvětil (v. 3) - Učinil 
svatým, očistil 

Když starší Robert D. Hales, člen Kvora dvanácti apoštolů, 
hovořil k mladým mužům Církve, řekl: 

"Vy, mladí jáhnové, učitelé a kněží - Jste hodni toho, abyste 
přisluhovali u přípravy, u roznášení a u žehnání svátosti? To 
jsou posvátné zodpovědnosti. Chléb a voda jsou symboly 
Spasitelova těla a krve, představují Jeho smírnou oběť. 

Na okamžik o tom přemýšlejte. Svátost, kterou každý týden 
podáváte, je na památku usmíření Ježíše Krista. Podivuhodný 
dar usmíření bezpodmínečně překonává fyzickou smrt a je 
nekonečný, protože je pro všechny, kteří kdy žili nebo budou 
žít ve smrtelnosti. Skrze usmíření jsme všichni vykoupeni od 
Adamova pádu a budeme vzkříšeni. 

A však aby plné požehnání usmíření mohlo v našem životě 
působit a umožnilo nám, abychom se vrátili k Nebeskému Otci 
a žili s ním, musíme činit pokání ze svých hříchů a být věrnými 
v poslušnosti přikázání Božích. A tak důležitou součástí usmíření 
jsou vykupující požehnání pokání a odpuštění, jsou ale podmíněna 
naší věrností v poslušnosti přikázání a obřadů Božích. 

Pán nesmírně žehná způsobilým nositelům Aronova kněžství, 
kteří žehnají a roznášejí svátost věrným členům Církve na Jeho 
památku. A nesmírně žehná těm, kteří jsou hodni svátost 
přijímat." (Conference Report, Apr. 1996, 50; nebo Ensign, May 
1996,35-36.) 

Studium písem lliiiiiiiiiii-'> 

Při studiu Moroniho 4-5 proveďte činnost A. 

Pamatujte na smlouvu 

Když přijímáme svátost, obnovujeme smlouvu, kterou jsme 
uzavřeli při křtu. Pečlivě si přečtěte modlitby svátosti v 
Moroniovi 4:3 a 5:2 a potom odpovězte na níže uvedené otázky: 

1. Jaké sliby dáváte Bohu, když přijímáte svátost? 

2. Jaká požehnání Pán slibuje těm, kteří své smlouvy dodržují? 

3. Stanovte si jeden cíl, který vám pomůže dodržovat smlouvy, 
které obnovujete během svátosti. Jaký cíl si stanovíte? 

Moroni 6 
Církev se má často scházet 

.... 



Měli jste někdy pocit, že v Církvi nem�lžete udělat nic příliš 
významného, protože jste mladí? Moroni uvedl pro mladé i 
staré několik základních pokynů, které se týkají jejich členství 
v Církvi. Při čtení Moroniho 6 si pokládejte tyto otázky: 
Co dělám, abych živil svou rodinu a přátele "dobrým slovem 
Božím"? Co mohu dělat, aby církevní shromáždění více 
duchovně povznášela? 

Porozumění písmum 
Moroni 6 

Vhodné plody (v. 1) -

Skutky, které ukazují 

Zkroušeným (v. 2) - Kajícným 

Zapůsobila (v. 4) - Změnila je 

Být vyživováni (v. 4) -

Dostávat 

Zásluhy (v. 4) - Usmíření a 

charakter, vlastnosti 

Vymazáno (v. 7) -

Odstraněno, vyškrtnuto 

S opravdovým záměrem (v. 8) 

- Z celého srdce 

Nabádati (v. 9) - Povzbuzovat, 

naléhat 

Prositi (v. 9) - Pokorně žádat 

o požehnání 

Stu d i u m písem II:iiiiiiiiiiiiiiiii:> 

Při studiu Moroniho 6 proveďte činnost A nebo B. 

A Vysvětlete to přítelkyni 

Přítelkyně vám napsala dopis, ve kterém vysvětluje, že chce 

vstoupit do Církve. Přečtěte si Moroniho 6:1-4 a napište jí dopis, 

v němž vysvětlíte: 

1. Požadavky pro křest. 

2. Co od ní Pán po křtu očekává. 

3. Pomoc, kterou po křtu získá od druhých členů. 

B Rozhovor s církevním vedoucím 

Udělejte rozhovor s nějakým vedoucím ve svém sboru nebo 

odbočce nebo se členem rodiny a napište jejich vysvětlení níže 

uvedených výrazů z Moroniho 6:5-9: 

1. "Aby jeden s druhým mluvili o blahu svých duší" (v. 5) 

2. "Přísně dbali na to, aby mezi nimi nebyla žádná nepravost" 

(v. 7) 
3. "Odsoudili [ho] před staršími" (v. 7) 
4. "Bylo [jim] odpuštěno" (v. 8) 

5. "Shromáždění byla . . .  vedena podle působení Ducha" (v. 9) 

Moroni 7 
Duch Kristův je dán každému 

Jak pečlivě byste naslouchali, kdyby ve vašem sboru nebo 
odbočce hovořil prorok? Prorok Mormon hovořil ke svému 
lidu na jednom z jejich míst uctívání a Moroni většinu tohoto 
poselství zahrnul do Moroniho 7. Hledejte, co Mormon učil 
o modlitbě, o tom, jak poznat rozdíl mezi dobrem a zlem, a o 
tom, co umožňuje zázraky. Přemítejte o tom, co Mormon řekl 
o pravé lásce, a o tom, proč je nezbytná pro věčný život. 

Usmíření bylo Kristovým největším skutkem pravé lásky. 

Porozumění písmum 
Moroni 7 

Zdráhavě (v. 8) - Neochotně, 

váhavě 

Ponouká, nutká (v. 12-13)

Přesvědčuje, pokouší 

Obhajuje (v. 28) - Hovoří ve 

prospěch 

Nehledá své (v. 45) - Dává 

Boha a druhé na první místo 

Moroni 7:6-9 - Jsou vaše motivy čisté? 

Starší Dallin H. Oaks, člen Kvora dvanácti apoštolů, učil: 

"Nemůžeme pouze dělat to, co je správné. Musíme jednat ze 

správných důvodů. Novodobým termínem je dobrý motiv. Písma 

často označují tento správný mentální postoj slovy celý úmysl 
srdce nebo opravdový záměr. 

Písma objasňují, že Bůh rozumí našim motivům a podle toho 

bude soudit naše skutky. Nejednáme-li ze správných důvodů, 

naše skutky nám nebudou počítány ke spravedlivosti." (Pure in 
Heart [1988], 15.) 

Moroni 7:45-47 - Co je pravá láska? 
Starší C. Max Caldwell, který byl členem Sedmdesáti, řekl: 

"Pravá láska není jenom předpis nebo zásada, ani to není jen 

slovo popisující skutky nebo postoje. Je to spíše vnitřní stav, 

který si musíme osvojovat a který musíme prožívat, abychom 

mu porozuměli. Pravou lásku máme tehdy, když je součástí naší 

podstaty. Lidé, kteří mají pravou lásku, chovají lásku ke Spasiteli, 

přijímají Jeho lásku a milují druhé tak, jako On." (Conference 

Report,Oct. 1992,40; nebo Ensign, Nov. 1992,30.) 

Studium písem 
Při studiu Moroniho 7 proveďte činnost D a dvě další činnosti 

(A-C). 



A Dokončete větu 

Použijte Moroniho 7:1-11 a doplňte níže uvedené 

nedokončené věty: 

1. Mormon považoval tyto lidi za věrné členy Církve, protože ... 

2. Neupřímné modlitby lidem neprospívají, protože ... 

B Mistrovství v písmu - Moroni 7:16-17 

President Ezra Taft Benson řekl: "Používejme [Mormonovo] 

měřítko k posuzování toho, co čteme, hudby, kterou posloucháme, 

zábavy, kterou sledujeme, myšlenek, které promýšlíme. Více se 

podobejme Kristu." (Conference Report, Apr. 1986, 100; nebo 

Ensign, May 1986, 78.) Přečtěte si Moroniho 7:12-19 a napište, 

proč můžete říci, zda je něco dobré nebo zlé. 

C Víra, naděje a pravá láska 

Označte si každý výskyt slov víra, naděje a pravá láska v Moronim 

7:21-48; v Eterovi 12:3-36 a v Moronim 10:20-23. Stručně napište, 

co jste se naučili o víře, naději a pravé lásce. 

D Mistrovství v písmu - Moroni 7:45 

Napište si hlavní myšlenky pro tří až pětiminutový proslov 

na téma pravá láska a zahrňte do proslovu i to, jak se ve svém 

všedním každodenním životě můžeme stát podobnými Spasiteli. 

Použijte Moroniho 7:45-48, prohlášení staršího Caldwella 

v oddíle "Porozumění písmům" a příklady toho, jak člověk 

může projevovat čistou lásku Kristovu. 

Moroni 8 
Křest a malé děti 

Víte, proč nejsou děti křtěny, dokud jim není osm let? 
Mormon vysvětlil tento důvod v dopise, který napsal svému 
synu Moroniovi. Moroni tento důležitý pokyn začlenil do 
svého posvátného záznamu. Přemítejte o Mormonově učení 
a hledejte, jak svědčí o moci usmíření Ježíše Krista. 

Porozumění písmům 
Moroní 8 

List (v. 1-6) - Dopis 

Závažný výsměch (v. 9,23) -
Vážný projev neúcty 

Stranícím (v. 12, 18) -
Nespravedlivým, zaujatým 

Činící rozdíly mezi osobami 
(v. 12) - Ten, kdo nejedná 

s každým spravedlivě 

V žluči hořkosti (v. 14) - Viz 

oddíl "Porozumění písmům", 

Alma 36:18 (str. 113) 
Pokládá za nic (v. 20) -
Prohlašuje, že nemá moc, 

považuje za bezcenné 

Moroni 8:8 - "Zákon obřízky je ve mně odňat" 

Viz Pnlvodce k písmům, "Obřízka" (str. 109). 

V roce 1830 se prorok Joseph 

Smith dozvěděl, že "malé 

děti jsou vykoupeny od 

založení světa" skrze Krista. 

"Nemohou hřešiti, neboť 

Satanovi není dána moc 

pokoušeti malé děti, dokud 

nezačnou býti přede mnou 

zodpovědnými" (NaS 

29:46-47). O rok později, 

v roce 1831, Pán Prorokovi 

zjevil, že děti jsou považovány 

za zodpovědné, když je jim 

osm let (viz NaS 68:25-27). 

Studium písem lliiiiiiii�� 

Při studiu Moroniho 8 proveďte činnost A a B. 

Co byste mohli říci? 

Vaši sousedé nejsou členy Církve. Náhle jim zemřelo novorozeně. 

Projděte si Moroniho 8:5-22 a napište jim utěšující dopis zalo

žený na Mormonově učení. Uveďte v něm Mormonovo vysvět

lení, proč malé děti nepotřebují křest. 

B Vztahujte písma na příběh 

Přečtěte si Moroniho 8:25-26 a vypište seznam zásad, které jsou 

znázorněny v níže uvedeném příběhu: 

Tomáš byl pokřtěn včera večer. Je mu devatenáct let a o Církvi 

slyšel poprvé od přítele na vysoké škole. Poté, co ho učili 

misionáři, přestal pít kávu, čaj a pivo. Rád chodí na shromáždění 

a získal nové přátele. Jeho staří přátelé říkají, že se změnil- je 

opatrnější a pozornější, vyspělejší, ale není s ním již zábava. 

Tomáš se těší na svůj život v Církvi. Doufá, že půjde, jakmile 

bude rok členem Církve, na misii, aby mohl pomáhat druhým 

nalézt to, co nalezl on. 

Moroni 9 
Malá naděje pro Nefity 

Krátce po příjezdu do zaslíbené země Lehi svému lidu 
prorokoval, že "poté, co obdrží tak veliká požehnání z ruky 
Páně", kdyby ,,[zavrhliJ Svatého Izraelského, pravého Mesiáše, 
Vykupitele svého a Boha svého, vizte, soudy toho, který je 
spravedlný, spočinou na nich" (2. NeJi 1:10). Řekl, že Bůh 
"vezme jim zemi vlastnictví jejich a dá je rozptýliti a bíti" 
a že budou "mezi nimi krveprolití a veliká navštívení" (v. 
11-12). Při četbě Mormonova dopisu jeho synu Moroniovi 
hledejte d�"tvody toho, proč bylo naplnění Lehiova proroctví 
téměř na dosah. Jaká ponaučení z Moroniho 9 vám mohou 
pomoci odolávat zlovolnosti v dnešním světě? 

.... 
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Porozumění písmum 
Moroni 9 

Nesnaditi (v. 4) - Pracovat, 
namáhat 

Stánek z hlíny (v. 6) -
Smrtelné tělo 

Ohavnost (v. 9, 13, 15) -
Závažná zlovolnost, zlo 

Mravným (v. 12) -
Poslušným, zdvořilým 

Zvrácenost (v. 19) - Zlo, 
zkaženost 

Nezarmucují (v. 25) - Nebolí, 
netrápí 

Mormon 9:9 - Proč je zákon cudnosti tak důležitý? 
Starší Richard G. Scott, člen Kvora dvanácti apoštolů, učil: 
"Sexuální nemorálnost vytváří překážku pro vliv Ducha Svatého 
a pro všechny jeho povznášející, osvěcující a posilující schopnosti. 
Způsobuje mocnou fyzickou a citovou stimulaci. Za nějaký čas 
vytváří neuhasitelnou žádost, která přestup ce žene do ještě 
závažnějšího hříchu. Plodí sobeckost a může vyvolat agresivní 
činy jako je brutalita, potrat, pohlavní zneužití a hrubé násilí. 
Tato stimulace může vést k homosexuálním skutkům, a ty jsou 
zlé a absolutně špatné." (Conference Report, Oct. 1994, 50-51; 
nebo Ensign, Nov. 1994,38.) 

Studium písem 111iiiiiii�iiil> 

Při studiu Moroniho 9 proveďte činnost A a B. 

A Poskytněte důkaz 

V Moroniově 9:4 se Mormon obával, že Nefity opustil Duch Páně. 

1. Projděte si Moroniho 9:1-20 a napište deset výrazů, které 
ukazují, že Mormonův postřeh byl správný. 

2. Přečtěte si verše 21-26 a napište odstavec, v němž stručně 
popíšete, jaké asi byly Moroniho pocity. 

3. Odpovězte na otázku, kterou Mormon položil svému synu ve 
verších 13-14. 

4. Popište, co to znamená, že lid "nemá citu" (v. 20). Jaké důkazy 
tohoto stavu vidíte v dnešní době? 

B Uveďte svůj názor 

Přečtěte si Moroniho 9:9 a vysvětlete, proč jsou cudnost a ctnost 
"nade vše drahé a cenné". 

Moroni 10 
Svědectví o Knize Mormonově 

Na začátku školního roku jste 
začali každý den studovat Knihu 

Mormonovu, která svědčí o 
Ježíši Kristu a o plánu spasení. 

Nyní nastal čas, abyste své 
pocity a svědectví o Knize 

Mormonově zhodnotili. 
Vaše svědectví by mělo 
být silnější, protože 
jste uplatňovali 
mnohé spásné zásady, 

kterým tato kniha učí. 

Moroni Vaše četba závěrečné kapitoly 
Knihy Mormonovy nemá být poslední 

příležitostí, kdy budete tuto posvátnou knihu číst a studovat. 
Učiňte ze studia této knihy celoživotní záležitost, která vám 
bude pomáhat ,,[jít] ke Kristu a [být] v něm zdokonalováni" 
(Moroni 10:32). 

Porozumění písmum 
Moroni 10 

Nabádání, nabádati (v. 2-4) -
Povzbuzování, naléhání 

Zoufalí, zoufalství (v. 22) -
Bez naděje 

Syčeti (v. 28) - Šířit se, znít, 
pronikat 

Smíchána (v. 31) -
Odloučena 

Studium písem Illiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiit> 

Při studiu Moroniho 10 proveďte činnost A a jednu z dalších 
činností (B-D). 



1. Přečtěte si Moroniho 10:3-7 a 

napište seznam toho, co máme 

dělat, abychom mohli "znáti 

pravdu ohledně všech věcí". 

2. Napište si zápis do deníku, 

v němž uvedete 1) své svědectví 

o Knize Mormonově, 2) jak 

následování rad uvedených 

v těchto verších napomáhá růstu 

vašeho svědectví a 3) jak se vaše 

svědectví změnilo díky tomu, že 

jste tento rok v semináři studovali 

Knihu Mormonovu. 

B Identifikujte dary Ducha 

V Moronim 10:8-19 najdete příklady darů Ducha. 

1. Do sešitu si vypište dary, o kterých se Moroni zminil. 

2. Proč jsou lidem tyto dary Boží dávány? 

3. Vysvětlete, jak vlastnictví těchto darů může pomáhat vám, 

vaší rodině a druhým, když sloužíte. 

C Dokončete větu 

Použijte to, čemu jste se naučili v Moronim 10:24-29, a doplňte 

níže uvedené věty: 

1. Běda těm, kteří zemřou ve svých hříších, protože ... 

2. Každý bude znát pravdu, až .. . 

3. Je možné poznat pravdu díky .. . 

D Vzpomeňte si na nějaký zážitek 

Zamyslete se nad svými zážitky a nad novými zkušenostmi 

z letošního semináře a odpovězte na níže uvedené otázky, které 

se týkají Moroniho 10:32-34: 

1. Verš 32: Jaký zážitek nebo zkušenost vám pomohl či pomáhá 

,,[jít] ke Kristu" a ,,[popřít] v sobě veškerou bezbožnost"? 

2. Verš 33: Vzpomínáte si na nějaké ponaučení z letošního 

studia, které ve vás vzbudilo touhu, abyste se stali "svatými, 

bez poskvrny"? 

3. Verš 34: Který další prorok Knihy Mormonovy učil stejné 

nauce jako Moroni v tomto verši? (Viz Jákob 6:13.) 

.... 
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Pravděpodobný vzájemný vztah zeměpisných objeků v Knize Mormonově vychází z nepřímých důkazů 
a ze souvislostí v textu. Nemá se vynakládat úsilí o určení míst na této mapě s jakýmikoli existujícími 
zeměpisnými objekty. Tuto mapu původně připravil Daniel H. Ludlow a je použita s jeho svolením. 
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