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Tato pfiíruãka, jak jiÏ její název napovídá, je prÛvodcem pfii va‰em

studiu písem. Obsahuje nûkolik oddílÛ, které vám pomohou lépe

pochopit to, co ãtete. 

Úvod
Záhlaví jednotliv˘ch kapitol jsou vyti‰tûna na obrázku

pergamenu. Pod nimi se nachází úvod ke kapitolám

z písem, jeÏ máte za úkol si pfieãíst, a vysvûtlení kapitol, které

nemáte za úkol ãíst. Tento oddíl obsahuje tyto informace: 

• Historické pozadí.

• Vysvûtlení, jak se úsek písem t˘ká pfiedchozích nebo následu-

jících kapitol.

• Otázky a námûty k zamy‰lení pfied ãetbou nebo bûhem ní.

Tyto otázky a námûty vám pomohou zamûfiit se na poselství

daného úseku písem. 

Porozumûní písmÛm
Oddíl „Porozumûní písmÛm“ objasÀuje obtíÏná slova

a v˘razy a obsahuje komentáfi, kter˘ vám pomÛÏe

porozumût my‰lenkám a pojmÛm obsaÏen˘m v písmech.

Komentáfi ãasto obsahuje prohlá‰ení generálních autorit Církve. 

B

A

KdyÏ Jan dokonãoval své evangelium, vydal svûdectví, Ïe to,
co napsal, je pravdivé, a uvedl, Ïe kdyby mûlo b˘t zapsáno
v‰e, co JeÏí‰ udûlal, „svût [by] nemohl [pojmout] tûch knih,
kteréÏ by napsány byly“. (Jan 21:25.) Pfii ãtení Jana 21 pfie-
m˘‰lejte o tom, proã se Jan rozhodl zahrnout tyto události
v závûru svého svûdectví o JeÏí‰i Kristu. 

Porozumûní písmÛm

Jan 21

Jan 21:18–19 – Pán prorokuje o zpÛsobu Petrovy smrti
JeÏí‰ Kristus vyzval Petra, aby Ho ve svém Ïivotû následoval

(viz Matou‰ 4:18–20). Podle tradice byl Petr pozdûji v ¤ímû za

své neochvûjné svûdectví o Spasiteli ukfiiÏován hlavou dolÛ. 

Jan 21:20–23 – Co se stalo Janovi Milovanému? 
Díky zjevení víme, Ïe Jan Milovan˘ poÏádal Pána, zda mÛÏe zÛ-

stat na zemi aÏ do druhého pfiíchodu a pfiivádût k Nûmu du‰e

(viz NaS 7). Jan byl pfienesen, takÏe mohl zÛstat na zemi a jeho

pfiání se mohlo splnit. Chcete-li získat dal‰í informace o charak-

teru pfienesen˘ch bytostí, mÛÏete si pfieãíst 3. Nefiho 28:7–22. 

Studium písem
Pfii studiu Jana 21 proveìte ãinnosti A a B. 

Pojìme na ryby

Petr a nûktefií dal‰í apo‰tolové

byli povoláním rybáfii. KdyÏ

lovili ryby v mofii Galilejském,

nav‰tívil je vzkfií‰en˘ Pán.

Porovnejte Jana 21:3–11

s Luká‰em 5:4–11 a odpo-

vûzte na tyto otázky: 

1. Kolik toho chytili, kdyÏ

celou noc lovili sami? 

A

Mofie Tiberiadské (v. 1) –

Mofie Galilejské (viz PrÛvodce

k písmÛm, „Galilea“, str. 43) 

Máte-li jakou krmiãku? (v. 5)

– Máte nûco k jídlu? 

Opásal se po ko‰ili (v. 7) –

Oblékl si plá‰È

Nah (v. 7) – Mûl pouze spod-

ní prádlo

Okolo dvou set loket (v. 8) –

PfiibliÏnû devadesát metrÛ

Opasovals se (v. 18) –

Oblékal ses

Vy‰la fieã ta mezi bratfií (v. 23)

– Mezi bratry se rozneslo

Jan 21
Pokraãujte v díle Pánû Z rybáfie past˘fiem

1. Koho mûl JeÏí‰ na mysli, kdyÏ v Janovi 21:15 pouÏil slovo tito? 

2. Kdo byly ty ovce a beránci, které mûl Petr pást? (Viz v. 15–17.) 

3. Proã asi JeÏí‰ poloÏil Petrovi tutéÏ otázku tfiikrát? (Viz Matou‰

26:69–75.) 

4. Jak dobfie Petr pochopil toto dÛleÏité ponauãení od Spasitele?

(Viz 1. Petrova 5:1–4.) 

5. Mistr jiÏ dfiíve bûhem své sluÏby uãil Petra a Dvanáct apo‰tolÛ

tomu, co to znamená b˘t prav˘m past˘fiem. ¤ekl: „Já jsem ten

dobr˘ past˘fi, a známÈ [ovce] své... Du‰i svou pokládám za

ovce.“ (Jan 10:14–15.) Pfieãtûte si Jana 21:18–19 a vysvûtlete,

jak Petr následoval pfiíklad pravého Past˘fie. Jak mÛÏete sym-

bolicky poloÏit svou du‰i, abyste byli past˘fiem Pánov˘ch be-

ránkÛ a ovcí? 

B

2. Kolik toho chytili, kdyÏ se fiídili JeÏí‰ov˘m pokynem? 

3. Jaká poÏehnání mÛÏete v Ïivotû získat, kdyÏ budete dûlat to,

o co vás Pán poÏádá? 

4. Co se dozvídáte o Petrovi z jeho rozhodnutí plavat ke bfiehu? 
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A

B

C

Studium písem
Oddíl „Studium písem“ obsahuje otázky a ãinnosti,

které vám pomohou objevit zásady evangelia, jeÏ se

v písmech nacházejí, pfiem˘‰let o nich a uplatÀovat je. V pfiíruãce

není místo na poznámky, a tak budete muset tyto ãinnosti zazna-

menávat do se‰itu nebo na papír. 

Pfii studiu písma vám pomohou tyto kroky: 

• Zaãnûte s modlitbou. 

• Pfieãtûte si úvod ke kapitole, kterou budete studovat, a vezmûte

v potaz dal‰í studijní dovednosti uvedené v ãásti „Pfied ãetbou“

(viz str. 2–3).

• Pfii ãetbû zadané kapitoly pouÏívejte jako pomÛcku pfiíslu‰n˘

oddíl „Porozumûní písmÛm“. PouÏívejte také studijní doved-

nosti uvedené v ãásti „Bûhem ãetby“ (viz str. 3–4). Zapisujte

si do se‰itu poznámky a otázky. Zapisujte si také pocity nebo

dojmy, které jsou pro vás dÛleÏité. 

• Pro kapitolu, kterou studujete, proveìte ãinnosti uvedené

v oddíle „Studium písem“. Nûkdy budete mít moÏnost se

rozhodnout, které ãinnosti splníte. Chcete-li se toho nauãit

více, splÀte v‰echny ãinnosti. 

Semináfi formou domácího studia
Studujete-li semináfi formou domácího studia, rozpis ãetby na

stranû 6 vám ukáÏe, co si máte kaÏd˘ t˘den semináfie pfieãíst.

Mûjte na pamûti, Ïe semináfi je kaÏdodenní náboÏensk˘ vzdûlá-

vací program, Ïe ãtení zadan˘ch písem doprovázené modlitbou

má b˘t kaÏdodenní ãinností a Ïe máte pracovat na sv˘ch úkolech

ze semináfie kaÏd˘ ‰kolní den, i kdyÏ nebudete kaÏd˘ den semi-

náfi nav‰tûvovat. Má-li vá‰ ‰kolní rok semináfie více nebo ménû

neÏ tfiicet ‰est t˘dnÛ, vá‰ uãitel vám poví, které kapitoly si máte

v daném t˘dnu pfieãíst a jaké úkoly máte splnit. âetba písem a

pouÏívání tohoto studijního prÛvodce má trvat tfiicet aÏ ãtyfiicet

minut kaÏd˘ ‰kolní den, kdy se neúãastníte tfiídy semináfie. 

KaÏd˘ t˘den máte svému uãiteli pfiedat své písemné poznámky,

které obsahují va‰e my‰lenky o písmech, a ãinnosti studijního

prÛvodce, které jste v daném t˘dnu splnili. Uãitel si je pfieãte,

vyjádfií se k nim a se‰it vám vrátí. MÛÏete si napfiíklad zavést

dva se‰ity a pouÏívat je ob t˘den. Nebo mÛÏete psát do bloku,

ze kterého lze listy volnû vyjímat, a uãiteli mÛÏete vÏdy dát ty

stránky, které se t˘kají va‰eho studia v daném t˘dnu. AÏ vám je

uãitel vrátí, zafiadíte je zpût do bloku. 

Semináfi formou denního studia
Studujete-li semináfi formou denního studia, budete tohoto

studijního prÛvodce pouÏívat podle pokynÛ svého uãitele. 

C

Jak pouÏívat tuto pfiíruãku
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Tento studijní prÛvodce byl pfiipraven tak, aby vám pomohl ãíst,

studovat a pochopit písma. JelikoÏ budete vût‰inu svého studij-

ního ãasu vûnovat ãetbû písem a pfiem˘‰lení o nich, je zde zafiazen

tento oddíl, aby vám pomohl tento ãas vyuÏít efektivnûji. 

KdyÏ byl star‰í Howard W. Hunter ãlenem Kvora dvanácti ap-

o‰tolÛ, poskytl ãlenÛm Církve ohlednû studia písem cenné rady,

které jsou shrnuty níÏe. Jeho my‰lenky si mÛÏete napsat na kar-

tiãku a tu si mÛÏete umístit tam, kde na ni pfii studiu budete vidût. 

• âtûte peãlivû, abyste písma pochopili. 

• Studujte kaÏd˘ den. 

• Vyhraìte si na studium pravidelnou denní dobu. 

• Studujte na místû, kde se mÛÏete soustfiedit a kde nebudete

rozptylováni nebo vyru‰ováni. 

• Studujte spí‰e po urãitou dobu, neÏ abyste jen ãetli urãit˘ poãet

kapitol nebo stránek: ‰edesát minut je ideální, tfiicet minut pfied-

stavuje velk˘ úspûch a i patnáct minut mÛÏe b˘t smysluplné.

• Mûjte studijní plán. 

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

Va‰emu studiu písem také prospûje pouÏívání studijních pomÛcek,

které se nacházejí v trojkombinaci, a dobré studijní dovednosti.

Studijní pomÛcky

KfiíÏové odkazy
KfiíÏov˘ odkaz je odkaz na dal‰í ver‰ z písem, kter˘ vás dovede

k dal‰ím informacím a pohledÛm na téma, které studujete.

PrÛvodce k písmÛm
PrÛvodce k písmÛm (PP) obsahuje abecední seznam mnoha slov

a námûtÛ s odkazy na ver‰e ze v‰ech ãtyfi standardních písem

Církve. Uvádí definice a vysvûtlení mnoha biblick˘ch jmen a

pojmÛ. 

Pfieãtûte si napfiíklad Genesis 1:26. Pfii ãetbû vás moÏná zarazí

pouÏití mnoÏného ãísla ve vûtû „UãiÀme ãlovûka k obrazu na-

‰emu“. Kdo pomáhal Bohu pfii stvofiení? PouÏijte PrÛvodce

k písmÛm. Najdûte odkazy na ver‰e v písmech, které jasnû fií-

kají, Ïe JeÏí‰ Kristus je Stvofiitel. Vyhledejte v PrÛvodci k pís-

mÛm heslo „JeÏí‰ Kristus“ (str. 63) a podívejte se na v˘ãet

dal‰ích jmen, pod kter˘mi je znám. 

Pfieklad Bible od Josepha Smitha
Pán pfiikázal proroku Josephu Smithovi, aby studoval Bibli a

usiloval o zjevení, aby získal její úplnûj‰í a vûrnûj‰í pfieklad (viz

NaS 37:1; 73:3–4). V dÛsledku toho prorok Joseph Smith znovu-

zfiídil mnoho dÛleÏit˘ch pravd a uãinil v Bibli mnoho dÛleÏit˘ch

zmûn na místech, která nebyla pfieloÏena správnû nebo byla ne-

úplná (viz âlánky víry 1:8). Tato verze s inspirovan˘mi zmûnami

se naz˘vá „Pfieklad Josepha Smitha“. Tento pfieklad se oznaãuje

zkratkou „PJS“. Nûkteré zmûny, které Joseph Smith uãinil, jsou

uvedeny ve „V˘bûru z pfiekladu Bible od Josepha Smitha“

v PrÛvodci k písmÛm na stranû 203. 

Biblické mapy a fotografie
Biblické mapy a fotografie, které se nacházejí v PrÛvodci k pís-

mÛm, jsou uÏiteãné pro vyhledávání míst, o nichÏ se v písmech

hovofií. 

Záhlaví kapitol, záhlaví oddílÛ a shrnutí ver‰Û
Záhlaví kapitol a oddílÛ a shrnutí ver‰Û poskytují vysvûtlení ne-

bo uvádûjí dÛleÏité informace o historickém pozadí, které vám

pomohou porozumût tomu, co ãtete. Jaké uÏiteãné informace

napfiíklad získáte ãetbou záhlaví k 89. oddílu Nauky a smluv? 

Studijní pomÛcky nacházející se v trojkombinaci jsou jako malá

sbírka pfiíruãek, z nichÏ mÛÏete ãerpat – a v‰echny jsou na jed-

nom místû! 

Studijní dovednosti
Nefi fiekl, Ïe máme „hodovat“ (2. Nefi 32:3) na písmech, a JeÏí‰

pfiikázal NefitÛm, aby „v [nich] hledali pilnû“ (3. Nefi 23:1).

Tento druh studia znamená více neÏ jen pouhé rychlé proãítání

písem. NíÏe uvedené námûty a návyky vám pomohou, abyste

se toho pfii svém studiu nauãili více. Jsou rozdûleny do tfií

rÛzn˘ch kategorií: pfied ãetbou, bûhem ãetby a po ãetbû. 

Pfied ãetbou

Modlitba
Písma byla napsána inspirací.

Proto jim nejlépe porozumí-

me, kdyÏ máme spoleãenství

s Duchem. Ve Starém zákonû

ãteme o knûzi Ezdrá‰ovi, kte-

r˘ si „uloÏil v srdci svém, aby

zpytoval zákon HospodinÛv“

(Ezdrá‰ 7:10). PokaÏdé, kdyÏ

se chystáte ãíst písma, pfiiprav-

te své srdce modlitbou. 

Získejte informace o
historickém pozadí
Porozumûní historickému pozadí písem vám pomÛÏe získat

hlub‰í postfiehy bûhem va‰í ãetby. PrÛvodce k písmÛm poskytu-

je informace o historickém pozadí a struãn˘ pfiehled obsahu a

hlavních témat kaÏdé knihy. Záhlaví oddílÛ v Nauce a smlou-

vách poskytují struãné vysvûtlení historického pozadí dan˘ch

zjevení. Tento studijní prÛvodce také uvádí urãité historické

pozadí pro mnohé kapitoly z písem. Budete-li mít ãas, mÛÏete

se rovnûÏ obrátit na dal‰í knihy a pfiíruãky vydané Církví, které

osvûtlují pozadí pasáÏe z písem, kterou ãtete. 

Studium písem
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Pokládejte si otázky
NeÏ zaãnete ãíst, je uÏiteãné poloÏit si napfiíklad tyto otázky:

„Kdo napsal tyto ver‰e?“, „Komu?“, „Proã je toto uãení obsaÏeno

v písmech?“, „Co se chci pfii dne‰ní ãetbû dozvûdût nebo nauãit?“

a „Co Pán chce, abych se z tûchto ver‰Û nauãil?“ Pfii ãtení písem

pak hledejte odpovûdi na své otázky. Mûjte na pamûti, Ïe mÛÏete

rovnûÏ pouÏít studijní pomÛcky v PrÛvodci k písmÛm nebo Ïe

mÛÏete hledat odpovûdi v církevních pfiíruãkách a publikacích. 

âtûte záhlaví kapitol
Záhlaví kapitol jsou jednodu-

ch˘m shrnutím hlavních my‰-

lenek dané kapitoly. Pfieãtení

záhlaví kapitoly pfied zaháje-

ním ãetby není pouze dobr˘m

studijním návykem, ale také

vám pomÛÏe pfiipravit se na

kladení otázek a hledání od-

povûdí bûhem ãetby. 

Bûhem ãetby

Neobávejte se zastavit se
Hroudy zlata vût‰inou neleÏí jen tak na zemi – musíte je

vydolovat. Va‰e studium písem bude mnohem hodnotnûj‰í,

zpomalíte-li nebo zastavíte-li se a provedete-li nûkterou z níÏe

uveden˘ch ãinností. 

Vyhledejte v˘znam slov, kter˘m nerozumíte
PouÏívejte slovník.

Vyhledání v˘znamu slova,

o nûmÏ si myslíte, Ïe je

jiÏ znáte, vám mÛÏe nû-

kdy poskytnout hlub‰í

pochopení. Oddíly

„Porozumûní písmÛm“

v této pfiíruãce vám po-

mohou pochopit fiadu

obtíÏn˘ch slov a slovních

spojení. 

Buìte si vûdomi toho, Ïe

Pán nûkdy inspiroval své

proroky, aby do sv˘ch sp-

isÛ zahrnuli vysvûtlení,

která nám pomáhají poznat v˘znam slov a spojení. Pfieãtûte si

napfiíklad Mosiá‰e 3:19 a zjistûte, co fiekl král Beniamin o tom,

co znamená stát se takov˘m jako dítû. 

PouÏívejte studijní pomÛcky v PrÛvodci k písmÛm
Viz oddíl „Studijní pomÛcky“ na stranû 2. 

Vztahujte písma na sebe
KdyÏ v daném ver‰i pouÏijete své vlastní jméno, pomÛÏe vám

to k tomu, aby k vám uãení z písem promlouvalo osobnûji.

KdyÏ napfiíklad v MojÏí‰ovi 1:39 nahradíte slovo „ãlovûka“

sv˘m vlastním jménem, jak se zmûní v˘znam tohoto ver‰e? 

Pfiedstavujte si
Pfiedstavujte si v duchu, co se v pís-

mech odehrává. Napfiíklad pfii ãtení

Genesis 37 si pfiedstavujte, jaké byste

mûli asi pocity, kdybyste byli jedním

z mlad‰ích bratrÛ v rodinû a v‰ichni

star‰í bratfii by vás nenávidûli nebo by

na vás Ïárlili. 

Písma nás obãas vyz˘vají, abychom si

nûco pfiedstavili. Pfieãtûte si Almu

5:15–18 a zastavte se, abyste uãinili to,

co Alma fiíká. Vûnujte urãit˘ ãas tomu, abyste si zapsali, jak jste se

cítili, kdyÏ jste si pfiedstavovali to, k ãemu tyto ver‰e nabádají. 

Hledejte spojovací v˘razy
Mezi spojovací v˘razy patfií napfiíklad a, ale, protoÏe, proãeÏ a
nicménû. Pfii ãtení tûchto slov si pov‰imnûte, jak vám pomáhají

porozumût dvûma ãi více my‰lenkám. Nûkdy ukazují, jak se dvû

nebo více vûcí sobû podobají nebo jak se od sebe li‰í. 

Budete-li napfiíklad pfiem˘‰let o tom, co naznaãuje slovo pro
v Mosiá‰ovi 26:2–3, mÛÏete se nauãit dÛleÏité pravdû o studiu

písem. 

Slovo pro zde naznaãuje vztah

pfiíãiny a následku mezi neví-

rou lidí a jejich schopností

rozumût písmÛm a slovÛm pr-

orokÛ.

Pfieãtûte si Nauku a smlouvy 45:30–32 a pov‰imnûte si, jak slovo

ale poukazuje na rozdíl mezi stavem zlovoln˘ch a spravedliv˘ch

v posledních dnech. 

DÛraz kladen˘ na slovo ale nás

mÛÏe ujistit, Ïe spravedliví

budou nûkter˘ch zniãení pfied

druh˘m pfiíchodem u‰etfieni. 

Hledejte vzory a schémata
Ve 2. Nefim 31:2 Nefi fiekl, Ïe chce napsat nûkolik slov o nauce

Kristovû. Potom ve ver‰i 21 vydal svûdectví, Ïe právû vysvûtlil

nauku Kristovu. KdyÏ víme, Ïe Nefi mezi ver‰i 2 a 21 uãil nauce

Kristovû, máme se k tûmto ver‰Ûm vrátit a máme hloubûji stu-

dovat Nefiova slova, abychom zjistili, co je naukou Kristovou. 

Dal‰ím pfiíkladem hledání

schémat je hledání prorokova

vysvûtlení pfiíãiny a následku

tím, Ïe sledujeme, jak pouÏívá

slova jestliÏe a potom. V knize

Leviticus 26 prorokoval

MojÏí‰ o poÏehnáních nebo

prokletích, která pfiijdou na

dûti Izraele. Podívejte se na

ver‰e 3–4, 18, 23–24, 27–28

a 40–42 a pov‰imnûte si, Ïe

MojÏí‰ pouÏil toto schéma

pfiíãiny a následku (jestli-

Ïe/potom), kdyÏ uãil dûti
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Izraele o tom, co se stane, budou-li poslu‰ní nebo naopak nepo-

slu‰ní Pánov˘ch pfiikázání. 

Opakování slova nebo my‰lenky je dal‰ím schématem, které

mÛÏeme hledat. Napfiíklad si pov‰imnûte, kolikrát se v Genesis

39 autor zmínil o tom, Ïe Hospodin byl s Jozefem. 

Hledejte v písmech seznamy
Seznamy vám pomohou jasnûji pochopit, ãemu Pán a Jeho

proroci uãí. Desatero pfiikázání je seznamem (viz Exodus 20).

Blahoslavenství v Matou‰ovi 5 jsou také jasn˘m seznamem.

Nalezení dal‰ích seznamÛ mÛÏe vyÏadovat trochu více úsilí.

Napfiíklad z Nauky a smluv 68:25–31 si vypi‰te seznam toho,

co Pán vyÏaduje, aby rodiãe uãili své dûti. 

Pokládejte si otázky

Odpovídejte si na otázky poloÏené v písmech
âasto se stává, Ïe Pán pokládá nûjakou otázku a potom na ni

odpovídá. Nefitsk˘ch uãedníkÛ se zeptal: „Jak˘mi lidmi máte

b˘ti?“ Potom odpovûdûl: „Dokonce jako já jsem.“ (3. Nefi 27:27.) 

Jindy jsou otázky poloÏeny, ale odpovûì není dána – obvykle

proto, Ïe si autor myslí, Ïe odpovûì je zfiejmá. Nûkdy v‰ak pisa-

telé neuvádûjí odpovûì, protoÏe poloÏená otázka mÛÏe vyÏadovat

urãité pfiem˘‰lení a odpovûì se nemusí dostavit ihned. Pfieãtûte

si napfiíklad Marka 4:35–41 a odpovûzte na ãtyfii otázky v tûchto

ver‰ích, jako kdybyste byli v této situaci. 

Hledejte pfiedobrazy a symbolické v˘znamy
Proroci ãasto pouÏívají symboly a metafory, aby s vût‰í mocí

sdûlili své poselství. Napfiíklad podobenství umoÏÀují sdûlit urãité

poselství jednodu‰e, a zároveÀ tak, aby vyjádfiilo mnohem hlub‰í

v˘znam. Díky pfiíbûhu v podobenství je ponauãení zapamatova-

telnûj‰í a smysluplnûj‰í. 

NíÏe uvedené návrhy vám mohou pomoci porozumût symbolÛm

v písmech: 

1. Hledejte v˘klad v samotn˘ch písmech. Napfiíklad v 1. Nefim

8 mûl Lehi vidûní. Nefi mûl pozdûji vidûní, v nûmÏ vidûl totéÏ,

co jeho otec, spolu s v˘kladem symbolÛ v otcovû vidûní (viz

1. Nefi 11–14). Nûkdy lze v˘klad najít pomocí kfiíÏov˘ch odkazÛ

v poznámkách pod ãarou. 

2. Pfiem˘‰lejte o charakteristick˘ch vlastnostech symbolu a o tom,

ãemu vás symbol mÛÏe nauãit. Alma toto pouÏil, kdyÏ svému

synovi vysvûtloval, co to je Liahona (viz Alma 37:38–47). 

3. SnaÏte se zjistit, zda vás symbol nemá nauãit nûãemu o

Spasiteli. Pán fiekl Adamovi, Ïe v‰echny vûci vydávají „svû-

dectví o [nûm]“ (MojÏí‰ 6:63). Jak napfiíklad rÛzné prvky

pfiíbûhu o Abrahamovû obûtování jeho syna Izáka svûdãí o

obûti JeÏí‰e Krista? 

Zapisujte si
Mûjte u sebe papír nebo se‰it, abyste si mohli zapisovat my‰lenky,

které si chcete zapamatovat, napfiíklad seznamy, zvlá‰tní postfiehy,

I nadále si pokládejte otázky, tak jak jste byli pouãeni v oddíle

„Pfied ãetbou“. Bûhem ãetby mÛÏete pfieformulovat otázky, které

jste si poloÏili, neÏ jste zaãali ãíst, nebo mÛÏete pfiijít na úplnû

nové otázky. Hledání odpovûdí na otázky pfii studiu písem je

jedním z nejdÛleÏitûj‰ích zpÛsobÛ, díky nûmuÏ se na‰e porozu-

mûní písmÛm prohlubuje. Jednou z nejdÛleÏitûj‰ích otázek, kterou

si mÛÏeme poloÏit, je: „Proã Pán inspiroval pisatele, aby toto

zahrnul do písem?“ Hledejte zfietelná vodítka, která pisatelé

obãas uvádûjí, kdyÏ pouÏijí slova jako „a tak vidíme“. 

které jste získali, nebo pocity, které ve vás vyvolalo nûco z toho,

co jste ãetli. Abyste si tyto my‰lenky nebo postfiehy pfiipomnûli

pfii pfií‰tím ãtení, mÛÏete si je rovnûÏ zapsat na okraj stránky ve

sv˘ch písmech. 

Mnozí lidé si ve sv˘ch písmech

rádi oznaãují dÛleÏitá slova

a spojení. Neexistuje jedin˘

správn˘ zpÛsob, jak to dûlat.

(Tfieba to nebudete chtít dûlat

vÛbec.) Nûktefií si zv˘razÀují

ãi podtrhují dÛleÏitá slova a

spojení, která ver‰i dodávají

zvlá‰tní v˘znam. Dal‰ím

zpÛsobem, jak si vyznaãovat

v písmech, je napsat si na okraj

stránky odkaz na jin˘ ver‰.

KdyÏ to udûláte u nûkolika

ver‰Û pojednávajících o stej-

ném tématu, získáte tím fietû-

zec ver‰Û t˘kajících se konkrétního tématu, kter˘ mÛÏete najít tím,

Ïe vyhledáte kter˘koli ver‰ v tomto fietûzci. Oznaãování ver‰Û

v písmech vám ãasto mÛÏe pomoci rychleji najít dÛleÏité ver‰e. 

Po ãetbû

Pfiemítejte
Pfiemítat znamená o nûãem hluboce pfiem˘‰let, zvaÏovat to, klást

si otázky a vyhodnocovat to, co znáte, a to, ãemu jste se nauãili.

Písma toto nûkdy naz˘vají „pfiemy‰lováním“ (meditováním)

(viz Jozue 1:8). V písmech existuje nûkolik dobr˘ch pfiíkladÛ,

kdy dÛleÏitá zjevení pfii‰la v dÛsledku pfiemítání, zejména pfie-

mítání nad písmy (viz NaS 76:15–20; 138:1–11). 

Vztahujte písma na sebe
Vztahovat písma na sebe znamená porovnávat je se sv˘m vlast-

ním Ïivotem. Abyste písma vztahovali na sebe, musíte si klást

otázky jako „Jak˘m zásadám evangelia se uãí ve ver‰ích, které

právû ãtu?“ a „Jak se tyto zásady t˘kají mého Ïivota?“ DÛleÏitou

souãástí vztahování písem na sebe je naslouchání nabádání

Ducha, kter˘, jak slíbil Pán, „uvedeÈ vás ve v‰elikou pravdu“

(Jan 16:13). 

Napfiíklad Nefi vztahoval písma na sebe a na svou rodinu tak, Ïe

nûkteré zásady, kter˘m uãil Izaiá‰, vztahoval na situaci, v níÏ se

nacházeli. Uãil své bratry, Ïe oni, stejnû jako dûti Izraele, zbloudili

od Boha – nikoli BÛh od nich. Také je uãil, Ïe kdyÏ budou ãinit

pokání, Pán bude milosrdn˘ a odpustí jim (viz 1. Nefi 19:24;

21:14–16). Nefi fiekl, Ïe vztahuje Izaiá‰ova slova na sebe a na své

bratry, aby se tím mohla prohlubovat jejich víra v JeÏí‰e Krista

jako Vykupitele (viz 1. Nefi 19:23). 
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Pfieãtûte si písma znovu
KdyÏ si pfieãteme nûjakou pasáÏ z písem poprvé, nenauãíme se

hned v‰emu. Opravdové pochopení písem ve skuteãnosti vyÏa-

duje celoÏivotní studium. âasto zaãínáme v písmech vidût sché-

mata a vzory, lépe si pfiedstavíme to, o ãem se hovofií, a hloubûji

jim porozumíme teprve po druhém nebo tfietím pfieãtení. Pfii

opakovaném ãtení mÛÏete hledat nové nauky nebo klást si jiné

otázky. Pokud se pokusíte sv˘mi slovy zapsat nûjak˘ pfiíbûh nebo

jen jeden ãi dva ver‰e, mÛÏe vám to pomoci zjistit, zda jste poro-

zumûli tomu, co ãtete, a mÛÏe vám to také pomoci lépe porozumût

písmÛm. 

Zapisujte si
Nûktefií lidé si vedou deník, do nûhoÏ si zapisují hlavní my‰lenku

toho, co ãtou, jaké to v nich vyvolává pocity, nebo jak se podle

jejich názoru to, co ãtou, t˘ká jejich Ïivota. PouÏíváte-li tuto pfií-

ruãku pfii semináfii formou domácího studia, pro obdrÏení kreditu

se od vás vyÏaduje, abyste si vedli se‰it. Tento se‰it vám bude

slouÏit jako deník studia písem. 

Je také dobré hovofiit o

tom, co ãtete, s druh˘mi.

Zapisování poznámek, aby-

ste si zapamatovali, o ãem

chcete hovofiit, a diskuse

o tom, ãemu jste se nauãili,

vám pomÛÏe pochopit

více z toho, co ãtete, a pom-

ÛÏe vám to lépe si to

zapamatovat. 

UplatÀujte v praxi
Skuteãná hodnota poznání, které získáváte z písem, spoãívá

v tom, kdyÏ Ïijete podle toho, ãemu se uãíte. BliÏ‰í vztah s Pánem

a pocit pokoje, kter˘ dává On, pfiedstavují jen nûkterá z poÏeh-

nání, jeÏ pfiicházejí k tûm, ktefií Ïijí podle evangelia. Kromû toho

Pán fiekl, Ïe tûm, ktefií Ïijí podle toho, ãemu se uãí, bude dáno

více, zatímco ti, ktefií podle toho neÏijí, ztratí poznání, které uÏ

mají (viz Alma 12:9–11). 
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„Hodujte na slovech Kristov˘ch; neboÈ vizte,

slova Kristova vám fieknou v‰e, co máte ãiniti“

(2. Nefi 32:3). 
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Rozpis ãetby Nového zákona

PO ÚT ST âT PÁ SO NE T˘den 1 „Studium písem“ 

PO ÚT ST âT PÁ SO NE T˘den 2 Matou‰ 1   2   3   4   5

PO ÚT ST âT PÁ SO NE T˘den 3 Matou‰ 5 (pokraãování)   6   7   8   9   10

PO ÚT ST âT PÁ SO NE T˘den 4 Matou‰ 11   12   13   14   15   16

PO ÚT ST âT PÁ SO NE T˘den 5 Matou‰ 17   18   19   20   21   22   23

PO ÚT ST âT PÁ SO NE T˘den 6 Matou‰ 24   25   26

PO ÚT ST âT PÁ SO NE T˘den 7 Matou‰ 27   28   Marek 1   2   3

PO ÚT ST âT PÁ SO NE T˘den 8 Marek 4   5   6   7   8   9   10

PO ÚT ST âT PÁ SO NE T˘den 9 Marek 11   12   13   14   15   16

PO ÚT ST âT PÁ SO NE T˘den 10 Luká‰ 1   2   3   4   5   6

PO ÚT ST âT PÁ SO NE T˘den 11 Luká‰ 7   8   9

PO ÚT ST âT PÁ SO NE T˘den 12 Luká‰ 10   11   12   13   14   15

PO ÚT ST âT PÁ SO NE T˘den 13 Luká‰ 16   17   18   19   20   21

PO ÚT ST âT PÁ SO NE T˘den 14 Luká‰ 22   23   24

PO ÚT ST âT PÁ SO NE T˘den 15 Jan 1   2   3   4   5

PO ÚT ST âT PÁ SO NE T˘den 16 Jan 6   7   8

PO ÚT ST âT PÁ SO NE T˘den 17 Jan 9   10   11   12

PO ÚT ST âT PÁ SO NE T˘den 18 Jan 13   14   15   16   17

PO ÚT ST âT PÁ SO NE T˘den 19 Jan 18   19   20   21

PO ÚT ST âT PÁ SO NE T˘den 20 Skutkové 1   2   3   4   5

PO ÚT ST âT PÁ SO NE T˘den 21 Skutkové 6   7   8   9   10   11   12

PO ÚT ST âT PÁ SO NE T˘den 22 Skutkové 13   14   15   16   17   18   19   20

PO ÚT ST âT PÁ SO NE T˘den 23 Skutkové 21   22   23   24   25   26   27   28

PO ÚT ST âT PÁ SO NE T˘den 24 ¤ímanÛm 1   2   3   4   5   6   7   8

PO ÚT ST âT PÁ SO NE T˘den 25 ¤ímanÛm 9   10   11   12   13   14   15   16

PO ÚT ST âT PÁ SO NE T˘den 26 1. Korintsk˘m 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14

PO ÚT ST âT PÁ SO NE T˘den 27 1. Korintsk˘m 15   2. Korintsk˘m 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13

PO ÚT ST âT PÁ SO NE T˘den 28 Galatsk˘m 1   2   3   4   5   6   Efezsk˘m 1   2   3   4   5   6

PO ÚT ST âT PÁ SO NE T˘den 29 Filipensk˘m 1 2 3 4 Kolossensk˘m 1 2 3 4 1. Tessalonicensk˘m 1 2 4 5 2. Tessalonicensk˘m 1 2 3

PO ÚT ST âT PÁ SO NE T˘den 30 1. Timoteovi 1   2   3   4   5   6   2. Timoteovi 1   2   3   4   Titovi 1   2   3   Filemonovi 1

PO ÚT ST âT PÁ SO NE T˘den 31 ÎidÛm 1   2   5   7:1–4   11   12   13

PO ÚT ST âT PÁ SO NE T˘den 32 Jakub 1   2   3   4   5   1. Petrova 1   2   3   4   5

PO ÚT ST âT PÁ SO NE T˘den 33 2. Petrova 1   2   3   1. Janova 1   2   3   4   5   2. Janova 1   3. Janova 1   Judas 1

PO ÚT ST âT PÁ SO NE T˘den 34 Zjevení 1   2   3   5   6   7

PO ÚT ST âT PÁ SO NE T˘den 35 Zjevení 10   11   12   14   15

PO ÚT ST âT PÁ SO NE T˘den 36 Zjevení 17   18   19   20   21   22

Zadané kapitoly, které jsem
pfieãetl(a) tento t˘den

Dny, kdy jsem ãetl(a) deset
minut nebo déle
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Záznam Spasitelova pÛsobení ve smrtelnosti
Nov˘ zákon je záznam o Ïivotû a uãení Spasitele bûhem Jeho

pÛsobení ve smrtelnosti. Také zaznamenává cesty a uãení Jeho

apo‰tolÛ poté, co vystoupil na nebesa. V angliãtinû se Nov˘ zákon

naz˘vá New Testament a slovo testament zde znamená „smlouva“.

Smlouvy jsou posvátné sliby, které si BÛh a Jeho dûti navzájem

dávají. Díky tûmto smlouvám mohou Jeho dûti, skrze poslu‰nost

tûchto smluv, získat veliká poÏehnání v tomto Ïivotû a vûãn˘

Ïivot ve svûtû pfií‰tím. 

Star‰í Bruce R. McConkie, kter˘ byl ãlenem Kvora dvanácti

apo‰tolÛ, vysvûtlil: „Testament, tak jak se pouÏívá ve v˘znamu

evangelia, je smlouva, kterou BoÏství uzavírá se sv˘m lidem.

A tak je plnost evangelia nov˘m a vûãn˘m testamentem neboli

smlouvou [viz NaS 22:1] a pfiípravné evangelium neboli zákon

MojÏí‰Ûv je MojÏí‰ov˘m neboli niÏ‰ím testamentem neboli

smlouvou. KdyÏ JeÏí‰ a jeho apo‰tolové znovuzfiídili evangelium

v zenitu ãasu, byl to nov˘ testament (smlouva) v porovnání se

star˘m testamentem (smlouvou), kter˘ platil od dob MojÏí‰ov˘ch.“

(Doctrinal New Testament Commentary, 3 vols. [1966–1973], 1:63.) 

DÛm Izraele v dobû, kdy se JeÏí‰ narodil
JiÏ od dob dávn˘ch prorokÛ Abrahama, Izáka a Jákoba (jehoÏ

jméno bylo zmûnûno na Izrael) Pán vyvolil jejich potomky, dÛm

Izraele, aby byli Jeho lidem smlouvy. V dobû, kdy se narodil JeÏí‰

Kristus, byla jiÏ vût‰ina domu Izraele kvÛli své zlovolnosti roz-

pt˘lena po celém svûtû a jejich historie byla ztracena. Jedin˘mi

Izraelity, ktefií zbyli, byli pfieváÏnû Îidé, a ti se odch˘lili od pravdy

a nacházeli se v duchovní temnotû. Malachiá‰, poslední prorok

z období Starého zákona, zemfiel asi ãtyfii sta let pfiedtím, neÏ se

JeÏí‰ narodil. 

V dobû JeÏí‰ova narození byli Îidé také v politické temnotû.

Nebyli nezávisl˘m národem, ale souãástí území, které dobyla

a ovládala fiímská fií‰e (viz biblická mapa 8, která je souãástí

trojkombinace). 

Pfiehled Nového zákona – Obsah
Podívejte se na „Pofiádek knih Nového zákona“ uveden˘ v Bibli

kralické na zaãátku Nového zákona. Knihy Nového zákona jsou

sefiazeny spí‰e podle druhu knihy neÏ podle chronologického

pofiadí. Oznaãte si obsah, abyste si mohli zapamatovat rÛzné

druhy knih v Novém zákonû (viz PrÛvodce k písmÛm, „Bible“,

str. 12). 

1. Evangelia. Knihy Matou‰e, Marka, Luká‰e a Jana se naz˘vají

evangelia a kaÏdá tato kniha je pojmenována po svém autorovi.

Slovo evangelium znamená „dobrá zvûst“. Evangelia jsou svû-

dectvím tûch, ktefií je napsali, o Ïivotû a poslání JeÏí‰e Krista

(viz PrÛvodce k písmÛm, „Evangelia“, str. 34–39). 

2. Skutkové apo‰tolÛ. Skutkové apo‰tolÛ byly napsány Luká‰em a

pfiedstavují jeho zprávu o rÛstu Církve pod vedením apo‰tolÛ

(viz PrÛvodce k písmÛm, „Skutkové apo‰tolÛ“, str. 150–151). 

3. Pavlovy epi‰toly. Knihy ¤ímanÛm aÏ ÎidÛm jsou epi‰toly (do-

pisy), které napsal apo‰tol Pavel. Jsou nazvány podle odboãky

Církve, jednotlivce nebo skupiny, které byl dan˘ dopis napsán

(viz PrÛvodce k písmÛm, „Pavlovy epi‰toly“, str. 118–119). 

4. Obecné epi‰toly. Knihy Jakub aÏ Judas jsou také epi‰toly. âasto

se jim fiíká obecné epi‰toly a kaÏdá epi‰tola je nazvána po

vedoucím Církve, kter˘ tento dopis napsal. 

5. Kniha zjevení. Knihu zjevení (které se nûkdy fiíká Apokalypsa)

napsal apo‰tol Jan, kter˘ také napsal evangelium a epi‰toly

nesoucí jeho jméno. Zjevení je Janova zpráva o zjevení, které

obdrÏel od Pána (viz PrÛvodce k písmÛm, „Zjevení Janovo“,

str. 195–196). 

Jak˘ v˘znam mÛÏe mít pro
mû studium Nového zákona? 
Spasitel svûdãil: „TotoÈ jest pak vûãn˘ Ïivot, aby poznali tebe

samého pravého Boha, a kteréhoÏ jsi poslal, JeÏí‰e Krista.“ (Jan

17:3.) Existuje snad lep‰í místo, odkud bychom se mohli nûco

dozvûdût o Spasiteli, neÏ ze záznamu o Jeho pÛsobení ve smr-

telnosti, kter˘ je v Novém zákonû? 

President James E. Faust fiekl: „Nov˘ zákon je lep‰ím zákonem,

protoÏe toho tolik ponechává na zámûru srdce a mysli. Toto tfií-

bení du‰e je souãástí ocelové v˘ztuÏe osobního svûdectví. Pokud

srdce ani mysl nepfiijala potvrzení, pak zde nemÛÏe b˘t ani svû-

dectví. Studujme nároãné nauky, kter˘m uãil Spasitel, uãme se jim

a Ïijme podle nich, aby nás na‰e kfiesÈanské chování mohlo vést

k vy‰‰í duchovní úrovni.“ (Finding Light in a Dark World [1995], 16.)

KdyÏ president Gordon B. Hinckley hovofiil k mlad˘m Ïenám

Církve o ãtení písem, fiekl: „Doufám, Ïe to pro vás bude nûãím

mnohem pfiíjemnûj‰ím neÏ pouhou povinností; Ïe se to spí‰e stane

milostn˘m vztahem se slovem BoÏím. Slibuji vám, Ïe kdyÏ bu-

dete ãíst, va‰e mysl bude osvícena a vá‰ duch bude povznesen.

Zpoãátku se to moÏná bude zdát nezábavné, ale zmûní se to

v úÏasné záÏitky plné my‰lenek a slov o boÏsk˘ch vûcech.“

(„The Light within You“, Ensing, May 1995, 99.) 

Pfii svém studiu Nového zákona

hledejte pravdy, které vás mo-

hou více pouãit o JeÏí‰i Kristu

a o tom, jak uplatÀovat Jeho

evangelium ve va‰em Ïivotû.

Bûhem studia si povedete se‰it,

do kterého si budete zapisovat

své postfiehy a úkoly. Dbejte na

to, abyste si zapisovali poznatky

o Spasiteli, které na vás udûlají

zvlá‰È velk˘ dojem. To vám po-

mÛÏe uãit se naslouchat na‰ep-

távání Ducha a naplní vám to

srdce svûdectvím o JeÏí‰i

Kristu. 

Vítejte u Nového zákona
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Matou‰ vybíral danû pro fiímskou vládu. 

Kdo byl Matou‰? 
Matou‰ byl publikán neboli v˘bûrãí daní pro fiímskou vládu (viz

Matou‰ 9:9). Zanechal své profese, aby následoval Spasitele, a

stal se jedním z pÛvodních dvanácti apo‰tolÛ. Byl také znám ja-

ko Léví (viz Marek 2:14). Dal‰í informace o Matou‰ovi najdete

v PrÛvodci k písmÛm pod heslem „Matou‰“ (str. 88). 

Proã napsal Matou‰ tuto knihu? 
Pokud by se proroctví Starého zákona a události ze Ïivota JeÏí‰e

Krista pfiirovnaly k ãlánkÛm dvou rÛzn˘ch fietûzÛ, pak by bylo

moÏné Matou‰ovo svûdectví povaÏovat za ãlánek, kter˘ tyto dva

fietûzy spojuje. Matou‰ citoval Star˘ zákon vícekrát neÏ kter˘koli

jin˘ pisatel v Novém zákonû. První ver‰e v Matou‰ovi popisují

pfiíchod JeÏí‰e jako pokraãování pfiíbûhu Starého zákona. Pfii ãetbû

zjistíte, Ïe Matou‰ neustále zdÛrazÀoval, Ïe JeÏí‰ naplnil zaslíbení

a proroctví ze Starého zákona, jak je to ukázáno i v níÏe uvedené

tabulce. 

Naplnûní

Matou‰ 1:18–23

Matou‰ 2:1–6

Matou‰ 1:1–17

Proroctví

Narodí se z panny (viz Izaiá‰ 7:14). 

Narodí s v Betlémû (viz Micheá‰ 5:2). 

Bude potomkem Abrahamov˘m a dûdicem
trÛnu Davidova (viz Izaiá‰ 9:6–7; Abraham 2:11).

Matou‰ovo svûdectví o proroctvích
naplnûn˘ch JeÏí‰em Kristem

Îivot
JeÏí‰e Krista

Kniha
Matou‰ova

Proroctví
Starého zákona

Matou‰, kromû toho, Ïe ukázal, jak JeÏí‰ naplnil starozákonní

proroctví o Mesiá‰ovi, také uãil, jak JeÏí‰ Kristus pfiinesl zákon,

kter˘ byl vût‰í neÏ zákon MojÏí‰Ûv praktikovan˘ Îidy ve Starém

zákonû (viz Matou‰ 5–7; zvlá‰tû si v‰imnûte Matou‰e 5:21–22,

27–28, 31–32, 38–42). Matou‰ také ãastûji neÏ Marek, Luká‰ nebo

Jan popisoval to, jak vedoucí pfiedstavitelé ÎidÛ zavrhli JeÏí‰e

navzdory mnoha svûdectvím o tom, Ïe On je jejich Mesiá‰em.

Zdá se, Ïe tento dÛraz kladen˘ na to, Ïe JeÏí‰ naplÀuje starozá-

konní zákon a proroctví, poukazuje na to, Ïe Matou‰ pfii psaní

myslel na Ïidovské posluchaãstvo a Ïe chtûl, aby Îidé vûdûli, Ïe

JeÏí‰ je jejich Mesiá‰. 

Pouze v Matou‰ovi
Aãkoli se mnohé uãení a pfiíbûhy o JeÏí‰ovi objevují ve více neÏ

jednom evangeliu, tyto se nacházejí pouze v Matou‰ovi: 

• Nûkteré podrobnosti t˘kající se JeÏí‰ova narození, napfiíklad

popis Jozefova snu a jeho rozhodnutí oÏenit se s Marií (viz

Matou‰ 1:18–20), náv‰tûva mudrcÛ (viz Matou‰ 2:1–13) a od-

chod do Egypta, aby unikli Heródesovi a zabíjení dûtí (viz

Matou‰ 2:14–18). 

• Úplné Kázání na hofie (viz Matou‰ 5–7). 

• Deset podobenství, která nejsou v ostatních evangeliích. 

• Vzkfií‰ení Svat˘ch a jejich zjevení se po vzkfií‰ení Spasitele

(viz Matou‰ 27:52–53). 

• Nûkterá ãasto citovaná a dÛleÏitá JeÏí‰ova slova, napfiíklad:

„PoìteÏ ke mnû v‰ickni, ktefiíÏ pracujete a obtíÏeni jste, a já

vám odpoãinutí dám.“ (Matou‰ 11:28.) 

Matou‰ 2:1–11

Matou‰ 2:13–15

Matou‰ 2:23

Matou‰ 3:1–3;
11:10

Matou‰ 4:12–23

Matou‰ 13:10–15,
34–35

Matou‰ 11:4–5

Matou‰ 21:42

Matou‰ 27:3

Matou‰ 27:30–31,
39–44

Matou‰ 27:34

Matou‰ 27:38,
57–60

Králové z jin˘ch národÛ Mu pfiinesou dary
k Jeho narození (viz Îalm 72:10). 

BoÏí Syn vyjde z Egypta (viz Ozeá‰ 11:1). 

Mesiá‰ se bude naz˘vat Nazaretsk˘ (neznámé
proroctví). 

Nûkdo pfiijde pfied Mesiá‰em, aby pfiipravil
cestu (viz Izaiá‰ 40:3; Malachiá‰ 3:1). 

Mesiá‰ stráví urãit˘ ãas v Galileji (viz Izaiá‰
9:1–2). 

Mesiá‰ bude pouÏívat podobenství (viz Îalm
78:2; Izaiá‰ 6:9–11). 

Budou vykonány veliké zázraky (viz Izaiá‰
35:5–6). 

Vládci lidu Mesiá‰e zavrhnou (viz Îalm 
118:22; Izaiá‰ 8:14). 

Mesiá‰ bude zrazen za tfiicet stfiíbrn˘ch
(viz Zachariá‰ 11:12). 

Mesiá‰e budou bít do tváfie (viz Micheá‰ 5:1),
budou na nûj plivat (viz Izaiá‰ 50:6) a budou
se Mu posmívat (viz Îalm 22:7–8). 

Mesiá‰i dají napít octa (viz Îalm 69:21). 

Mesiá‰ bude v dobû své smrti poãítán mezi
pfiestupníky a bude pohfiben s bohat˘mi
(viz Izaiá‰ 53:9, 12). 

Evangelium podlé (sepsání S.) Matou‰e
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Matou‰ zahájil své svûdectví
dÛleÏit˘m pfiehledem rodinné
historie, kter˘ znázorÀuje, Ïe
JeÏí‰ je potomkem Abrahama
a také krále Davida. B˘t po-
tomkem Abrahama mûlo velk˘
v˘znam, protoÏe BÛh slíbil
Abrahamovi, Ïe jeho potomci
poÏehnají cel˘ svût a pfiinesou
mu spasení (viz Genesis
12:2–3; Abraham 2:9–11). A
b˘t potomkem krále Davida

mûlo také svÛj v˘znam, protoÏe Îidé vûdûli, Ïe Mesiá‰ bude
doslovn˘m potomkem Davidov˘m (viz Izaiá‰ 11:1–9). 

Star‰í James E. Talmage, kter˘ byl ãlenem Kvora dvanácti
apo‰tolÛ, uãil, Ïe kdyby království judskému vládli od doby
Davida nepfietrÏitû králové, Mariin manÏel Jozef „by byl jeho
korunovan˘m králem a jeho zákonn˘m nástupcem trÛnu by
byl JeÏí‰“. (Jesus the Christ, 3rd. ed. [1916], 87.) 

Pfiíbûh o Kristovû narození lze také najít v Luká‰ovi 2.
V Matou‰ovi 1 se dovídáme o Jozefovi a o narození Krista,
zatímco v Luká‰ovi 1–2 se pí‰e o Marii. Pfii ãtení Matou‰e
1:18–25 se zamûfite na vlastnosti Jozefa, díky nimÏ se stal
dobr˘m opatrovníkem a otcem pro JeÏí‰e. 

Události v Matou‰ovi 1 zaznamenané i na jin˘ch
místech
Matou‰ 1:1–17 – Luká‰ 3:23–38

Matou‰ 1:18–24 – Luká‰ 2:1–7

Porozumûní písmÛm

Matou‰ 1

Matou‰ 1:18–19 – „Zasnoubena“ 
Zasnoubení pfiedstavovalo oficiální dohodu uzavfiít sÀatek. Tato

dohoda byla natolik závazná, Ïe kdyÏ byl jedinec nevûrn˘ bûhem

doby zasnoubení, bylo to povaÏováno za cizoloÏství a bylo to

postiÏitelné trestem smrti (viz Deuteronomium 22:23–24). Z to-

hoto dÛvodu byl Jozef tak znepokojen Mariin˘m tûhotenstvím

a otázkou, co s tím má dûlat. 

Z Ducha Svatého (v. 18) –

Stalo se to mocí Ducha

Svatého (ale Duch Svat˘

není Jeho otcem) 

KteréÏ se vykládá (v. 23) –

Které znamená, které se

pfiekládá

Nepoznal jí (v. 25) – Nemûl

s ní Ïádné pohlavní styky

Matou‰ 1
Narození JeÏí‰e Krista

Studium písem
Pfii studiu Matou‰e 1 proveìte ãinnost A. 

Pfiíprava otce pro JeÏí‰e

1. Co chtûl Jozef udûlat, kdyÏ se dozvûdûl, Ïe Maria ãeká dûÈátko?

(Viz Matou‰ 1:18–19.) 

2. Co se Jozef rozhodl udûlat poté, co ho ve snu nav‰tívil andûl?

(Viz Matou‰ 1:20–25.) 

3. I kdyÏ Jozef nebyl skuteãn˘m otcem JeÏí‰e, urãitû musel b˘t

muÏem, kterému Nebesk˘ Otec natolik dÛvûfioval, Ïe se stal

otcem pro JeÏí‰e ve smrtelnosti. V‰imnûte si, jak Jozef reagoval

v rÛzn˘ch situacích popisovan˘ch v Matou‰ovi 1:18–25, a na-

pi‰te nûco alespoÀ o dvou vlastnostech, které Jozef projevil a

které, podle va‰eho názoru, mÛÏete rozvíjet v rámci své pfií-

pravy na rodiãovství. 

V dobû JeÏí‰ova narození byli Îidé pod fiímskou nadvládou
a ¤ímané dosadili Heródesa za jejich krále. Heródes byl po-
han, pÛvodem z Idumee, kter˘ se obrátil na Ïidovskou víru.
SnaÏil se získat náklonnosti ÎidÛ tím, Ïe s ohromn˘mi ná-
klady znovu vystavûl jejich chrám. Jeho vláda byla nechvalnû
proslulá jeho Ïárlivostí na v‰echny ty, ktefií by mohli ohro-
Ïovat jeho moc, a jeho krut˘mi ãiny – jeden z nich je zazna-
menán v Matou‰ovi 2. 

Mudrce vedla hvûzda. 

V Matou‰ovi 2 si také pfieãtete o „mudrcích od v˘chodu“,
ktefií ‰li za Heródesem do Jeruzaléma, aby na‰li novû naro-
zeného „krále Îidovského“. O tûchto muÏích z v˘chodu se
vypráví mnoho pfiíbûhÛ a legend. Vyhledejte, co o nich fiekl
Matou‰ a co by vysvûtlovalo, proã se zvlá‰tû o nich zmínil
ve svém svûdectví o Spasitelovû narození a Jeho prvních
letech Ïivota. 
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Matou‰ 2
Mudrci hledají JeÏí‰e 

a nacházejí ho
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NezapomeÀte porovnat Matou‰e 2:23 s Matou‰em 3:24–26
v pfiekladu Josepha Smitha v PrÛvodci k písmÛm. 

Události v Matou‰ovi 2 zaznamenané i na jin˘ch
místech
Matou‰ 2:22–23 – Luká‰ 2:39

Porozumûní písmÛm

Matou‰ 2

Matou‰ 2:2 – „Vidûli jsme hvûzdu jeho“ 
Aãkoli proroctví v knize Numeri naz˘vá Mesiá‰e „hvûzdou

z Jákoba“ (Numeri 24:17), ve Starém zákonû (v té podobû, ve které

ho nyní máme) není Ïádné konkrétní proroctví o hvûzdû jako

znamení narození Mesiá‰e. Prorok Samuel v Knize Mormonovû

nicménû prorokoval o „nové hvûzdû“, která vyjde jako znamení

Spasitelova narození (viz Helaman 14:5). 

Putování malého dítûte JeÏí‰e a Jeho rodiãÛ. 

Studium písem
Pfii studiu Matou‰e 2 proveìte dvû z níÏe uveden˘ch ãinností

(A–C). 

Pouze skuteãná fakta

O „mudrcích od v˘chodu“ se vypráví mnoho pfiíbûhÛ a legend.

Pomocí informací uveden˘ch v Matou‰ovi 2:1–13 odpovûzte na

tyto otázky o tûchto velmi dobfie znám˘ch muÏích: 

1. Kolik jich bylo? 

2. Jak vûdûli, kde mají hledat JeÏí‰e? 

3. Proã tam ‰li? 

4. Kde pfiesnû JeÏí‰e na‰li? 

5. Co udûlali, kdyÏ nav‰tívili JeÏí‰e? 

6. Co udûlali poté, co nav‰tívili JeÏí‰e? 

V‰imnûte si opakující se my‰lenky

Proã se podle Matou‰e 2 narodil JeÏí‰ v Betlémû, byl vzat do

Egypta a pak byl vychováván v Nazarétu? Vedle jednoho 

B

A

ST¤EDOZEMNÍ MO¤E

EGYPT

JUDEA

Betlém

Nazarét

Uãitelé (v. 4) – Uãitelé Ïidov-

sk˘ch pravidel a zákonÛ

Kadidlo, mirra (v. 11) – Mízy

z vonn˘ch rostlin, které se

pálily jako kadidlo a pouÏíva-

ly jako parfém

Zmordoval (v. 16) – Zabil

Nafiíkání, kvílení (v. 18) –

Pláã a smutek

z ver‰Û nebo vedle v‰ech tfií ver‰Û, které popisují, proã se toto

muselo stát, si mÛÏete napsat odkaz na Nauku a smlouvy 1:38. 

Co vím o JeÏí‰ovi? 

1. Pfiekreslete si do se‰itu níÏe uvedenou tabulku a na základû

toho, co jste se doãetli v Matou‰ovi 2:1–10, ji vyplÀte. 

2. Zapi‰te si odpovûì na tuto otázku: Co vím já o JeÏí‰ovi a co

na základû této své znalosti dûlám? 

Pfieklad Josepha Smitha struãnû shrnuje období mezi
JeÏí‰ov˘m dûtstvím a dobou, kdy se stal dospûl˘m muÏem
(viz PJS, Matou‰ 3:24–26). Matou‰ 3 zaãíná v dobû, kdy
bylo JeÏí‰ovi asi tfiicet let. V této kapitole je nám pfiedstaven
muÏ, kter˘ se jmenoval Jan Kfititel a kter˘ vydával svûdectví
o JeÏí‰i Kristu. Záznam o Janovû narození, které se událo ‰est
mûsícÛ pfied narozením JeÏí‰ov˘m, je uveden v Luká‰ovi
2:5–25. Prorok Joseph Smith uãil, Ïe kdyÏ Heródes nafiídil,
aby byly v celé zemi dûti ve vûku dvou let a mlad‰í zabity
(viz Matou‰ 2:16–18), Janova matka ho ukryla v pustinû a
JanÛv otec byl zabit, protoÏe nechtûl prozradit, kde se Jan
ukr˘vá (viz Teachings of the Prophet Joseph Smith, sel.
Joseph Fielding Smith [1976], p. 261; viz také Matou‰ 23:35).

Jan Kfititel drÏel klíãe Aronova knûÏství (viz NaS 13) a mûl
velmi dÛleÏité poslání, které proroci pfiedpovídali jiÏ stovky let
pfied jeho narozením (viz Izaiá‰ 40:3; Malachiá‰ 3:1; 1. Nefi
10:7–10). V Matou‰ovi 3 ãteme o tom, jak Jan pouÏíval klíãe
Aronova knûÏství nûkolika velmi v˘znamn˘mi zpÛsoby. 

Pfii ãtení Matou‰e 3 se zam˘‰lejte nad tím, co se dozvídáte
o v˘znamu kfitu z toho, ãemu Jan uãil, co JeÏí‰ udûlal a co
Nebesk˘ Otec fiekl. 

Události v Matou‰ovi 3 zaznamenané i na jin˘ch
místech
Matou‰ 3:1–12 – Marek 1:2–8; Luká‰ 3:1–20

Matou‰ 3
Jan Kfititel kfití JeÏí‰e Krista

CO NA ZÁKLADù SVÉ
ZNALOSTI UDùLALI

CO VùDùLI 
O JEÎÍ·OVIKDO? 

Mudrci 

Heródes

Pfiední knûÏí a
uãitelé

C
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Matou‰ 3:13–17 – Marek 1:9–11; Luká‰ 3:21–22; viz také Janovo

svûdectví v Janovi 1:29–34

Porozumûní písmÛm

Matou‰ 3

âi‰tûní obilí od plev 

Studium písem
Pfii studiu Matou‰e 3 proveìte ãinnost A a potom buì ãinnost B,

nebo C. 

PouÏívání Aronova knûÏství

1. V Nauce a smlouvách 13 se pí‰e, co Jan Kfititel fiekl, kdyÏ

v roce 1829 znovuzfiizoval Aronovo knûÏství na zemi. Mluvil

o tfiech klíãích Aronova knûÏství: 1) klíãe sluÏby andûlÛ, 2) klíãe

evangelia pokání a 3) klíãe kfitu ponofiením na odpu‰tûní hfií-

chÛ. Pro kaÏd˘ z tûchto tfií klíãÛ najdûte v Matou‰ovi 3 ver‰

(nebo skupinu ver‰Û), ve kterém se popisuje, jak Jan pouÏívá

dan˘ klíã. (Abyste lépe porozumûli klíãi sluÏby andûlÛ, mÛÏete

si pfieãíst Moroniho 7:29–32. Zdá se, Ïe tato pasáÏ se zvlá‰È t˘-

ká toho, co Jan dûlal.) Pro kaÏd˘ ver‰, kter˘ vyberete, struãnû

vysvûtlete, jak Janovy ãiny dokládají dan˘ klíã knûÏství. 

2. Popi‰te, jak˘m zpÛsobem mohou dne‰ní nositelé Aronova

knûÏství pouÏívat tytéÏ tfii klíãe Aronova knûÏství. 

JeÏí‰Ûv kfiest

Odpovûzte na tyto otázky: 

B

A

VyãistíÈ humno své (v. 12) –

Vyãistí své místo skliznû

ZbraÀoval jemu (v. 14) –

¤íkal mu, aby to nedûlal

Tak slu‰í na nás (v. 15) – Je

správné, abychom to udûlali

Sstupujícího (v. 16) –

Sestupujícího

od lehãí vnûj‰í slupky (naz˘va-

né „pleva“), která se nejí

Pás koÏen˘ okolo bedr sv˘ch
(v. 4) – KoÏen˘ pás kolem pasu

Farizeové a saduceové (v. 7) –

Dvû odli‰né skupiny Ïidov-

sk˘ch vedoucích pfiedstavit-

elÛ (viz PrÛvodce k písmÛm,

„Farizeové“ a „Saduceové“,

str. 41, 147) 

Je‰tûrky (v. 7) – Zde symbol

zlovolnosti 

Ovoce (v. 8) – Skutky, ãiny

Jest i sekera k kofienu stromÛ
pfiiloÏena (v. 10) – Symbolicky

fieãeno, Ïe se blíÏí soud neboli

Ïe BÛh se chystá ve své zemi

porazit stromy, které nenesou

Ïádné ovoce

JehoÏto nejsem hoden obuvi
nositi (v. 11) – Janovo symbo-

lické vyjádfiení, Ïe Spasitelovo

poslání je mnohem dÛleÏitûj‰í

neÏ poslání jeho 

Vûjeãka (v. 12) – Nástroj pouÏí-

van˘ k oddûlení obilného zrna 

1. Z jakého dÛvodu kfitil Jan Îidy?

(Viz Matou‰ 3:11.) 

2. Z jak˘ch dÛvodÛ byl JeÏí‰ po-

kfitûn? (Viz Matou‰ 3:13–15;

2. Nefi 31:5–9.) 

3. Co myslíte, proã ‰el JeÏí‰

k Janovi, aby byl pokfitûn? 

4. Proã je ponofiení dÛleÏit˘m

symbolem kfitu a jaká vodítka

v Matou‰ovi 3:13–17 nám pomá-

hají poznat, Ïe JeÏí‰ byl pokfitûn

ponofiením? 

5. Jak Nebesk˘ Otec projevil, Ïe kfiest schvaluje? (Viz Matou‰

3:16–17.) 

Buìte misionáfiem

Napi‰te, jak byste pomocí Matou‰e 3:13–17 vysvûtlili nûkomu,

kdo není ãlenem Církve, Ïe Nebesk˘ Otec, JeÏí‰ Kristus a Duch

Svat˘ jsou tfii oddûlené bytosti. 

Je dÛleÏité, abychom si uvûdomili nejen to, Ïe JeÏí‰ byl bez
hfiíchu, ale také to, Ïe byl „[pokou‰en] ve v‰em nám podob-
nû, [pfiesto v‰ak byl bez] hfiíchu“ (ÎidÛm 4:15). On rozumí
poku‰ení, protoÏe se s ním setkával a odolal mu. Pfii ãtení
Matou‰e 4:1–11 si v‰imnûte, Ïe nám dal dokonal˘ pfiíklad,
jak pfiekonávat poku‰ení. Také bychom si mûli uvûdomit, Ïe
jeho zkou‰ení pfii‰lo tehdy, kdyÏ se pfiipravoval na vefiejné
kázání svého evangelia. Satan se snaÏí pokou‰et také ty, kte-
fií budou kázat Spasitelovo evangelium v dne‰ní dobû.
Musíme se nauãit, jak tato poku‰ení pfiekonávat, abychom
úspû‰nû naplnili své povolání uãit a slouÏit ve jménu JeÏí‰e
Krista. 

Ve zb˘vající ãásti Matou‰e 4 se pí‰e o tom, co JeÏí‰ udûlal
a co fiekl, kdyÏ zaãal kázat mezi sv˘m lidem a slouÏit jim.
Pfieãtûte si v‰echny odkazy na pfieklad Josepha Smitha, které
se t˘kají této kapitoly. V prvních jedenácti ver‰ích je nûkolik
velmi v˘znamn˘ch zmûn. 

Události v Matou‰ovi 4 zaznamenané i na jin˘ch
místech
Matou‰ 4:1–11 – Marek 1:12–13; Luká‰ 4:1–13

Matou‰ 4:12–17 – Marek 1:14–15

Matou‰ 4:18–22 – Marek 1:16–20; Luká‰ 5:1–11

Matou‰ 4
Poku‰ení a zaãátek 

JeÏí‰ovy sluÏby

C
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Porozumûní písmÛm

Matou‰ 4

Matou‰ 4:1 – Pou‰È
Judská pustina je nehostinné místo, kde je tûÏké Ïít. Je to velmi

vyprahlá písãitá pou‰È s kamenitou pÛdou a jen s minimální

vegetací. V létû zde teplota dosahuje aÏ 46 stupÀÛ Celsia. 

Matou‰ 4:1–11 – Jak pfiekonávat poku‰ení
Nauka a smlouvy 20:22 doplÀují na‰i znalost vysvûtlením, Ïe

JeÏí‰ zkrátka „nedbal“ poku‰ení, kdyÏ k Nûmu pfii‰la. Star‰í

Neal A. Maxwell, ãlen Kvora dvanácti apo‰tolÛ, fiekl: „Lidé mís-

to toho, aby poku‰ení zapudili, jako to udûlal JeÏí‰, vûnují mu

pozornost, a právû to tak mnohé pfiivádí do problémÛ! MÛj pre-

sident misie fiíkával, Ïe moÏná nebudeme vÏdy schopni zabránit

zlé my‰lence, aby nám vstoupila do hlavy, ale nemusíme jí nabí-

zet Ïidli a zvát ji, aby se posadila.“ („I Will Arise and Go to My

Father“, Ensign, Sept. 1993, 67.) 

Studium písem
Pfii studiu Matou‰e 4 proveìte ãinnosti A a B. 

Odolávání hfiíchu

1. Pfiekreslete si níÏe uvedenou tabulku do se‰itu a doplÀte do

ní informace, které najdete v Matou‰ovi 4:1–10, a dále vlastní

my‰lenky a zku‰enosti. 

2. V‰imnûte si, co je spoleãného na zpÛsobech, kter˘mi JeÏí‰ za-

pudil kaÏdé z tûchto tfií poku‰ení. Na základû toho, co JeÏí‰

udûlal, dokonãete tuto radu t˘kající se odolávání poku‰ení:

Jedním z nejdÛleÏitûj‰ích nástrojÛ, které mám k dispozici,

abych odolával(a) poku‰ení, je... 

Následuj mne

1. Napi‰te jména ãtyfi

muÏÛ v Matou‰ovi

4:18–22, které JeÏí‰

poÏádal, aby Ho

následovali. 

2. âeho se tito muÏi

vzdali, aby mohli

následovat JeÏí‰e, a

proã myslíte, Ïe to

udûlali? 
„Poì, následuj mne“

B

Tfietí poku‰ení
(v. 8–10) 

Druhé poku‰ení
(v. 5–7) 

První poku‰ení
(v. 2–4) 

Jaké to bylo
poku‰ení? 

Jak JeÏí‰
zareagoval? 

Jak se nás i dnes
Satan snaÏí po-
kou‰et podob-
n˘m zpÛsobem? 

A

Poku‰itel (v. 3) – Satan, ìábel

Svaté mûsto (v. 5) –

Jeruzalém

Neurazil (v. 6) – Nenarazil

V shromáÏdûních jejich (v. 23)

– V synagogách – v budovách,

kde se pfiíslu‰níci Ïidovské ví-

ry spoleãnû shromaÏìovali pfii

bohosluÏbách

3. Vyberte si jednu z následujících dvou situací: âlovûk, kter˘

pfiem˘‰lí o vstupu do Církve, nebo ãlovûk, kter˘ pfiem˘‰lí o

pfiijetí povolání ke sluÏbû na misii. Pro situaci, kterou si vybe-

rete, napi‰te, ãeho se moÏná bude muset ãlovûk v dané situaci

vzdát, a pak napi‰te, co byste mu fiekli, kdybyste mu mûli

vysvûtlit, proã to za tu obûÈ stojí. 

Co byste fiekli, kdybyste byli poÏádáni, abyste vysvûtlili pfie-
hled Kristova uãení nûkomu, kdo toho o Nûm ví jen velmi
málo? Vût‰ina z toho, co byste mohli fiíci, mÛÏe pocházet
z kázání, které je známé jako Kázání na hofie a které se na-
chází v Matou‰ovi 5–7. KdyÏ si pov‰imneme, Ïe JeÏí‰ pfiedal
NefitÛm, kdyÏ je po svém vzkfií‰ení nav‰tívil, témûfi totéÏ
kázání, uvûdomíme si, jak je toto kázání dÛleÏité (viz 3. Nefi
12–14). Uãení obsaÏené v Kázání na hofie nám pomáhá po-
chopit, co znamená b˘t kfiesÈanem, a Ïe Ïivot podle tohoto
uãení je nezbytn˘ pro získání spasení v království BoÏím
(viz Matou‰ 7:21, 24–27; 3. Nefi 15:1). Star‰í Bruce R.
McConkie, kter˘ byl apo‰tolem, napsal: „Toto kázání je...
souhrnem... toho, co musejí lidé dûlat, aby získali spasení; a
vûãné zásady v tomto kázání jsou proneseny tak, Ïe posluchaãi
(a ãtenáfii) z nich získají tolik, kolik jim to jejich osobní du-
chovní schopnosti dovolí.“ (The Mortal Messiah: From

Bethlehem to Calvary, 4 vols. [1979–81], 2:116.) 

Matou‰ 5 zaãíná fiadou nauk, které jsou známy jako blahosla-
venství. Slovo „blahoslavení“ – které znamená „poÏehnaní,
‰Èastní“ – se ve ver‰ích 1–12 vyskytuje devûtkrát. PokaÏdé,
kdyÏ JeÏí‰ pouÏil toto slovo, vysvûtlil, jak získat toto pravé
‰tûstí, které nabízí v‰em tûm, ktefií k Nûmu pfiicházejí.
Pozornû pfiem˘‰lejte o tom, jak mÛÏete uplatÀovat toto
JeÏí‰ovo uãení ve svém Ïivotû. 

Ve vût‰inû zb˘vající ãásti Matou‰e 5 JeÏí‰ uãil, Ïe Jeho zákony
a pfiikázání vyÏadují vût‰í mûfiítko spravedlivosti neÏ zákon

Matou‰ 5
Kázání na hofie, 1. ãást
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MojÏí‰Ûv. Zákon MojÏí‰Ûv nemûl moc pfiivést lidi do pfiítom-
nosti BoÏí, aby získali vûãn˘ Ïivot, ale JeÏí‰ slíbil, Ïe tento
vy‰‰í zákon jim pomÛÏe vstoupit do království nebeského a
uãiní je „dokonal˘mi“, jako je jejich Otec v nebi (viz
Matou‰ 5:20, 48). 

Porozumûní písmÛm

Matou‰ 5

Matou‰ 5:13 – „Vy jste sÛl zemû“ 
SÛl byla pouÏívána nejen k tomu, aby potravinu ochutila, ale také

k tomu, aby ji chránila pfied zkaÏením. Z toho dÛvodu byla po-

uÏívána i jako symbol uzavírání smluv, protoÏe uzavírání a do-

drÏování smluv s Bohem nás chrání pfied duchovním „zkaÏením“.

V Nauce a smlouvách 101:39–40 Pán fiekl, Ïe ti, ktefií pfiijímají

vûãné evangelium a smlouvu, jsou solí zemû. KdyÏ se sÛl smíchá

s dal‰ími látkami, napfiíklad s hlínou, ztrácí svou slanost. Pak jiÏ

je pro ochucování nebo konzervování potravin nepouÏitelná. 

Matou‰ 5:23–24 – „Obûtoval-li bys dar svÛj na oltáfi“ 
Slovo oltáfi je v tomto ver‰i pouÏito jako symbol jak˘chkoli obûtí,

které mÛÏeme pfiinést Bohu. Rada, kterou JeÏí‰ poskytl, se t˘ká

v‰eho, co dûláme, abychom se pfiiblíÏili Bohu, napfiíklad placení

desátku, úãasti na církevních shromáÏdûních, sluÏby v povolá-

ních, atd. Pfiikázání v Matou‰ovi 5:23–24 nám pomáhá porozu-

mût tomu, Ïe snaha napravit prohfie‰ek vÛãi druh˘m je dÛleÏitá

souãást snahy zlep‰it ná‰ vztah s Bohem. Ve skuteãnosti nemÛÏ-

eme b˘t opravdu zajedno s Bohem, nehledû na to, kolik „obûtí“

Mu pfiiná‰íme, pokud zároveÀ nemáme rádi druhé (viz také 1.

Jan. 4:20–21; Alma 34:26–29). 

Matou‰ 5:29–30 – Vybízel JeÏí‰ k tomu, abychom si za
trest odstraÀovali ãásti tûla? 
Pfieklad Josepha Smitha nám pomáhá porozumût tomu, Ïe toto

podobenství bylo proneseno, aby zdÛraznilo, jak je dÛleÏité

JeÏí‰ovo uãení ohlednû odstraÀování hfiíchu z na‰eho Ïivota –

net˘ká se odstraÀování ãástí na‰eho tûla. Máme velmi usilovnû

dbát na sebekontrolu, abychom se vyh˘bali hfiíchu a abychom

v sobû popírali ve‰kerou bezboÏnost. 

Matou‰ 5:33–37 – Pfiísahání a pfiísahy
V JeÏí‰ovû dobû mnozí Îidé vûfiili, Ïe je ‰patné poru‰it pfiísahu

nebo slib dan˘ ve jménu Pánû, ale poru‰it pfiísahu danou ve jménu

chrámu nebo mûsta nebo nûãeho jiného nebylo povaÏováno za

Ti‰í (v. 5) – Ti, ktefií nejsou

py‰ní, ktefií jsou ochotni po-

drobit se Pánu

Milosrdní (v. 7) – Laskaví,

odpou‰tûjící

Kbelec (v. 15) – Kbelík 

Literka nebo puÀktík (v. 18)

– Maliãkosti (ve skuteãnosti

nejmen‰í psané znaky v he-

brej‰tinû) 

Musí trpûti soud (v. 22) –

Musí b˘t povolán k tomu,

aby se zodpovídal Ïidovsk˘m

náboÏensk˘m pfiedstavitelÛm

CizoloÏství (v. 27–28, 32) –

Pohlavní styky s nûk˘m, kdo

není va‰ím manÏelem nebo

manÏelkou

Ku poÏádání (v. 28) – Mít ne-

vhodné sexuální my‰lenky

zamûfiené na nûkoho

Jest uÏiteãnûji (v. 29–30) –

Je lépe

Propustil (v. 31–32) –

Rozvedl se

Kfiivû pfiísahati (v. 33) – Lhát

pod pfiísahou, poru‰it svÛj slib

Publikáni (v. 46) – V˘bûrãí

daní (viz PrÛvodce k písm-

Ûm, „Publikán“, str. 141) 

nûco tak závaÏného nebo ‰patného. JeÏí‰ v tomto kázání uãil to-

mu, Ïe nemáme pfiísahat pfii niãem ani pfii nikom, ale Ïe máme

dodrÏovat své slovo, aÈ jiÏ jsme uãinili pfiísahu nebo ne. Má b˘t

postaãující, aÈ jiÏ fiekneme ano nebo ne. 

Studium písem
Pfii studiu Matou‰e 5 proveìte jakékoli dvû z níÏe uveden˘ch

ãinností (A–C). 

Blahoslavenství – pfiíruãka pro
dosaÏení ‰tûstí

V Matou‰ovi 5:3–12 JeÏí‰ mluvil o postojích nebo o chování, kte-

ré vede k pravému ‰tûstí. Uveìte kaÏd˘ postoj nebo chování, o

kter˘ch se v tûchto ver‰ích zmínil, a fieknûte, co podle vás dan˘

postoj nebo zpÛsob chování znamená. Pro kaÏd˘ postoj nebo

zpÛsob chování, o nûmÏ se zmíníte, uveìte pfiíklad, jak podle

va‰eho názoru dan˘ postoj nebo chování vede k vût‰ímu ‰tûstí.

Pfii uvádûní pfiíkladÛ se zam˘‰lejte nad tím, jaká poÏehnání JeÏí‰

slíbil tomu, kdo má dan˘ postoj nebo se chová dan˘m zpÛsobem.

Mistrovství v písmu – Matou‰ 5:14–16

1. Jak mÛÏeme podle 3. Nefiho 18:24 svítit sv˘m svûtlem druh˘m?

2. Napi‰te dva konkrétní zpÛsoby, jak podle va‰eho názoru

mÛÏete vy nebo nûjak˘ vá‰ vrstevník b˘t „svûtlem“, aniÏ by

se druzí domnívali, Ïe si o sobû myslíte, Ïe jste lep‰í neÏ oni. 

3. Proã byste podle Matou‰e 5:16 chtûli, aby ostatní vidûli va‰e

dobré skutky? 

Vy‰‰í zákon KristÛv

V‰imnûte si v Matou‰ovi 5:20, Ïe JeÏí‰ fiekl, Ïe spravedlivost Jeho

následovníkÛ musí b˘t vût‰í neÏ zákoníkÛ a farizeÛ. Je to z toho

dÛvodu, Ïe zákoníci a farizeové byli známí svou pfiísnou po-

slu‰ností tûch zásad v zákonû, které lidé mohli vidût. Nezajímali

se tolik o to, aby Ïili podle ducha zákona, kterého vidût nelze.

Poãínaje ver‰em 21 JeÏí‰ mluvil o rÛzn˘ch zákonech a tradicích

v zákonû MojÏí‰ovû. U kaÏdého zákona pak vysvûtlil, Ïe po ãle-

nech Jeho království se poÏaduje vût‰í spravedlivost. 

Do se‰itu si pfiekreslete níÏe uvedenou tabulku a porovnejte

„star˘“ zákon MojÏí‰Ûv s „nov˘m“ zákonem Kristov˘m. Ve

sloupci „Nov˘ zákon nebo mûfiítko“ uveìte, co fiekl JeÏí‰ o tom,

jak˘m zpÛsobem máme dodrÏovat dané pfiikázání. 

Nov˘ zákon nebo 
mûfiítko

„Ale jáÈ pravím vám...“ 

Star˘ zákon nebo 
mûfiítko

„Sly‰eli jste, Ïe fiíkáno
jest star˘m...“ 

Ver‰e
v Matou‰ovi 5

21–26

27–32

33–37

38–42

43–47

C

B

A
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Matou‰ 6 je pokraãováním JeÏí‰ova kázání na hofie. V této
kapitole JeÏí‰ zvlá‰È zdÛraznil poÏehnání, která vypl˘vají
z toho, kdyÏ dáme ve svém Ïivotû Pána na první místo a kdyÏ
Ho uctíváme, protoÏe Ho milujeme – ne proto, Ïe chceme,
aby si ostatní mysleli, Ïe jsme spravedliví. Rady ve ver‰ích
25–34 byly urãeny zvlá‰È novû povolan˘m apo‰tolÛm, a aã-
koli se tyto konkrétní rady nemusejí t˘kat nás v‰ech, kaÏd˘
ãlen Církve mÛÏe uplatÀovat zásady uvedené v tûchto ver‰ích.

Porozumûní písmÛm

Matou‰ 6

Studium písem
Pfii studiu Matou‰e 6 proveìte ãinnost C a jednu dal‰í ãinnost

(A nebo B). 

Najdûte vzor

Co bylo podobné v radách, které JeÏí‰ dal ohlednû dávání almu-

Ïen (Matou‰ 6:1–4), modlení se (v. 5–15) a drÏení pÛstu (v. 16–18)?

Co se z této opakující se my‰lenky dozvídáte o tom, co JeÏí‰

povaÏuje za opravdovou spravedlivost? 

Modlitba Pánû

Matou‰ 6:5–15 obsahuje nûkterá zcela základní JeÏí‰ova ponau-

ãení o modlitbû. Ver‰Ûm 9–13 se bûÏnû fiíká modlitba Pánû

(Otãená‰). Zamyslete se nad kaÏd˘m ver‰em v modlitbû a

napi‰te si do se‰itu, co se podle vás máme nauãit z dané ãásti

tohoto JeÏí‰ova pfiíkladu modlitby. Pro získání hlub‰ího porozu-

mûní si mÛÏete v PrÛvodci k písmÛm vyhledat hesla „Amen“ a

„Modlitba“ (str. 4–5, 93–94). 

B

A

Pilnû se varujte (v. 1) –

Dbejte na to

AlmuÏny (v. 1–4) – Pomoc

pro chudé

·koly (v. 2, 5) – Zde synago-

gy, místa uctívání a studia

Marnomluvní (v. 7) –

Opakující totéÏ znovu a zno-

vu tak, Ïe to postrádá jak˘ko-

li v˘znam

Pohané (v. 7) – Zde lidé, ktefií

nevûfií v pravého a Ïijícího

Boha

Poklésky (v. 14) – Hfiíchy

Po‰mufiují (v. 16) – ZpÛsobují,

Ïe vypadá nehezky

Mammon (v. 24) – Svûtské

bohatství

Pfiidati ku postavû své loket
jeden (v. 27) – Pfiidat na v˘‰ce

Pfiede (v. 28) – Vyrábí pfiízi

neboli vlákna pro tkaninu

DostiÈ má den na svém trá-
pení (v. 34) – Postarejte se o

dne‰ní práci a nedopusÈte,

aby vám problémy, které vi-

díte v budoucnu, zabránily

dosáhnout toho, ãeho mÛÏete

dosáhnout dnes. 

Matou‰ 6
Kázání na hofie, 2. ãást

Mistrovství v písmu – Matou‰ 6:24

1. UváÏíte-li, co JeÏí‰ fiekl v Matou‰ovi 6:24, jak se daná osoba

v kaÏdém ze tfií následujících pfiíkladÛ snaÏí slouÏit dvûma

pánÛm? Co by se nakonec v kaÏdé této situaci mohlo stát? 

a) Michal (18 let) se rozhodl vzít práci, která vyÏaduje, aby

pracoval kaÏdou nedûli, aby si tak mohl uspofiit peníze na

misii. 

b) Dana (16 let) fiíká, Ïe dûlá misionáfiskou práci tím, Ïe má

stálého pfiítele, kter˘ není ãlenem Církve. 

c) Bratr Novák (35 let) platí desátek a mimofiádné postní obûti

z penûz, které si vydûlává prodejem zboÏí, pfiiãemÏ se ne-

chová zcela ãestnû k zákazníkÛm. 

2. Jak mohou JeÏí‰ovy rady v Matou‰ovi 6:19–23, 33 pomoci vy-

fie‰it problém zmiÀovan˘ ve ver‰i 24? 

3. Co JeÏí‰ slíbil tûm, ktefií si Ho vybrali jako svého Pána? (Viz

Matou‰ 6:20, 22, 33.) 

Hladov˘ ãlovûk mÛÏe
pfiem˘‰let o jídle, mlu-
vit o jídle, dokonce se i
dívat na obrázky jídla,
ale nebude mu to nic
platné, dokud to jídlo
nesní. V této poslední
kapitole obsahující
Kázání na hofie JeÏí‰

uãil nûkolika dal‰ím vûcem a poté zdÛraznil, Ïe poÏehnání
plynoucí z Jeho uãení se nezískává jen tím, Ïe tomuto uãení
vûfiíme, Ïe ho studujeme nebo o nûm mluvíme, ale tím, kdyÏ
podle nûj Ïijeme. 

Porozumûní písmÛm

Matou‰ 7
Upozornûní: V této kapitole hledejte vysvûtlení v pfiekladu nûkte-

r˘ch ver‰Û od Josepha Smitha. 

Studium písem
Pfii studiu Matou‰e 7 proveìte tfii z níÏe uveden˘ch ãinností (A–E).

Kterou mûrou mûfiíte (v. 2) –

Tím, jak pomûfiujete

(posuzujete) 

Mecte (v. 6) – Házejte

ToÈ zajisté jest zákon i proro-
ci (v. 12) – Toto je to, ãemu uãí

písma (v podstatû Star˘ zákon)

Hltaví (v. 15) – Divocí, hladoví

Vyznám (v. 23) – ¤eknu

ZaloÏen (v. 25) – Postaven

„Po ovocích jejich poznáte je.“ 

Matou‰ 7
Kázání na hofie, 3. ãást

C
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Posuzování

1. Po pfieãtení Matou‰e 7:1–5 si shrÀte v se‰itû JeÏí‰ovo uãení

tím, Ïe doplníte sv˘mi slovy tyto vûty: 

a) Tak jak soudíte druhé, tak BÛh bude... 

b) NeÏ budete kritizovat druhé, mûli byste... 

2. V Matou‰ovi 7:1 zcela jasnû vidíme, co nemáme dûlat. Pfieãtûte

si pfieklad tohoto ver‰e od Josepha Smitha a zapi‰te si, co má-
me dûlat. Vysvûtlete, jak si myslíte, Ïe to mÛÏeme dûlat (dal‰í

vysvûtlení najdete v Matou‰ovi 7:15–20 a v Moronim 7:12–19). 

Jak˘ to má v˘znam? 

1. Jak má znalost toho, ãemu JeÏí‰ uãil v Matou‰ovi 7:7–11,

ovlivnit va‰e modlitby? 

2. Jaké dal‰í informace t˘kající se proseb Boha o poÏehnání se

nacházejí ve 3. Nefim 18:20 a v Nauce a smlouvách 50:28–29

a 88:64–65? 

Nakreslete obrázek

Nakreslete obrázek znázorÀující my‰lenky uvedené

v Matou‰ovi 7:13–14. Popi‰te jednotlivé ãásti svého obrázku. 

DÛleÏit˘ závûr

Moudr˘ ãlovûk staví na skále. 

1. Pojednání o stromech, o vstupu do království a o stavbû domÛ

v Matou‰ovi 7:16–27 má jednu hlavní my‰lenku neboli téma.

Jaká je to my‰lenka? 

2. Jak vám pfiíbûh v Matou‰ovi 7:24–27 pomáhá lépe porozumût

tomu, co je napsáno v Helamanovi 5:12? 

3. V pfiíbûhu o moudrém a bláhovém staviteli domÛ boufie udefiila

na oba domy, ale jen jeden zÛstal stát. Napi‰te nûco o tom, jak

vám Ïivot podle evangelia pomohl v nûjaké Ïivotní „boufii“. 

Co to pro mû znamená? 

Zapi‰te si nûco o tom, jak se chcete zlep‰it alespoÀ ve dvou ob-

lastech svého Ïivota tím, Ïe se budete snaÏit následovat JeÏí‰e

Krista na základû toho, co jste studovali v Kázání na hofie. 

Matou‰ 8–9
JeÏí‰ koná mnoho zázrakÛ

E

D

C

B

A Poté, co JeÏí‰ pronesl své velké Kázání na hofie, ‰el mezi lid,
uãil ho a také konal mnoho zázrakÛ. V Matou‰ovi 8–9 je
zaznamenáno nûkolik zázrakÛ, které JeÏí‰ vykonal, kdyÏ se
nacházel v oblasti poblíÏ Galilejského mofie. 

Jak˘ asi v˘znam mûly tyto zázraky? Star‰í Bruce R.
McConkie, kter˘ byl ãlenem Kvora dvanácti apo‰tolÛ, uãil,
Ïe i kdyÏ „ná‰ Pán [nejãastûji] bûhem své sluÏby kázal
evangelium království... a oznamoval v‰em lidem, co musejí
dûlat, aby získali pokoj v tomto Ïivotû a vûãn˘ Ïivot ve svûtû,
kter˘ pfiijde,“ Spasitel také konal zázraky jako „viditeln˘
dÛkaz pfied oãima v‰ech, vûfiících i nevûfiících, Ïe má vût‰í
moc, neÏ jakou mají smrtelníci. Tyto zázraky jsou tak fiíkajíc
osvûdãením, Ïe jeho slova jsou pravdivá“. (Mortal Messiah,
2:42; viz také Matou‰ 11:3–5.) Star‰í McConkie také uãil,
Ïe „zázraky samy o sobû neobracejí lidi k pravdû... Zázraky
ale mohou na upfiímného zájemce zapÛsobit takov˘m zpÛs-
obem, Ïe ho podnítí k tomu, aby podnikl kroky, které vedou
k vífie“. (Doctrinal New Testament Commentary, 2:81.) 

Pfii ãtení záznamu o zázracích, které JeÏí‰ vykonal
v Matou‰ovi 8–9, se zamyslete nad tím, ãemu vás uãí o
JeÏí‰ovi, a také nad tím, jak mohou jednotlivé zázraky posi-
lovat va‰i víru a povzbuzovat vás k tomu, abyste Mu plnûji
dÛvûfiovali. 

Události v Matou‰ovi 8–9 zaznamenané i na jin˘ch
místech
Matou‰ 8:1–4 – Marek 1:40–45; Luká‰ 5:12–16

Matou‰ 8:5–13 – Luká‰ 7:1–10

Matou‰ 8:14–15 – Marek 1:29–31; Luká‰ 4:38–39

Matou‰ 8:18–22 – Luká‰ 9:57–62

Matou‰ 8:23–27 – Marek 4:35–41; Luká‰ 8:22–25

Matou‰ 8:28–34 – Marek 5:1–20; Luká‰ 8:26–39

Matou‰ 9:1–17 – Marek 2:1–22; Luká‰ 5:17–39

Matou‰ 9:18–26 – Marek 5:21–43; Luká‰ 8:40–56

Matou‰ 9:35–38 – Luká‰ 10:2–3

Porozumûní písmÛm

Matou‰ 8

Malomocn˘, malomocenství
(v. 2–3) – Malomocenství se po-

uÏívá jako název pro rÛzné

nemoci kÛÏe, tkánû nebo nervÛ

(viz také PrÛvodce k písmÛm,

„Malomocenství“, str. 85) 

Setník (v. 5, 8, 13) – Velitel

v fiímské armádû, kter˘ byl

zodpovûdn˘ za sto vojákÛ

·lak (v. 6) – Nemoc, která

ãlovûka ochromila

Mdloby (v. 17) – Slabosti

Pfiimluvil (v. 26) – Pfiikázal,

aby pfiestaly
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Matou‰ 8:4 – Proã JeÏí‰ fiekl tûm, které uzdravil, aby
o tom nikomu nevypravovali? 
Viz „Porozumûní písmÛm“ t˘kající se Matou‰e 16:20 (str. 23).

Matou‰ 8:21–22 – Proã JeÏí‰ nechtûl nechat onoho
muÏe, aby pohfibil svého otce? 
Toto prohlá‰ení od star‰ího Bruce R. McConkieho nám pomáhá

porozumût tomu, proã JeÏí‰ vyzval onoho muÏe, aby Ho násle-

doval, místo aby ‰el pohfibít svého otce: „KdyÏ jsou lidé povoláni

Bohem skrze ducha zjevení, povoláni v‰emohoucí moudrostí to-

ho, kdo zná v‰echny vûci, pak tato povolání mají pfiednost pfied

v‰emi zájmy, které se s tímto povoláním nesluãují. Misionáfii,

ktefií jsou takto vyslaní, obvykle opou‰tûjí ve‰keré své osobní a

rodinné závazky. Blízcí lidé mohou odcházet, ale misionáfii zÛst-

ávají na svém místû a káÏou království BoÏí.“ (Doctrinal New
Testament Commentary, 1:304.) 

Je dÛleÏité pamatovat na to, Ïe bez ohledu na okolnosti máme

následovat Krista. 

Matou‰ 9

Studium písem
Pfii studiu Matou‰e 8–9 proveìte tfii z níÏe uveden˘ch ãinností

(A–D). 

Velké pfiíklady víry

1. V Matou‰ovi 8:5–13 je zazna-

menán pfiíbûh o veliteli fiím-

ské armády – o pohanovi,

nikoli Izraelitovi – kter˘

hledal pomoc u Spasitele.

Spasitel ve ver‰i 10 porovná-

val setníkovu víru s vírou

tehdej‰ích IzraelitÛ. Co o jeho

vífie fiekl? 

2. Na základû toho, co jste se

doãetli v Matou‰ovi 8:5–9,

vysvûtlete, jak pfiinejmen‰ím

dvûma zpÛsoby setník pro-

kázal pozoruhodnou víru. 

3. Jak˘m zpÛsobem Ïena

v Matou‰ovi 9:20–22 a muÏ

v Matou‰ovi 9:27–29 projevili

svou víru? 

A

Do mûsta svého (v. 1) – Do

Kafarnaum

Rouhá se (v. 3) – Hovofií neu-

ctivû o tom, co je posvátné

Syn ãlovûka (v. 6) – Syn

muÏe. JeÏí‰ sám sebe naz˘val

Synem muÏe, protoÏe je

Synem Boha Otce, a jedno

z jmen Nebeského Otce je

„MuÏ Svatosti“ (viz MojÏí‰

6:57). JeÏí‰ je proto „Syn

MuÏe Svatosti“. 

Na cle (v. 9) – Na místû, kde

se vybíraly danû

Stolili (v. 10) – Jedli u stolu

Celní (v. 10–11) – V˘bûrãí daní

Synové Ïenichovi (v. 15) –

Svatební hosté

Îenich (v. 15) – Îenich je ãas-

to symbolem Krista a Ïena

symbolem Církve. 

Trubaãi (v. 23) – Lidé hrající

na hudební nástroje

Syn DavidÛv (v. 27) – Zvlá‰tní

jméno, které ukazuje, Ïe tito

lidé vûfiili, Ïe JeÏí‰ je potom-

kem krále Davida a Ïe má b˘t

jejich králem neboli Mesiá‰em

neboli Kristem

4. Vyberte si nûjakou oblast ve svém Ïivotû nebo nûjaké uãení

evangelia, v nûmÏ byste chtûli mít více víry. Jak vám mÛÏe

pfiíklad setníka, Ïeny a onûch dvou muÏÛ pomoci prohloubit

víru v dané oblasti? 

„Asi ten nejvût‰í zázrak“ 

Star‰í John A. Widtsoe, kter˘ byl ãlenem Kvora dvanácti apo‰tolÛ,

fiekl: „Dospûl jsem k tomu, Ïe asi ten nejvût‰í zázrak v evangeliu

Pána JeÏí‰e Krista je promûna, ke které dochází v muÏi nebo Ïe-

nû, ktefií s vírou pfiijímají pravdu evangelia a ktefií pak podle ní

Ïijí... KdyÏ pfiicházejí nové a vût‰í pravdy, kdyÏ se porozumûní

tûmto pravdám prohlubuje díky tomu, Ïe je pfiijímáme a Ïijeme

podle nich, promûÀujeme se z obyãejn˘ch lidí v lidi, ktefií mají

novou moc a moÏnosti.“ (Conference Report, Apr. 1952, 34.) 

Kter˘ z pfiíbûhÛ v Matou‰ovi 9 je podle va‰eho názoru asi

nejlep‰ím pfiíkladem onoho zázraku, o kterém mluvil star‰í

Widtsoe? Proã? 

Kdy zajít za lékafiem? 

1. Kdo podle Matou‰e 9:10–12 potfiebuje lékafie? 

2. Jak vám mohou tyto ver‰e pomoci ve va‰em duchovním rÛstu?

3. Jak vám mohou pomoci, kdyÏ se snaÏíte pomáhat nûjakému

ãlovûku stát se ãlenem Církve nebo se vrátit do aktivity? 

Je zapotfiebí dûlníkÛ

1. Co JeÏí‰ podle Matou‰e 9:36–38 pociÈoval? Proã mûl takové

pocity? 

2. Napi‰te smy‰len˘ novinov˘ inzerát, ve kterém budete nabízet

lidem, aby se pfiihlásili na tuto „práci“, o níÏ JeÏí‰ mluvil

v Matou‰ovi 9:36–38. Do inzerátu zahrÀte schopnosti a vlast-

nosti, které by podle va‰eho názoru JeÏí‰ poÏadoval po tûch,

ktefií s Ním slouÏí. 

Na konci Matou‰e 9 JeÏí‰ prohlásil, Ïe potfiebuje pomoc pfii
uskuteãÀování velikého díla, které On pfii‰el vykonat. 

V dÛsledku toho povolal dvanáct muÏÛ jako apo‰toly – tento
titul znamená „vyslan˘“. Na rozdíl od jin˘ch uãedníkÛ,
ktefií byli vysláni na misii nebo slouÏili v jin˘ch církevních
povoláních, JeÏí‰ povolal tyto muÏe jako zvlá‰tní zástupce a
svûdky o Nûm a dal jim zvlá‰tní klíãe a moc jednat a mluvit
Jeho jménem. (Dal‰í informace najdete v PrÛvodci k písmÛm
pod heslem „Apo‰tol“, str. 7.) Také jim dal zvlá‰tní povûfiení
neboli pokyny, o nichÏ ãteme v Matou‰ovi 10. Aãkoli bylo
toto poselství pÛvodnû pfiedáno dvanácti apo‰tolÛm, kdokoli,
kdo je povolán slouÏit, aby jako zástupce Pána uãil Jeho
evangeliu, se mÛÏe pouãit ze zásad obsaÏen˘ch v této kapitole.

Matou‰ 10
Pokyny dvanácti apo‰tolÛm

D

C

B
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Události v Matou‰ovi 10 zaznamenané i na jin˘ch
místech
Matou‰ 10:1–4 – Marek 3:13–19; Luká‰ 6:12–16

Porozumûní písmÛm

Matou‰ 10

Matou‰ 10:38 – „KdoÏ nebéfie kfiíÏe svého a nenásleduje
mne, neníÈ mne hoden“ 
Aãkoli tento ver‰ a ver‰e, které mu bezprostfiednû pfiedcházejí i

které po nûm následují, se zdají b˘t velmi tvrdé a nároãné pro ty,

ktefií následují JeÏí‰e, jsou pro nûkteré obrácené do Církve zcela

zásadní. President Gordon B. Hinckley vyprávûl o jednom tako-

vém obráceném. Byl to vojensk˘ námofiní dÛstojník z nekfiesÈanské

zemû, kter˘ byl na v˘cviku ve Spojen˘ch státech. Bûhem pobytu

ve Spojen˘ch státech se seznámil s Církví a rozhodl se dát pokfitít.

NeÏ se vrátil domÛ, setkal se s presidentem Hinckleym, kter˘

pak vyprávûl o jejich rozhovoru: 

„¤ekl jsem: ,Va‰i krajané nejsou kfiesÈané. Co se stane, kdyÏ se

vrátíte domÛ jako kfiesÈan, a obzvlá‰tû jako mormonsk˘ kfiesÈan?‘

Jeho tváfi se zasmu‰ila a odpovûdûl: ,Moje rodina bude zklamaná.

Asi mû vydûdí a budou povaÏovat za mrtvého. Pokud jde o

mou budoucnost a mé povolání, v‰echny pfiíleÏitosti mohou b˘t

pfiedem vylouãené.‘ 

Zeptal jsem se: ,Jste ochoten zaplatit tak velikou cenu za

evangelium?‘ 

hÛlkahÛlkaopasekopasekmo‰namo‰na

Pfiíjmím (v. 3) – Pfiíjmením

DÛm Izraelsk˘ (v. 6) –

Potomci Izraele (Jákoba) 

Opasek (v. 9) – Opasek s ka-

psami pro peníze

Hodn˘ (v. 11, 13) – Poãestn˘,

úctyhodn˘

Lehãeji bude (v. 15) – Trest

bude men‰í

Vystfiíhejte se (v. 17) –

Vyvarujte se

Setrvá (v. 22) – Vytrvá

Belzebubem (v. 25) – ëáblem

Jeho tmavé oãi, zvlhlé slzami, se zaleskly z jeho pohledné snûdé

tváfie a odpovûdûl: ,Není to snad pravda?‘ 

Zastydûl jsem se za svou otázku a odvûtil jsem: ,Ano, je to pravda.‘

NaãeÏ fiekl: ,Na ãem jiném tedy záleÏí?‘“ („It’s True, Isn’t It?“,

Ensign, July 1993, 2.) 

Studium písem
Pfii studiu Matou‰e 10 proveìte dvû z níÏe uveden˘ch ãinností

(A–C). 

Dvanáct apo‰tolÛ

Napi‰te jména dvanácti apo‰tolÛ uveden˘ch v Matou‰ovi 10:2–4.

Pak vyhledejte kaÏdé jméno v PrÛvodci k písmÛm a na základû

toho, co je v prÛvodci napsáno, napi‰te o jednotliv˘ch apo‰tolech

alespoÀ jednu informaci. 

V˘zvy a zaslíbení pro misionáfie

1. Projdûte si Matou‰e 10:17–18, 22–25 a napi‰te alespoÀ tfii tûÏ-

kosti, o nichÏ se JeÏí‰ zmínil, Ïe se s nimi Jeho apo‰tolové set-

kají, kdyÏ pÛjdou kázat evangelium. 

2. Zeptejte se nûkoho, kdo slouÏil na misii, zda na své misii ne-

zaÏil nûkterou z tûÏkostí, které jste si napsali. Pokud b˘val˘

misionáfi/misionáfika zaÏili nûkterou tûÏkost, napi‰te si vedle

ní „X“. PoÏádejte tohoto b˘valého misionáfie/misionáfiku, aby

vám vyprávûl o nûkterém záÏitku i o pocitech, které pfii tom

mûl. Zapi‰te si do se‰itu nûco z toho, co jste se dozvûdûli. 

3. Co by podle JeÏí‰ova zaslíbení v Matou‰ovi 10:19–20, 26–33

mohlo pomoci lépe sná‰et tûÏkosti, které jste uvedli v˘‰e? 

Jak je to moÏné? 

V Matou‰ovi 10:34–39 pronesl JeÏí‰ tfii rÛzná prohlá‰ení, která se

zdají b˘t v protikladu s tím, co obvykle povaÏujeme za správné.

¤ekl, Ïe nepfii‰el pfiinést pokoj, ale meã (viz v. 34), Ïe rozdûluje

rodiny proti sobû (viz v. 35–37) a Ïe jedin˘m zpÛsobem, jak získat

svou du‰i, je ztratit ji (viz v. 39). 

1. Víme, Ïe evangelium JeÏí‰e Krista pfiiná‰í pokoj tûm, ktefií podle

nûj Ïijí (viz Jan 14:27). Pfieãtûte si také Matou‰e 10:16–18;

24:6–10; Skutky 12:1–2 a Nauku a smlouvy 76:28–29 a uveìte,

kdy je JeÏí‰ovo prohlá‰ení v Matou‰ovi 10:34 také pravdivé. 

2. Víme, Ïe jedním ze zámûrÛ evangelia je peãetit rodiny, aby byly

spolu navÏdy. V jaké situaci je JeÏí‰ovo prohlá‰ení v Matou‰ovi

10:35–37 pravdivé? 

3. Jak mÛÏe ãlovûk najít svou du‰i tím, Ïe ji ztratí? 

Jan Kfititel obdrÏel dÛleÏité poslání pfiipravovat cestu pro
JeÏí‰e Krista. Toto poslání naplnil tím, Ïe 1) kázal o pravé
podstatû a v˘znamu zákona MojÏí‰ova; 2) uãil lidi, aby ãinili

Matou‰ 11
„PoìteÏ ke mnû“ 

C

B

A
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pokání, dali se pokfitít a pfiipravovali se na pfiijetí dal‰í pravdy
a dal‰ích poÏehnání od pfiicházejícího Mesiá‰e; a 3) svûdãil o
tom, Ïe JeÏí‰ Kristus je zaslíben˘m Mesiá‰em. Nûktefií Janovi
následovníci, ktefií mu byli velmi oddaní, si zfiejmû stále ne-
byli jisti tím, zda je JeÏí‰ skuteãnû Mesiá‰em neboli Kristem.
Praví proroci nás vÏdy smûrují ke Kristu a povzbuzují nás,
abychom k Nûmu pfii‰li. Vyhledejte, jak Jan pomohl sv˘m
následovníkÛm, aby na‰li JeÏí‰e a následovali Ho. 

Jan Kfititel – více neÏ prorok

Matou‰ 11 také obsahuje jednu z nejvût‰ích v˘zev, kterou
sám Spasitel pronesl – abychom pfii‰li k Nûmu. 

Události v Matou‰ovi 11 zaznamenané i na jin˘ch
místech
Matou‰ 11:2–19 – Luká‰ 7:18–35

Matou‰ 11:20–24 – Luká‰ 10:12–15

Matou‰ 11:25–27 – Luká‰ 10:21–22

Porozumûní písmÛm

Matou‰ 11

KdoÏ se nehor‰í na mnû (v.

6) – Kdo se nestydí za to, co

dûlám nebo fiíkám

Kdo jest nejmen‰í v králov-
ství nebeském (v. 11) – Ten,

koho (náboÏen‰tí pfiedstavite-

lé) povaÏují za nejménû dÛl-

eÏitého; JeÏí‰ mluvil o sobû

Násilí trpí (v. 12) – Je vysta-

ven pronásledování a odporu

Eliá‰ (v. 14) – Viz PrÛvodce

k písmÛm, str. 33

Ospravedlnûna jest mou-
drost od synÛ sv˘ch (v. 19) –

Moudrost je prokázána jako

pravdivá skrze skutky nebo

ãiny

Pfiimlouvati (v. 20) –

Kritizovat, kárat

V Ïíni a v popele (v. 21) –

Îidé si oblékali obleãení vy-

robené z hrubé látky utkané

z velbloudí nebo kozí srsti a

sypali si popel na hlavu na

znamení toho, Ïe truchlili ne-

bo ãinili pokání. 

K nebi vyv˘‰eno (v. 23) –

Naplnûno p˘chou

ObtíÏeni jste (v. 28) – Nesete

tûÏk˘ náklad

Jho pro taÏná zvífiata

Matou‰ 11:7–11 – „Mezi syny Ïensk˘mi nepovstal vût‰í
nad Jana Kfititele“ 
Prorok Joseph Smith fiekl: 

„Proã byl Jan povaÏován za jednoho z nejvût‰ích prorokÛ? Jeho

velikost nemohla spoãívat na jeho zázracích. 

Zaprvé – bylo mu svûfieno boÏské poslání pfiipravovat cestu

pfied tváfií Pánû. Komu jinému, pfiedtím nebo od té doby, byla

dána taková dÛvûra? Nikomu. 

Zadruhé – bylo mu svûfieno dÛleÏité poslání a bylo to od nûj vy-

Ïadováno, aby pokfitil Syna MuÏe. Kdo jin˘ mûl tu ãest to udûlat?

Kdo jin˘ mûl tak velkou v˘sadu nebo ãest? Kdo jin˘ vedl Syna

BoÏího do vod kfitu a mûl tu v˘sadu zfiít Ducha Svatého sestu-

pujícího v podobû holubice, ãi spí‰e ve znamení holubice, na svû-

dectví toho, co bylo vykonáno... 

Zatfietí – Jan byl v té dobû jedin˘m zákonn˘m vykonavatelem

záleÏitostí království, které bylo tehdy na zemi, a mûl klíãe mo-

ci... Tyto tfii dÛvody ho ãiní nejvût‰ím prorokem, kter˘ se narodil

z Ïeny.“ (Teachings of the Prophet Joseph Smith, 275–276.) 

Studium písem
Pfii studiu Matou‰e 11 proveìte ãinnosti A a B. 

Podejte zprávu

V Matou‰i 11:1–19 se vypráví o dvou uãednících Jana Kfititele,

ktefií se pfii‰li podívat, co JeÏí‰ dûlá a ãemu uãí. JeÏí‰ jim fiekl,

aby se vrátili k Janovi a fiekli mu, co vidûli a sly‰eli. Na základû

toho, co jste si pfieãetli v tûchto devatenácti ver‰ích, si zapi‰te tfii

vûci, které byste fiekli Janovi, kdybyste se k nûmu vrátili spoleãnû

s onûmi dvûma muÏi. ZahrÀte mezi to zázraky, které byste vidûli,

a pravdy, které byste sly‰eli JeÏí‰e uãit. 

„PoìteÏ ke mnû“ 

1. Poté, co JeÏí‰ vyfikl tresty, které pfiijdou na zlovolné lidi, ktefií

Ho zavrhli (viz Matou‰ 11:20–24), co slíbil v Matou‰ovi

11:28–30 tûm, ktefií se od Nûho uãí a ktefií Ho poslouchají? 

2. O jaké práci a o jak˘ch tûÏk˘ch bfiemenech podle vás JeÏí‰

mluvil v Matou‰ovi 11:28? 

3. Nûktefií lidé si myslí, Ïe to, co po nás JeÏí‰ Ïádá, je bfiímû.

Z níÏe uvedeného seznamu vyberte tfii pfiikázání nebo povin-

nosti, které by nûktefií mohli povaÏovat za tûÏké bfiímû, a vy-

svûtlete, proã si myslíte, Ïe jsou pro ty, ktefií následují Krista,

bfiemenem lehk˘m. 

• Placení desátku 

• Chození na shromáÏdûní na tfii hodiny kaÏd˘ t˘den

• Chození na semináfi

• PÛst

• SluÏba na misii

• Zachovávání morální ãistoty

B

A

Bfiímû (v. 30) – Nûco, co ãlo-

vûk nese; povinnosti, závazky

Jho (v. 29–30) – Dfievûn˘ rám,

díky nûmuÏ mohla zvífiata

nebo lidé snadnûji nést nákla-

dy nebo bfiemena
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NeÏ zaãnete ãíst Matou‰e 12, je uÏiteãné vûdût, Ïe v JeÏí‰ovû
dobû mûli Ïidov‰tí rabíni k zákonu MojÏí‰ovu pfiidanou fiadu
sloÏit˘ch pravidel naz˘van˘ch ustanovení star‰ích (viz
Marek 7:5–9). Tyto zákony nepfii‰ly od Pána a mnohé z nich
byly dosti absurdní – napfiíklad pravidlo, Ïe uzdravování
bûhem sabatu je „práce“ a tudíÏ to bylo zakázáno. Farizeové,
nejvlivnûj‰í náboÏenská skupina v JeÏí‰ovû dobû, velmi pfiísnû
dodrÏovali tato ustanovení a povaÏovali je za dÛleÏitûj‰í neÏ
slova prorokÛ. Pfii ãtení Matou‰e 12 vûnujte pozornost tomu,
co se stalo, kdyÏ se JeÏí‰ovo uãení postavilo proti tûmto
ustanovením. 

Události v Matou‰ovi 12 zaznamenané i na jin˘ch
místech
Matou‰ 12:1–8 – Marek 2:23–28; Luká‰ 6:1–5

Matou‰ 12:9–14 – Marek 3:1–6; Luká‰ 6:6–11

Matou‰ 12:24–32 – Marek 3:22–29

Matou‰ 12:38–42 – Luká‰ 11:29–32

Matou‰ 12:43–45 – Luká‰ 11:24–26

Matou‰ 12:46–50 – Marek 3:31–35; Luká‰ 8:19–21

Porozumûní písmÛm

Matou‰ 12

Nepotupovali byste nevin-
n˘ch (v. 7) – Nefiíkali byste,

Ïe JeÏí‰ poru‰il zákon, kdyÏ

ho ve skuteãnosti neporu‰il

Uschlou (v. 10) – Nemohoucí,

zmrzaãenou nebo zakrnûlou

Syn DavidÛv (v. 23) – Mesiá‰

Pobrati, obloupiti (v. 29) –

Ukrást, vykrást

Rouhání (v. 31) – Zlofieãení

nebo vysmívání se tomu, co

je posvátné

Pokolení je‰tûrãí (v. 34) –

Zlovolní lidé

Z kaÏdého slova prázdného
(v. 36) – I z kaÏdé maliãkosti

nebo lehkomyslnosti, kterou

ãlovûk vysloví

JeÏí‰ vzhlíÏel k Bohu, farizeové
vzhlíÏeli ke sv˘m ustanovením. 

Ustanovení
star‰ích

BÒH

JeÏí‰ Farizeové

BÒH

Matou‰ 12
Farizeové odporují JeÏí‰ovi

Matou‰ 12:3–6 – Vysvûtlení toho, co je správné nebo
‰patné bûhem sabatu
Farizeové nafikli JeÏí‰ovy uãedníky z toho, Ïe pracují o sabatu,

kdyÏ si utrhli nûkolik obiln˘ch klasÛ a jedli je, zatímco ‰li

s JeÏí‰em. JeÏí‰ pouÏil tyto dva pfiíklady, aby ukázal, Ïe Jeho

uãedníci dodrÏovali zákon MojÏí‰Ûv, i kdyÏ poru‰ili ustanovení,

o kter˘ch se farizeové domnívali, Ïe jsou dÛleÏitûj‰í (viz úvod

k Matou‰ovi 12 v˘‰e): 

• David a jeho muÏi

jedli chrámov˘ chléb,

ale niãím se neprovi-

nili, protoÏe konali

Pánovu práci (viz 1.

Samuelova 21:1–6). 

• Chrámoví knûÏí mu-

sejí v chrámu o sabatu

dûlat rÛzné vûci, které

by byly protizákonné

kdekoli jinde. 

Matou‰ 12:18–20 – Izaiá‰ovo proroctví
Smysl tohoto proroctví spoãívá v tom, Ïe Mesiá‰ nebude reagovat,

aby soudil ty, ktefií jsou proti Nûmu, dokud nedokonãí své dílo.

Symboly pouÏité ve ver‰i 20 se t˘kají vûcí, které mÛÏe snadno

udûlat kdokoli (dolomit nalomenou rostlinu nebo dohasit oheÀ,

kter˘ jiÏ témûfi vyhasl), ale Mesiá‰ neudûlá to, co by mohl snadno

udûlat (potrestat své nepfiátele), dokud nebude Jeho dílo

dokonãeno. 

Matou‰ 12:31–32 – Co je to „rouhání proti Duchu
[Svatému]“? 
Prorok Joseph Smith vysvûtlil: „V‰echny hfiíchy budou odpu‰tû-

ny, kromû hfiíchu proti Duchu Svatému; neboÈ JeÏí‰ spasí v‰echny

kromû synÛ zatracení. Co musí ãlovûk udûlat, aby se dopustil

neprominutelného hfiíchu? Musí obdrÏet Ducha Svatého, nebesa

mu musejí b˘t otevfiena a on musí poznat Boha, a potom proti

Nûmu zhfie‰it. Poté, co ãlovûk zhfie‰il proti Duchu Svatému, není

jiÏ pro nûho Ïádné pokání. Musí fiíci, Ïe slunce nesvítí, i kdyÏ ho

vidí; musí popfiít JeÏí‰e Krista, kdyÏ mu byla otevfiena nebesa,

a popfiít plán spasení, zatímco má oãi otevfiené vÛãi pravdivosti

tohoto plánu; a od onoho okamÏiku zaãíná b˘t nepfiítelem. To je

pfiípad mnoha odpadlíkÛ od Církve JeÏí‰e Krista Svat˘ch po-

sledních dnÛ.“ (Teachings of the Prophet Joseph Smith, 358.) 

Studium písem
Pfii studiu Matou‰e 12 proveìte dvû z níÏe uveden˘ch ãinností

(A–C). 

Sabatní den

V Matou‰ovi 12, ve ver‰ích 1–9 a 10–14, se pí‰e o dvou rÛzn˘ch

situacích, kdy farizeové nafikli JeÏí‰e a Jeho uãedníky z toho, Ïe

nesvûtí sabatní den. Zapi‰te si jednu my‰lenku z kaÏdé situace,

která vám pomÛÏe sabatní den svûtit. Také si zapi‰te, co díky

tûmto my‰lenkám udûláte jinak nebo lépe. 

A

Vydadí poãet (v. 36) – Budou

se zodpovídat

Spravedliv bude‰ (v. 37) –

Bude‰ posouzen jako dobr˘
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ZáleÏí na tom, jak se na to díváte

1. âím se reakce farizeÛ poté, co JeÏí‰ vykonal zázrak zazname-

nan˘ v Matou‰ovi 12:22, li‰ila od reakce ostatních lidí? (Viz

v. 23–24.) 

2. Co myslíte, proã dvû skupiny lidí, ktefií vidûli stejnou událost,

mohly mít tak rozdíln˘ názor? (Viz v. 14.) 

3. Jak JeÏí‰ zareagoval na to, co o Nûm farizeové fiekli ve ver‰i

24? (Viz v. 25–29.) 

Následujte JeÏí‰Ûv pfiíklad

V Matou‰ovi 12 je zaznamenáno pfiedev‰ím to, jak JeÏí‰ jednal

s tûmi, ktefií byli proti Nûmu. Vyberte si proto nûco z toho, co

JeÏí‰ v této kapitole udûlal nebo co fiekl, co byste podle vás mohli

pouÏít pfii jednání s lidmi, ktefií jsou proti Církvi. Vysvûtlete, jak

byste to pouÏili. 

V Matou‰ovi 13 JeÏí‰ uãil lid pomocí krátk˘ch pfiíbûhÛ, kte-
r˘m se fiíká podobenství. Ponauãení skryté v podobenstvích
umoÏnilo JeÏí‰ovi, aby odhalil velké pravdy tûm, ktefií byli
správnû duchovnû naladûni, a zároveÀ aby skryl tyto pravdy
pfied tûmi, ktefií na nû pfiipraveni nebyli. I ti, ktefií jsou
duchovnû pfiipraveni, musejí pfiemítat a modlit se, aby
Spasitelov˘m podobenstvím porozumûli plnû. A to je ve
skuteãnosti poÏehnání, protoÏe kdyÏ pfiijímáme odpovûdi
skrze Ducha, obvykle si je pamatujeme lépe a déle (viz také
PrÛvodce k písmÛm, „Podobenství“, str. 123). 

KdyÏ se snaÏíte pochopit v˘znam podobenství, mûjte na
mysli tento proces skládající se ze tfií krokÛ: 

1. Najdûte hlavní body podobenství. Uveìte pfiedmûty
nebo osoby, o nichÏ podobenství pojednává, co se stalo a
jaké z toho vyplynuly dÛsledky. 

2. Hledejte vodítka k v˘kladu. Mezi tato vodítka mohou
patfiit slova „podobno jest“, která JeÏí‰ pronesl; kfiíÏové
odkazy v písmech; situace nebo otázka, která vyvolala da-
né podobenství, a také to, co víte o lidech, kter˘m bylo
podobenství fieãeno. 

3. Porovnávejte. Pfii pfiem˘‰lení o v˘kladu podobenství je
uÏiteãné zapisovat si své poznatky. Pokládejte si otázky
t˘kající se vztahu lidí a pfiedmûtÛ v podobenství a pak se
snaÏte si odpovûdi na tyto otázky zapsat. 

Události v Matou‰ovi 13 zaznamenané i na jin˘ch
místech
Matou‰ 13:1–23 – Marek 4:1–20; Luká‰ 8:4–15

Matou‰ 13:31–32 – Marek 4:30–32

Matou‰ 13:54–58 – Marek 6:1–6

Matou‰ 13
Podobenství

C

B Porozumûní písmÛm

Matou‰ 13

Studium písem
Pfii studiu Matou‰e 13 proveìte ãinnost A nebo B. 

Podobenství o rozsévaãi

VyloÏte dal‰í podobenství

Pán nám v písmech ãastokrát fiíká, abychom se nebáli, ale
mûli víru v Nûho a v Jeho úmysly (viz napfi. Izaiá‰ 41:13;
Marek 5:36; NaS 6:34–36). KdyÏ jednáme ve strachu, ãasto

Matou‰ 14
„Nebojte se“ 

Vyberte si jedno z níÏe uveden˘ch podobenství nebo skupin

podobenství: 

• Podobenství o koukolu (Matou‰ 13:24–30) 

• Podobenství o hofiãiãném zrnu a o kvasu (Matou‰ 13:31–33) 

• Podobenství o pokladu a o drahocenné perle (Matou‰ 13:44–46)

• Podobenství o vr‰i (síti) evangelia (Matou‰ 13:47–50) 

Pfieãtûte si pozornû podobenství, pouÏijte námûty pro v˘klad

podobenství uvedené v úvodu této kapitoly a pak napi‰te,

co si myslíte, Ïe Pán uãil o svém království. 

B

1. Podobenství v Matou‰ovi 13:3–8 se ãasto fiíká podobenství o

rozsévaãi, ale proã by se mu také mohlo fiíkat podobenství o

rÛzn˘ch druzích pÛdy? 

2. Na základû informací uveden˘ch v Matou‰ovi 13:3–8, 18–23

nakreslete do svého deníku ãtyfii obrázky znázorÀující to, co

se stalo se semeny v jednotliv˘ch typech pÛdy. Vedle kaÏdého

obrázku vysvûtlete, co jste nakreslili a co to symbolizuje. 

3. Îádná pÛda v tomto podobenství nemusela zÛstat taková, jaká

byla. Pro kaÏd˘ typ pÛdy popi‰te, co by bylo potfieba udûlat,

aby se z ní stalo místo pro pûstování zdrav˘ch rostlin pfiiná-

‰ejících plody. Také popi‰te, co toto zúrodnûní pÛdy mÛÏe

symbolizovat ve va‰em Ïivotû, kdyÏ se snaÏíte rÛst duchovnû.

A

Podlé cesty (v. 4, 19) – Na tvr-

dou pÛdu, po které se chodilo

Ztuãnûlo (v. 15) – Zatvrdilo se

a znecitlivûlo

Jest ãasn˘ (v. 21) – Na nûjak˘

ãas trvá

SsouÏení (v. 21) – SouÏení,

potíÏe

Oklamávání zboÏí (v. 22) –

Oklamání bohatstvím

Koukol (v. 25–30) – Plevel

(viz také PrÛvodce k písmÛm,

„Koukol“, str. 75) 

Nepravost (v. 41) – Hfiích

·kfiipení zubÛ (v. 42, 50) –

Skfiípûní zubÛ

Uãitel umûl˘ v království
(v. 52) – Uãitel (badatel v pís-

mech) vyuãen˘ o království

Zhor‰ili se na nûm (v. 57) –

Pohor‰ovali se nad ním
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dûláme chyby, ale kdyÏ jednáme s vírou, máme sílu toho
zvládnout mnohem více, neÏ bychom toho zvládli jen vlast-
ními silami. Zamûfite se na to, jak se projevuje strach nebo
víra v pfiíbûzích v Matou‰ovi 14 a jak v tûchto pfiíbûzích
strach nebo víra lidi ovlivÀovala. 

Události v Matou‰ovi 14 zaznamenané i na jin˘ch
místech
Matou‰ 14:1–12 – Marek 6:14–29

Matou‰ 14:13–33 – Marek 6:30–52; Luká‰ 9:10–17; Jan 6:1–21

Matou‰ 14:34–36 – Marek 6:53–56

Porozumûní písmÛm

Matou‰ 14

Matou‰ 14:3–4 – „Neslu‰í tobû míti jí“ 
Viz „Porozumûní písmÛm“ t˘kající se Marka 6:17–19 (str. 42). 

Matou‰ 14:22–33 – Petr kráãí po vodû
President Howard W. Hunter vyprávûl pfiíbûh uveden˘

v Matou‰ovi 14:22–33 a poté fiekl: 

„Pevnû vûfiím, Ïe pokud bychom jako jednotlivci, jako rodiny,

obce a národy mohli, jako Petr, upfiít svÛj zrak na JeÏí‰e, mohli

bychom i my triumfálnû kráãet po vzdouvajících se vlnách nevíry

a mohli bychom zÛstat nezastra‰ení uprostfied zvedajících se

vûtrÛ pochybností. Odvrátíme-li ale zrak od toho, v nûhoÏ musíme

vûfiit – a je tak snadné se odvrátit a svût je k tomu tolik pokou-

‰en – hledíme-li na moc a zufiivost onûch stra‰liv˘ch a niãiv˘ch

ÏivlÛ kolem nás spí‰e neÏ k tomu, kter˘ nám mÛÏe pomoci a

mÛÏe nás zachránit, pak se nevyhnutelnû potopíme v mofii

konfliktÛ, bolesti a zoufalství. 

Modlím se, abychom v takov˘ch chvílích, kdy máme pocit, Ïe

nás povodnû stáhnou dolÛ a Ïe hlubiny pohltí zmítající se loìku

na‰í víry, vÏdy sly‰eli, uprostfied boufie a temnoty, ona sladká

slova Spasitele svûta: ,[Buìte dobré mysli; jsem to já;] nebojte se.‘

(Matou‰ 14:27.)“ (Conference Report, Oct. 1992, 24; nebo Ensign,
Nov. 1992, 19.) 

Pfiinutil (v. 22) – ¤ekl jim, na-

léhavû je poÏádal

Vítr odporn˘ (v. 24) – Protivítr

Tuh˘ (v. 30) – Siln˘

Podolka (v. 36) – Okraje, cípu

Studium písem
Pfii studiu Matou‰e 14 proveìte ãinnost A. 

ChÛze po vodû

Zodpovûzte tyto otázky t˘kající se Matou‰e 14:22–33: 

1. Co dûlal JeÏí‰, zatímco uãedníci byli na lodi? 

2. Jaká byla první reakce uãedníkÛ, kdyÏ vidûli, Ïe JeÏí‰ kráãí

smûrem k nim po vodû? 

3. Co o Petrovi vypovídá jeho reakce? 

4. Proã se podle Matou‰e Petr zaãal topit? 

5. Co Petr udûlal, kdyÏ se zaãal topit? 

6. Jak mÛÏe PetrÛv záÏitek symbolizovat va‰i snahu pfiijít ke

Kristu? 

Ustanovení star‰ích, o kter˘ch se jiÏ mluvilo, byla systémem
sloÏit˘ch pfiídavkÛ k zákonu MojÏí‰ovu, jeÏ Ïidov‰tí vedoucí
pfiedstavitelé bûhem let vytvofiili. Aãkoli byly zámûry ve-
doucích pfiedstavitelÛ dobré, tyto pfiídavky se nakonec staly
pro Îidy dÛleÏitûj‰ími neÏ samotn˘ zákon – a zcela jistû
dÛleÏitûj‰í neÏ duch zákona. Jeden z tûchto pfiídavkÛ k zákonu
se t˘kal obfiadného um˘vání pfied jídlem. Nebylo to prosté
umytí z hygienick˘ch dÛvodÛ, ale Ïidov‰tí vedoucí urãili
konkrétní zpÛsoby, jak se m˘t. KdyÏ byli JeÏí‰ovi uãedníci
nafiãeni z poru‰ování tohoto ustanovení star‰ích, JeÏí‰ situaci
vyuÏil jako pfiíleÏitost k v˘uce. Pfii ãtení se zamûfite na to,
jaké pravdivé zásady podle JeÏí‰ov˘ch slov Îidé opomíjeli,
protoÏe se soustfiedili na svá ustanovení (tradice). Pfii ãtení
Matou‰e 15 také vyhledejte dal‰í zázraky, které JeÏí‰ vykonal.

Události v Matou‰ovi 15 zaznamenané i na jin˘ch
místech
Matou‰ 15:1–31 – Marek 7:1–37

Matou‰ 15:32–39 – Marek 8:1–10

Porozumûní písmÛm

Matou‰ 15

To, ãímÏ by tobû ode mne
pomoÏeno b˘ti mohlo (v. 5) –

Cokoli, co jsem ti mohl dát

Pokrytci (v. 7) – Lidé, ktefií

nemají spravedlivé touhy, ale

chtûjí, aby si druzí o nich

mysleli, Ïe jsou spravedliví

NadarmoÈ (v. 9) – Marnû,

zbyteãnû

Po‰kvrÀovat (v. 11, 18, 20) –

Uãinit hfií‰n˘m nebo neãist˘m

Matou‰ 15
Co je ãisté a neãisté? 

A
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Matou‰ 15:4–6 – „Dar jest to“ 
Viz korban v „Porozumûní písmÛm“ t˘kající se Marka 7:9–12

(str. 42). 

Matou‰ 15:22–28 – Proã JeÏí‰ pfiirovnával Ïenu
Kananejskou k ‰tûÀatÛm? 
¤ecké slovo, které zde bylo pfieloÏeno jako „‰tûÀata“, se t˘ká

domácích psÛ neboli mazlíãkÛ, které mûli jejich majitelé rádi.

JeÏí‰ se v dobû svého pÛsobení soustfiedil na dûti v rodinû – na

Izraelity – a tak pfiirovnal pohanskou Ïenu k mazlíãkÛm v této

rodinû. Tato Ïena projevila víru v Pána a rozvinula JeÏí‰ovu

symbolickou zmínku tím, Ïe fiekla, Ïe by bylo správné, aby do-

mácí mazlíãci „jedli drobty“, které padají z jídla daného dûtem

v domácnosti. 

Studium písem
Pfii studiu Matou‰e 15 proveìte ãinnost A. 

Vysvûtlete klíãová slova a v˘razy

Struãnû vysvûtlete, jak˘ v˘znam má kaÏdé z níÏe uveden˘ch

slov nebo v˘razÛ v událostech v Matou‰ovi 15: 

1. „Ustanovení star‰ích“ (viz v. 2–9) 

2. Po‰kvrÀovat (viz v. 2–20) 

3. Rty, srdce a ústa (viz v. 7–11, 17–20) 

4. ·tûÀata (viz v. 22–28) 

5. Mít lítost (soucit) (viz v. 32–39) 

6. Chleby a ryby (viz v. 32–39) 

V dobû, kdy do‰lo k událostem popsan˘m v Matou‰ovi 16,
byli jiÏ mnozí lidé svûdky Spasitelovy zázraãné moci. Tûch,
ktefií v Nûj skuteãnû vûfiili, bylo v‰ak dosud málo. Proã se jich
neobrátilo více? CoÏpak Jeho zázraky dostateãnû nedosvûd-
ãovaly, Ïe On je Kristus, zaslíben˘ Mesiá‰? Pfii ãtení Matou‰e
16 se zamûfite na to, o co farizeové a saduceové Ïádali JeÏí‰e
a co jim odmítl dát. Také se zamûfite na to, co podle toho, ãemu
JeÏí‰ uãil své uãedníky, skuteãnû pfiiná‰í svûdectví a obrací lidi.

Události v Matou‰ovi 16 zaznamenané i na jin˘ch
místech
Matou‰ 16:1–12 – Marek 8:11–21

Matou‰ 16:13–28 – Marek 8:27–9:1; Luká‰ 9:18–27

Matou‰ 16
„Ty jsi Kristus“ 

A

Porozumûní písmÛm

Matou‰ 16

Matou‰ 16:18 – Co je tou „skálou“, o které JeÏí‰
mluvil s Petrem? 

Prorok Joseph Smith

fiekl: „JeÏí‰ uãí: ,Na téÈ

skále vzdûlám církev

svou, a brány pekelné

nepfiemohou jí.‘ Co je

to za skálu? Zjevení.“

(Teachings of the Prophet
Joseph Smith, 274.) 

President David O.

McKay napsal: „Tímto

[Matou‰em 16:18] mûl

na mysli, Ïe vzhledem

k tomu, Ïe ·imonovo

jméno ,Petr‘ znamená

skálu, tak toto svûdec-

tví, které pfiichází skrze

zjevení, bude onou

skálou, na níÏ bude vybudována Kristova Církev.“ (Ancient
Apostles [1964], 34.) 

JeÏí‰ uãil Petra tomu, ãemu uãí od oné doby Petr i v‰ichni ostatní

proroci a apo‰tolové – Ïe síla Církve pfiedstavuje svûdectví o tom,

Ïe JeÏí‰ je Kristus, kteréÏto svûdectví pfiichází zjevením jednotli-

v˘m ãlenÛm skrze moc Ducha Svatého. 

Matou‰ 16:19 – „Klíãe království“ 
Petrovi byly slíbeny klíãe knûÏství, které umoÏní jemu a ostatním

apo‰tolÛm fiídit Církev na zemi po Pánovû smrti a vzkfií‰ení,

vãetnû pravomoci právoplatnû vykonávat v‰echny obfiady ne-

zbytné pro oslavení. V‰imnûte si zvlá‰tû toho, Ïe Petrovi bylo

slíbeno, Ïe obfiady, které vykoná na zemi, budou platné i v nebi.

A tak kromû jiného nakonec obdrÏel moc peãetit manÏele, man-

Ïelky a dûti, aby byli navÏdy spolu. O tom, jak tyto klíãe obdrÏel,

ãteme v Matou‰ovi 17. 

Matou‰ 16:20 – Proã JeÏí‰ nechtûl, aby Jeho uãedníci
nûkomu fiíkali, Ïe On je Kristus? 
JeÏí‰ ke konci svého tfiíletého pÛsobení uãil otevfienûji, Ïe je

Kristus – Mesiá‰ ÎidÛ. To roznítilo hnûv u Ïidovsk˘ch vedoucích

a vedlo to pfiímo k Jeho ukfiiÏování. KdyÏ poÏádal své uãedníky,

aby vefiejnû neuãili v oné dobû této nauce, umoÏnilo Mu to po-

kraãovat v uãení poselství evangelia a nerozhnûvat si Îidy, neÏ

pfii‰el Jeho ãas, aby byl odsouzen a ukfiiÏován. 

Studium písem
Pfii studiu Matou‰e 16 proveìte ãinnosti A a B. 

Rozsouditi (v. 3) – Rozeznat

Kvas (v. 6, 11) – Kvasnice

(droÏdí); pouÏívané pro

kynutí chleba

Rozjímáte (v. 8) – UvaÏujete

Vzdûlám (v. 18) – Postavím

Pfiimlouvati (v. 22) –

VyÏadovat po nûkom, aby

pfiestal nûco dûlat; napomínat

ZapfiiÏ sebe sám (v. 24) –

ZapomeÀ na sebe a na své

zájmy
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Mistrovství v písmu – Matou‰ 16:15–19

1. JeÏí‰ poloÏil v Matou‰ovi 16:15 jednu otázku. Poté, co Petr

odpovûdûl, ãemu JeÏí‰ Petra na základû jeho odpovûdi uãil? 

2. Na základû toho, co JeÏí‰ fiekl Petrovi – proã je dÛleÏité, aby

ãlenové Církve získali své svûdectví tímto zpÛsobem? (Viz také

oddíl „Porozumûní písmÛm“ v˘‰e.) 

3. Co farizeové a saduceové chtûli namísto svûdectví, které mûl

Petr? Co JeÏí‰ fiekl o tom, co chtûli? (Viz Matou‰ 16:1–4.) 

4. Proã bylo svûdectví, které Petr obdrÏel, silnûj‰í a mûlo vût‰í

moc ãlovûka obrátit neÏ „svûdectví“, o které Ïádali farizeové

a saduceové? 

Následování JeÏí‰e

V Matou‰ovi 16:24–28 ãteme, Ïe JeÏí‰ uãil své uãedníky tomu, co

znamená následovat Ho. Pro kaÏdou situaci uveìte, jaká slova

nebo ver‰e byste pouÏili, kdyÏ byste na ni mûli zareagovat

(nezapomeÀte pouÏít i Pfieklad Josepha Smitha): 

1. Je vám nabídnuto stipendium, abyste mohli hrát v univerzit-

ním sportovním druÏstvu. Jedinou podmínkou je souhlasit

s tím, Ïe nebudete slouÏit na misii, protoÏe trenér se domnívá,

Ïe by to u‰kodilo va‰emu sportovnímu v˘voji. 

2. KvÛli pÛstu vás bolí hlava a také nemáte pocit, Ïe by vám pÛ-

st nûjak pomáhal. Doma není nikdo, kdo by vám bránil

v tom, abyste se najedli, a tak jdete do kuchynû. 

3. Je vám nabídnuta práce, kde byste si vydûlávali hodnû penûz,

ale v nedûli byste nemohli chodit na shromáÏdûní a museli

byste trávit hodnû ãasu mimo svou rodinu. âlovûk, kter˘ vám

tuto práci nabízí, vám slibuje, Ïe bude trvat jen asi 10 – 12 let,

a dodává: „Pokud se tomu nyní budete vûnovat, nakonec zís-

káte velk˘ majetek, díky nûmuÏ si pak budete moci dovolit

dûlat cokoli pro svou rodinu i pro Církev.“ 

4. SpoluÏák získal kopii velmi dÛleÏitého testu, kter˘ vás ãeká, i

s vyplnûn˘mi odpovûìmi. Skupinka spoluÏákÛ se chce sejít,

aby si test prostudovala. Pozvali i vás. 

V Matou‰ovi 16 se pí‰e, Ïe JeÏí‰ slíbil Petrovi klíãe království
nebeského. Matou‰ 17 zaznamenává, jak je Petr, Jakub a Jan
obdrÏeli. Tyto klíãe obsahují moc vykonávat obfiady spasení
zpÛsobem, kter˘ je pro Boha pfiijateln˘, a moc spravovat
Církev JeÏí‰e Krista na zemi. K podobné události, jako je tato
v Matou‰ovi, do‰lo v na‰í dobû, kdyÏ prorok Joseph Smith
obdrÏel klíãe království pro tuto dispensaci v chrámu
Kirtland v roce 1836 (viz NaS 110). Od té doby jsou tyto
klíãe pfiedávány skrze vysvûcení kaÏdému presidentovi Církve.

Dal‰í informace t˘kající se událostí v této kapitole najdete
v PrÛvodci k písmÛm pod heslem „Promûnûní“, str. 133. 

Matou‰ 17
Hora Promûnûní

B

A Události v Matou‰ovi 17 zaznamenané i na jin˘ch
místech
Matou‰ 17:1–23 – Marek 9:2–32; Luká‰ 9:28–45

Porozumûní písmÛm

Matou‰ 17

Matou‰ 17:1 – Proã byli k této události pozváni jen
Petr, Jakub a Jan? 
President Joseph Fielding Smith vysvûtlil: „Petr, Jakub a Jan ve

své dobû jednali jako První pfiedsednictvo Církve.“ (Doctrines of
Salvation, comp. Bruce R. McConkie, 3 vols. [1954–1956], 3:152.)

Proto tedy vy‰li na horu Promûnûní, aby obdrÏeli klíãe nutné

pro vykonávání práce, k níÏ byli povoláni. 

Matou‰ 17:10 – Co se uãedníci dozvûdûli o Eliá‰ovi? 
KdyÏ Petr, Jakub a Jan vy‰li s JeÏí‰em na horu a uvidûli MojÏí‰e

a Eliá‰e, vzpomnûli si na proroctví o tom, Ïe Eliá‰ pfiijde pfied

Mesiá‰em (viz Matou‰ 17:10). Byli zmateni, protoÏe to, ãeho na

hofie byli svûdky, bylo dÛkazem toho, Ïe JeÏí‰ je Mesiá‰, ale pfii-

‰el pfiedtím, neÏ se Eliá‰ na hofie objevil, nikoli potom. JeÏí‰ova

odpovûì, jak je zaznamenána v Pfiekladu Josepha Smitha, vy-

svûtluje, Ïe Eliá‰ je oznaãení, které se t˘ká více neÏ jedné osoby.

Jan Kfititel byl Eliá‰em, kter˘ „jiÏ pfii‰el“ jako posel, aby „pfiipravil

cestu“ pro SpasitelÛv první pfiíchod. Dal‰í Eliá‰ pfiijde v posled-

ních dnech, aby znovuzfiídil „v‰echny vûci“ (viz PJS, Matou‰

17:10–14). President Joseph Fielding Smith uãil: „Joseph Smith je

Eliá‰, protoÏe byl poslán, aby pfiipravil cestu pro druh˘ pfiíchod

na‰eho Pána.“ (Answers to Gospel Questions, comp. Joseph

Fielding Smith Jr., 5 vols. [1957–1966], 4:194.) 

Soukromí (v. 1) – Stranou od

ostatních

Promûnit se (v. 2) – Stav, kdy

tûlo ãlovûka je doãasnû zmû-

nûno, aby mohl b˘t v pfiítom-

nosti a slávû nebesk˘ch

bytostí, a pfiitom nezemfiel

NeÏ (v. 8) – Vyjma

Námûsíãník (v. 15) – âlovûk,

kter˘ má urãitou chorobu ne-

bo nemoc, která zpÛsobuje

neovladateln˘ tfies a neschop-

nost plnû ovládat své tûlo 

Pfievrácen˘ (v. 17) – ZkaÏen˘

Pfiimluvit (v. 18) – VyÏadovat

po nûkom, aby pfiestal nûco

dûlat; napomínat

Plat (v. 24–25) – Poplatky, danû
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Studium písem
Pfii studiu Matou‰e 17 proveìte ãinnost A a ãinnost B nebo C. 

Co se dozvûdûli? 

Co se Petr, Jakub a Jan na hofie dozvûdûli o JeÏí‰ovi? (Viz Matou‰

17:1–9; Petr pozdûji svûdãil o této události v 2. Petrovû 1:16–19.) 

V ãem je rozdíl? 

Matou‰ 17:14–21 zaznamenává, jak JeÏí‰ uzdravil mladého ne-

mocného muÏe. Uãedníci se divili, proã nebyli schopni muÏe

uzdravit pomocí knûÏství, které jim JeÏí‰ pfiedal. 

1. Zapi‰te si tfii zásady, o nichÏ JeÏí‰ fiekl, Ïe by mohly pomoci

uãedníkÛm onoho muÏe uzdravit. Vysvûtlete, proã jsou tyto

zásady nutné. 

2. Popi‰te nûjakou situaci, kdy vám pouÏití nûkteré z tûchto

tfií zásad pomohlo zvládnout nûco obtíÏného, nebo dokonce

zdánlivû nemoÏného. Pokud jste nemûli podobn˘ záÏitek,

promluvte si s nûk˘m, kdo by ho podle vás mohl mít. PoÏádejte

tohoto ãlovûka, aby vám o tom nûco fiekl, a zapi‰te si, ãemu

jste se nauãili. 

Jaké se v tom skr˘vá poselství? 

Zapi‰te si alespoÀ dvû ponauãení, která podle vás mÛÏeme získat

z toho, co JeÏí‰ fiekl a udûlal v Matou‰ovi 17:24–27, a vysvûtlete,

proã jsou tato ponauãení pro vás dÛleÏitá. 

V‰eobecnû fieãeno, svût odmûÀuje a ctí ty, ktefií jsou tvrdí a
agresivní, a ty, ktefií sebou nenechají vláãet. KdyÏ ãlovûk
pfiipustí svou chybu, svût na to ãasto pohlíÏí jako na známku
slabosti. Jak se tento Ïivotní styl srovnává s tím, ãemu JeÏí‰
uãil své následovníky v Matou‰ovi 18? 

Události v Matou‰ovi 18 zaznamenané i na jin˘ch
místech
Matou‰ 18:1–5 – Marek 9:33–37; Luká‰ 9:46–48

Matou‰ 18:6–9 – Marek 9:42–48; Luká‰ 17:1–2

Matou‰ 18:10–14 – Luká‰ 15:3–7

Porozumûní písmÛm

Matou‰ 18

Îernov (ml˘nsk˘ kámen) 

Îernov osliãí (v. 6) – TûÏk˘

kámen pomocí nûhoÏ se mle-

lo obilí; byl tak velk˘, Ïe

s ním musel otáãet osel. 

Pohor‰ení (v. 7) – âinnost,

která by vedla slabé nebo ne-

opatrné k tomu, aby hfie‰ili

nebo chybovali

Matou‰ 18
„Pohor‰ení“ a odpu‰tûní

C

B

A

Matou‰ 18:6 – „Kdo by pak pohor‰il jednoho 
z maliãk˘ch tûchto“ 
JeÏí‰ nám v Matou‰ovi 18:3–6 pfiikázal nejen to, abychom se stali

jako malé dûti, abychom mohli vstoupit do Jeho království, ale

také to, abychom o malé dûti peãovali. To se t˘ká nejen tûch, ktefií

jsou mladí vûkem, ale také tûch, ktefií jsou mladí v evangeliu –

tûch, ktefií se nedávno stali mal˘mi dûtmi, aby mohli vstoupit

do království. 

KdyÏ president Gordon B. Hinckley mluvil k tûm, ktefií zneuÏí-

vají nebo t˘rají dûti, fiekl: „Naléhám na vás s ve‰kerou mocí,

kterou mám, abyste s tím pfiestali, abyste toho zanechali, abyste

získali pomoc, abyste prosili Pána o odpu‰tûní a abyste ve vztahu

k tûm, kter˘m jste ublíÏili, napravili to, co je tfieba. Bohu se nelze

vysmívat, pokud jde o t˘rání nebo zneuÏívání jeho maliãk˘ch.“

(Conference Report, Oct. 1994, 74; nebo Ensign, Nov. 1994, 54.) 

Matou‰ 18:8–9 – OdstraÀování rukou, nohou a oãí
Viz „Porozumûní písmÛm“ t˘kající se Matou‰e 5:29–30 (str. 14).

Studium písem
Pfii studiu Matou‰e 18 proveìte ãinnost A nebo B. 

Malé dûti

1. Jaké dvû souvislosti jsou podle Matou‰e 18:3–4 mezi námi,

mal˘mi dûtmi a královstvím nebesk˘m. 

2. Pfieãtûte Mosiá‰e 3:19 a vypi‰te si, jak se máme stát jako malé

dûti. MÛÏete si napsat odkaz Mosiá‰ 3:19 na okraj stránky ve

sv˘ch písmech vedle Matou‰e 18:3–4. 
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Vrz (v. 8) – Zahoì, odhoì

Nepotupovali (v. 10) –

Nepohrdali

Pohan (v. 17) – Zde ãlovûk,

kter˘ nevûfií v Boha

Svolili se o v‰elikou vûc
(v. 19) – Shodli se ohlednû

ãehokoli

Poãet klásti s sluÏebníky
sv˘mi (v. 23) – Vybrat peníze,

které mu kaÏd˘ sluÏebník

dluÏil; vyrovnat úãet

Poãal klásti (v. 24) – Zaãal

poãítat, sãítat, vyãíslovat

Deset tisícÛ hfiiven (v. 24) –

Nesmírnû velká suma penûz

rovnající se nûkolika milionÛm

pracovních dní; nesplatitelná

ãástka

Poshovûj mi (v. 29) – Mûj se

mnou trpûlivost
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3. Na základû toho, co JeÏí‰ fiekl v Matou‰ovi 18:5–14, napi‰te tfii

návrhy – vlastními slovy – které podporují správné jednání

s dûtmi. 

¤e‰ení problémÛ s ostatními lidmi

JeÏí‰ovo uãení v Matou‰ovi 18:15–35 nám mÛÏe pomoci poznat,

jak se mÛÏeme zachovat v situacích, kdy nám druzí ublíÏili. 

1. Jaké jsou podle Matou‰e 18:15–17 první tfii kroky, které máme

podniknout, kdyÏ nám nûkdo ublíÏí? (Slovo „potresci“

v Matou‰ovi 18:15 je uvedeno ve v˘znamu napomenout ho,

pokárat ho, domluvit mu, fiíci mu o jeho chybû.) 

2. Ve ver‰ích 21–35 se vysvûtluje, co musíme udûlat, kdyÏ nám

nûkdo ublíÏí. KdyÏ ãtete podobenství ve ver‰ích 23–34, vez-

mûte v úvahu vysvûtlení v˘razu „deset tisícÛ hfiiven“ ve v˘‰e

uvedeném oddíle „Porozumûní písmÛm“. Napi‰te, kdo nebo co

v tomto podobenství pfiedstavuje: vás; Spasitele; pfiínosy, které

získáváte díky usmífiení; toho, kdo vám udûlal nûco nepfiíjem-

ného; utrpení za neodpu‰tûné hfiíchy. 

3. Napi‰te, co JeÏí‰ fiekl, Ïe se máme nauãit z tohoto podobenství

o nemilosrdném sluÏebníkovi. 

4. Jak Pán v Nauce a smlouvách 64:8–10 prohlubuje na‰e poro-

zumûní zásadû odpu‰tûní? 

Îidé v JeÏí‰ovû dobû byli ve stavu odpadlictví. JakoÏto sku-
pina odpadli od správného praktikování svého náboÏenství
tak, jak ho BÛh zjevil MojÏí‰ovi. Pfiesto zde byli mnozí jed-
notlivci, ktefií Ïili tak spravedlivû, jak jim to jejich poznání
dovolovalo – napfiíklad Maria, Jozef a Jan Kfititel. Ti, ktefií
zastávali moc a vedoucí postavení v Ïidovské vífie, jako zá-
koníci, farizeové a saduceové, byli obzvlá‰tû známí sv˘m
odpadlictvím od pravdy. Zajímali se více o zachování svého
vedoucího postavení neÏ o pravou spravedlivost. KdyÏ JeÏí‰
odsuzoval jejich p˘chu a pokrytectví, tato slova je musela
zasáhnout velmi osobnû. 

Pfii ãtení Matou‰e 19 a dal‰ích nûkolika kapitol si v‰ímejte
toho, jak se Ïidov‰tí vedoucí pfiedstavitelé snaÏili nadále
útoãit na JeÏí‰e a zmást Ho, zatímco JeÏí‰ je i nadále popou-
zel tím, Ïe definoval, co je pravou spravedlivostí. 

Události v Matou‰ovi 19 zaznamenané i na jin˘ch
místech
Matou‰ 19:1–9 – Marek 10:1–12

Matou‰ 19:13–30 – Marek 10:13–31; Luká‰ 18:15–30

Matou‰ 19
Co mám dûlat, abych 

mûl vûãn˘ Ïivot? 

B

Porozumûní písmÛm

Matou‰ 19

„ProtoÏ opustí ãlovûk otce i matku, a pfiipojí se k manÏelce své, i budou dva
jedno tûlo.“ 

Matou‰ 19:3–12 – JeÏí‰ovy rady t˘kající se manÏelství
a rozvodu
Otázka, kterou farizeové poloÏili JeÏí‰ovi, byla otázkou, o níÏ se

diskutovalo mezi rÛzn˘mi skupinami Ïidovského náboÏenství.

Pán umoÏnil rozvod v zákonû MojÏí‰ovû (viz Deuteronomium

24:1–2), coÏ nûktefií vykládali tak, Ïe muÏ se mÛÏe rozvést se svou

manÏelkou témûfi z jakéhokoli dÛvodu. Ti, ktefií mûli neãisté srdce,

pouÏívali tento v˘klad zákona k tomu, aby se opakovanû rozvá-

dûli a Ïenili, aby tím uspokojovali své Ïádostivé touhy. JeÏí‰ toto

chování zvlá‰tû odsoudil a nazval ho cizoloÏstvím (viz Matou‰

5:31–32; 19:9). 

Star‰í Bruce R. McConkie napsal: „Rozvod není souãástí plánu

evangelia... Kdyby vládly naprosto dokonalé pomûry, rozvod by

nebyl pfiípustn˘, vyjma pfiípadu, kdy by se jednalo o sexuální

hfiích. V dne‰ní dobû... Církev dovoluje rozveden˘m jedincÛm,

aby znovu uzavfieli sÀatek bez poskvrny nemorálnosti, k ãemuÏ

by do‰lo pod vy‰‰ím systémem [kterému JeÏí‰ uãil].“ (Doctrinal
New Testament Commentary, 1:547.) 

Vzhledem k tomu, Ïe JeÏí‰ tak ostfie vystupoval proti rozvodu,

nûktefií uãedníci zfiejmû chtûli vûdût, zda by nebylo nejlep‰í se

vÛbec neÏenit. V odpovûì na to JeÏí‰ pfiipustil, Ïe nûktefií nebudou

mít tuto pfiíleÏitosti, ale poznamenal, Ïe to je v˘jimka, na kterou

BÛh bere nûjak˘m zpÛsobem ohled (viz Matou‰ 19:10–12). Pán

v dne‰ní dobû zjevil, Ïe „manÏelství je... ustanoveno Bohem“.

(NaS 49:15; viz také „Rodina – prohlá‰ení svûtu“, Liahona, fiíjen

2004, 49.) 

Panicové (v. 12) – Eunuchové;

neÏenatí muÏi, ktefií nebyli fy-

zicky schopni mít dûti

Druhé narození (v. 28) –

Vzkfií‰ení 
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Studium písem
Pfii studiu Matou‰e 19 proveìte ãinnost A nebo B. 

Rozvod

V Matou‰ovi 19:3–9 ãteme

o tom, jak JeÏí‰ odpovûdûl,

kdyÏ se Ho farizeové zeptali,

zda je správné, aby se muÏ

rozvedl s manÏelkou z jaké-

hokoli dÛvodu. Vzhledem

k souãasnému vzrÛstajícímu

poãtu rozvodÛ je tato otázka

dÛleÏitá i pro dne‰ní dobu. 

Na základû JeÏí‰ovy odpovû-

di a vysvûtlení ve v˘‰e uve-

deném oddíle „Porozumûní

písmÛm“ struãnû popi‰te

PánÛv pohled na rozvod – pohled, kter˘ byste chtûli pfiedat nûko-

mu, kdo pfiem˘‰lí o rozvodu, aby si ho pfieãetl a pfiem˘‰lel o nûm.

Bohat˘ mladík

1. Proã se mladík v pfiíbûhu v Matou‰ovi 19:16–22 rozhodl nená-

sledovat JeÏí‰e? 

2. Jaká poÏehnání JeÏí‰ slíbil tûm, ktefií pfiiná‰ejí obûÈ, aby Ho

mohli následovat? (Viz v. 23–30.) 

3. Na základû toho, co JeÏí‰ a Jeho uãedníci fiekli poté, co mladík

ode‰el (viz v. 23–30), napi‰te tomuto mladíkovi dopis a pokuste

se mu vysvûtlit, proã by mûl své rozhodnutí znovu zváÏit. 

Máte rádi pocit, Ïe jste dÛleÏití? Co vám pomáhá mít pocit
dÛleÏitosti? Uznání? Vedoucí postavení? Peníze? Úspûch?
Farizeové v JeÏí‰ovû dobû si o sobû mysleli, Ïe jsou velmi
dÛleÏití. DÛvody, proã si to mysleli, jsou podobné tomu, jak
lidé definují velikost a to, co je dÛleÏité nebo kdo je dÛleÏit˘
v dne‰ní dobû. Pfii ãtení Matou‰e 20 si v‰ak v‰ímejte toho,
co JeÏí‰ udûlal a co fiekl – právû to nám pomáhá porozumût
tomu, co je dÛleÏité a co je to velikost v Jeho království. MÛÏe
b˘t uÏiteãné uvûdomit si, Ïe to, co bylo fieãeno a vykonáno
v Matou‰ovi 20, se stalo v posledním mûsíci – moÏná do-
konce v posledních dvou t˘dnech – pfiedtím, neÏ byl JeÏí‰
ukfiiÏován. 

Události v Matou‰ovi 20 zaznamenané i na jin˘ch
místech
Matou‰ 20:17–34 – Marek 10:32–52; Luká‰ 18:31–43

Matou‰ 20
JeÏí‰ znovu definuje 

velikost ãlovûka

B

A

Porozumûní písmÛm

Matou‰ 20

Biã pouÏívan˘ pfii biãování

Studium písem
Pfii studiu Matou‰e 20 proveìte ãinnost A nebo B. 

Podobenství o dûlnících

Podobenství v Matou‰ovi 20:1–16 se zdá b˘t reakcí na rozhovor

JeÏí‰e s Petrem na konci Matou‰e 19. Petr se ptal, jakou odmûnu

získá za obûÈ, kterou podle svého mínûní pfiinesl, aby mohl slou-

Ïit v království. V‰imnûte si, Ïe toto podobenství konãí velmi

podobnû jako Matou‰ 19. 

1. Do se‰itu si pfiekreslete níÏe uvedenou tabulku. DoplÀte do

tabulky informace, které zjistíte v Matou‰ovi 20:1–16. 

A

Dal Ïivot svÛj mzdu na vykou-
pení (v. 28) – Dal svÛj Ïivot jako

v˘kupné (za ty, ktefií jsou zajatí

a potfiebují b˘t osvobozeni) 

Pfiimlouval (v. 31) – Napomínal

Zahálejíce (v. 3, 6) –

Nepracujíce, nedûlajíce nic

·afáfi (v. 8) – Správce; osoba,

která je zodpovûdná za to, co

patfií nûkomu jinému

Zbiãování (v. 19) – Bití biãem,

do kterého jsou vpleteny os-

tré kousky kostí nebo kamene

Synové Zebedeovi (v. 20) –

Apo‰tolové Jakub a Jan
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2. âemu se mÛÏeme nauãit z tohoto podobenství o sluÏbû

v Pánovû království? 

3. Jakou útûchu toto podobenství skr˘vá pro obrácené do Církve?

Jak se mÛÏete stát velk˘m

V Matou‰ovi 20:20–28 ãteme, co JeÏí‰ fiekl, kdyÏ Ho matka

Jakuba a Jana poÏádala, zda by její synové mohli mít dÛleÏité

místo v království BoÏím. 

1. Vyberte tfii slova nebo slovní spojení, která jsou podle va‰eho

názoru ve Spasitelovû odpovûdi na její Ïádost nejdÛleÏitûj‰í, a

vysvûtlete, proã jste si právû tato slova nebo slovní spojení

vybrali. 

2. Z Matou‰e 20:17–19, 28–34 uveìte pfiíklady toho, jak Spasitel

projevoval onen druh velikosti, o kterém hovofiil. 

JeÏí‰ vûdûl, Ïe Jeho poslání ve
smrtelnosti se blíÏí ke konci (viz
Matou‰ 20:17–19). NeÏ v‰ak
JeÏí‰ zemfiel, dal tehdej‰ím Ïidov-
sk˘ch vedoucím dal‰í svûdectví o
tom, Ïe je vskutku Mesiá‰em za-
slíben˘m svat˘mi proroky jiÏ od
poãátku. Pfii ãtení Matou‰e
21–22 se zamûfite na rÛzná svû-
dectví, která dal JeÏí‰ Ïidovsk˘m
vedoucím. Mezi nû patfiilo napl-

nûní proroctví, Jeho vlastní uãení a svûdectví a svûdectví
mnoha dal‰ích – vãetnû tûch, ktefií svému Králi provolávali
„Hosanna“, kdyÏ vstoupil do Jeruzaléma. 

V Matou‰ovi 21 zaãíná poslední t˘den Spasitelova smrtel-
ného Ïivota. 

Matou‰ 21–22
Poslední svûdectví 

v Jeruzalémû

B

Jaká ãástka jim
byla ve skuteã-
nosti vyplacena

Odpracované
hodiny

Smluvená
ãástka, kterou
jim pán vinice
mûl zaplatit

Hodina, 
kdy byli

dûlníci najati

Události v Matou‰ovi 21–22 zaznamenané i na jin˘ch
místech
Matou‰ 21:1–11 – Marek 11:1–11; Luká‰ 19:29–44; Jan 12:12–19

Matou‰ 21:12–17 – Marek 11:15–19; Luká‰ 19:45–48

Matou‰ 21:18–22 – Marek 11:12–14, 20–24

Matou‰ 21:23–27 – Marek 11:27–33; Luká‰ 20:1–8

Matou‰ 21:33–46 – Marek 12:1–12; Luká‰ 20:9–19

Matou‰ 22:15–46 – Marek 12:13–37; Luká‰ 20:20–44

Porozumûní písmÛm

Matou‰ 21

Matou‰ 21:1–11 – Jak˘ v˘znam má vjezd JeÏí‰e do
Jeruzaléma na oslíku? 
Prorok Zachariá‰ uãil, Ïe Îidé poznají svého Mesiá‰e, aÏ vjede

do Jeruzaléma na oslátku (viz Zachariá‰ 9:9; Matou‰ 21:4–5).

Izraelité královského rodu tradiãnû jezdili na oslátku (viz

SoudcÛ 5:10; 10:4; 12:14; 2. Samuelova 16:1–2; 1. Královská 1:33).

Proto, kdyÏ pfiijel JeÏí‰ do Jeruzaléma na oslátku, pfiijíÏdûl jako

král Izraele, jako Mesiá‰, a naplnil tím proroctví. 

Matou‰ 21:12–13 – Proã lidé kupovali, prodávali 
a mûnili peníze v chrámu? 

Události v Matou‰ovi 21 se staly bûhem t˘dne velikanoc (pfiesnic).

Bûhem tohoto t˘dne Îidé z mnoha národÛ pfiicházeli do chrámu,

aby zde uctívali a pfiiná‰eli obûti. V oné dobû, aby se tak pomohlo

poutníkÛm, bylo moÏné zakoupit zvífiata, která se pouÏívala jako

obûÈ, a také bylo moÏné vymûnit si cizí peníze. Spasitel byl proti

tomuto podnikání ze dvou dÛvodÛ: probíhalo v Pánovû domû a

toto podnikání bylo „pele‰í lotrovskou“. 

Matou‰ 21:19–20 – Prokletí fíkovníku
Viz „Porozumûní písmÛm“ t˘kající se Marka 11:12–14, 20–21

(str. 45). 

Hosanna (v. 9, 15) – Spas ny-

ní! (Bylo to provolání chvály,

které lidé pouÏili, aby dali na-

jevo, Ïe JeÏí‰ je Mesiá‰ a Ïe je

mÛÏe spasit.) 

Podlé cesty (v. 19) – Podél

cesty, vedle cesty

Opletl ji plotem (v. 33) –

Obehnal (ohradil) ji plotem

Vkopal v ní pres (v. 33) –

Vykopal v ní lis (na víno) 

UvaÏme se v dûdictví jeho
(v. 38) – Zmocnûme se toho,

co vlastnil jeho otec 

Budou vydávati jemu uÏitek
ãasy sv˘mi (v. 41) – Budou mu

odevzdávat ovoce v ãas skliznû
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Matou‰ 22

Matou‰ 22:11–14 – âlovûk neodûn˘ „rouchem
svadebním“ 
KdyÏ porozumíme jednomu zvyku z JeÏí‰ovy doby, pomÛÏe nám

to pochopit, proã se s ãlovûkem, kter˘ nemûl svatební roucho,

zacházelo tak, jak je uvedeno. „Bylo známo, Ïe ãlovûk, kdyÏ

chtûl pfiedstoupit pfied krále, se musel vhodnû obléci. Odûv hosta

odráÏel úctu k hostiteli. Bylo v‰eobecnû jasné, Ïe vhodn˘m odû-

vem pro takovou pfiíleÏitost by bylo bílé roucho. Lidé pozvaní

z rÛzn˘ch koutÛ zemû by zfiejmû nemûli ãas ani prostfiedky na

zaopatfiení si vhodného svatebního odûvu, a tak král zaopatfiil

své hosty vlastními odûvy, coÏ byla bûÏná praxe. A tak byli

v‰ichni vyzváni, aby se oblékli do královského roucha. âlovûk

vyvrÏen˘ ven se rozhodl spoléhat na svÛj odûv a nikoli na odûv,

kter˘ mu poskytl král.“ (Joseph F. McConkie, „Triumphal Entry

and a Day of Debate“, in Studies in Scripture: Volume 5, The Gospels,
ed. Kent P. Jackson and Robert L. Millet [1986], 381.) Nevhodnû

obleãen˘ ãlovûk v tomto podobenství byl symbolem Ïidovsk˘ch

vedoucích, ktefií se domnívali, Ïe mohou vstoupit do BoÏího

království, aniÏ by si oblékli Bohem poÏadované roucho spra-

vedlivosti (viz Zjevení 19:7–8). 

Matou‰ 22:23–32 – ManÏelství pfii vzkfií‰ení
Viz „Porozumûní písmÛm“ t˘kající se Luká‰e 20:27–38 (str. 67).

Matou‰ 22:36–38 – „Pfiední a veliké pfiikázání“ 
President Ezra Taft Benson mluvil o

tom, jak je v na‰em Ïivotû dÛleÏité dát

Pána na první místo. ¤ekl: „KdyÏ dáme

Boha na první místo, v‰echny ostatní

vûci zaujmou své správné místo nebo

z na‰eho Ïivota vypadnou. Na‰e láska

k Pánu bude fiídit to, co si ãiní nárok

na na‰i náklonnost, na ná‰ ãas, bude

fiídit na‰e zájmy a pofiadí na‰ich prio-

rit.“ (Conference Report, Apr. 1988, 3;

nebo Ensign, May 1988, 4.) 

Studium písem
Pfii studiu Matou‰e 21–22 proveìte dvû z níÏe uveden˘ch

ãinností (A–D). 

Porovnejte

Vût‰ina pfiíbûhÛ a podobenství v Matou‰ovi 21–22 byla urãena

Ïidovsk˘m vedoucím v Jeruzalémû, ktefií se snaÏili JeÏí‰e oãernit

a sami se snaÏili vypadat dobfie pfied v‰emi lidmi, ktefií se shro-

máÏdili na pfiesnice. To, jak JeÏí‰ reagoval, zpÛsobilo úpln˘

opak. Z toho, co jste zjistili v Novém zákonû, a z vysvûtlení ve

v˘‰e uvedeném oddíle „Porozumûní písmÛm“ uveìte, v jakém

smyslu se Ïidov‰tí vedoucí podobali: 

1. fíkovníku v Matou‰ovi 21:17–20. 

2. druhému synovi v Matou‰ovi 21:28–32. 

3. vinafiÛm v Matou‰ovi 21:33–41. 

A

Zjímav‰e sluÏebníky (v. 6) –

Chopili se sluÏebníkÛ

Polapili jej v fieãi (v. 15) –

Pfiimûli ho k tomu, aby fiekl

nûco nesprávného

Slu‰í-li dáti (v. 17) – Je

správné dávat

âili nic (v. 17) – Nebo nikoli

Vzbudil símû (v. 24) – Mûl dûti

Nemaje semene (v. 25) –

Nemûl dûti

4. lidem pozvan˘m na svatbu a ãlovûku bez svatebního roucha

v Matou‰ovi 22:1–14. 

Mnoho svûdkÛ a mnoho dÛkazÛ

Pfiedstavte si, Ïe jste vûfiícím v Krista v dobû, kdy se odehrávají

události v Matou‰ovi 21–22. Vá‰ kamarád je farizeus. Napi‰te mu

dopis s pouÏitím svûdectví a dÛkazÛ uveden˘ch v Matou‰ovi

21–22 a snaÏte se mu vysvûtlit, Ïe JeÏí‰ je vskutku zaslíben˘

Mesiá‰ – Kristus. V dopise byste mûli pouÏít nejménû tfii rÛzné

události, které se staly v tûchto kapitolách. Mezi pasáÏe, které

vám mohou zvlá‰È pomoci, patfií Matou‰ 21:1–11,12–16, 23–27

a 22:15–33, 41–46. 

Placení daní

Jedním ze zpÛsobÛ, kter˘m farizeové podle své domnûnky

mohli JeÏí‰e oãernit, bylo zeptat se Ho, zda mají Îidé platit danû

¤ímanÛm. Toto je zaznamenáno v Matou‰ovi 22:15–22. Kdyby

JeÏí‰ fiekl, Ïe je správné platit danû, pak by Ho farizeové mohli

obvinit z toho, Ïe podporuje ¤ímany – které Îidé nenávidûli.

Kdyby JeÏí‰ fiekl, Ïe Îidé nemají platit danû ¤ímu, pak by fari-

zeové mohli udat JeÏí‰e fiímsk˘m autoritám jako vzboufience

proti vládû. 

1. Jak JeÏí‰ odpovûdûl na jejich otázku? 

2. Na minci byl vyobrazen císafi. V ãem vidíme obraz BoÏí (viz

Genesis 1:26–27) a co máme dávat Bohu? 

TIBERIÒV DENÁR (peníz) 

Dvû velká pfiikázání

1. Co podle Matou‰e 22:35–40 JeÏí‰ nazval dvûma velk˘mi

pfiikázáními? 

2. Uveìte pût dÛleÏit˘ch nauk evangelia a vysvûtlete, jak se kaÏdá

z tûchto nauk vztahuje k jednomu nebo obûma tûmto velk˘m

pfiikázáním nebo si zapi‰te pût dal‰ích pfiikázání, která byste

automaticky dodrÏovali v pfiípadû, Ïe byste dodrÏovali tato

dvû velká pfiikázání, a vysvûtlete proã. 

3. Zapi‰te si promy‰lenou odpovûì na jednu z následujících

otázek: 

• Jak mÛÏete projevovat lásku k Bohu cel˘m sv˘m srdcem,

du‰í a myslí kaÏd˘ den? 

• Proã myslíte, Ïe první veliké pfiikázání musí pfiedcházet to-

mu druhému? Co by podle vás bylo ‰patné na tom, kdyby

druhé pfiikázání pfiedcházelo tomu prvnímu? 

• Co znamená milovat bliÏního svého jako sebe samého? 

Matou‰ 23
JeÏí‰ zavrhuje pokrytce

D

C

B
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Anglické slovo hypocrite neboli pokrytec pochází z fieãtiny a
znamená „herec“. Pokrytec je ãlovûk, kter˘ pfiedstírá b˘t nû-
k˘m, k˘m není, aby tak získal uznání nebo zisk. Pokrytectví
je v˘sledkem p˘chy. Pokorní následovníci BoÏí se snaÏí Ïít
podle Jeho zákonÛ proto, Ïe mají rádi Boha a druhé lidi – nikoli
proto, Ïe za to získají uznání nebo pocty. KdyÏ se pokornému
následovníkovi BoÏímu vysvûtlí, Ïe dûlá nûco ‰patnû, okamÏi-
tû se snaÏí pracovat na tom, aby to dûlal správnû. Pokrytec
se v‰ak snaÏí své hfiíchy zakr˘t a snaÏí se je ospravedlnit. 

Pfii studiu Matou‰e jste ãetli o pokrytectví Ïidovsk˘ch ve-
doucích v JeÏí‰ovû dobû a o tom, jak JeÏí‰ uãil ty, ktefií v Nûj
vûfiili, aby Ïili podle evangelia bez pokrytectví. V Matou‰ovi
23 je obsaÏeno poslední JeÏí‰ovo svûdectví a odsouzení tûch,
ktefií zavrhli Jeho uãení a svûdectví o pravém evangeliu a o
plánu vûãného ‰tûstí. 

Pfii ãtení uvaÏujte o tom, co byste si o tomto proslovu mysleli,
kdybyste byli farizeem a sly‰eli byste osobnû tuto fieã. Jak
byste se asi cítili, kdybyste Ïili v oné dobû a snaÏili byste se
rozhodnout, zda máte dál následovat farizee nebo zda máte
následovat JeÏí‰e? 

Události v Matou‰ovi 23 zaznamenané i na jin˘ch
místech
Matou‰ 23 – Marek 12:38–40; Luká‰ 20:45–47

Porozumûní písmÛm

Matou‰ 23

Matou‰ 23:5 – Co jsou to „nápisy“ (neboli modlitební
fiemínky) a co znamená v˘raz „veliké dûlají podolky
plá‰ÈÛ sv˘ch“? 

Modlitební fiemín-

ky jsou malé kra-

biãky obsahující

napsané ver‰e

z písem, které nû-

ktefií Îidé nosili na

ruce nebo na ãele.

Tato tradice byla

zaloÏena na radû,

která byla dána

proroku MojÏí‰ovi

v Deuteronomiu

6:6–8. Zmínka o

„podolcích“ jejich

plá‰ÈÛ se t˘ká tra-

dice pfiidávat na

lem nebo okraje

obleãení tfiásnû jako pfiipomínku BoÏích zákonÛ (viz Numeri

15:38–40). Ti, ktefií chtûli vypadat jako zvlá‰È spravedliví, roz‰i-

fiovali onu ãást obleãení, která mûla tfiásnû, aby si toho lidé v‰imli,

nebo nosili velmi nápadné modlitební fiemínky. 

Modlitební
fiemínek

Tfiásnû 

Nedopou‰títe (v. 13) –

NeumoÏÀujete

Novovûrce (v. 15) –

Obráceného

Máta, kopr, kmín (v. 23) –

Kofiení

Vzdûláváte (v. 29) – Budujete,

stavíte

NaplÀte míru otcÛ sv˘ch
(v. 32) – Dokonãete dílo zapo-

ãaté va‰imi pfiedky

Pust˘ (v. 38) – Prázdn˘

Matou‰ 23:24 – „Cedíte komára, velblouda pak poÏíráte“

obrázek © 1998 PhotoDisc, Inc. 

Studium písem
Pfii studiu Matou‰e 23 proveìte ãinnost A nebo B. 

Porovnejte

Rozdûlte si stránku v se‰itû na dva sloupce. Na základû toho, co

jste se doãetli v Matou‰ovi 23:1–12, si zapi‰te do jednoho sloupce

to, o ãem si farizeové mysleli, Ïe je ãiní velk˘mi. Do druhého

sloupce si zapi‰te, co JeÏí‰ fiekl, Ïe ãiní ãlovûka velk˘m. 

Ná‰lapné kameny bûdy

Bûda je slovo znamenající zármutek a utrpení. JeÏí‰ fiekl osmkrát

v Matou‰ovi 23:13–16, 23–32, Ïe bûda pfiijde na zákoníky, farizee

a pokrytce. PokaÏdé popsal, proã na nû tato bûda pfiijde. 

1. Nakreslete si do se‰itu podle níÏe uvedené ilustrace dvû

„stezky“. Jedna stezka vede ke smutku a zatracení (viz v. 33)

a druhá vede ke ‰tûstí a slávû. Nejprve doplÀte stezku bûdy

tím, Ïe sv˘mi slovy popí‰ete osm vûcí, které podle JeÏí‰e zá-

koníci, farizeové a pokrytci dûlali. (První vûc je jiÏ vepsána do

ná‰lapného kamene na obrázku.) Pak doplÀte „stezku ‰tûstí“

a vepi‰te do kamenÛ, co by místo toho dûlal ãlovûk, kter˘ ná-

sleduje Krista. 

2. Aãkoli JeÏí‰ farizee káral, dával jim mnoho pfiíleÏitostí, aby

Mu naslouchali, a poskytl jim mnoho svûdectví, aby jim po-

mohl uvûfiit, Ïe Jeho evangelium je pravdivé. Pfieãtûte si

Matou‰e 23:37 a vysvûtlete, v co JeÏí‰ doufal, Ïe bude moci

udûlat pro tyto Ïidovské vedoucí. 

B

A

Komáry i velbloudy bylo podle záko-

na MojÏí‰ova zakázáno poÏívat.

Nûktefií farizeové cedili ve‰keré te-

kutiny pfiedtím, neÏ je vypili, aby

zabránili náhodnému spolknutí

komára. JeÏí‰ pouÏil nadsázku,

kdyÏ mluvil o poÏírání

velblouda, aby vyjádfiil, Ïe fa-

rizeové byli velmi opatrní

ohlednû maliãkostí, zatímco

vût‰í a dÛleÏitûj‰í zásady igno-

rovali (napfiíklad milosrdenství,

víru a ducha zákona). 
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Poté, co JeÏí‰ svûdãil proti Ïidovsk˘m vedoucím, ktefií Ho
zavrhli, fiekl, Ïe Ho uvidí aÏ poté, co pfiijde ve slávû, jak je
prorokováno (viz Matou‰ 23:39; Joseph Smith–Matou‰ 1:1;
viz také Îalm 118:26, ze kterého JeÏí‰ ãásteãnû citoval).
JeÏí‰ a Jeho uãedníci se odebrali na horu Olivetskou, odkud
je vidût mûsto Jeruzalém – a zvlá‰tû chrám. Tam JeÏí‰ mlu-
vil o velk˘ch zniãeních, která pfiijdou na mûsto a na chrám.
Na základû toho, co JeÏí‰ fiekl, se Ho uãedníci ptali, kdy bude
chrám zniãen, jaká budou znamení Jeho druhého pfiíchodu
a kdy nastane konec svûta (viz Matou‰ 24:3; Joseph
Smith–Matou‰ 1:4). Zjevnû pfiem˘‰leli, zda mezi tûmito
tfiemi událostmi neexistuje nûjaká souvislost. Zb˘vající ãást
Matou‰e 24 obsahuje JeÏí‰ovy odpovûdi na jejich otázky. 

Matou‰ 24
Druh˘ pfiíchod

Ver‰ 14

Ver‰ 15

Ver‰ 16

Ver‰e 
23–24

Ver‰e 
25–26

Ver‰e 
27–28

Ver‰e 
29–32

Ver‰ 14

Matou‰ 23:13 – 
Uãili fale‰né nauce 

a bránili sobû 
i druh˘m, aby se 
dostali do nebe.

Matou‰ 23:13 – 
Máme  Ïít podle 

evangelia a 
pomáhat ostatním 

poznat pravdu a Ïít 
podle ní.

Ver‰ 15

Ver‰ 16

Ver‰e 
23–24

Ver‰e 
25–26

Ver‰e 
27–28 Ver‰e 

29–32

Ná‰lapné
kameny bûdy

Stezka vedoucí
ke ‰tûstí 

·tûstí a
vûãn˘ Ïivot

Smutek
a zatracení

Pfieklad Matou‰e 24 od Josepha Smitha se nachází
v Drahocenné perle a naz˘vá se Joseph Smith–Matou‰.
Vzhledem k tomu, Ïe máme k dispozici prorokovy inspiro-
vané dodatky a opravy, oddíly „Porozumûní písmÛm“ a
„Studium písem“ uvedené níÏe se t˘kají knihy Joseph
Smith–Matou‰ namísto Matou‰e 24. 

Události v Matou‰ovi 24 (a v knize Joseph
Smith–Matou‰) zaznamenané i na jin˘ch místech
Matou‰ 24 (Joseph Smith–Matou‰ 1) – Marek 13; Luká‰ 21:5–36

Porozumûní písmÛm

Joseph Smith–Matou‰ 1

Uchovávejte slovo jako poklad a nebudete oklamáni. 

Pusté (v. 2) – Prázdné, zniãené

Tûlo (v. 20) – âlovûk

KvÛli vyvolen˘m (v. 20, 23,

29) – KvÛli tûm, které Pán

vybral pro zvlá‰tní v˘sady a

zodpovûdnosti (viz PrÛvodce

k písmÛm, „Vyvolení, vyvole-

n˘, vyvoliti“, str. 187–188) 

Pokolení (v. 34) – Období

Kmeny (v. 36) – Skupiny lidí

Díl (v. 54) – Místo
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Matou‰ 24:15 – „Ohavnost zpu‰tûní, pfiedpovûdûnou
od Daniela proroka“ 

JeÏí‰ Kristus prorokoval o zniãení Jeruzaléma. 

V Matou‰ovi 24:15 se zmiÀuje proroctví, které vyslovil starozákon-

ní prorok Daniel. V tomto proroctví Daniel pfiedvídal zlovolnost,

která povede ke zniãení Jeruzaléma. Zdá se, Ïe naznaãoval, Ïe

toto zniãení probûhne „ohavn˘m“ zpÛsobem, tj. Ïe se nebude

jednat pouze o zniãení, které je jiÏ samo o sobû ‰patné, ale Ïe to

bude velmi odporné zniãení vykonané moÏná rukou tûch, kter˘mi

ostatní opovrhují. Existují pfiinejmen‰ím dvû samostatná naplnûní

této „ohavnosti zpusto‰ení“. Jedno se odehrálo pfiibliÏnû roku 70

po Kristu, kdy ¤ímané zniãili Jeruzalém a chrám, a dal‰í se usku-

teãní v posledních dnech pfied druh˘m pfiíchodem JeÏí‰e Krista. 

Studium písem
Pfii studiu Matou‰e 24 proveìte ãinnost A. 

Znamení a zaslíbení

Joseph Smith–Matou‰ 1:4 obsahuje otázky, které uãedníci kladli

JeÏí‰ovi. Ver‰e 5–20 obsahují JeÏí‰ovu odpovûì na jejich první

otázku ohlednû zniãení chrámu a ver‰e 21–55 obsahují Jeho od-

povûì na jejich dal‰í otázky ohlednû Jeho druhého pfiíchodu a

zniãení zlovoln˘ch. 

1. Do se‰itu si pfiekreslete níÏe uvedenou tabulku. DoplÀte do

tabulky informace, které najdete v knize Joseph Smith–Matou‰.

Ke kaÏdému bodu napi‰te ãíslo ver‰e, v nûmÏ jste danou in-

formaci nalezli. 

2. Nûktefií lidé mají z druhého pfiíchodu JeÏí‰e Krista obavy ãi

dokonce velk˘ strach. Co byste na základû toho, co jste se do-

ãetli v knize Joseph Smith–Matou‰, fiekli ãlovûku, kter˘ má ta-

kové pocity, abyste mu dodali nadûji? V rámci své odpovûdi

napi‰te i odkazy na konkrétní ver‰e. 

Druh˘ pfiíchod
JeÏí‰e Krista

(v. 21–55) 

Zniãení chrámu
v Jeruzalémû

(v. 5–20) 
Událost

Znamení

Zaslíbení
spravedliv˘m

A

Matou‰ 25 se dále zab˘vá tím, co JeÏí‰ fiekl o svém druhém
pfiíchodu. JeÏí‰ zde uvedl tfii podobenství. Tato podobenství
nám mohou pomoci porozumût tomu, co musíme dûlat, aby-
chom se pfiipravili na setkání s Ním a aby toto setkání bylo
radostn˘m a nádhern˘m záÏitkem. 

Porozumûní písmÛm

Matou‰ 25

Lampa

Matou‰ 25:1–13 – Svatební zvyklosti v podobenství o
deseti pannách
V JeÏí‰ovû dobû bylo zvykem, Ïe Ïenich a jeho pfiátelé ‰li k domu

nevûsty a pak ji doprovodili domÛ k Ïenichovi. Nevûstu také

doprovázely její pfiítelkynû neboli spoleãnice. Byla to velká oslava,

které se úãastnilo mnoho lidí. Obvykle se konala v noci a místo,

kde lidé tanãili, zpívali a radovali se s nov˘m párem, osvûtlovaly

pochodnû a lampy. 

Matou‰ 25:1–13 – Dodateãné vysvûtlení v pfiekladu
Josepha Smitha
Joseph Smith zmûnil slova „neznámÈ vás“ ve ver‰i 12 na „ne-

znáte mne“ (JST, Matthew 25:11). Toto období soudu je popsáno

v Mosiá‰ovi 26:25–27. 

Studium písem
Pfii studiu Matou‰e 25 proveìte ãinnost C a pak jednu ze tfií dal-

‰ích ãinností (A, B nebo D). 

Poruãil jim statek svÛj (v. 14)

– PoÏádal je, aby se starali o

jeho majetek

Hfiivny (v. 15–28) – PenûÏní

ãástka (viz PrÛvodce k písm-

Ûm, „Hfiivna“, str. 48) 

Podlé moÏnosti jeho (v. 15) –

Podle jeho schopnosti

TûÏel jimi (v. 16) – VloÏil pe-

níze do podnikání, aby jimi

vydûlával

âinil poãet s nimi (v. 19) –

PoÏadoval po nich zprávu o

tom, co udûlali

PenûzomûncÛm (v. 27) –

BankéfiÛm

S poÏitkem (v. 27) – S úrokem

Zevnitfiních (v. 30) – Zevních 

Prodlíval (v. 5) – Je‰tû nepfii-

cházel

Zdfiímaly a zesnuly (v. 5) –

Podfiimovaly a usnuly

Ozdobily lampy (v. 7) –

Pfiipravily si lampy

Matou‰ 25
Jste pfiipraveni? 
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Podobenství o deseti pannách

Star‰í Harold B. Lee, kdyÏ byl ãlenem Kvora dvanácti apo‰tolÛ,

fiekl, Ïe panny symbolizují „ty, ktefií vyznávali, Ïe vûfií v Krista“.

(Conference Report, Oct. 1951, 26.) 

1. Po pfieãtení podobenství o deseti pannách v Matou‰ovi 25:1–13

si pfieãtûte Nauku a smlouvy 45:56–57 a vysvûtlete, co v tomto

podobenství pfiedstavuje olej. 

President Spencer W. Kimball fiekl: „V na‰em Ïivotû se olej

pfiipravenosti shromaÏìuje kapku po kapce spravedliv˘m Ïi-

votem. Úãast na shromáÏdûní svátosti pfiidává olej do na‰ich

lamp, kapku po kapce v prÛbûhu let. PÛst, rodinná modlitba,

domácí uãení, ovládání tûlesn˘ch choutek, kázání evangelia,

studium písem – kaÏd˘ skutek oddanosti a poslu‰nosti je

kapkou pfiidanou k na‰í zásobû.“ (Faith Precedes the Miracle
[1972], 256.) 

2. KdyÏ nyní znáte symbolick˘ v˘znam oleje a víte, jak ho získat,

vysvûtlete, proã se onûch pût panen, které olej mûly, nemohlo

podûlit s tûmi, které ho nemûly. 

Podobenství o hfiivnách 

Aãkoli byla hfiivna v JeÏí‰ovû dobû ãástkou penûz, mÛÏe pfied-

stavovat v‰e, co nám Pán dal. 

1. Pfii ãtení Matou‰e 25:14–30 si vypi‰te odmûny, které v podo-

benství o hfiivnách získali oni tfii muÏi, a vysvûtlete, proã kaÏd˘

z nich získal danou odmûnu. 

2. Jaké jedno slovo byste pouÏili, kdybyste mûli vysvûtlit, proã

ten tfietí muÏ neudûlal to, co se sv˘mi hfiivnami udûlali ostatní

dva muÏi? Pomocí PrÛvodce k písmÛm najdûte pasáÏ v písmu,

která dává doporuãení a povzbuzení ãlovûku, kter˘ moÏná

v dne‰ní dobû ztrácí poÏehnání, protoÏe má podobn˘ problém.

Odkaz na tuto pasáÏ v písmech si zapi‰te do se‰itu a vysvût-

lete, proã by podle vás mohla pomoci. 

Mistrovství v písmu – Matou‰ 25:40

1. V Matou‰ovi 25:31–46 je zaznamenáno podobenství o ovcích

a kozlech. Asi nejdÛleÏitûj‰í my‰lenka je uvedena ve ver‰i 40.

Na základû toho, co se dozvídáte ve zb˘vající ãásti této pasáÏe,

z pomÛcek v písmech a z toho, co jiÏ víte o evangeliu, vysvût-

lete, ãeho konkrétnû se t˘kají níÏe uvedená slova ve ver‰i 40.

SnaÏte se uvést co nejúplnûj‰í odpovûdi. 

• „Král“ 

• „Jim“ (ti, ke kter˘m král promlouvá) 

• „CoÏkoli“ (tj. to, co jste uãinili) 

• „Jednomu z bratfií tûchto m˘ch nejmen‰ích“ 

C

B

A

2. Zapi‰te si ‰est vûcí, o kter˘ch JeÏí‰ fiekl, Ïe ovce udûlaly, a díky

ãemuÏ mohly získat odmûnu po jeho pravici. Pro kaÏd˘ z tûchto

‰esti zpÛsobÛ pomoci druh˘m s fyzick˘mi potfiebami uveìte,

jakou duchovní potfiebu mÛÏe kaÏdá tato potfieba pfiedstavovat

a co mÛÏete udûlat, abyste pomohli tuto duchovní potfiebu

uspokojit. 

Jak to skloubit dohromady

Kdybyste byli poÏádáni o proslov na shromáÏdûní svátosti na

téma „Pfiíprava na druh˘ pfiíchod JeÏí‰e Krista“, o jak˘ch tfiech

hlavních my‰lenkách, zaloÏen˘ch na tom, co jste si pfieãetli

ve tfiech podobenstvích v Matou‰ovi 25, byste chtûli mluvit?

U kaÏdé my‰lenky uveìte odkaz na dan˘ ver‰ nebo ver‰e

v Matou‰ovi 25. 

Na zaãátku Matou‰e 26 se JeÏí‰ovo pÛsobení ve smrtelnosti
jiÏ ch˘lí ke konci. Tfii roky JeÏí‰ cestoval mezi Îidy, uãil je
svému evangeliu, svûdãil o svém poslání slovy i skutky a zalo-
Ïil svou Církev na zemi. V‰e, co aÏ do této doby udûlal, by
v‰ak nemûlo Ïádn˘ v˘znam, pokud by nedokonãil to, co se pfii-
pravoval vykonat, jak je to zaznamenáno v Matou‰ovi 26–28. 

Více neÏ tisíc let Izraelité vzpomínali pomocí zvlá‰tního obfia-
du a jídla zvaného pfiesnice (velikanoc) neboli svátku nekva‰e-
ného chleba (viz Exodus 12–13) na to, jak Pán zachránil jejich
Ïivot a osvobodil je z otroctví v Egyptû. Hlavní ãástí jídla pfii
pfiesnicích byl mlad˘ beránek bez vady. Pfii prvních pfiesni-
cích ti, ktefií, jak jim bylo pfiikázáno, oznaãili krví beránka
vefieje svého domu, byli zachránûni pfied niãícím andûlem,
kter˘ zabil prvorozené v celé egyptské zemi. 

Tento beránek symbolizoval JeÏí‰e Krista a to, Ïe nás zachrá-
ní z otroctví hfiíchu a smrti. KdyÏ toto víte, zamyslete se nad
tím, jak se asi musel cítit JeÏí‰ a Jeho uãedníci, kdyÏ spolu
jedli jídlo bûhem pfiesnic, jak je to popsáno v Matou‰ovi 26.
Krátce nato se mûl sám JeÏí‰ stát oním Beránkem, kterého

Matou‰ 26
„âas mÛj blízko jest“ 

D
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symbolizoval kaÏd˘ beránek pfii pfiesnicích. V‰imnûte si, jak
JeÏí‰ nahradil pfiesnice jin˘m obfiadem, kter˘ hledí zpût – jiÏ
ne dopfiedu – na Pánovu usmifiující obûÈ. KdyÏ budete pozornû
ãíst Matou‰ovo svûdectví o událostech vedoucích k ukfiiÏo-
vání Beránka BoÏího, pravdûpodobnû objevíte a uvûdomíte
si mnoho dal‰ích vûcí t˘kajících se Spasitele. 

Události v Matou‰ovi 26 zaznamenané i na jin˘ch
místech
Matou‰ 26:1–5 – Marek 14:1–2; Luká‰ 22:1–2

Matou‰ 26:6–13 – Marek 14:3–9; Jan 12:1–8

Matou‰ 26:14–30 – Marek 14:10–26; Luká‰ 22:3–23

Matou‰ 26:31–35 – Marek 14:27–31; Luká‰ 22:31–34

Matou‰ 26:36–46 – Marek 14:32–42; Luká‰ 22:39–46

Matou‰ 26:47–75 – Marek 14:43–72; Luká‰ 22:47–71; Jan 18:1–27

Porozumûní písmÛm

Matou‰ 26

Matou‰ 26:23 – „Kdo omáãívá se mnou rukou v mise“ 
Viz „Porozumûní písmÛm“ t˘kající se Jana 13:25 (str. 83). 

Matou‰ 26:36–46 – Co jsou Getsemany? 
Getsemany je zahrada s olivovníky na úpatí Olivové hory (viz

Luká‰ 22:39). Název doslova znamená „olejov˘ lis“ – místo, kde

se ze syrov˘ch oliv, které mají hofikou chuÈ, lisoval olivov˘ olej.

Je velmi symbolické, Ïe JeÏí‰ si vybral toto místo, kde na sebe

vzal hfiíchy lidstva, kde Jeho utrpení zpÛsobilo, Ïe „krvácel

v kaÏdém póru“ (NaS 19:18), a tak umoÏnil odpu‰tûní hfiíchu

a v koneãném dÛsledku vûãn˘ Ïivot. 

Matou‰ 26:59–60 – Fale‰ní svûdkové
NeÏ mohl b˘t ãlovûk odsouzen k smrti, bylo podle zákona za-

potfiebí dvou nebo tfií svûdkÛ (viz Deuteronomium 17:6). Fale‰ní

svûdkové, které pfiední knûÏí shromáÏdili, se v‰ak nedokázali ve

sv˘ch lÏích shodnout (viz Marek 14:55–59). Je ironií, Ïe Îidé,

ktefií chtûli ukfiiÏovat JeÏí‰e, se usilovnû snaÏili fiídit se zákonem

svûdkÛ, ale oãividnû si nedûlali starosti se zákonem nevydávat

fale‰né svûdectví (viz Exodus 20:16). 

Jali (v. 4) – Zajali, zmocnili se

Alabastr (v. 7) – Svûtl˘ kámen,

kter˘ byl krásn˘ a cenûn˘

AÏÈ odejda (v. 36) – Zatímco

odejdu

ObraÈ meã svÛj v místo jeho
(v. 52) – VraÈ svÛj meã na místo

HoufÛ (v. 53) – Legií; velk˘ch

skupin (fiímská legie ãítala asi

‰est tisíc muÏÛ) 

Nejali jste mne (v. 55) –

Nezatkli jste mû

Rouhání (v. 65) – V˘smûch

tomu, co je posvátné

Vnû (v. 69) – Venku

Matou‰ 26:69–75 – Petr zapírá JeÏí‰e
Viz „Porozumûní písmÛm“ t˘kající se Luká‰e 22:31–34, 54–62

(str. 68–69). 

Studium písem
Pfii studiu Matou‰e 26 proveìte dvû z níÏe uveden˘ch ãinností

(A–C). 

Poslední veãefie a svátost

DÛleÏitost hudby

1. Co podle Matou‰e 26:30 udûlali JeÏí‰ a Jeho uãedníci, neÏ je

JeÏí‰ vzal do zahrady getsemanské? 

2. Jak˘ to asi mûlo v˘znam? 

3. Uveìte náboÏenskou píseÀ, která vám pomáhá pociÈovat to,

co podle vás pociÈovali JeÏí‰ a Jeho uãedníci pfii zpûvu písnû.

Vysvûtlete, jak vám tato náboÏenská píseÀ pomáhá. 

„VÛle má“ versus „vÛle tvá“ 

1. V Matou‰ovi

26:36–46 Matou‰

zaznamenal alespoÀ

ãásteãnû modlitby,

které JeÏí‰ pronesl

ve tfiech rÛzn˘ch

chvílích v zahradû

getsemanské. Co

mají tyto modlitby

spoleãné a v ãem se

naopak li‰í? 

2. Co dûlali JeÏí‰ovi

uãedníci, zatímco

se JeÏí‰ modlil?

V jakém smyslu

mohou b˘t JeÏí‰ova

slova v Matou‰ovi

26:41 symbolem

Jeho úsilí, zatímco

pfiem˘‰lel a modlil

se ohlednû toho, co

musí vykonat? 

3. Pfieãtûte si Mosiá‰e 15:7; 3. Nefiho 11:11 a Nauku a smlouvy

19:19. Do se‰itu si napi‰te v˘razy z tûchto ver‰Û, které popisují

to, co JeÏí‰e motivovalo, aby pil „ten hofik˘ kalich“ utrpení,

které na Nûj doléhalo v Getsemanech. 

C

B

Jak bylo zmínûno v úvodu k této kapitole, JeÏí‰ a Jeho uãedníci

spolu pojedli v rámci pfiesnic (viz Matou‰ 26:17–20), coÏ byl obfiad,

kter˘ pfiedsmrteln˘ Kristus nafiídil, kdyÏ dal lidem zákon

MojÏí‰Ûv. Uprostfied jídla smrteln˘ Kristus pfiedstavil nov˘ obfiad

pro pfiipomínání a uctívání, kter˘ naz˘váme svátostí (viz v. 26–29).

1. Vûnujte peãlivou pozornost dodatkÛm a opravám v Matou‰ovi

26:28 v pfiekladu od Josepha Smitha (viz PJS, Matou‰ 26:24–25).

Jaké dÛleÏité pravdy získáváme z pfiekladu od Josepha Smitha?

2. Pfiedstavte si, Ïe jste byli poÏádáni, abyste dûtem v Primárkách

ve svém sboru nebo odboãce pfiednesli lekci o svátosti.

Nakreslete schéma nebo obrázky, které by vám pomohly vy-

svûtlit svátost tak, jak ji JeÏí‰ pfiedstavil v Matou‰ovi 26:26–29. 

A
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4. Struãnû si zapi‰te, jaké ponauãení z pfiíkladu JeÏí‰e

v Getsemanech mÛÏete podle va‰eho názoru uplatÀovat i ve

svém Ïivotû. Také pfiitom uveìte situaci, ve které se mÛÏe

stát, Ïe ãlovûk va‰eho vûku bude potfiebovat následovat tento

JeÏí‰Ûv pfiíklad. 

Matou‰ 26 zaznamenává, jak Ïidov‰tí vedoucí odsoudili
JeÏí‰e za rouhání, protoÏe fiekl, Ïe je Syn BoÏí. Podle zákona
MojÏí‰ova byla trestem za rouhání smrt. Îidé v‰ak Ïili pod
fiímskou nadvládou a nemohli popravit nikoho bez souhlasu
¤ímanÛ. Kromû toho se rouhání podle fiímského zákona ne-
trestalo smrtí. Matou‰ 27 zaznamenává, jak Îidé zmûnili
své obvinûní, kdyÏ JeÏí‰e pfiivedli pfied Piláta. Nafikli JeÏí‰e
z toho, Ïe se prohla‰uje za krále ÎidÛ, coÏ bylo postiÏitelné
trestem smrti jako zrada vÛãi fiímské vládû. 

Aãkoli je vzkfií‰ení JeÏí‰e
nesmírnû dÛleÏité jako
svûdectví o tom, Ïe je
skuteãnû Kristem, star‰í
Gordon B. Hinckley, kdyÏ
byl ãlenem Kvora dvanácti
apo‰tolÛ, nám pfiipomínal,
Ïe „Ïádn˘ ãlen této Církve
nesmí nikdy zapomenout
na onu stra‰nou cenu,
kterou zaplatil ná‰
Vykupitel, kter˘ dal svÛj
Ïivot, aby v‰ichni lidé
mohli Ïít – na agónii

v Getsemanech, krut˘ v˘smûch bûhem jeho v˘slechu, zlo-
vûstnou trnovou korunu, která drásala jeho tûlo, volání lÛzy
po krvi pfied Pilátem, bfiímû osamûlosti jeho tûÏk˘ch krokÛ
cestou na Kalvárii, stra‰livou bolest, kdyÏ velké hfieby pro-
nikaly jeho rukama a nohama, horeãnatá muka, kdyÏ jeho
tûlo viselo na kfiíÏi onoho tragického dne... 

... Nikdy na to nesmíme zapomenout, neboÈ zde ná‰ Spasitel,
ná‰ Vykupitel, Syn BoÏí, dal sám sebe jako zástupnou obûÈ
za kaÏdého z nás.“ (Conference Report, Apr. 1975, 137; nebo
Ensign, May 1975, 93.) 

Pfii ãtení Matou‰e 27 si mÛÏete oznaãit ãásti, na které chcete
vÏdy pamatovat. 

Události v Matou‰ovi 27 zaznamenané i na jin˘ch
místech
Matou‰ 27:1 – Luká‰ 23:1; Jan 18:28

Matou‰ 27:11–14 – Luká‰ 23:2–5; Jan 18:29–38

Matou‰ 27:15–26 – Marek 15:6–15; Luká‰ 23:13–25; Jan 18:39–40

Matou‰ 27:27–31 – Marek 15:16–20; Jan 19:1–16

Matou‰ 27:32–61 – Marek 15:21–47; Luká‰ 23:26–56; Jan 19:17–42

Matou‰ 27
UkfiiÏování JeÏí‰e Krista

Porozumûní písmÛm

Matou‰ 27

„Hrob“ 

Matou‰ 27:11 – Co fiekl JeÏí‰ Pilátovi? 
KdyÏ se Pilát zeptal JeÏí‰e: „Ty-li jsi ten král Îidovsk˘?“ JeÏí‰

odpovûdûl: „Ty praví‰.“ Tento v˘raz lze lépe pfieloÏit jako: „Je to

tak, jak fiíká‰.“ Jin˘mi slovy, JeÏí‰ fiekl, Ïe je vskutku král. Dal‰í

informace o tomto rozhovoru mezi JeÏí‰em a Pilátem najdete

v Janovi 18:33–38. 

Studium písem
Pfii studiu Matou‰e 27 proveìte dvû z níÏe uveden˘ch ãinností

(A–D). 

Svoboda jednání, hfiích a v˘ãitky

Bylo nutné, aby JeÏí‰ zemfiel, ale to neznamená, Ïe Jidá‰ musel
Spasitele zradit. President George Q. Cannon, kter˘ byl rádcem

v Prvním pfiedsednictvu, fiekl: „Nebylo pfiedustanoveno, Ïe Jidá‰

má b˘t ìáblem. Jidá‰ si tuto úlohu sám zvolil tím, Ïe pouÏil svo-

bodu jednání.“ (Brian H. Stuy, comp., Collected Discourses, 5 vols.

[1987–1992], 1:236.) 

1. Podívejte se na Matou‰e 26:14–16, 20–25, 45–56 a popi‰te situace,

kdy mûl podle vás Jidá‰ moÏnost nezradit Spasitele, ale kdy se

místo toho rozhodl nadále slouÏit ìáblu, kter˘ ho pokou‰el. 

2. Pfieãtûte si Almu 30:60 a vysvûtlete, jak souvisí s Matou‰em

27:3–5. 

3. Jak nám mÛÏe pomoci, kdyÏ porozumíme pfiíbûhu o Jidá‰ovi? 

JeÏí‰ Nazaretsk˘ odsouzen k smrti

Pfiedpokládejte, Ïe jste novináfi a máte moÏnost sledovat události

v Matou‰ovi 27:11–66. Napi‰te novinovou zprávu o tûchto udá-

lostech. Uveìte podrobné informace, které by va‰e ãtenáfie mohly

zajímat, napfiíklad: 

• Co JeÏí‰ a Pilát fiekli jeden druhému? 

• Co si Pilát myslel o JeÏí‰ovi? 

• Kdo byl Barabá‰ a co mûl spoleãného s JeÏí‰ov˘m procesem? 

• Co se stalo pfied ukfiiÏováním a bûhem ukfiiÏování? 

• Co se stalo poté, co JeÏí‰ zemfiel? 

B

A

Ostfiíhejte (v. 65) – Hlídejte

Metali los (v. 35) – Losovali

Ukfiivujíce hlav sv˘ch (v. 39)

– Pokyvujíce hlavou

Posluhujíce jemu (v. 55) –

Starajíce se o jeho potfieby

Ve‰li v radu (v. 1) – Setkali se,

aby se poradili a rozhodli

Pole hrnãífiovo (v. 7, 10) –

Místo, kde hrnãífii vykopávali

hlínu

Kter˘Ï ‰acován byl (v. 9) –

Kter˘ byl cenûn

Îe by nic neprospûl (v. 24) –

Îe by nic nezmohl

Zbiãovat (v. 26) – Bít biãem;

v onûch dobách byly do biãe

obvykle zapleteny kousky

kostí, skla nebo kovu, aby tr-

haly kÛÏi na tûle

Ocet smí‰en˘ se Ïluãí (v. 34) –

Smûs podobná narkotiku, kte-

rá mûla pomoci uti‰it bolest
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Naplnûní proroctví

Jednou z hlavních my‰lenek v Matou‰ovi bylo to, Ïe JeÏí‰ naplnil

starozákonní proroctví. Najdûte a vysvûtlete ver‰e v Matou‰ovi

27, které jsou naplnûním tûchto pasáÏí z písem: 

Proã to JeÏí‰ udûlal? 

Je tûÏké si pfiedstavit, Ïe by nûkdo pro‰el v‰ím tím, ãím pro‰el

JeÏí‰ v Matou‰ovi 26–27. 

1. Pfieãtûte 1. Nefiho 19:9. Vysvûtlete, co Nefi fiekl ohlednû toho,

proã byl JeÏí‰ schopen vytrpût to, co vytrpûl. 

2. Popi‰te své pocity vypl˘vající z toho, Ïe víte, Ïe JeÏí‰ toto v‰e

vytrpûl a podstoupil pro vás. Nebo napi‰te alespoÀ sedm úr-

yvkÛ z náboÏensk˘ch písní, které vyjadfiují va‰e pocity t˘kají-

cí se Spasitele a toho, co podstoupil – na základû toho, jak je

to popsáno v Matou‰ovi 26–27. 

President Ezra Taft Benson fiekl:
„Nejvût‰í události v historii
jsou ty, které ovlivní nejvût‰í
poãet lidí na nejdel‰í dobu. Podle
tohoto mûfiítka nemÛÏe b˘t pro
jedince nebo národy Ïádná udá-
lost dÛleÏitûj‰í neÏ vzkfií‰ení
Mistra. Koneãné vzkfií‰ení kaÏdé
du‰e, která kdy na této zemi Ïila
a zemfiela, je jistotou popsanou

v písmech.“ (The Teachings of Ezra Taft Benson [1988],
15; viz také 1. Korintsk˘m 15:22–23.) 

Matou‰ 28
VstalÈ jest! 

D

1. Îalm 22:2

2. Îalm 22:7–9

3. Îalm 22:19

4. Îalm 69:22

5. Îalm 109:25

6. Izaiá‰ 50:6

7. Izaiá‰ 53:4–9

8. Amos 8:9

C I kdyÏ je pravda, Ïe nemÛÏeme b˘t spaseni bez Kristova
utrpení a smrti, usmífiení nebylo úplné, dokud nedo‰lo ke
vzkfií‰ení. To, Ïe ke vzkfií‰ení skuteãnû do‰lo, je dal‰ím dÛk-
azem toho, Ïe JeÏí‰ je Kristus, ná‰ Spasitel a Vykupitel.
KdyÏ víme, Ïe se toto stalo, jak dÛleÏité je pak poselství ob-
saÏené v Matou‰ovi 28? 

Události v Matou‰ovi 28 zaznamenané i na jin˘ch
místech
Matou‰ 28:1–8 – Marek 16:1–8; Luká‰ 24:1–12; Jan 20:1–10

Matou‰ 28:16–20 – Marek 16:14–18

Porozumûní písmÛm

Matou‰ 28

Matou‰ 28:17 – „Ale nûktefií pochybovali“ 
Pfiíklad ãlovûka, kter˘ pochyboval, najdete v Janovi 20:19–29. 

Studium písem
Pfii studiu Matou‰e 28 proveìte ãinnost A. 

Svûdci

1. Napi‰te v‰echny svûdky JeÏí‰ova vzkfií‰ení v Matou‰ovi 28. U

kaÏdého svûdka si poznamenejte ver‰ nebo ver‰e, ve kter˘ch

se o nich pí‰e, a uveìte, jak tito svûdkové poznali, Ïe ke

vzkfií‰ení skuteãnû do‰lo. 

2. Jak se podobá to, co v Matou‰ovi 28:7 fiekl andûl Ïenám, aby

udûlaly, tomu, co ve ver‰i 10 JeÏí‰ fiekl uãedníkÛm, aby udûlali,

a tomu, co jim ve ver‰ích 18–20 fiekl, aby dûlali? 

3. Jak víte, Ïe je JeÏí‰ vzkfií‰en? (Viz NaS 46:13–14; 76:22–23.) Co

myslíte, jak od vás Pán oãekává, Ïe naloÏíte s touto svou zna-

lostí? (Viz 2. Nefi 2:8.) 

A

Sobota (v. 1) – Îidovsk˘ sa-

bat, sedm˘ den v t˘dnu (sa-

bat byl zmûnûn na nedûli na

památku vzkfií‰ení) 

Zvûstovati (v. 9) – Oznámit

MyÈ ho spokojíme (v. 14) –

My ho uklidníme

Zachovávati (v. 20) – DodrÏovat 
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Kdo byl Marek? 
Ze SkutkÛ 12:12 se dozvídáme, Ïe Markovo celé jméno bylo Jan

Marek. I kdyÏ Marek nebyl apo‰tol, slouÏil jako misionáfisk˘

spoleãník Pavla (viz Skutkové 12:25). Také slouÏil s apo‰tolem

Petrem, pravdûpodobnû v ¤ímû (viz 1. Petrova 5:13). Marek získal

informace, které uvedl ve svém evangeliu, pfiedev‰ím od Petra

(viz PrÛvodce k písmÛm, „Marek“, str. 86–87). 

Pro koho Marek psal? 
Marek, na rozdíl od Matou‰e, uvádí jen velmi málo odkazÛ na

my‰lenky a ver‰e ze Starého zákona. Také podrobnûji vysvûtluje

jazyk ÎidÛ a jejich zvyklosti (viz Marek 5:41; 7:2–4, 34). Z tûchto

dÛvodÛ, a také proto, Ïe Marek se na misionáfisk˘ch cestách do-

stal do kontaktu s mnoha pohany, neboli neÏidy, se zdá, Ïe jeho

evangelium bylo napsáno pfiedev‰ím pro pohany. 

Evangelium s rychl˘m dûjem
Evangelium podle Marka, bez jak˘chkoli zmínek o JeÏí‰ov˘ch

rodiãích nebo narození, zaãíná JeÏí‰ov˘m kfitem, kdyÏ Mu bylo

pfiibliÏnû tfiicet let. V této první kapitole také ãteme o pÛsobení

Jana Kfititele, o Satanovû pokou‰ení JeÏí‰e, o povolání nûkter˘ch

apo‰tolÛ, o tfiech konkrétních zázracích a o dal‰ích velk˘ch zá-

zracích. 

Podobnû rychle se odvíjejí i ostatní ãásti tohoto nejkrat‰ího

evangelia. Slovo hned se v ‰estnácti kapitolách Marka objevuje

velmi ãasto a pfiidává dûji na rychlosti a dynamice. Markovo

evangelium líãí JeÏí‰e jako ãlovûka, kter˘ byl ãinorod˘ a mocn˘,

a obsahuje více záznamÛ o zázracích neÏ kterékoli jiné evangelium.

Kromû této JeÏí‰ovy boÏské a mocné stránky v‰ak toto evangelium

ukazuje i JeÏí‰ovu lidskou stránku. Marek se ãastûji neÏ ostatní

pisatelé evangelií zmiÀuje o tom, Ïe JeÏí‰ chtûl obãas trávit ãas o

samotû a Ïe odpoãíval (viz Marek 4:38; 6:31; 7:24; 8:13). 

Pouze v Markovi
Asi devadesát procent ver‰Û v Markovi se objevuje v jednom

nebo nûkolika dal‰ích evangeliích. Nûkteré záznamy se v‰ak

objevují pouze v Markovi. Jedná se napfiíklad o toto: 

• Podobenství o setí a Ïni (viz Marek 4:26–29) 

• Zmínka o JeÏí‰ovi jako o tesafii (viz Marek 6:3) 

• DvoustupÀové uzdravení slepého muÏe (viz Marek 8:22–26) 

• Mlad˘ uãedník, kter˘ utíkal pfied vojáky v dobû JeÏí‰ova

zatãení (viz Marek 14:50–52; tento mlad˘ muÏ byl moÏná sám

Marek) 

AÏ budete ãíst Markovo svûdectví o Spasiteli, mÛÏete si do se‰itu

zaznamenávat nové postfiehy, které o Nûm získáte. 

Zatímco Matou‰ zaznamenal mnohá slova, která JeÏí‰ fiekl,
Marek kladl dÛraz na události ze Spasitelova Ïivota. Zdá se,
Ïe Marek psal o JeÏí‰ovû sluÏbû tak dychtivû, Ïe poskytuje jen
málo informací o historickém pozadí, a hned v první kapitole
zaãíná tím, jak JeÏí‰ zaãal pÛsobit mezi lidmi. NesnaÏte se
pfiíli‰ rychle pfiejít k 2. kapitole – vûnujte ãas pfiemítání o tom,
co se dozvídáme o JeÏí‰ovi z pfiíbûhÛ uveden˘ch v 1. kapitole.

Události v Markovi 1 zaznamenané i na jin˘ch místech
Marek 1:1–11 – Matou‰ 3; Luká‰ 3:1–22; Jan 1:19–34

Marek 1:12–15 – Matou‰ 4:1–17; Luká‰ 4:1–15

Marek 1:16–20 – Matou‰ 4:18–22; Luká‰ 5:1–11

Marek 1:21–28 – Luká‰ 4:31–37

Marek 1:29–34 – Matou‰ 8:14–17; Luká‰ 4:38–41

Marek 1:35–39 – Matou‰ 4:23–25; Luká‰ 4:42–44

Marek 1:40–45 – Matou‰ 8:1–4; Luká‰ 5:12–16

Porozumûní písmÛm

Marek 1

Marek 1:1 – „Poãátek [evangelia] JeÏí‰e Krista“ 
Aãkoli je pravdou, Ïe JeÏí‰ Kristus zaloÏil svou církev bûhem

svého pÛsobení ve smrtelnosti, nebylo to poprvé, kdy byli lidé

na zemi seznámeni s plánem evangelia. Evangelium bylo ve

skuteãnosti kázáno jiÏ od doby, kdy na svûtû byla první rodina,

Na bedrách jeho (v. 6) –

Kolem jeho pasu

·kola (v. 21, 23, 29, 39) –

Synagoga; Ïidovské místo

uctívání

Pfiimluvit (v. 25) – VyÏadovat

po nûkom, aby pfiestal nûco

dûlat; napomínat

Polomcovat (v. 26) – Zatfiást

Nedopou‰tûl (v. 34) –

Nedovoloval

Nebo na to jsem pfii‰el (v. 38)

– NeboÈ z tohoto dÛvodu

jsem pfii‰el

Malomocn˘ (v. 40) – âlovûk

s koÏní chorobou (viz PrÛvodce

k písmÛm, „Malomocenství“,

str. 85) 

Marek 1
Zaãátek JeÏí‰ovy sluÏby

Evangelium podlé (sepsání S.) Marka
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Adam a Eva (viz MojÏí‰ 5:5–12), a dokonce je‰tû pfied poãátkem

svûta (viz 1. Petrova 1:18–20). 

Marek 1:2–11 – Jan Kfititel
Dal‰í informace o Janovi najdete v úvodu k Matou‰ovi 3 (str. 11). 

Marek 1:44 – Proã JeÏí‰ poÏádal ty, které uzdravil,
aby nikomu nefiíkali o tom, co uãinil? 
Viz „Porozumûní písmÛm“ t˘kající se Matou‰e 16:20 (str. 23).

Studium písem
Pfii studiu Marka 1 proveìte jednu z níÏe uveden˘ch ãinností (A

nebo B). 

Pfiíprava cesty

Marek zahájil své svûdectví tím, Ïe popsal události, které pfiipra-

vily cestu pro pÛsobení JeÏí‰e Krista. Pro kaÏdou z tûchto ãtyfi

skupin ver‰Û struãnû vysvûtlete, jakou událost Marek popsal a

jak tato událost podle vás pomohla pfiipravit cestu pro to, co

JeÏí‰ ve svém pÛsobení ve smrtelnosti uãinil: Marek 1:2–8, 9–11,

12–13, 16–20. 

âemu se mÛÏete nauãit díky zázraku? 

V Markovi 1 ãteme o tfiech rÛzn˘ch zázracích, které JeÏí‰ vykonal,

a Marek se zde také zmiÀuje o tom, Ïe uzdravil „mnohé“ (v. 34).

V Markovi 1:38 JeÏí‰ fiekl, Ïe hlavním cílem Jeho poslání mezi li-

dem je kázat evangelium. Pfiem˘‰lejte z tohoto hlediska o tom,

co se dozvídáme o JeÏí‰ovi a o Jeho evangeliu z jednotliv˘ch

zázrakÛ, které vykonal. Pfii studiu zázraku popsaném

v Markovi 1:40–44 napfiíklad odpovûzte na tyto otázky: 

1. âemu se mÛÏete nauãit od malomocného ohlednû toho, jak

pfiijít ke Spasiteli a pfiijímat od Nûho poÏehnání? 

2. âemu se mÛÏete nauãit o Spasiteli na základû toho, jak odpo-

vûdûl malomocnému? 

3. V zákonû MojÏí‰ovû byl malomocn˘ povaÏován za „neãistého“.

B˘t hfií‰n˘ znamená b˘t duchovnû neãist˘. Pfieãtûte si znovu

Marka 1:40–44 a zamûÀte slovo malomocn˘ za slovo hfií‰ník.
âemu nás tyto ver‰e uãí o tom, co máme dûlat, kdyÏ jsme

zhfie‰ili? 

Jak je zmínûno v Markovi 1:38, JeÏí‰ pfii‰el, aby spí‰e kázal
evangelium, neÏ aby vykonával zázraky. Jeho zázraky byly
vnûj‰ími fyzick˘mi symboly toho, co pro nás mÛÏe udûlat
duchovnû. V Markovi 2 ãteme o tom, jak JeÏí‰ uãil této
zásadû. 

Marek 2
„Odpou‰tûjí se tobû 

hfiíchové tvoji“ 

B

A

Události v Markovi 2 zaznamenané i na jin˘ch místech
Marek 2:1–22 – Matou‰ 9:2–17; Luká‰ 5:17–39

Marek 2:23–27 – Matou‰ 12:1–8; Luká‰ 6:1–5

Porozumûní písmÛm

Marek 2

Marek 2:23–28 – Pravidla t˘kající se sabatu
Viz úvod k Matou‰ovi 12 v této pfiíruãce (str. 20). 

Studium písem
Pfii studiu Marka 2 proveìte ãinnost A. 

Skuteãné pochopení podstaty vûci

Pfii studiu Marka 2:1–12 odpovûzte na tyto otázky: 

1. Proã se mohou první slova, která JeÏí‰ fiekl muÏi poraÏenému

‰lakem, zdát zvlá‰tní? 

2. Jak byste odpovûdûli na JeÏí‰ovu otázku zaznamenanou

v Markovi 2:9? Co myslíte, Ïe mûl na mysli, kdyÏ pokládal tu-

to otázku? (Viz v. 10.) 

3. Hfiích není pfiíãinou v‰ech nemocí, ale je niãivûj‰í. Nane‰tûstí

je obtíÏnûj‰í vidût hfiích a odpu‰tûní neÏ dÛsledky a pfiíznaky

tûlesné nemoci. âemu myslíte, Ïe se JeÏí‰ snaÏil nauãit ty, ktefií

sledovali onen zázrak, tím, Ïe onomu muÏi odpustil jeho hfiíchy

a také ho uzdravil z jeho nemoci? 

A

Usly‰áno jest (v. 1) –

Rozkfiiklo se

·lakem poraÏen˘ (v. 3–5,

9–10) – Tûlesnû postiÏen˘

Loupali stfiechu (v. 4) –

Odkryli stfiechu

Rouhat se (v. 7) – Vysmívat se

tomu, co je posvátné, nebo fa-

le‰nû prohla‰ovat vlastnictví

boÏské moci

Tak Ïe se dûsili v‰ickni (v. 12)

– TakÏe byli v‰ichni ohromeni

Publikáni (v. 15–16) –

V˘bûrãí daní

Rozpuãí (v. 22) – Roztrhne,

protrhne
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Nevíme, kolik lidí bylo za JeÏí‰ova Ïivota obráceno a stalo
se ãleny Církve. Zdá se, Ïe jich bylo docela málo, ale Marek
zaznamenává, Ïe mnoho lidí se o JeÏí‰e zajímalo – zvlá‰tû,
kdyÏ vidûli Jeho zázraky nebo o nich sly‰eli. Marek 3 zazna-
menává rostoucí zájem o JeÏí‰e a ukazuje, jak se kvÛli tomu,
Ïe se JeÏí‰ stal známûj‰ím, zaãali ti, ktefií mûli moc a zastávali
vedoucí pozice, stavût proti Nûmu a snaÏili se Ho hanobit
pfied ostatními. 

Události v Markovi 3 zaznamenané i na jin˘ch místech
Marek 3:1–6 – Matou‰ 12:9–14; Luká‰ 6:6–11

Marek 3:7–12 – Matou‰ 12:15–16

Marek 3:13–19 – Matou‰ 10:2–4; Luká‰ 6:12–16

Marek 3:20–30 – Matou‰ 12:22–37

Marek 3:31–35 – Matou‰ 12:46–50; Luká‰ 8:19–21

Porozumûní písmÛm
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Marek 3:8 – Idumea, T˘rus a Sidon
Viz tato mapa. 

Uschlou (v. 10) – Nemohoucí,

zmrzaãenou nebo zakrnûlou

Herodiáni (v. 6) – Îidé, ktefií

podporovali ¤ím, a zvlá‰tû

Heródesa, místního vladafie

Aby lodiãku ustaviãnû naho-
tovû mûli pro zástup (v. 9) –

Aby mûli pfiipravenou loì

kvÛli zástupu

Neduhy (v. 10) – Nemoci

Velmi jim pfiimlouval (v. 12)

– DÛraznû jim fiíkal

Belzebub (v. 22) – Satan

Rozebrati (v. 27) – Ukrást

Rouhat se proti Duchu
Svatému (v. 29) – Úmyslnû

zapfiít Krista (viz PrÛvodce

k písmÛm, „Rouhání, rouhati

se“, str. 144) 

Marek 3
JeÏí‰ poutá velkou pozornost

Studium písem
Pfii studiu Marka 3 proveìte ãinnost A nebo B. 

DÛleÏitost na‰ich motivÛ

Pfiíbûh v Markovi 3:1–6 nám nabízí zajímav˘ náhled do mysli

farizeÛ. Pfii studiu tûchto ver‰Û odpovûzte na tyto otázky: 

1. O co se farizeové snaÏili, kdyÏ sledovali JeÏí‰e? (Viz také

úvod k Matou‰ovi 12 v této pfiíruãce, str. 20.) 

2. Od koho pfiichází moc uzdravovat? 

3. Co nám tento pfiíbûh fiíká ohlednû toho, co pokládá za dÛleÏité

JeÏí‰ a co pokládají za dÛleÏité farizeové? 

4. Co z toho, co se fiídí spí‰e lidsk˘mi tradicemi neÏ inspirací

BoÏí, napfiíklad dûlají lidé v dne‰ní dobû bûhem sabatu? 

Rodina Kristova

V Markovi 3:31–35 JeÏí‰ nefiekl, Ïe Jeho matka a rodina nejsou

dÛleÏití. Znovu se zde soustfiedil na ty nejdÛleÏitûj‰í dÛvody

pro svÛj pfiíchod na zem. 

1. Co podle Marka 3:31–35 ãlovûka opravÀuje b˘t ãlenem

Kristovy rodiny? 

2. Tato nauka je dále vysvûtlena v Knize Mormonovû. Vysvûtlete

vlastními slovy, co se v Mosiá‰ovi 5:5–9 fiíká ohlednû toho, jak

se staneme souãástí rodiny Kristovy. 

Slovo podobenství znamená pfiipodobnit nebo pfiirovnat nûco
k nûãemu. JeÏí‰ vyprávûl podobenství, neboli pfiíbûhy, o tom,
co lidé velmi dobfie znali, a co mohlo b˘t pfiirovnáno k nûjaké
duchovní pravdû. V úvodu k Matou‰ovi 13 (str. 21) se
vysvûtluje, proã JeÏí‰ pouÏíval podobenství, a jsou tam uve-
deny nûkteré námûty k v˘kladu jejich v˘znamu. 

Události v Markovi 4 zaznamenané i na jin˘ch místech
Marek 4:1–25 – Matou‰ 13:1–23; Luká‰ 8:4–18

Marek 4:30–34 – Matou‰ 13:31–35

Marek 4:35–41 – Matou‰ 8:18–27; Luká‰ 8:22–25

Marek 4
JeÏí‰ uãí pomocí podobenství

B

A

IDUMEA

Veliké mofie
(Stfiedozemní mofie) 

T˘rus

Sidon

Jeruzalém
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Porozumûní písmÛm

Marek 4

Rozsévaã

Studium písem
Pfii studiu Marka 4 proveìte obû ãinnosti A i B. 

Na tiskové konferenci

1. Pfiedstavte si, Ïe jste dostali za úkol mluvit o Církvi pfied sku-

pinou novináfiÛ. Uveìte, které podobenství z Marka 4 byste

pouÏili, abyste odpovûdûli na tyto otázky: 

• Jaká je budoucnost Církve JeÏí‰e Krista Svat˘ch

posledních dnÛ? 

• Proã Církev vysílá do svûta tolik misionáfiÛ? 

• Jak vysvûtlíte pozoruhodn˘ rÛst Církve, kdyÏ uváÏíme, Ïe je

pomûrnû nová ve srovnání s vût‰inou svûtov˘ch náboÏen-

ství a vznikla jako pomûrnû malá v pfiíhraniãní oblasti

Spojen˘ch státÛ? 

2. Uveìte, které podobenství se zdá b˘t pouÏitelné na toto prohlá-

‰ení presidenta Gordona B. Hinckleyho: „Církev pozoruhodnû

a úÏasnû roste... ·ífií se po celé zemi zázraãn˘m zpÛsobem.“

(Steve Fidel, „Members Living Abroad Outnumber LDS in

U.S.“, Deseret News, 26–27 Feb. 1996, A2.) 

Odpovûdi na dÛleÏité otázky

V Markovi 4:35–41 jsou poloÏeny ãtyfii otázky. Uãedníci poloÏili

první a ãtvrtou otázku; JeÏí‰ poloÏil tu druhou a tfietí. Îádná

z tûchto otázek nebyla zodpovûzena, ale pfii pozornému ãtení

tohoto pfiíbûhu a pfii zhodnocení toho, co víme o JeÏí‰ovi a Jeho

uãednících, nás mohou napadnout moÏné odpovûdi. 

1. Zapi‰te si první otázku a to, jak by ji podle vás JeÏí‰

zodpovûdûl. 

2. Zapi‰te si druhou a tfietí otázku a odpovûzte na nû, jako

kdybyste byli uãedníci. 

3. Zapi‰te si, jak byste vy osobnû zodpovûdûli ãtvrtou otázku. 

4. Jak mÛÏe tato událost promlouvat k nûkomu, kdo Ïije

v dne‰ní dobû? 

B

A

Podlé cesty (v. 4) – Na cestu

(na tvrdou pÛdu)

Peãování tohoto svûta (v. 19)

– Svûtské starosti

Oklamání zboÏí (v. 19) –

Zrádnost bohatství

Kterou mûrou budete mûfiiti
(v. 24) – Tím, jak budete po-

mûfiovat nebo posuzovat

Bude vám odmûfieno (v. 24) –

Bude vám dáno

Sezrá (v. 29) – Uzraje

Vykládal (v. 34) – Vysvûtloval

v˘znam

Pfiimluvil (v. 39) – Nafiídil

Rozsevaã (v. 3, 14) – Ten, kdo

seje semena rostlin

JeÏí‰ konal zázraky, aby poÏehnal lidem a aby je uãil dÛleÏ-
it˘m zásadám. Zázraky byly projevem JeÏí‰ovy boÏské moci
a Jeho porozumûní vy‰‰ím zákonÛm, které fiídí na‰i zemi.
Tato moc konat zázraky vyÏaduje víru tûch, ktefií se zázrakÛ
úãastní. Pfii ãtení o zázracích zaznamenan˘ch v Markovi 5
se zamûfite na to, jak lidé, ktefií se jich úãastnili, projevovali
svou víru. Zamyslete se nad tím, jak˘m dÛleÏit˘m zásadám
JeÏí‰ uãil kaÏd˘m zázrakem a také tím, jak˘m zpÛsobem dan˘
zázrak vykonal. 

Pfii studiu této kapitoly mÛÏete ãerpat z informací uvede-
n˘ch u Matou‰e 8–9 (str. 16–17). 

Události v Markovi 5 zaznamenané i na jin˘ch místech
Marek 5:1–20 – Matou‰ 8:28–34; Luká‰ 8:26–39

Marek 5:22–43 – Matou‰ 9:18–26; Luká‰ 8:41–56

Porozumûní písmÛm

Marek 5

Duch neãist˘ (v. 2) – Zl˘

duch nebo duch ìáblÛv

Zaklínám tû (v. 7) – Prosím

tû; snaÏnû tû Ïádám

Povolil jim (v. 13) – Nechal je

odejít

Nedopustil mu (v. 19) –

Nedovolil mu to

Ohla‰ovati (v. 20) – Rozhla‰ovat

Tok krve mûla (v. 25) – Krvácela

KníÏe ‰koly (v. 38) –

Pfiedstaven˘ synagogy

Marek 5
Dal‰í zázraky
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Marek 5:8–13 – Neãistí duchové vcházejí do vepfiÛ
Tento dramatick˘ pfiíbûh nám pomáhá porozumût tomu, jak moc

si duchové, ktefií následovali Satana, pfiejí mít jakékoli tûlo. Není

nám fieãeno, proã JeÏí‰ umoÏnil zl˘m duchÛm, aby vstoupili do

tûla vepfiÛ, nebo proã se ihned poté vrhli do Galilejského mofie.

V zákonû MojÏí‰ovû byli vepfii povaÏováni za neãistá zvífiata.

TakÏe kdyÏ Îidé chovali vepfie, poru‰ovali tím pfiikázání. Jistû

to muselo b˘t mocné ponauãení pro ty, ktefií vidûli nebo sly‰eli,

jak byli neãistí duchové vykázáni z ãlovûka a vstoupili do tûla

zvífiat, která byla prohlá‰ena za neãistá. Symbolizuje to koneãné

duchovní zniãení v‰ech, ktefií slouÏí ìáblu. 

Marek 5:23 – „Poì, vloÏ na ni ruce... a budeÈ Ïiva“ 
KdyÏ star‰í Howard W. Hunter, tehdy ãlen Kvora dvanácti ap-

o‰tolÛ, mluvil o tomto ver‰i, poznamenal: „Toto nejsou jen slova

víry otce, kter˘ je zdrcen Ïalem, ale také pfiipomínka pro nás, Ïe

na cokoli JeÏí‰ vloÏí ruce, to Ïije. Pokud JeÏí‰ vloÏí ruce na man-

Ïelství, manÏelství Ïije. Pokud je mu dovoleno vloÏit ruce na

rodinu, rodina Ïije.“ (Conference Report, Oct. 1979, 93; nebo

Ensign, Nov. 1979, 65.) 

Studium písem
Pfii studiu Marka 5 proveìte ãinnost A nebo B. 

Hledejte symbolick˘ v˘znam

Aãkoli se událost popsaná v Markovi 5:1–20 skuteãnû stala,

mÛÏeme se také nûãemu nauãit ze symboliky tohoto zázraku.

Odpovûdi na následující otázky vám mohou pomoci vztáhnout

tento pfiíbûh na sebe a na druhé v dne‰ní dobû. 

1. Jak˘ symbolick˘ v˘znam se mÛÏe skr˘vat ve skuteãnosti, Ïe

muÏ s neãist˘m duchem Ïil „v hrobích“ (v. 2, 5)? 

2. Jaké problémy v dne‰ní dobû jsou pro lidi obtíÏnû „zkrotitelné“

a zÛstávají pro nû problémem i pfies snahu dostat je pod kon-

trolu, a jsou na tom podobnû jako tento muÏ, kter˘ byl „pouty

a fietûzy okován“ (v. 4)? 

3. Co se z toho, co JeÏí‰ udûlal pro tohoto muÏe, mÛÏeme do-

zvûdût ohlednû toho, jak mÛÏe JeÏí‰ s obtíÏn˘mi problémy

pomoci nám? 

Co udûlali? 

1. V Markovi 5:22–43 se vypráví o dvou lidech, ktefií hledali

Spasitele, aby jim pomohl a poÏehnal. Pozornû pfieãtûte tyto

ver‰e a vypi‰te si, co kaÏd˘ z nich udûlal a co by mohlo b˘t

pfiíkladem i pro nás, kdyÏ usilujeme o poÏehnání od Spasitele.

2. âemu jste se nauãili o JeÏí‰ovi z tûchto dvou pfiíbûhÛ? 

Marek 6
Kdo je tento JeÏí‰? 

B

A Zázraky, které JeÏí‰ vykonal, byly pozoruhodné, ale vût‰ina
lidí nerozumûla tomu, kdo JeÏí‰ skuteãnû je. V Markovi 6
ãteme o tom, za koho Ho povaÏovali lidé z Jeho rodného mûsta;
král Heródes; a JeÏí‰ovi uãedníci, ktefií Mu dosud nerozumûli.
Pfii ãtení této kapitoly pfiem˘‰lejte o svém svûdectví o JeÏí‰ovi
a pfiedstavte si, jak byste mohli pomoci lidem pochopit, kdo
JeÏí‰ je, kdybyste byli pfiím˘mi svûdky událostí, které jsou
popsány v Markovi 6. 

Události v Markovi 6 zaznamenané i na jin˘ch místech
Marek 6:1–6 – Matou‰ 13:54–58

Marek 6:7–13 – Matou‰ 10; Luká‰ 9:1–6

Marek 6:14–15 – Matou‰ 14:1–2; Luká‰ 9:7–9

Marek 6:17–29 – Matou‰ 14:3–12; Luká‰ 3:19–20

Marek 6:30–56 – Matou‰ 14:13–36; Luká‰ 9:10–17; Jan 6:1–21

Porozumûní písmÛm

Marek 6
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Marek 6:17–19 – „Neslu‰íÈ tobû míti manÏelky bratra
svého“ 
Herodias, v té dobû manÏelka Heródesa, byla kdysi manÏelkou

Heródesova nevlastního bratra Filipa. S ním se rozvedla, aby se

mohla vdát za Heródesa, a Heródes se rozvedl se svou první

manÏelkou, aby se mohl oÏenit s Herodiadou. Zákon MojÏí‰Ûv

zakazoval vzít si bratrovu manÏelku za Ïenu, pokud byl bratr

dosud naÏivu (viz Leviticus 20:21). Také bylo nesprávné rozvést

se s manÏelem nebo s manÏelkou kvÛli zájmu o nûkoho jiného

(viz Matou‰ 5:31–32). Zdá se, Ïe Herodiadiny ãiny naznaãovaly,

Ïe mûla pocit viny, ale místo toho, aby ãinila pokání, rozhodla se

zbavit se toho, kdo jí její provinûní pfiipomínal – Jana Kfititele. 

Studium písem
Pfii studiu Marka 6 proveìte dvû z níÏe uveden˘ch ãinností (A–C).

JeÏí‰ se vrací do svého domovského
mûsta

1. Jak podle Marka 6:1–6 lidé pfiijali JeÏí‰e, kdyÏ se vrátil do

„vlasti své“, tj. do svého domovského mûsta Nazaréta? 

2. O jaká poÏehnání tito lidé pfii‰li kvÛli svému postoji? (Viz v. 5.)

3. Jak se tento pfiíbûh mÛÏe vztahovat na na‰e jednání s místními

i generálními autoritami Církve v dne‰ní dobû? 

Reakce na pocit viny 

1. Co z toho, co v Markovi 6:14–28 Heródes udûlal, mohlo pou-

kazovat na to, Ïe se ohlednû nûãeho cítil vinen? 

2. Jak Herodias reagovala na svÛj pocit viny? 

3. Co máme dûlat, kdyÏ máme pocit viny kvÛli sv˘m hfiíchÛm? 

4. Porovnejte to, co se stane, kdyÏ se snaÏíme skr˘vat svÛj pocit

viny a hfiíchy (viz NaS 121:37), s tím, kdyÏ se pokofiíme a ãiní-

me pokání (viz Enos 1:4–8; Mosiá‰ 4:2–3). 

Co se dozvídáme o Spasiteli

Zapi‰te si dvû vûci, které jste se dozvûdûli o charakteru, povaze

nebo moci JeÏí‰e z pfiíbûhu v Markovi 6:31–44. 

Marek 7
Co poskvrÀuje ãlovûka? 

C

B

A

Odkud tento má tyto vûci?
(v. 2) – Kde se toto nauãil? 

Jediné (v. 4) – Jedinû, pouze

Jediné toliko (v. 8) – Pouze

Mo‰na (v. 8) – Ta‰ka (vak) na

jídlo nebo na obleãení

Lehãeji bude (v. 11) – Trest

bude men‰í

Po houfích (v. 39) – Po

skupinách

Vítr odporn˘ (v. 48) – Protivítr

Pfii ãtvrtém bdûní noãním...
chtûl jich pominouti (v. 48) –

Tûsnû pfied v˘chodem

slunce... chtûl je minout

Tradice mohou b˘t dÛleÏit˘m sjednocujícím prvkem v rodi-
nách i v dal‰ích skupinách lidí. Ale kdyÏ se tradice stanou
dÛleÏitûj‰ími neÏ evangelium nebo kdyÏ ho zaãnou nahrazovat
nebo kdyÏ s ním nejsou v souladu, pak tyto tradice pÛsobí
proti Pánovu plánu ‰tûstí. V dobû Nového zákona byly urãité
tradice ÎidÛ v jejich náboÏenství dÛleÏitûj‰í neÏ zákony BoÏí,
na nichÏ byly tyto tradice zaloÏeny. Vût‰ina ver‰Û v Markovi
7 zaznamenává, co JeÏí‰ fiekl a co udûlal v souvislosti s nû-
kter˘mi tûmito tradicemi star‰ích. NeÏ zaãnete ãíst Marka
7, mÛÏete si znovu pfieãíst úvody k Matou‰ovi 12 a 15 v této
studijní pfiíruãce (str. 20, 22). 

Události v Markovi 7 zaznamenané i na jin˘ch místech
Marek 7 – Matou‰ 15:1–31

Porozumûní písmÛm

Marek 7

Marek 7:9–12 – „Korban”
Korban byl v˘raz znamenající „dan˘ Bohu“. Zákon MojÏí‰Ûv vy-

Ïadoval, aby se dûti staraly o své zestárlé rodiãe, ale ustanovení

(tradice) star‰ích stanovovalo, Ïe pokud jste mûli peníze nebo jiné

zdroje, které jste chtûli vûnovat Bohu nebo chrámu (korban), pak

se tyto zdroje nemohly pouÏít na péãi o va‰e rodiãe. Lidé, ktefií

mûli nespravedlivé úmysly, vyuÏívali toto ustanovení t˘kající se

korbanu k tomu, aby to vypadalo, Ïe milují Boha nade v‰e – i

více neÏ rodinu. Ve skuteãnosti si v‰ak tento majetek ponechali,

místo aby jej pouÏili na péãi o své zestárlé rodiãe. 

Marek 7:26–29 – Proã JeÏí‰ pfiirovnával pohanskou
Ïenu ke ‰tûÀatÛm? 
Viz „Porozumûní písmÛm“ t˘kající se Matou‰e 15:22–28 (str. 23). 

Studium písem
Pfii studiu Marka 7 proveìte ãinnost A. 

Porovnejte

1. Pomocí toho, co jste se doãetli v Markovi 7:1–23, vysvûtlete

rozdíl mezi tím, co farizeové povaÏovali za neãisté, a tím, co

za neãisté povaÏoval JeÏí‰. 

2. Pfieãtûte si 3. Nefiho 27:19–20 a vysvûtlete, proã je dÛleÏité po-

rozumût JeÏí‰ov˘m slovÛm t˘kajícím se toho, co to znamená

b˘t ãist˘ nebo neãist˘, a tomu, co musíme dûlat, kdyÏ jsme

neãistí. 

A

NadarmoÈ (v. 7) –

Bezv˘znamnû, bez úãelu

nebo hodnoty

Z zevnitfiku (v. 15, 18) –

Z vnûj‰ku 

Po‰kvrniti (v. 15, 18, 23) –

Uãinit ãlovûka duchovnû ne-

ãist˘m

Nerozumní (v. 18) –

Nechápaví

âistûci (v. 19) – A tak se oãistí

Nestydatost (v. 22) –

Nekontrolované vá‰nû

Vrci (v. 27) – Hodit

Zajíkav˘ (v. 32) – âlovûk,

kter˘ má vadu fieãi
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Stalo se vám nûkdy, Ïe jste nepochopili nûco, co nûkdo fiekl,
a pak, kdyÏ vám to bylo vysvûtleno, jste si pfiipadali hloupû,
protoÏe to bylo úplnû jasné? Zdá se, Ïe v Markovi 8 se
JeÏí‰ov˘m uãedníkÛm stalo nûco podobného. Uãedníci moÏná
ne vÏdy JeÏí‰ovi rozumûli, ale mûli v Nûho víru. Toto je dÛl-
eÏitá my‰lenka v této kapitole. Na rozdíl od farizeÛ, ktefií
poÏadovali nûjaké znamení, jeÏ jim mûlo demonstrovat to,
ãemu nerozumûli, uãedníci mûli víru a byli vnímaví vÛãi
vlivu Svatého Ducha. Zamyslete se nad tím, co z toho, co se
mÛÏete dozvûdût z Marka 8, mÛÏe posílit va‰e porozumûní
Kristu a va‰e svûdectví o Nûm. 

Události v Markovi 8 zaznamenané i na jin˘ch místech
Marek 8:1–10 – Matou‰ 15:32–39

Marek 8:11–21 – Matou‰ 16:1–12

Marek 8:27–38 – Matou‰ 16:13–27; Luká‰ 9:18–26

Porozumûní písmÛm

Marek 8

Marek 8:15 – Co je to kvas? 
Kvas (droÏdí) je urãit˘ druh houby. KdyÏ se kvasnice smíchají

s chlebov˘m tûstem, zanedlouho prostoupí cel˘m tûstem a zaãnou

se tvofiit bubliny a tûsto nakyne. Chléb pfiipraven˘ s kvasnicemi

(kynut˘ chléb) je lehãí neÏ nekva‰en˘ (nekynut˘) chléb, ale

rychleji se kazí. Z tohoto dÛvodu se nûkdy v písmech pouÏívají

kvasnice jako symbol zkaÏenosti. A právû to mûl JeÏí‰ na mysli,

kdyÏ fiekl: „·etfite [se] kvasu farizejského a kvasu Heródesova.“

Pfii jin˘ch pfiíleÏitostech se poukazuje na kvas (kvasnice) v sou-

vislosti s tím, jak mÛÏe malé mnoÏství nûãeho, o ãem se mluví,

ovlivnit velké mnoÏství nûãeho jiného – buì k dobrému, nebo

k zlému. 

Marek 8:29–30– Proã JeÏí‰ nechtûl, aby Jeho uãedníci
nûkomu fiíkali, Ïe On je Kristus? 
Viz „Porozumûní písmÛm“ t˘kající se Matou‰e 16:20 (str. 23).

Studium písem
Pfii studiu Marka 8 proveìte ãinnost A. 

Lítost (v. 2) – Soucit

Pokolení (v. 12, 38) – Skupina

lidí Ïijících v pfiibliÏnû stejné

dobû

Pilnû se ‰etfite (v. 15) –

Pozornû se vyvarujte

Poãal mu domlouvati (v. 32)

– Zaãal ho napomínat

Pfiimluvil (v. 33) – Napomenul

Marek 8
„KterakÏ nerozumíte?“ 

Shody a rozdíly

1. Uveìte, v ãem se zázrak popsan˘ v Markovi 8:22–26 shodo-

val s jin˘mi zázraky, o nichÏ jste ãetli v Novém zákonû, ne-

bo naopak v ãem se od nich li‰il (porovnejte ho napfiíklad

s Matou‰em 20:30–34). 

2. Jaké duchovní poselství mÛÏete objevit v zázraku zazname-

naném v Markovi 8:22–26? 

V Matou‰ovi se dozvídáme, Ïe kdyÏ byl JeÏí‰ a Jeho uãedníci
v Cesareji Filipovû, slíbil jim, konkrétnû Petrovi, „klíãe krá-
lovství nebeského“ (Matou‰ 16:19). V Matou‰ovi 17 ãteme
o naplnûní tohoto slibu na hofie Promûnûní. Marek 9:1–13
také obsahuje záznam o této události. I po této posvátné
události se toho Petr, Jakub a Jan potfiebovali od Mistra
mnohému nauãit. KdyÏ ãtete Marka 9, snaÏte se vyhledat,
jak Mistr uãil tyto své uãedníky a jak jim pomáhal prohloubit
jejich víru a jak se také snaÏil prohloubit víru a porozumûní
dal‰ích. Aãkoli ona prosba v Markovi 9:24: „Spomoz nedovûfie
mé“ vze‰la od otce, kter˘ Ïádal o pomoc pro svého syna, mÛÏe
to b˘t stejnû dobfie i prosba kohokoli, kdo vûfií ve Spasitele,
ale uvûdomuje si, Ïe potfiebuje více víry a poznání. 

Události v Markovi 9 i na jin˘ch místech
Marek 9:2–32 – Matou‰ 17:1–23; Luká‰ 9:28–45

Marek 9:33–50 – Matou‰ 18:1–9; Luká‰ 9:46–50

Marek 9
„Spomoz nedovûfie mé“ 

A
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Porozumûní písmÛm

Marek 9

Stavba stánku

Marek 9:2–13 – JeÏí‰ je promûnûn na vysoké hofie
Dal‰í informace najdete v PrÛvodci k písmÛm, „Promûnûní“

(str. 133). 

Marek 9:43–48 – Utínání ruky nebo nohy nebo
vylupování oka
Viz „Porozumûní písmÛm“ t˘kající se Matou‰e 5:29–30 (str. 14).

Pfieklad Marka 9:40–48 od Josepha Smitha (v PrÛvodci k písm-

Ûm, str. 212–213) také nabízí dÛleÏité náhledy na to, co mûl JeÏí‰

na mysli v tûchto ver‰ích. 

Marek 9:49–50 – SÛl a oheÀ
V zákonû MojÏí‰ovû byly obûti soleny jako symbol trvalé smlouvy

mezi Pánem a Jeho lidem. Díky soli byla obûÈ pro Pána „dobrá“.

Následovníci Krista nabízejí Pánovi sami sebe jako Ïijící obûÈ

(viz Omni 1:26), kteráÏto obûÈ pfiiná‰í oãi‰Èující moc Ducha

Svatého (neboli kfiest ohnûm). 

Studium písem
Pfii studiu Marka 9 proveìte ãinnost A nebo B. 

Posilujte svou víru

1. âeho se t˘kal problém popsan˘ v Markovi 9:14–29? 

2. Co JeÏí‰ fiekl o tomto problému? (Viz v. 19, 23, 29.) 

3. Co myslíte, Ïe mûl onen otec na mysli tím, co fiekl JeÏí‰ovi ve

ver‰i 24? 

4. Jak vám tento pfiíbûh pomáhá posilovat víru nebo ãemu vás

uãí o tom, jak posilovat va‰i víru? 

A

A hned obezfiev‰e se (v. 8) –

A náhle, kdyÏ se rozhlédli

Zákonníci (v. 11, 14, 16) –

MuÏi, ktefií uãili druhé v˘zna-

mu zákona MojÏí‰ova (viz

PrÛvodce k písmÛm, „Písafi,

zákoník“, str. 121) 

Za nic [musí] poloÏen b˘ti
(v. 12) – Musí b˘t povaÏován

za bezcenného nebo opovrÏe-

níhodného

Má ducha nûmého (v. 17) –

NemÛÏe mluvit

Svadne (v. 18) – Zeslábne

Promûnûní (v. 2) – Stav, kdy

tûlo ãlovûka je doãasnû zmûnû-

no, aby mohl snést pfiítomnost

a slávu nebesk˘ch bytostí

Bûliã (v. 3) – âlovûk, jehoÏ

zamûstnáním bylo ãistit a

bûlit odûv

Co se dozvídáme z pfiekladu Josepha
Smitha

Mnozí Îidé mylnû zamûÀovali starozákonní proroctví o
prvním pfiíchodu Mesiá‰e s proroctvími o Jeho druhém pfií-
chodu. Oãekávali, Ïe Mesiá‰ pfiijde ve veliké moci a slávû jako
vítûzn˘ král, aby zniãil jejich nepfiátele. Kristus skuteãnû
pfii‰el, aby zniãil jejich nejv˘znamnûj‰í nepfiátele – hfiích a
smrt – ale tyto nepfiátele porazil sv˘m utrpením a smrtí,
coÏ bylo pro vût‰inu lidí tûÏko pochopitelné. Toto bylo pfied-
povûdûno v Izaiá‰ovi 53. Zamûfite se na to, jak se v Markovi
10 JeÏí‰ snaÏil uãit tûmto zásadám. 

Události v Markovi 10 i na jin˘ch místech
Marek 10:1–31 – Matou‰ 19; Luká‰ 18:15–30

Marek 10:32–52 – Matou‰ 20:17–34; Luká‰ 18:31–43

Porozumûní písmÛm

Marek 10

Marek 10:2–12 – JeÏí‰ uãí o sÀatku a rozvodu
Viz „Porozumûní písmÛm“ t˘kající se Matou‰e 19:3–12 (str. 26).

Studium písem
Pfii studiu Marka 10 proveìte ãinnosti A a B. 

Jak se stát velk˘m v království

V pfiíbûhu zaznamenaném v Markovi 10:17–22 chtûl bohat˘ mla-

dík vûdût, jak mÛÏe zdûdit vûãn˘ Ïivot, a ve ver‰ích 35–45 ãteme

o tom, jak si Jakub a Jan pfiáli ãestné místo po boku Spasitele ve

vûãnostech. 

1. Porovnejte tyto dva pfiíbûhy o lidech, ktefií se chtûli stát velk˘mi

v království, tím, Ïe si pfiekreslíte tuto tabulku do se‰itu a

vyplníte ji na základû toho, co jste se doãetli v Markovi 10. 

A

JakÏ obyãej mûl (v. 1) – Podle

svého zvyku

CizoloÏit (v. 11) – Mít pohlav-

ní styky s nûk˘m, s k˘m ne-

jste oddáni

ZboÏí (v. 22) – Majetek

Marek 10
Skuteãná velikost

1. Pozornû si pfieãtûte pfieklad Marka 9:40–48 od Josepha Smitha.

Koho má symbolizovat „ruka tvá“, „noha tvá“ a „oko tvé“? 

2. Vezmete-li v úvahu vysvûtlení podaná v pfiekladu od Josepha

Smitha, jak myslíte, Ïe lze tuto radu pouÏít v dne‰ní dobû ve

vztahu k va‰im vrstevníkÛm? 

B
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2. âemu JeÏí‰ uãil v Markovi 9:33–37 ohlednû toho, co to znamená

b˘t velk˘m? 

3. Jak lze podle Marka 10:28–30 porovnat svûtskou velikost s tím,

co JeÏí‰ Kristus nabízí tûm, ktefií jsou hodni získat vûãn˘ Ïivot?

4. âemu se v Markovi 10:32–34 uãí ohlednû velikosti Spasitele? 

5. Co mÛÏete ve svém Ïivotû dûlat, abyste se stali velk˘mi

v oãích BoÏích? 

Uzdravení slepého

1. Napi‰te, co v‰echno muÏ v Markovi 10:46–52 udûlal, aby se

uzdravil ze své slepoty. 

2. âemu tento pfiíbûh uãí o Spasiteli a o tom, co pro nás mÛÏe

udûlat? 

Marek 11–12
Co JeÏí‰ dûlal a ãemu uãil

bûhem svého posledního t˘dne

B

âemu je JeÏí‰ uãilâemu nerozumûliKdo? 

Bohat˘ mladík
(Marek 10:17–22) 

Jakub a Jan
(Marek 10:35–45) 

Marek 11 zaãíná asi tfii roky po JeÏí‰ovû kfitu. Za t˘den byl
JeÏí‰ ukfiiÏován. Události v Markovi 11–16 se staly bûhem
t˘dne velikanoc (pfiesnic) – v dobû, kdy se Îidé z ‰iroka da-
leka se‰li v Jeruzalémû, aby pfiinesli obûÈ v chrámu. Toto byla
pro JeÏí‰e dokonalá pfiíleÏitost, aby vydal své závûreãné svû-
dectví velkému poãtu lidí, zatímco se pfiipravoval na to, aby
obûtoval sám sebe jako Beránka BoÏího za vykoupení celého
lidstva. 

Události v Markovi 11–12 i na jin˘ch místech
Marek 11 – Matou‰ 21:1–27; Luká‰ 19:29–48; 20:1–8; Jan 12:14–19

Marek 12:1–12 – Matou‰ 21:33–46; Luká‰ 20:9–19

Marek 12:13–44 – Matou‰ 22:15–46; Luká‰ 20:20–47; 21:1–4

Topografická mapa

Porozumûní písmÛm

Marek 11

Marek 11:1–10 – Jak˘ v˘znam má JeÏí‰Ûv vjezd do
mûsta na oslíku? 
Viz „Porozumûní písmÛm“ t˘kající se Matou‰e 21:1–11 (str. 28).

Marek 11:15–18 – Proã byli v chrámu penûzomûnci a
proã zde lidé kupovali a prodávali? 
Viz „Porozumûní písmÛm“ t˘kající se Matou‰e 21:12–13 (str. 28). 

Marek 11:12–14, 20–21 – Prokletí fíkovníku
Aãkoli JeÏí‰ nevysvûtlil, proã

fíkovník proklel, základní in-

formace o fíkovnících a situace

popsaná v písmech nám po-

máhají porozumût symbolické-

mu v˘znamu toho, co JeÏí‰

udûlal. Onen druh fíkovníkÛ,

o nûmÏ se pí‰e v Markovi 11,

plodí rané fíky – dokonce je‰tû

pfiedtím, neÏ na nûm vyrostou

v‰echny listy. Hlavní úroda fíkÛ

pfiichází pozdûji. Pokud se na

stromû neurodí Ïádné rané fíky,

pak se na nûm neurodí v onom roce Ïádné ovoce. Strom s listím

(jak to Marek i Matou‰ popsali) by mûl mít také ovoce, ale na

onom stromu se neurodilo nic. Lze fiíci, Ïe tento strom vypadal,

jako kdyby mûl ovoce, ale ve skuteãnosti na nûm Ïádné nebylo.

Fíková vûtev s fíky

Proti vám (v. 2) – Pfied vámi Metali (v. 8) – Rozprostírali

.

Jeruzalém

Betany
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Podobnû tomu bylo i s Ïidovsk˘mi vedoucími v JeÏí‰ovû dobû.

Navenek se zdáli b˘t spravedliv˘mi, ale jejich spravedlivost byla

pokrytecká a prázdná. Proto JeÏí‰ proklel tento strom kvÛli pokry-

tectví, které symbolizovalo stav, ve kterém se nacházeli vedoucí

BoÏího lidu smlouvy. 

Záznam v Markovi uvádí, Ïe strom nemûl ovoce, protoÏe nebyl

jeho ãas; v pfiekladu Josepha Smitha je v‰ak tato poznámka vy-

pu‰tûna a je zde uvedeno, Ïe strom mûl mít ovoce právû proto,

Ïe byl bez listí. 

Marek 11:30–32; 12:12 – Pfiední knûÏí, zákoníci a
star‰í se báli lidu

JeÏí‰ neustále odsuzoval

tyto Ïidovské vedoucí

kvÛli jejich pokrytectví

(viz napfi. Marek

12:38–40). V Markovi

11–12 se uvádí, Ïe zdro-

jem jejich pokrytectví

byla p˘cha. President

Ezra Taft Benson uãil:

„Py‰ní se více obávají

toho, jak je posuzují lidé,

neÏ toho, jak je posuzuje

BÛh (viz NaS 3:6–7;

30:1–2; 60:2). Otázka ‚Co

si o mnû lidé pomyslí?‘

má pro nû vût‰í váhu

neÏ ‚Co si o mnû

pomyslí BÛh?‘“

(Conference Report, Apr. 1989, 4; nebo Ensign, May 1989, 5.) 

Marek 12

Marek 12:18–27 – ManÏelsk˘ svazek pfii vzkfií‰ení
Viz „Porozumûní písmÛm“ t˘kající se Luká‰e 20:27–38 (str. 67). 

Marek 12:28–34 – „Vût‰ího pfiikázaní jiného nad
tato není“ 
Viz „Porozumûní písmÛm“ t˘kající se Matou‰e 22:36–38 (str. 29). 

Studium písem
Pfii studiu Marka 11–12 proveìte dvû z níÏe uveden˘ch ãinností

(A–D). 

Jak by asi odpovûdûli? 

Pfiedstavte si, Ïe byste mohli mluvit s lidmi, o nichÏ se pí‰e

v Markovi 11:1–11. Zapi‰te si, jak myslíte, Ïe by asi tito lidé

zodpovûdûli níÏe uvedené otázky. 

A

·típil (v. 1) – Vysadil, zaloÏil

Vkopal pres (v. 1) – Vykopal

místo pro lis (nádobu pro

‰Èávu z plodÛ vinice) 

Nedbá‰ na Ïádného; nebo
nepatfií‰ na osobu lidskou
(v. 14) – Chová‰ se ke kaÏdé-

mu stejnû, neboÈ nehledí‰ na

to, kdo je kdo

Semeno (v. 20–22) – Dûti

Nesmûl (v. 34) – NeodvaÏoval

Pod zámyslem (v. 40) – Pod

záminkou

Dva ‰arty; ãtvrtá ãástka pení-
ze (v. 42) – Velmi mal˘ penû-

Ïit˘ obnos

1. Otázky poloÏené dvûma uãedníkÛm: Proã vám dal JeÏí‰

konkrétní pokyny ohlednû toho, jak získat oslátko? Co jste si

pomysleli ohlednû zpÛsobu, jak˘m jste oslátko získali? 

2. Otázka poloÏená vlastní-

kovi oslátka: Proã jste

dovolil dvûma JeÏí‰ov˘m

uãedníkÛm vzít si va‰e

oslátko? 

3. Otázky jednomu z lidí,

ktefií rozkládali roucha na

cestu a volali hosana: Kdo

myslíte, Ïe JeÏí‰ je? Proã

Mu projevujete úctu? 

Vysvûtlete symboliku

Zamyslete se nad pfiíbûhem o fíkovníku v Markovi 11:12–14,

20–23 a projdûte si vysvûtlení uvedené v oddíle „Porozumûní pí-

smÛm“ t˘kající se Marka 11. Jakého ãlovûka by fíkovník, kterého

JeÏí‰ proklel, mohl pfiedstavovat v dne‰ní dobû? Vysvûtlete, jak

mÛÏe takov˘ ãlovûk napfiíklad jednat nebo mluvit. 

Co nedûlat

Îidov‰tí pfiedstavitelé v pfiíbûzích a událostech zaznamenan˘ch

v Markovi 11:27–12:40 byli proti JeÏí‰ovi nebo mu kladli rÛzné

otázky. Vyberte si tfii jejich skutky nebo postoje, které zastávali.

Vysvûtlete, jak tyto skutky nebo postoje mohou ãlovûku bránit

v tom, aby duchovnû rostl. 

Jaké se v tom skr˘vá poselství? 

Vût‰ina toho, co je zaznamenáno v Markovi 11–12, se t˘ká toho,

jak se Ïidov‰tí pfiedstavitelé stavûli proti JeÏí‰ovi. V Markovi

12:41–44 ãteme o jedné Ïenû, která v‰ak byla úplnû jiná. 

1. V ãem je tato vdova pfiíkla-

dem toho, ãemu JeÏí‰ uãil

v Markovi 12:29–34? 

2. Zapi‰te si poselství uve-

dené v Markovi 12:44

vlastními slovy a vysvût-

lete, ãemu zde podle vás

JeÏí‰ Kristus uãil. 

3. Napi‰te o nûãem z vlastní-

ho Ïivota, co byste mohli

zmûnit, abyste lépe násle-

dovali vdovin pfiíklad obû-

ti a poslu‰nosti. (Nemusí

se to t˘kat penûz.) 

Necel˘ t˘den pfied ukfiiÏováním Spasitel mluvil o svém dru-
hém pfiíchodu. Nûktefií Îidé zavrhli JeÏí‰e bûhem Jeho sluÏby
ve smrtelnosti, protoÏe nevûfiili, Ïe naplnil starozákonní

Marek 13
Znamení druhého pfiíchodu

D

C

B
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proroctví t˘kající se pfiíchodu Mesiá‰e – a zvlá‰tû ta, která
mluví o tom, Ïe má pfiijít ve slávû a soudu. Starozákonní
proroctví vztahující se na Krista v‰ak obsahují znamení o
Jeho prvním i druhém pfiíchodu. Pro Jeho uãedníky muselo
b˘t útûchou vûdût, Ïe JeÏí‰, aãkoli naplnil mnohá proroctví,
opût pfiijde a uskuteãní v‰e, o ãem mluvili proroci ohlednû
Mesiá‰e. Vzhledem k tomu, Ïe vût‰ina toho, co JeÏí‰ Kristus
fiekl v Markovi 13, se t˘ká posledních dnÛ, pak by nás, ktefií
Ïijeme v tûchto posledních dnech, mûly tyto ver‰e zvlá‰È
zajímat. 

Pfieklad Marka 13 od Josepha Smitha je tent˘Ï jako pfieklad
Matou‰e 24 od Josepha Smitha, coÏ je kniha Joseph
Smith–Matou‰. 

Události v Markovi 13 i na jin˘ch místech
Marek 13 – Matou‰ 24; Luká‰ 21:5–36; Joseph Smith–Matou‰ 1

Porozumûní písmÛm

Marek 13

Marek 13:14 – „Ohavnost zpu‰tûní“ 
Viz „Porozumûní písmÛm“ t˘kající se Matou‰e 24:15 (str. 32). 

Studium písem
Pfii studiu Marka 13 proveìte ãinnost A. 

Bdûte! 

V kázání zaznamenaném v Markovi 13 fiekl JeÏí‰ tûm, ktefií ho

následují, nûkolikrát „vizte“, „‰etfite se“ nebo „bdûte“ (viz v. 5,

9, 23, 33, 35, 37). Napi‰te alespoÀ tfii vûci z této kapitoly, na které

si mají vûfiící dávat pozor, aby se pfiipravili na setkání s Pánem. 

A

Soukromí (v. 3) – V soukromí

·etfite se (v. 9, 23) – Mûjte se

na pozoru, vûnujte pozornost

KteréÏ krmí (v. 17) – Matky,

které kojí svá miminka

Vyvolení (v. 20, 27) – Lid

smlouvy

Poruãiv sluÏebníkÛm sv˘m
vládafiství (v. 34) – Svûfiil

správu sv˘m sluÏebníkÛm

Îidov‰tí pfiední knûÏí, zákoníci a star‰í nedokázali JeÏí‰e pfied
lidmi shromáÏdûn˘mi v Jeruzalémû kvÛli pfiesnicím zmást
nebo Ho pfiimût, aby udûlal nûjakou chybu. Ve skuteãnosti
samotní Ïidov‰tí vedoucí byli zahanbeni JeÏí‰em. Nûktefií tito
zkaÏení pfiedstavitelé se domnívali, Ïe jedin˘m zpÛsobem,
jak JeÏí‰ovi zabránit, aby se nestal je‰tû vût‰í hrozbou pro
jejich postavení a moc, je nechat Ho zabít. JeÏí‰ si byl vûdom
jejich pfiání a pfiipravoval se obûtovat svÛj Ïivot. V Markovi
14–16 jsou zaznamenány jedny z nejdÛleÏitûj‰ích událostí
v historii. Vûnujte ãas tomu, abyste si pfieãetli o tûchto po-
svátn˘ch událostech v tûchto posledních tfiech kapitolách
Marka a abyste o nich pfiemítali. 

Události v Markovi 14 i na jin˘ch místech
Marek 14:1–2 – Matou‰ 26:1–5; Luká‰ 22:1–2

Marek 14:3–9 – Matou‰ 26:6–13; Jan 12:1–8

Marek 14:10–16 – Matou‰ 26:14–19; Luká‰ 22:3–13

Marek 14:17–31 – Matou‰ 26:20–35; Luká‰ 22:14–39; Jan 13

Marek 14:32–42 – Matou‰ 26:36–46; Luká‰ 22:40–46

Marek 14:43–72 – Matou‰ 26:47–75; Luká‰ 22:47–62; Jan 18:1–27

Porozumûní písmÛm

Marek 14

Alabastr (v. 3) – Vzácná a

drahocenná látka

Nardové kofiení (v. 3) –

Vzácná, pfiíjemnû vonící mast

Tfii sta penûz (v. 5) – Roãní

mzda bûÏného dûlníka

Abba (v. 36) – Slovo zname-

nající „otec“ 

JmûteÏ ho (v. 44) – Zajmûte

ho, chopte se ho

Poliãkovati (v. 65) – Bít, tlouci

¤eã tvá podobná jest (v. 70) –

Mluví‰ s podobn˘m pfiízvukem,

jako kdybys byl z té oblasti

Marek 14
Poslední hodiny 

JeÏí‰ova smrtelného Ïivota
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Marek 14:3–9 – Îena pomazává JeÏí‰e mastí
V Janovi 12:3 se uvá-

dí, Ïe tato Ïena byla

Maria, sestra Marty a

Lazara, kterého JeÏí‰

vzkfiísil z mrtv˘ch

(viz Jan 11). Toto po-

mazání velmi drahou

mastí bylo projevem

její hluboké úcty

k JeÏí‰ovi a bylo

známkou uctívání.

Bylo také zvykem

pomazat tûlo pfiedtím,

neÏ bylo pohfibeno.

JeÏí‰ vyuÏil této situ-

ace jako pfiíleÏitost

k tomu, aby sv˘m

uãedníkÛm znovu

fiekl, Ïe se pfiipravuje na obûtování svého Ïivota – zdá se, Ïe vût-

‰ina uãedníkÛ této pravdû nerozumûla nebo jí nechtûla vûfiit. 

Marek 14:20 – „Omáãívá se mnou v mise“ 
Viz „Porozumûní písmÛm“ t˘kající se Jana 13:25 (str. 83). 

Marek 14:32–42 – Getsemany
Viz „Porozumûní písmÛm“ t˘kající se Matou‰e 26:36–46 (str. 34). 

Marek 14:33 – Proã se JeÏí‰ „poãal lekati“ a byl
„velmi teskliv“? 
Utrpení spojené s usmífiením zapoãalo v Getsemanech. President

Joseph Fielding Smith vysvûtlil: „Mezi námi není nikdo... kdo by

neudûlal nûco ‰patného, a pak by toho nelitoval a nepfiál si, aby

to b˘val neudûlal. Na‰e svûdomí se oz˘vá a my se cítíme velmi,

velmi ne‰Èastnû... Ale tam [v Getsemanech] je Syn BoÏí, kter˘ nese

bfiímû m˘ch pfiestupkÛ a va‰ich pfiestupkÛ a pfiestupkÛ kaÏdé

du‰e, která pfiijímá evangelium JeÏí‰e Krista... On nesl toto bfií-

mû – na‰e bfiímû. Já jsem k nûmu nûco pfiidal; a vy také. KaÏd˘

k nûmu nûco pfiidal. On to vzal na sebe, aby zaplatil cenu, abych

mohl uniknout – abyste vy mohli uniknout – trestu, pod pod-

mínkou, Ïe pfiijmeme evangelium a budeme podle nûj upfiímnû

a vûrnû Ïít.“ (Fall—Atonement—Resurrection—Sacrament [proslov

v institutu náboÏenství v Salt Lake City, 14. leden 1961], 8.) 

Marek 14:54–59 – Fale‰ní svûdkové
Viz „Porozumûní písmÛm“ t˘kající se Matou‰e 26:59–60 (str. 34). 

Marek 14:66–72 – Petr zapírá JeÏí‰e
Viz „Porozumûní písmÛm“ t˘kající se Luká‰e 22:31–34, 54–62

(str. 68). 

M
ar

ia
 p

om
az

áv
á 

no
hy

 K
ri

st
a,

 R
o

b
er

t 
T

. 
B

a
rr

et
t,

 ©
 R

o
b

er
t 

T
. 

B
a
rr

et
t

Studium písem
Pfii studiu Marka 14 proveìte ãinnost A nebo B. 

Jak moc si ceníte Spasitele? 

V Markovi 14:3–11 ãteme o dvou lidech, ktefií ukázali, jak moc si

cení Spasitele. 

1. Jak Ïeniny skutky ukázaly, Ïe si Spasitele cení více neÏ sv˘ch

penûz? 

2. Jak Jidá‰ovy skutky ukázaly, Ïe si cenil penûz více neÏ

Spasitele? 

3. Jak napfiíklad ukazujete vy, Ïe máte rádi Spasitele více neÏ

svûtské vûci? 

„Nesmírná jest láska Spasitele“ 

V náboÏenské písni „Nesmírná jest láska Spasitele“ zpíváme o

tom, jak v obdivu stojíme pfied láskou, kterou nám JeÏí‰ nabízí

skrze své usmífiení (viz ZNPPD 1, str. 38). Z Marka 14 vyberte

dva pfiíklady toho, co JeÏí‰ udûlal a nad ãím stojíte v obdivu a

co vám pomáhá více si Ho váÏit. Zapi‰te si, proã vás tyto dva

pfiíklady tak udivují a proã díky nim pociÈujete hlub‰í lásku a

úctu ke Spasiteli a vdûãnost za Nûj. 

Usmífiení zapoãalo v Getsemanech a v Markovi 15 je zazna-
menáno jeho dokonãení na kfiíÏi na Golgotû. Star‰í James E.
Talmage, kter˘ byl ãlenem Kvora dvanácti apo‰tolÛ, napsal,
Ïe „smrt ukfiiÏováním byl nejzdlouhavûj‰í a zároveÀ nejbo-
lestivûj‰í ze v‰ech zpÛsobÛ popravy. ObûÈ Ïila obvykle mnoho
hodin, nûkdy dnÛ, ve stále vût‰ích mukách... Vítaná úleva
smrti se dostavila vyãerpáním zpÛsoben˘m intenzivní a

Marek 15
JeÏí‰ je ukfiiÏován
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nepolevující bolestí“. (Jesus the Christ, 655.) V Nauce a
smlouvách 19:16–19 JeÏí‰ mluvil o bolesti, kterou pociÈoval
v Getsemanech, která byla patrnû vût‰í a intenzivnûj‰í neÏ
Jeho utrpení na kfiíÏi. V jedné na‰í náboÏenské písni se zpívá:
„Ten, kter˘ sám byl bez viny, hfiíchy na sebe vzal. Z lásky
k nám trpûl nesmírnû, z lásky se v obûÈ dal.“ („Tam na zele-
ném pahorku“, ZNPPD 1, str. 41.) KdyÏ budete ãíst tuto
kapitolu, pamatujte na to, Ïe „z lásky [i k vám On] trpûl
nesmírnû“. 

Události v Markovi 15 i na jin˘ch místech
Marek 15:1–19 – Matou‰ 27:2, 11–30; Luká‰ 23:1–25; Jan

18:28–19:16

Marek 15:20–41 – Matou‰ 27:31–56; Luká‰ 23:26–49; Jan 19:16–37

Marek 15:42–47 – Matou‰ 27:57–61; Luká‰ 23:50–56; Jan 19:38–42

Porozumûní písmÛm

Marek 15

Marek 15:34 – „BoÏe mÛj, BoÏe mÛj, proãs mne opustil?“
Tato slova lze také najít v mesiá‰ském proroctví v Îalmu 22:2.

Zjevnû bylo nutné, aby se Otec vzdálil od Syna, aby Syn mohl

uskuteãnit úplné a dokonalé usmífiení. JeÏí‰ vskutku „sestoupil

pod v‰echny vûci“. (NaS 88:6.) 

Studium písem
Pfii studiu Marka 15 proveìte ãinnost A. 

On ví a rozumí

V Almovi 7:11–13 ãteme, Ïe Spasitel tak trpûl proto, aby vûdûl,

jak mÛÏe pomáhat lidem ve v‰ech moÏn˘ch zkou‰kách a utrpe-

A

Pilát (v. 1–15) – ¤ímsk˘

guvernér v Jeruzalémû

Svátek (v. 6) – Pfiesnice

(velikanoc) 

V svadû (v. 7) – Pfii vzpoufie

proti vládû

Chtû lidu dosti uãiniti (v. 15)

– Chtûje uspokojit lidi

Pomíjejícího (v. 21) –

Jdoucího kolem

Víno s mirrou (v. 23) – Smûs,

která tlumila bolest

Mecíce o nû los (v. 24) –

Losovali o to, kdo je získá

Nápis viny jeho (v. 26) –

Nápis oznaãující zloãin, 

z nûhoÏ byl obvinûn

Rouhali se jemu (v. 29) –

Posmívali se mu

ÚtrÏku mu ãinili (v. 32) –

UráÏeli ho

ních. Na základû toho, co se stalo v Markovi 15, uveìte alespoÀ

tfii rÛzné obtíÏné záÏitky, které proÏívají lidé v dne‰ní dobû, které

se mohou podobat tomu, co JeÏí‰ vytrpûl. Ke kaÏdému uvede-

nému záÏitku si zapi‰te odkaz na ver‰e z písma, kde se pí‰e o

tom, Ïe to JeÏí‰ také proÏil. 

V Markovi 15:40–41 se vypráví o jedné zvlá‰tní skupinû
Ïen, které byly oddan˘mi následovnicemi JeÏí‰e. Muselo b˘t
pro nû velmi tûÏké sledovat, jak nûkdo, koho uctívaly a mûly
rády, tolik trpûl, zvlá‰tû kdyÏ nevíme, jak moc toho vûdûly o
vzkfií‰ení. Aãkoli JeÏí‰ mluvil o vzkfií‰ení se sv˘mi následov-
níky, zdá se, Ïe to nechápali (viz Marek 9:31–32). Tyto Ïeny
díky své oddanosti zÛstaly u kfiíÏe, dokud JeÏí‰ nezemfiel, a
pak se ‰ly podívat, kde bude pohfiben (viz Marek 15:47).
Bûhem sabatu nemohly nic dûlat s JeÏí‰ov˘m tûlem ani
s Jeho hrobem, ale pfii nejbliÏ‰í pfiíleÏitosti po sabatu k Jeho
hrobu za‰ly. KdyÏ ãtete Marka 16, snaÏte se pfiedstavit si, o
ãem asi pfiem˘‰lely a co asi pociÈovaly. 

Události v Markovi 16 i na jin˘ch místech
Marek 16:1–8 – Matou‰ 28:1–8; Luká‰ 24:1–12; Jan 20:1–10

Marek 16:9–11 – Matou‰ 28:9–10; Jan 20:11–18

Marek 16:12–13 – Luká‰ 24:13–35

Marek 16:14–18 – Matou‰ 28:16–20; Luká‰ 24:44–49

Marek 16:19–20 – Luká‰ 24:50–53

Marek 16
„NeníÈ ho tuto“ 
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Porozumûní písmÛm

Marek 16

Studium písem
Pfii studiu Marka 16 proveìte ãinnost A nebo B. 

Co byste fiekli vy? 

Pfiedstavte si, Ïe byste vidûli a udûlali totéÏ, co ony vûrné Ïeny,

jak se o tom pí‰e v Markovi 15:40–41, 47; 16:1–11. Zapi‰te si, co

byste fiekli kamarádovi, kter˘ by pochyboval o vzkfií‰ení JeÏí‰e

Krista. Vysvûtlete mu, co jste pociÈovali a proã jste v onûch tfiech

dnech jednali tak, jak jste jednali. 

Uveìte pfiíklady

1. Pfieãtûte si Marka 16:14–18. KdyÏ se JeÏí‰ ukázal sv˘m uã-

edníkÛm, co jim fiekl, aby udûlali? Co jim slíbil? 

B

A

BudeÈ zatracen (v. 16) – Bude

mu znemoÏnûno dál se rozvíjet

2. Napi‰te alespoÀ jeden pfiíklad z dne‰ní doby t˘kající se napl-

nûní znamení, která JeÏí‰ slíbil. Pokud o Ïádn˘ch nevíte, pro-

mluvte si s rodiãi, s místními církevními vedoucími nebo

s navrátiv‰ím se misionáfiem. 
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Kdo byl Luká‰? 
Luká‰ byl fieck˘ lékafi, kter˘ napsal toto evangelium a také knihu

SkutkÛ. Luká‰ nebyl Îid, ale byl vzdûlan˘ ve své fiecké kultufie.

Pravdûpodobnû nebyl oãit˘m svûdkem Spasitelova pozemského

pÛsobení, ale dozvûdûl se o JeÏí‰ovi od apo‰tola Pavla a dal‰ích

misionáfiÛ. S Pavlem se úãastnil mnoha misionáfisk˘ch cest (viz

Skutkové 16:10; 2. Timoteovi 4:11) a byl svûdkem rÛstu Církve

mezi pohany. 

Proã byla tato kniha napsána? 
Luká‰ napsal toto svûdectví,

aby jeho pfiítel Teofilus, prav-

dûpodobnû také fieck˘ obráce-

n˘, poznal pravdu ohlednû

JeÏí‰e Krista. Zfiejmû existovalo

mnoÏství dal‰ích záznamÛ o

tom, co JeÏí‰ fiekl a uãinil,

z nichÏ nûkteré byly pravdivé

a jiné nikoli. Zdá se, Ïe Luká‰

mûl v úmyslu psát pro neÏi-

dovské ãtenáfie, protoÏe vy-

svûtluje v˘znam rÛzn˘ch

hebrejsk˘ch slov a vypráví nû-

kolik pfiíbûhÛ o jednání JeÏí‰e

s neÏidy. 

V ãem se tato kniha li‰í od Matou‰e
a Marka? 
Matou‰ovo evangelium bylo napsáno, aby ukázalo ÎidÛm, Ïe

JeÏí‰ naplnil starozákonní proroctví t˘kající se zaslíbeného Mesiá‰e

(viz úvod ke knize Matou‰e na str. 9). Marek popsal JeÏí‰e jako

mocného Syna BoÏího, kter˘ vykonal mnoho zázrakÛ, z nichÏ

nejvût‰ím bylo usmífiení (viz úvod ke knize Marka na str. 37).

JakoÏto pohan mûl Luká‰ specifick˘ pohled na evangelium

JeÏí‰e Krista. Luká‰ovo svûdectví je nejdel‰ím ze v‰ech evange-

lií. Obsahuje mnoho informací, o kter˘ch se ostatní pisatelé

evangelií nezmiÀují. Luká‰ rozumûl tomu, Ïe evangelium je ur-

ãeno v‰em lidem, nikoli pouze ÎidÛm, a zdÛrazÀoval, Ïe JeÏí‰

trpûl a zemfiel za v‰echny dûti Nebeského Otce. 

Pouze v Luká‰ovi
NíÏe jsou uvedeny nûkteré události a uãení, které lze najít pouze

v Luká‰ovi: 

• Gabriel nav‰tívil Zachariá‰e a Marii (viz Luká‰ 1:5–20, 26–38) 

• Podrobnosti t˘kající se narození JeÏí‰e Krista v Betlémû (viz

Luká‰ 2:1–20) 

• Svûdectví Simeona a Anny (viz Luká‰ 2:21–38) 

• Dvanáctilet˘ JeÏí‰ v chrámu (viz Luká‰ 2:40–52) 

• Podobenství uvedená v Luká‰ovi 10–19

• Povolání sedmdesáti (viz Luká‰ 10:1–16) 

• Kristus v Getsemanech krvácí z kaÏdého póru (viz Luká‰ 22:44)

• JeÏí‰ fiíká zlodûji na kfiíÏi, Ïe s Ním bude v ráji (viz Luká‰

23:39–43) 

V Luká‰ovi 1 dvû Ïeny, které by normálnû nemûly dûti, zjis-
tily, Ïe BoÏím zázrakem kaÏdá z nich porodí syna. Jedna
z tûchto Ïen byla povaÏována za pfiíli‰ starou na to, aby mûla
dûti, a ta druhá byla mladá Ïena, panna, která dosud nebyla
vdaná. Pfii ãtení této kapitoly se zamûfite na to, kdo byly tyto
Ïeny, k˘m budou jejich dûti a proã je tûmto narozením vû-
nována zvlá‰tní pozornost. 

Porozumûní písmÛm

Luká‰ 1

Luká‰ 1:3 – Kdo byl Teofilus? 
Teofilus byl Luká‰Ûv pfiítel, kterému Luká‰ napsal toto evangeli-

um. Byl to pravdûpodobnû pohan, kter˘ byl buì ãlenem Církve,

Tfiída (v. 5, 8) – Potomci urãi-

tého jedince v dané rodinû

Zstarali ve dnech sv˘ch (v. 7,

18) – Byli velmi stafií

Vedlé obyãeje (v. 9) – Podle

zvyku

Návû‰tí jim dával (v. 22) –

Dorozumíval se s nimi

posuÀky

KdyÏ se vyplnili dnové koná-
ní úfiadu jeho (v. 23) – KdyÏ

skonãila doba jeho sluÏby

Pohanûní (v. 25) – Hanba

(AlÏbûta i jiné vdané Ïeny bez

dûtí mûly pocit, Ïe ostatní se

na nû dívají spatra, protoÏe

nemají Ïádné dûti) 

Zasnoubená (v. 27) – Viz

„Porozumûní písmÛm“ t˘ka-

jící se Matou‰e 1:18–19,

str. 10) 

Plod Ïivota tvého (v. 42) –

Tvé dítû

Vzezfiel na poníÏení dûvky
své (v. 48) – V‰iml si skrom-

n˘ch pomûrÛ své sluÏebnice

Obfiezovati (v. 59) – Viz

PrÛvodce k písmÛm,

„Obfiízka“ (str. 109) 

Roh spasení (v. 69) – Oltáfi

v chrámu byl ozdoben na kaÏ-

dém rohu b˘ãím rohem jako

symbolem BoÏí moci ke spasení

Skrze stfieva milosrdenství
(v. 78) – Prostfiednictvím lás-

kyplného milosrdenství

Luká‰ 1
Pfiedpovûdûna dvû 
zázraãná narození

Evangelium podlé (sepsání S.) Luká‰e
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nebo se o ni zajímal, a Luká‰ si pfiál pfiedat mu pravdu (viz

Luká‰ 1:3–4). 

Luká‰ 1:17 – „V duchu a v moci Eliá‰ovû“ 
Eliá‰ byl starozákonní prorok. Prorok Joseph Smith vysvûtlil:

„Duch Eliá‰Ûv má pfiipravovat cestu k vût‰ímu zjevení BoÏímu,

coÏ je KnûÏství,... ke kterému byl vysvûcen Aron.“ (Teachings of
the Prophet Joseph Smith, 335.) Jan Kfititel toto poslání naplnil ve

v‰ech ohledech. Byl nositelem Aronova knûÏství a pfiipravil cestu

pro dÛleÏitûj‰í uãení a obfiady, které pfii‰ly od JeÏí‰e Krista. 

Luká‰ 1:19 – Kdo byl Gabriel? 
Viz „Gabriel“ v PrÛvodci k písmÛm (str. 42). 

Luká‰ 1:31 – „NazÛve‰ jméno jeho JeÏí‰“ 
JeÏí‰ je fiecká forma hebrejského jména Jo‰ua nebo Je‰ua.

Znamená „BÛh je pomoc“ nebo „Spasitel“. 

Studium písem
Pfii studiu Luká‰e 1 proveìte ãinnost A. 

Dvû zázraãná narození

1. Pfiekreslete si tuto tabulku do se‰itu a vyplÀte ji podle infor-

mací, které najdete v Luká‰ovi 1. 

Luká‰ 2
Narodil se Spasitel

Luká‰ 1:26–38Luká‰ 1:1–25Ver‰e popisující
danou událost

Jak se jmenovali 
rodiãe? 

Jak poznali, Ïe budou
mít miminko? 

Jak reagovali na
tuto zprávu? 

Proã bylo toto narození
povaÏováno za zázrak? 

Jak miminko
pojmenovali? 

Kde toto 
jméno získali? 

Jaké poslání bude mít
toto miminko, aÏ vyroste? 

DVù ZÁZRAâNÁ NAROZENÍ

A

Luká‰ je jedin˘m pisatelem
evangelií, kter˘ popisuje
mnoho podrobn˘ch infor-
mací t˘kajících se narození
JeÏí‰e Krista. Mezi nû patfií
soupis proveden˘ císafiem,
putování Marie a Jozefa do
Betléma, narození ve stáji,
past˘fii a andûlé, Simeon a
Anna a JeÏí‰ova v˘uka
v chrámu. Co myslíte,
proã Luká‰ chtûl, aby jeho

pohansk˘ pfiítel Teofilus toto v‰echno vûdûl? 

Události v Luká‰ovi 2 i na jin˘ch místech
Luká‰ 2:1–39 – Matou‰ 1:18–25

Porozumûní písmÛm

Luká‰ 2

Luká‰ 2:21 – „KdyÏ se naplnilo dní osm“ 
Na znamení smlouvy, kterou Pán uzavfiel s Abrahamem a s jeho

potomky, byly v‰echny dûti muÏského pohlaví z domu Izraele

obfiezány, kdyÏ jim bylo osm dní (viz Genesis 17:12; PrÛvodce

k písmÛm, „Obfiízka“, str. 109). 

Luká‰ 2:22 – „Dnové oãi‰Èování“ 
Matka novorozeného syna byla povaÏována za neãistou

(coÏ znamená, Ïe se nemohla úãastnit obfiadÛ podle zákona

MojÏí‰ova) po dobu ãtyfiiceti dnÛ. Po ãtyfiiceti dnech mohla jít

do chrámu a pfiinést obûÈ za své oãi‰tûní. 

Luká‰ 2:46–47 – JeÏí‰ uãí v chrámu
Pfieklad Josepha Smitha uvádí, Ïe nikoli JeÏí‰, ale uãitelé byli tûmi,

kdo pokládali otázky (viz PJS, Luká‰ 2:46). Tito uãitelé byli pfie-

kvapeni jeho „rozumností a odpovûìmi“ (Luká‰ 2:47). 

Jesle (v. 7, 12) – Místo, ze

kterého se krmí zvífiata

Oãekávající potû‰ení
Izraelského (v. 25) –

Oãekávající útûchu nebo

úlevu pro Izrael, coÏ zna-

mená Mesiá‰e

Od panenství svého (v. 36) –

Po svém sÀatku

Vykoupení (v. 38) –

Vysvobození; spasení od

následkÛ hfiíchu

Vykonali ty dni (v. 43) –

ZÛstali, dokud slavnost

neskonãila

Byl poddán jim (v. 51) – Byl

poslu‰n˘; fiídil se jejich radami

Vûk (v. 52) – VzrÛst a vzezfiení
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Luká‰ 2:52 – JeÏí‰Ûv v˘voj v mládí
KdyÏ president Ezra Taft Benson mluvil o Luká‰ovi 2:52, fiekl:

„Nejúspû‰nûj‰í program úplného zdraví v mládí, kter˘ kdy ãlovûk

poznal, je popsán ve tfiinácti slovech... Toto je ideální program

pro zdraví mlad˘ch lidí – pomáhat na‰im mlad˘m, aby prospí-

vali moudrostí a vûkem [vzezfiením] a milostí [pfiízní] u Boha i

u lidí. Pokr˘vá to v‰e – fyzické zdraví, du‰evní zdraví, sociální

zdraví, emocionální zdraví a duchovní zdraví.“ (The Teachings of
Ezra Taft Benson, 555–556.) 

Studium písem
Pfii studiu Luká‰e 2 proveìte ãinnosti A a C nebo pouze ãinnost B.

Vánoãní pfiíbûh

Luká‰ 2 obsahuje jeden z nejkrásnûj‰ích a nejznámûj‰ích pfiíbûhÛ

v Bibli. Poté, co si pozornû pfieãtete Luká‰e 2:1–16, udûlejte toto: 

1. Sestavte kvíz, kter˘ bude mít alespoÀ ‰est otázek, jeÏ se budou

t˘kat jednotliv˘ch detailÛ JeÏí‰ova narození, které vy poklá-

dáte za nejdÛleÏitûj‰í. Za kaÏdou otázku do závorek napi‰te

správnou odpovûì a odkaz na ver‰, kde lze odpovûì najít. 

2. Zapi‰te si pût v˘razÛ z Luká‰e 2:1–16, které by byly dobr˘m

nadpisem proslovu o JeÏí‰ovi bûhem Vánoc. 

Svûdkové dûÈátka Krista

Pfieãtûte si Luká‰e 2 a vypi‰te si, kdo v‰echno v této kapitole

vidûl JeÏí‰e. Vedle kaÏdého jména uveìte, jak se dan˘ ãlovûk

o JeÏí‰ovi dozvûdûl. 

Vzor pro osobní rÛst

Po pfieãtení Luká‰e 2:40, 49–52 si vypi‰te oblasti, ve kter˘ch se

JeÏí‰ rozvíjel a rostl. Jak se mÛÏete i vy rozvíjet a rÛst v tûchto

oblastech? 

Jan Kfititel a JeÏí‰ byli bratranci (viz Luká‰ 1:36), pfiiãemÏ
Jan byl o pouh˘ch ‰est mûsícÛ star‰í neÏ JeÏí‰. Jan byl poslán,
aby pfiipravil cestu pro pÛsobení JeÏí‰e Krista. Pfii studiu
Luká‰e 3 se zamûfite na to, co Jan uãil lidi, a na to, co by
jim pomohlo pfiipravit se na to, aby naslouchali Spasiteli.
Pfieãtûte si pfieklady Josepha Smitha t˘kající se ver‰Û této
kapitoly, které nám poskytují dal‰í informace o poslání
JeÏí‰e Krista. 

Události v Luká‰ovi 3 i na jin˘ch místech
Luká‰ 3:1–22 – Matou‰ 3; Marek 1:2–11

Luká‰ 3:23–38 – Matou‰ 1:1–17

Luká‰ 3
Jan kfití Syna BoÏího

C

B

A

Porozumûní písmÛm

Luká‰ 3

Oddûlování zrna od plev

Luká‰ 3:8–9 – „Otce máme Abrahama“ 
Pán dal Abrahamovi velká zaslíbení na základû jeho vûrnosti (viz

Genesis 13:14–17; Abraham 2:8–11). Mnozí Îidé se domnívali, Ïe

budou spaseni jen díky tomu, Ïe jsou potomci Abrahamovi. Jan

Kfititel jim fiekl, Ïe pokud nebudou ãinit pokání, budou poraÏeni

podobnû jako neuÏiteãné stromy. Tímto vyjádfiil, Ïe budeme

souzeni podle sv˘ch skutkÛ a Ïe pouze spravedliví obdrÏí vûã-

n˘ Ïivot. 

Luká‰ 3:19–20 – Co ‰patného udûlal Heródes? 
Luká‰ 3:19–20 se zmiÀuje o tetrarchovi (ãtvrtákovi) Heródesovi

Antipovi. Byl synem Heródesa Velikého, o kterém ãteme

v Matou‰ovi 2. Heródes Antipas opustil svou první Ïenu, aby

se oÏenil se svou netefií Herodiadou, která byla provdaná za je-

ho bratra Filipa. Takov˘ sÀatek byl proti zákonu MojÏí‰ovu (viz

Leviticus 20:21). KdyÏ ho Jan Kfititel volal k pokání, Heródes

nechal Jana uvrhnout do vûzení. 

Studium písem
Pfii studiu Luká‰e 3 proveìte tfii níÏe uvedené ãinnosti (A–C). 

Jan pfiipravuje cestu

1. Projdûte si Luká‰e 3:7–14 a vypi‰te si „ovoce hodné pokání“,

které, jak fiekl Jan, mají lidé pfiiná‰et (viz v. 8). 

2. Zapi‰te si, jak nám kaÏdé toto ovoce mÛÏe pomoci pfiipravit

se na setkání se Spasitelem. 

Co máme dûlat? 

Poté, co Jan Kfititel uãil lidi, Ïe kaÏd˘ strom, kter˘ nenese dobré

ovoce, bude poraÏen a „na oheÀ uvrÏen“ (Luká‰ 3:9), lidé se

otázali: „CoÏ tedy ãiniti budeme?“ (v. 10). Jan jim pak dal nûko-

lik pfiíkladÛ toho, co to znamená nést dobré ovoce. 

1. Napi‰te, co Jan navrhl, aby dûlali: 

a) Lidé, ktefií mûli jídlo a obleãení

b) V˘bûrãí daní

c) Vojáci

2. Na základû toho, ãemu Jan uãil, si zapi‰te, co by podle vás

v dne‰ní dobû navrhl tûmto lidem: 

a) Dospívajícím mlad˘m studentÛm

b) Dûtem, které Ïijí s rodiãi 

c) RodiãÛm

B

A

VyãistíÈ humno své (v. 17) –

Vyãistí své místo skliznû

zrna od lehãí vnûj‰í slupky

(plevy), která neslouÏí k jídlu

âtvrták (v. 1) – Panovník ne-

boli guvernér

Budoucí hnûv (v. 7) –

Nadcházející soudy BoÏí

Ovoce hodné pokání (v. 8) –

Skutky, které dávají najevo

pravé pokání

Jest i sekera k kofienu
stromÛ pfiiloÏena (v. 9) – Viz

„Porozumûní písmÛm“ t˘kají-

cí se Matou‰e 3:10 (str. 12) 

Celní (v. 12) – V˘bûrãí daní

Vûjeãka (v. 17) – Nástroj pou-

Ïívan˘ k oddûlení p‰eniãného 

53



Vyberte si symbol

1. Vysvûtlete, co následující slova z Luká‰e 3:7–18 mohou symbo-

lizovat v poselství nebo v poslání Jana Kfititele: je‰tûrky, kameny,
ovoce, kofieny, obuv, p‰enice.

2. Vyberte si z v˘‰e uveden˘ch symbolÛ jeden symbol, kter˘ by

byl pro ty, které znáte, asi nejménû srozumiteln˘. Pfiem˘‰lejte o

nûjakém jiném symbolu, kterému by lidé ve va‰í oblasti mohli

lépe rozumût. Popi‰te, jak byste tento symbol pouÏili k tomu,

abyste vysvûtlili nûjakou zásadu, které Jan uãil. 

JeÏí‰ se na zaãátku svého pÛsobení postil a modlil ãtyfiicet dní.
Poté Ho pfii‰el pokou‰et Satan. Proã? Co tím chtûl ìábel
získat? Nebesk˘ Otec si pfieje, aby v‰echny Jeho dûti získaly
„nesmrtelnost a vûãn˘ Ïivot“ (MojÏí‰ 1:39). Satan si pfieje,
aby „v‰ichni lidé byli bídní jako on sám“ (2. Nefi 2:27; viz
také v. 18). Nezbytnou souãástí plánu Nebeského Otce pro
na‰e spasení je Spasitel bez hfiíchu, kter˘ zaplatí za na‰e
hfiíchy. Satan byl v‰ak ve své snaze pokou‰et JeÏí‰e k hfiíchu
neúspû‰n˘. 

Satan také bojuje proti BoÏím sluÏebníkÛm. Napfiíklad se
snaÏil pokou‰et MojÏí‰e (viz MojÏí‰ 1:12–22) a zaútoãil na
Josepha Smitha (viz Joseph Smith–Îivotopis 1:15–17). KdyÏ
Joseph Smith vyprávûl o tom, co proÏil, napsal: „Zdá se, jako
by si protivník byl vûdom, na samém poãátku mého Ïivota,
Ïe jsem byl urãen, abych se projevil jako ru‰itel a suÏovatel
jeho království; proã by se jinak moci temnoty spolãily proti
mnû?“ (Joseph Smith–Îivotopis 1:20.) 

Události v Luká‰ovi 4 zaznamenané i na jin˘ch místech
Luká‰ 4:1–13 – Matou‰ 4:1–11; Marek 1:12–13

Luká‰ 4:31–37 – Marek 1:21–28

Luká‰ 4:38–43 – Matou‰ 8:14–17; Marek 1:29–38

Luká‰ 4
JeÏí‰ vítûzí nad Satanem
a zahajuje svou sluÏbu

C

Porozumûní písmÛm

Luká‰ 4

Luká‰ 4:16–30 – Proã se lidé z mûsta, kde JeÏí‰
vyrÛstal, snaÏili JeÏí‰e zabít? 
KdyÏ JeÏí‰ v nazaretské synagoze fiekl, Ïe naplnil Izaiá‰ovo pro-

roctví, Îidé z toho vyrozumûli, Ïe tím fiíká, Ïe je Mesiá‰. Tito lidé

v‰ak JeÏí‰e znali, kdyÏ mezi nimi vyrÛstal. Jejich nesprávná

pfiedstava o tom, jak˘ Mesiá‰ bude a co bude dûlat, byla pro nû

pfiekáÏkou v tom, aby uvûfiili, Ïe ãlovûk, kterého znají, je jejich

Mesiá‰em. Navíc, kdyÏ nûkdo nepravdivû prohla‰oval, Ïe je

Mesiá‰em, bylo to rouhání – coÏ bylo podle zákona MojÏí‰ova

trestáno smrtí. Lidé z Nazaréta se domnívali, Ïe se JeÏí‰ rouhal,

a tak byli pfiesvûdãeni, Ïe je správné Ho zabít. 

Studium písem
Pfii studiu Luká‰e 4 proveìte ãinnost A nebo B. 

Co nám poku‰ení ve skuteãnosti
nabízejí?

V Matou‰ovi 4:1–10 jste ãetli o tom, jak Satan pokou‰el JeÏí‰e, a

pak jste zji‰Èovali, jak˘mi podobn˘mi zpÛsoby nás Satan pokou‰í

i v dne‰ní dobû. KdyÏ star‰í David O. McKay, tehdy ãlen Kvora

dvanácti apo‰tolÛ, mluvil o této události, fiekl: „Témûfi kaÏdé

poku‰ení, které pfiichází na vás i na mne, pfiichází v jedné z tûchto

forem. KdyÏ je roztfiídíte, zjistíte, Ïe témûfi kaÏdé poku‰ení, které

vás i mne zneãi‰Èuje, byÈ v té nejmen‰í mífie, pfiichází v jedné

z tûchto tfií podob: 1) jako poku‰ení chutû ãi choutek; 2) jako poddání
se p˘‰e a módû a marnivosti tûch, ktefií se odcizili vûcem BoÏím; nebo

3) jako uspokojování Ïádosti nebo touhy po bohatství svûta nebo

po moci mezi lidmi.“ (Conference Report, Oct. 1911, 59.) 

A

Neurazil (v. 11) – Nenarazil

Do ‰koly (v. 16) – Do

synagogy

Pomazal (v. 18) – Vyvolil

V‰ickni jemu posvûdãovali
(v. 22) – V‰ichni sly‰eli, co fiíkal

Zavfiíno bylo nebe (v. 25) –

Obloha byla zapeãetûna, takÏe

nepr‰elo

Malomocní (v. 27) – Lidé

trpící váÏnou koÏní nemocí

Nebo (v. 32) – NeboÈ

Svegru‰e (v. 38) – Tchynû

Pfiimluvil zimnici (v. 39) –

Pfiikázal zimnici, aby ode‰la
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1. Co myslíte, Ïe znamená „ne sam˘m chlebem Ïiv bude ãlovûk,

ale kaÏd˘m slovem BoÏím“ (Luká‰ 4:4)? K Ïivotu sice potfie-

bujeme potravu, ale porovnejte Ïivot nûkoho, kdo se poddává

poku‰ení chuti, s tím, kdo Ïije tak, jak nabádal JeÏí‰. 

2. Co nabídl Satan JeÏí‰ovi, Ïe Mu dá, pokud by ho JeÏí‰ uctíval?

(Viz Luká‰ 4:5–8.) Porovnejte to s tím, co nám slibuje BÛh.

(Viz NaS 76:50, 54–59; 84:37–38.) 

3. Satan pokou‰el JeÏí‰e, aby dokázal, k˘m je, tím, Ïe se vystaví

nebezpeãí, aby se vidûlo, zda bude zázraãnû zachránûn. Pokud

by to JeÏí‰ uãinil, jak by tím Boha pokou‰el (viz Luká‰ 4:12)?

Satan vûdûl, Ïe JeÏí‰ je Syn BoÏí. Co myslíte, proã pokou‰el

JeÏí‰e, aby dokázal to, co on (Satan) jiÏ vûdûl? 

4. Pfiedstavte si, Ïe vá‰ kamarád nebo ãlen rodiny zápasí s nûja-

k˘m poku‰ením. Na základû toho, ãemu jste se nauãili z popisu

JeÏí‰ov˘ch poku‰ení, popi‰te nûkolika vûtami, proã Satanova

poku‰ení nikdy nepfiiná‰ejí takovou odmûnu, jakou pfiedsta-

vují zaslíbení Nebeského Otce urãená tûm, ktefií jsou poslu‰ní. 

Popi‰te JeÏí‰ovo poslání

1. JeÏí‰ citoval z Izaiá‰e 61:1–2, kde Izaiá‰ prorokuje o tom, co

Mesiá‰ vykoná bûhem svého pÛsobení. Z Luká‰e 4:18–19 vy-

pi‰te ‰est vûcí, o nichÏ Izaiá‰ prorokoval, Ïe je JeÏí‰ vykoná. 

2. Napi‰te alespoÀ dva pfiíklady toho, jak JeÏí‰ i nadále plní toto

poslání v Ïivotû dne‰ních lidí. 

Jednou z dÛleÏit˘ch souãástí Spasitelova poslání bylo zfiídit
na zemi království BoÏí. JeÏí‰ Kristus povolal muÏe, kter˘m
mohl dÛvûfiovat, Ïe povedou Církev po Jeho vzkfií‰ení a vy-
stoupení na nebe. Tito muÏi se stali dvanácti apo‰toly. JeÏí‰
vûnoval hodnû ãasu tomu, aby uãil a pfiipravil své apo‰toly
na jejich dÛleÏitou úlohu. V Luká‰ovi 5 se pí‰e o tom, jak
byli nûktefií z tûchto muÏÛ povoláni, aby následovali JeÏí‰e. 

Události v Luká‰ovi 5 zaznamenané i na jin˘ch místech
Luká‰ 5:1–11 – Matou‰ 4:18–22; Marek 1:16–20

Luká‰ 5:12–16 – Matou‰ 8:2–4; Marek 1:40–45

Luká‰ 5:17–39 – Matou‰ 9:2–17; Marek 2:1–22

Porozumûní písmÛm

Luká‰ 5

Jezero Genezaretské (v. 1) –

Galilejské mofie

Vez (v. 4) – Jeì

·lakem poraÏen˘ (v. 18) –

Ochrnut˘, tûlesnû postiÏen˘

Rouhání (v. 21) – Pomlouvání

toho, co je svaté a posvátné

Léví (v. 27) – Jiné jméno

Matou‰e

Sedícího na cle (v. 27) –

Sedícího na celnici

Luká‰ 5
„Poì, následuj mne“ 

B

Luká‰ 5:36–39 – Proã nedávat na star˘ odûv záplatu
z nového materiálu nebo proã nenalévat nové víno do
star˘ch nádob? 
Praní a no‰ení odûvu zpÛsobuje sráÏení látky. KdyÏ se star˘

odûv zalátá nov˘m materiálem, kter˘ se je‰tû nesrazil, odûv se

roztrhne, kdyÏ se záplata z nového materiálu srazí. 

V novozákonních dobách se

víno uchovávalo v nádobách

vyroben˘ch ze zvífiecí kÛÏe.

Tûmto koÏen˘m vakÛm se

ãasto fiíkalo vinn˘ mûch.

âasem mûchy seschly a

zpuchfiely a mohly snadno

prasknout a víno z nich vy-

teklo. Nové víno procházelo

kva‰ením, díky ãemuÏ se te-

kutina rozpínala. Pokud by

se nové víno nalilo do starého vaku, kva‰ení by zpÛsobilo, Ïe by

se star˘ vinn˘ mûch rozpínal a praskl. 

Tato slova star‰ího Bruce R. McConkieho, kter˘ byl ãlenem Kvora

dvanácti apo‰tolÛ, pomáhají vysvûtlit tato dvû podobenství:

„CoÏe, nov˘ kfiest ve staré církvi, nové zjevení ve zmírajícím

království, nová nauka v odpadlické organizaci? Mohl snad

JeÏí‰ pfiipojit kfiesÈanské obfiady, spoleãnû s jejich duchem a mocí,

k mrtvému formalismu a obfiadnictví MojÏí‰ov˘ch pfiedpisÛ?“

(Doctrinal New Testament Commentary, 1:186.) 

Studium písem
Pfii studiu Luká‰e 5 proveìte jednu z níÏe uveden˘ch ãinností

(A nebo B). 

Poraìte

Pfiedstavte si, Ïe jste jedním z tûch, ktefií byli s Petrem na lodi

v pfiíbûhu zaznamenaném v Luká‰ovi 5:1–11. O nûkolik let pozdûji

za vámi pfiijde vá‰ kamarád, kter˘ je zklaman˘, protoÏe ãlovûk,

kterému se témûfi rok snaÏil pomoci stát se aktivním v Církvi,

dosud nepfii‰el na shromáÏdûní. Napi‰te, jak byste mohli po-

vzbudit svého kamaráda tím, Ïe mu pfievyprávíte pfiíbûh

z Luká‰e 5:1–11 a vysvûtlíte mu, ãemu jste se díky tomuto pfií-

bûhu nauãili a jak to lze uplatnit v jeho situaci. 

Kdybyste tam byli

Pfiedstavte si, Ïe byste byli svûdky uzdravení muÏe, jak je to

popsáno v Luká‰ovi 5:18–26, a pak byste se zúãastnili hostiny, o

níÏ se pí‰e ve ver‰ích 27–32. Napi‰te, co byste o tûchto událostech

napsali svému kamarádovi. Uveìte také to, ãemu jste se nauãili

o JeÏí‰ovi a o Jeho poslání a jak se díky tomu vá‰ Ïivot zmûnil. 

B

A

Îenich (v. 34) – PouÏívá se ta-

ké jako oznaãení JeÏí‰e Krista

Vetchému nepfiipadá záplata
z nového (v. 36) – Ke starému

se nehodí záplata z nového
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JeÏí‰ povolal jiÏ dfiíve nûkolik muÏÛ, aby Ho následovali.
V Luká‰ovi 6 je zaznamenáno oficiální povolání dvanácti
apo‰tolÛ. Také zde ãteme o tom, ãemu je uãil, kdyÏ vy‰li ká-
zat v Jeho jménu. Jeho rady apo‰tolÛm jsou podobné tûm, o
nichÏ jste ãetli v Kázání na hofie v Matou‰ovi 5–7. Nûktefií
naz˘vají Luká‰e 6:20–49 Kázáním na pláni. 

Události v Luká‰ovi 6 zaznamenané i na jin˘ch místech
Luká‰ 6:1–11 – Matou‰ 12:1–21; Marek 2:23–3:12

Luká‰ 6:12–16 – Matou‰ 10:2–4; Marek 3:13–19

Luká‰ 6:17–49 – Matou‰ 5:1–7:29

Porozumûní písmÛm

Luká‰ 6

Luká‰ 6:12–16 – Povolání apo‰tolÛ
Star‰í David B. Haight, ãlen Kvora dvanácti apo‰tolÛ, fiekl:

„KaÏd˘ apo‰tol je vysvûcen pod vedením presidenta Církve,

kter˘ drÏí ve‰keré klíãe království BoÏího. President pfiedává

kaÏdému novému apo‰tolovi knûÏskou pravomoc nutnou k tomu,

aby mohl zastávat jakékoli postavení v Církvi. Prohla‰ujeme, Ïe

tato pravomoc slouÏit ve jménu BoÏím je v Církvi JeÏí‰e Krista

Svat˘ch posledních dnÛ pouÏívána i v dne‰ní dobû. Dále svûd-

ãíme, Ïe tato moc neboli povûfiení bylo pfiedáno prvním úfiední-

kÛm Církve vysvûcením pod rukama tûch, ktefií byli drÏiteli

téÏe moci v dfiívûj‰ích dispensacích. Joseph Smith obdrÏel klíãe

apo‰tolství od Petra, Jakuba a Jana – od tûch, ktefií byli drÏiteli

pravomoci apo‰tolství v novozákonních dobách. Tato pravomoc

pak pfie‰la od proroka Josepha Smitha aÏ na [souãasného proro-

ka].“ (Conference Report, Oct. 1994, 17–18; nebo Ensign, Nov.

1994, 15; viz také âlánky víry 1:5.) 

Studium písem
Pfii studiu Luká‰e 6 proveìte tfii z níÏe uveden˘ch ãinností (A–D).

V˘bûr dvanácti apo‰tolÛ

Odpovûzte na níÏe uvedené otázky t˘kající se povolání dvanácti

apo‰tolÛ a mûjte pfiitom na mysli to, co jste ãetli v Luká‰ovi

5:1–6:16: 

1. Jak JeÏí‰ vyzkou‰el nûkteré muÏe, které povolal jako apo‰toly?

A

Chleby posvátné (v. 4) – Chléb

vystaven˘ ve svatostánku;

pfiedstavoval JeÏí‰e Krista

·etfiili ho (v. 7) – Sledovali ho

Vyobcují (v. 22) – VyÏenou,

vylouãí

Mrva (v. 41) – Mal˘ kousek

slámy

Bfievno (v. 41) – Dfievûn˘ trám;

podstatnû vût‰í neÏ mrva

Bez gruntu (v. 49) – Bez základÛ

Luká‰ 6
JeÏí‰ vysvûcuje a uãí 

dvanáct apo‰tolÛ

KdyÏ byl star‰í Harold B. Lee ãlenem Kvora dvanácti apo‰t-

olÛ, mluvil o podobn˘ch zkou‰kách oddanosti: „Jsem pfie-

svûdãen o tom, Ïe kaÏd˘ muÏ, kter˘ bude v této Církvi

povolán k vysokému povolání, bude muset projít zkou‰kami,

které nevymyslely lidské ruce. Tûmito zkou‰kami ná‰ Otec

vybírá sjednocenou skupinu vedoucích, ktefií jsou ochotni ná-

sledovat proroky Ïijícího Boha a b˘t oddan˘mi a vûrn˘mi

svûdky a pfiíkladem pravd, kter˘m oni uãí.“ (Conference

Report, Apr. 1950, 101.) 

2. Co tito muÏi museli vûdût o JeÏí‰ovi, neÏ byli povoláni? 

3. Jak˘ v˘znam mohlo mít to, Ïe událost popsaná v Luká‰ovi

6:12 se stala pfied událostmi popsan˘mi ve ver‰ích 13–16? 

Kdo jsou ãlenové Kvora dvanácti
apo‰tolÛ? 

Napi‰te si do se‰itu jména muÏÛ, ktefií v souãasné dobû slouÏí

v Kvoru dvanácti apo‰tolÛ. 

Vypi‰te si hlavní my‰lenky

V Luká‰ovi 6:17–26 JeÏí‰ uãí své uãedníky o poÏehnáních (bla-

hoslavenstvích) a prokletích (bûdách). Do se‰itu si pfiekreslete

níÏe uvedenou tabulku a napi‰te do ní blahoslavenství a bûdy.

PouÏijte pouze klíãová slova. Poté, co tabulku vyplníte, vyberte

si z tohoto seznamu jednu my‰lenku a vysvûtlete, jak ji lze pou-

Ïít v dne‰ní dobû. 

Sklízíte to, co zaséváte

V Luká‰ovi 6:43–49 se popisují dva pfiíklady, které vysvûtlují zá-

sadu, Ïe mÛÏete sklízet pouze to, co zasejete (viz Galatsk˘m 6:7).

Jin˘mi slovy, kdyÏ zasejete hrách, nesklidíte kukufiici. Nakreslete

obrázek jednoho z pfiíkladÛ, které Spasitel uvedl – buì pfiíkladu

zaznamenaného v Luká‰ovi 6:43–47, nebo ve ver‰ích 48–49.

Vysvûtlete, proã je tento pfiíklad tak efektivní. 

Na základû ãetby Luká‰e 6:27–42 vypi‰te tfii zásady, o nichÏ

Spasitel fiekl, Ïe je máme zasít (praktikovat ve svém Ïivotû), a jaké

ovoce (poÏehnání) je nám za dodrÏování kaÏdé této zásady

slíbeno. 

Mohou mít víru v JeÏí‰e Krista lidé, ktefií nejsou ãleny
Církve? Mohou se také modlit a obdrÏet od Boha poÏehnání,

Luká‰ 7–8
ZáleÏitosti víry

D

BùDY

(seznam) 

BLAHOSLAVENSTVÍ

(seznam) 

C

B
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ãi dokonce zázraky? Pfii ãtení Luká‰e 7–8 se zamûfite na to,
kdo obdrÏel poÏehnání a kdo ne, a pfiemítejte o tom, ãemu
nás to uãí o získávání poÏehnání od Boha. 

Události v Luká‰ovi 7–8 zaznamenané i na jin˘ch
místech
Luká‰ 7:1–10 – Matou‰ 8:1–13

Luká‰ 7:18–35 – Matou‰ 11:2–19

Luká‰ 8:4–18 – Matou‰ 13:1–23; Marek 4:1–25

Luká‰ 8:19–21 – Matou‰ 12:46–50; Marek 3:31–35

Luká‰ 8:22–56 – Matou‰ 8:18–34; 9:18–26; Marek 4:35–5:43

Porozumûní písmÛm

Luká‰ 7

Luká‰ 7:18–23 – Pochyboval Jan o boÏskosti JeÏí‰e
Krista? 
Star‰í Bruce R. McConkie prohlásil: 

„Jakákoli domnûnka, Ïe Jan Kfititel si nebyl jist˘ nebo Ïe pochy-

boval o totoÏnosti a poslání Mistra, je zcela neopodstatnûná. Ve

skuteãnosti uvûznûn˘ [Jan] – posel pfiipravující cestu pro na‰eho

Pána – pouÏil tohoto prostfiedku, aby pfiesvûdãil své uãedníky,

aby ho opustili a aby následovali JeÏí‰e. 

Jan vûdûl, kdo je JeÏí‰; Kfititel nebyl jako klátící se tfitina ve vût-

ru... To, Ïe Jan poslal své uãedníky za JeÏí‰em, bylo ve skuteã-

nosti ze strany Jana posledním velk˘m svûdectvím, Ïe JeÏí‰ je

Beránek BoÏí, neboÈ Kfititel vûdûl, Ïe kdyÏ jeho uãedníci uvidí

Mistra osobnû a usly‰í jeho uãení, nebudou moci udûlat nic ji-

ného neÏ následovat vût‰í svûtlo.“ (Doctrinal New Testament
Commentary, 1:261–262.) 

Luká‰ 7:31–35 – Jací byli lidé Spasitelova pokolení? 
Star‰í Bruce R. McConkie parafrázoval Spasitelovo poselství takto:

„Jak˘ pfiíklad mám zvolit, abych vám ukázal, jak úzkoprsí,

Setník (v. 2) – Velitel v fiím-

ském vojsku

Máry (v. 14) – Deska, na níÏ

se mrtvola pfiená‰ela na místo

pohfibení

KdoÏ jest men‰í v království
BoÏím (v. 28) – Ten, koho po-

vaÏujete za nejménû dÛleÏ-

itého; JeÏí‰ mluvil o sobû

Nádoba alabastrová masti
(v. 37) – Nádobka nebo dÏbán

vyroben˘ z alabastru a napl-

nûn˘ drahocennou sladce vo-

nící mastí

Vûfiitel (v. 41) – Osoba, které

nûkdo jin˘ dluÏí peníze

Peníz (v. 41) – Stfiíbrná mince,

která se rovnala obvyklé jed-

nodenní mzdû dûlníka

vzpurní a neupfiímní jste vy, nevûfiící Îidé? Jste jako nestálé dûti,

které si hrají; kdyÏ si hrajete na svatbu, ti, ktefií si hrají s vámi,

nechtûjí tancovat; kdyÏ hru zmûníte na pohfiební procesí, ti, ktefií

si hrají s vámi, nechtûjí truchlit. Podobnû si hrajete i na náboÏen-

ství. Jako podráÏdûné a vrto‰ivé dûti jste zavrhly Jana, protoÏe

pfii‰el s pfiísností Nazarejsk˘ch, a zavrhujete mne, protoÏe proje-

vuji lidskou vfielost, která se hodí pro pfiíjemné spoleãenské

[sdruÏování].“ (Doctrinal New Testament Commentary, 1:263.) 

Luká‰ 8

Luká‰ 8:2 – Kdo byla Maria Magdaléna? 
Star‰í James E. Talmage, kte-

r˘ byl ãlenem Kvora dvanácti

apo‰tolÛ, napsal: „Maria

Magdaléna se stala jednou

z nejbliÏ‰ích pfiátel, které mûl

Kristus mezi Ïenami; její od-

danost k Nûmu jako k jejímu

Uzdraviteli a jako k nûkomu,

koho uctívala jako Krista, byla

neochvûjná; v okamÏiku Jeho

smrtelné agónie stála poblíÏ

kfiíÏe, zatímco ostatní Ïeny se

zdrÏovaly opodál; byla mezi

prvními u hrobu onoho rána

vzkfií‰ení a byla prvním smr-

telníkem, kter˘ pohlédl na

vzkfií‰enou Bytost a kter˘

rozpoznal, Ïe je to On – Pán,

kterého milovala s ve‰kerou

horlivostí duchovního uctívá-

ní.“ (Jesus the Christ, 264–265.) 

Studium písem
Pfii studiu Luká‰e 7–8 proveìte ãinnost B a dvû dal‰í ãinnosti

(A, C nebo D). 

Popi‰te jeho povahu

Pfieãtûte si Luká‰e 7:1–10 a napi‰te pût setníkov˘ch vlastností

nebo charakterov˘ch rysÛ, které na vás nejvíce zapÛsobily.

Vedle jednotliv˘ch vlastností napi‰te vûtu – z pfiíslu‰ného ver‰e

v písmech – dokládající, Ïe danou vlastnost nebo charakterov˘

rys skuteãnû mûl. 

Následujte SpasitelÛv pfiíklad

Pfieãtûte si pfiíbûh o vdovû z Naim zaznamenan˘ v Luká‰ovi

7:11–17. 

1. Oznaãte si ver‰ 13 a pfiemítejte o tom, co to znamená pociÈovat

vÛãi nûkomu milosrdenství (mít s nûk˘m soucit). 

2. Pfiem˘‰lejte o nûkom z va‰eho sboru nebo odboãky, kdo by

byl poÏehnán, kdybyste mu projevili soucit (tfieba vdova nebo

vdovec). 

3. Urãete si jeden skutek sluÏby, kter˘ pro tuto osobu vykonáte

bûhem tohoto t˘dne, a pak to udûlejte. 

B

A

Posluhovaly jemu z statkÛ
sv˘ch (v. 3) – Podporovaly ho

ze sv˘ch prostfiedkÛ

Podlé cesty (v. 5) – Na okraj

cesty

Od mnoha ãasÛ (v. 27) – JiÏ

dlouho

V poutech ostfiíhán (v. 29) –

V poutech drÏen
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4. Zapi‰te si do se‰itu detaily své sluÏby a to, jak jste se pfiitom

cítili. 

Napi‰te souhrn

Poté, co jste si pozornû pfieãetli pfiíbûh popsan˘ v Luká‰ovi

7:36–50, udûlejte toto: 

1. ShrÀte tento pfiíbûh do dvou odstavcÛ. Napi‰te to tak, abyste

to mohli pfieãíst tfiídû Primárek a abyste dûtem pomohli lépe

porozumût tomuto pfiíbûhu. 

2. Vymyslete jednu vûtu, která vyjadfiuje hlavní poselství této

pasáÏe z písem. PouÏijte tuto vûtu jako nadpis pro své shrnutí

tohoto pfiíbûhu. 

Zamyslete se nad situací v dne‰ní dobû

Ke kaÏdému popisu (a–d) pfiifiaìte jednu ze ãtyfi situací (1–4),

které jsou uvedeny níÏe. Pfieãtûte si pozornû Luká‰e 8:5–15, aby-

ste na‰li správné odpovûdi. Do se‰itu si zapi‰te písmeno, které

odpovídá kaÏdému ãíslu. 

Popis: 

a) Semena, která sezobali ptáci

b) Semena na skalnaté pÛdû

c) Semena zadu‰ená plevelem

d)Semena na dobré pÛdû

Situace: 

1. Sára potkala misionáfie, kdyÏ píchla kolo. Misionáfii jí pomoh-

li kolo opravit a pfiitom jí vysvûtlili, proã jsou na misii. Aãkoli

studovala na univerzitû a nemûla moc volného ãasu, vyslechla

si jejich poselství, vstoupila do Církve a byla aktivní ãlenkou.

Její spolubydlící se jí zaãaly posmívat a její pfiítel se s ní roze‰el.

Cítila se osamûle, a tak pfiestala chodit na shromáÏdûní, aby

mohla b˘t s pfiáteli. 

2. Tomá‰ si dûlal legraci z misionáfiÛ, ktefií zaklepali na dvefie jeho

domu, ale misionáfii se s ním nedohadovali. ProtoÏe byli jiní

neÏ ostatní, zaãalo Tomá‰e zajímat, ãím to je. Vyslechl si, ãemu

ho uãili, a spfiátelil se s nimi. Byli mu sympatiãtí, a tak vstou-

pil do Církve. Chodil na shromáÏdûní, ale kdyÏ se misionáfii

odstûhovali jinam, ztratil zájem a pfiestal chodit. 

3. Alena vyrÛstala v Církvi. Byla vÏdy aktivní, dokud se nese-

známila s Patrikem. Mûla ho ráda a nevadilo jí, Ïe je ãlenem

jiné církve. Patrik nemûl zájem o uãení znovuzfiízeného evan-

gelia a povaÏoval to, v co Alena vûfiila, za trochu smû‰né.

¤ekl jí, Ïe spolu mohou zÛstat jen tehdy, kdyÏ ona pfiestane

chodit do své církve. Alena z toho byla smutná, ale udûlala

to, co jí Patrik fiekl, protoÏe ho milovala. 

4. KdyÏ bylo Filipovi dvanáct let, jeho rodina vstoupila do Církve.

Mûl radost, Ïe se mohl stát jáhnem, a jeho otec ho vysvûtil.

Jeho rodina se snaÏila mít rodinné domácí veãery a nikdy ne-

vynechala rodinnou modlitbu. Chodili spoleãnû na shromáÏ-

dûní a ãasto mluvili o uãení evangelia. 

Luká‰ 9
Dvanáct apo‰tolÛ je 

vysláno kázat

D

C

JeÏí‰ vysvûtil dvanáct apo‰tolÛ, aby Mu pomáhali v Jeho díle
a aby v nûm pokraãovali i poté, co vystoupí na nebe. Aby
apo‰tolové mohli tento velk˘ úkol zvládnout, potfiebovali moc,
pravomoc, zku‰enosti a znalosti, ale jak nám pfiipomnûl pre-
sident Thomas S. Monson, ãlen Prvního pfiedsednictva:
„Koho BÛh povolává, toho uschopÀuje.“ (Conference Report,
Apr. 1987, 54; nebo Ensign, May 1987, 44.) KdyÏ budete ãíst
Luká‰e 9, v‰ímejte si, jak JeÏí‰ pomáhal Dvanácti získat po-
tfiebnou kvalifikaci pomocí nezbytného ‰kolení a získávání
zku‰eností. MÛÏeme si b˘t jisti, Ïe Pán bude pomáhat ko-
mukoli, kdo obdrÏí nûjaké povolání. On chce, abychom byli
úspû‰ní. 

Události v Luká‰ovi 9 zaznamenané i na jin˘ch místech
Luká‰ 9:1–6 – Matou‰ 10; Marek 6:7–13

Luká‰ 9:7–9 – Matou‰ 14:1–2; Marek 6:14–16

Luká‰ 9:10–17 – Matou‰ 14:13–21; Marek 9:10–17; Jan 6:1–14

Luká‰ 9:18–50 – Matou‰ 16:13–18:8; Marek 8:27–9:50

Luká‰ 9:57–62 – Matou‰ 8:19–22

Porozumûní písmÛm

Luká‰ 9

Luká‰ 9:5 – „Prach z noh sv˘ch vyrazte“ 
KdyÏ nûkter˘ z Pánov˘ch sluÏebníkÛ setfiese prach z nohou, ãiní

tak na svûdectví toho, Ïe ti, ke kter˘m ho Pán poslal, aby je uãil,

odmítli jeho pfiátelství a poselství. Znaãí to, Ïe není odpovûdn˘

za soudy, které pfiijdou na ty, ktefií ho odmítli. KdyÏ byl star‰í

Joseph Fielding Smith ãlenem Kvora dvanácti apo‰tolÛ, fiekl, Ïe

„tato zodpovûdnost nemá b˘t vykonána, ledaÏe Duch Pánû na-

bádá, aby to vykonáno bylo“. (Church History and Modern
Revelation, 4 vols. [1946–1949], 1:115.) 

Studium písem
Pfii studiu Luká‰e 9 proveìte ãinnost A. 

Následování JeÏí‰e

Na základû toho, co jste si pfieãetli v Luká‰ovi 9:23–27, 57–62,

napi‰te jeden nebo dva odstavce o tom, co to znamená skuteãnû

následovat JeÏí‰e, a proã by Ho ãlovûk mûl následovat. 

KdyÏ bylo zapotfiebí vykonat dal‰í práci, JeÏí‰ povolal a vy-
svûtil sedmdesátníky, aby vy‰li kázat podobnû jako ãlenové

Luká‰ 10
Sedmdesát je vysláno kázat

A

Mo‰na (v. 3) – Cestovní ta‰ka

âtvrták (v. 7) – Tetrarcha; pa-

novník nebo guvernér urãité

oblasti

Lomcuje jím... sápaje jím (v. 39)

– ZpÛsobuje mu kfieãe... tluãe ho

DokudÏ budu u vás (v. 41) –

Jak dlouho budu s vámi
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Dvanácti. V Luká‰ovi 10 ãteme o tom, ãemu byli uãeni, a o
nûkter˘ch jejich záÏitcích. Povolávání Sedmdesáti na pomoc
Dvanácti „pfii budování církve... ve v‰ech národech“ (NaS
107:34) pokraãuje i v dne‰ní dobû. V Luká‰ovi 10 je také
zaznamenáno jedno z nejznámûj‰ích JeÏí‰ov˘ch podobenství.

Události v Luká‰ovi 10 zaznamenané i na jin˘ch
místech
Luká‰ 10:1–24 – Matou‰ 10:20–27

Porozumûní písmÛm

Luká‰ 10

Luká‰ 10:30–33 – Knûz, Levíta a Samaritán
KnûÏí a Levíté byli náboÏen‰tí pfiedstavitelé, ktefií mûli pomoci

komukoli, kdo to potfieboval. JeÏí‰ v tomto podobenství poukázal

na to, Ïe to byl Samaritán, kdo nabídl svou pomoc. Samaritáni

byli nenávidûni (viz Jan 4:9). Îidé na nû pohlíÏeli jako na nûkoho

podfiadného – fyzicky (viz 2. Královská 17:24–34) i duchovnû

(viz Jan 4:20–22). Samaritáni a Îidé byli vÛãi sobû obvykle ote-

vfienû nepfiátel‰tí, ale tímto podobenstvím Spasitel uãil, Ïe láska

nemá b˘t omezována na urãitou národnost nebo rasu. 

Luká‰ 10:38–42 – Oddanost Marie a Marty
Star‰í James E. Talmage napsal:

„Nejednalo se o pokárání

Martiny snahy dobfie se posta-

rat o hosta; ani o schvalování

moÏného zanedbání ze strany

Marie. Lze pfiedpokládat, Ïe

Maria byla ochotnou pomoc-

nicí, neÏ dorazil pán; ale kdyÏ

JeÏí‰ pfii‰el, rozhodla se zÛstat

u Nûho. Kdyby nûjak trestu-

hodnû zanedbávala svou po-

vinnost, JeÏí‰ by ji nechválil

za její jednání. On netouÏil

pouze po dobfie pfiipraveném

jídle a po materiálním pohodlí,

ale po spoleãnosti tûchto sester,

a pfiedev‰ím po tom, aby po-

zornû vnímaly to, co jim fiíkal.

Mohl jim toho dát víc, neÏ kolik toho mohly dát ony Jemu. JeÏí‰

mûl rád tyto dvû sestry i jejich bratra. Obû Ïeny byly JeÏí‰ovi

oddány a kaÏdá z nich se prezentovala vlastním zpÛsobem. Marta

byla praktická a zamûfiená na materiální sluÏbu; povahou byla

pohostinná a nesobecká. Maria, která byla pfiem˘‰livá a více na-

klonûná duchovním vûcem, projevovala svou oddanost sluÏbou,

která spoãívala v tom, Ïe byla v Jeho pfiítomnosti a vdûãnû pfiijí-

mala Jeho uãení.“ (Jesus the Christ, 433.) 

Studium písem
Pfii studiu Luká‰e 10 proveìte dvû z níÏe uveden˘ch ãinností

(A–C). 

VyráÏíme (v. 11) – Setfiásáme

Opatrn˘mi (v. 21) – Uãen˘mi

Odpolu Ïivého nechav‰e
(v. 30) – Nechali ho tam leÏet

polomrtvého

Peãlivá byla pfii mnohé sluÏ-
bû (v. 40) – Byla zaneprázdnû-

na spoustou práce

Poslání Sedmdesáti

1. Pfieãtûte si Luká‰e 10:1–24 a vypi‰te si, jak se poslání

Sedmdesáti podobalo poslání Dvanácti apo‰tolÛ, o nûmÏ se

pí‰e v Luká‰ovi 9:1–6, 10. (Také to mÛÏete porovnat s tím, jak

je poslání Dvanácti zaznamenáno v Matou‰ovi 10.) 

2. Pfieãtûte si Nauku a smlouvy 107:23, 25, 33–35, 38 a vypi‰te si,

jak se v dne‰ní dobû podobají zodpovûdnosti ãlena Sedmdesáti

a ãlena Kvora dvanácti apo‰tolÛ, a v ãem se jejich zodpovûd-

nosti naopak li‰í. 

Zahrajte si na novináfie

Pfieãtûte si podobenství o milosrdném Samaritánovi v Luká‰ovi

10:30–37 a vypi‰te si tfii hlavní postavy z tohoto pfiíbûhu.

Pfiedstavte si, Ïe jste novináfi a chystáte se udûlat o této události

reportáÏ. 

1. Vedle jmen kaÏdé ze tfií hlavních postav napi‰te tfii otázky,

které byste dané osobû poloÏili v rámci pfiípravy novinového

ãlánku, a také napi‰te, jak by podle vás tato osoba odpovûdûla. 

2. Napi‰te závûreãn˘ odstavec novinového ãlánku, v nûmÏ vy-

svûtlíte hlavní my‰lenky tohoto podobenství a povzbudíte své

spoluÏáky, aby se chovali podobnû jako milosrdn˘ Samaritán. 

âtûte mezi fiádky

Pozornû si pfieãtûte Luká‰e 10:38–42 (viz také oddíl „Porozumûní

písmÛm“ t˘kající se tûchto ver‰Û). Vysvûtlete v jednom odstavci,

kter˘ si napí‰ete do se‰itu, ãemu Spasitel v tomto pfiíbûhu uãil. 

Co pro vás znamená slovo upfiímn˘? Jak lze porovnat
upfiímnost s pokrytectvím? Spasitelovo uãení mÛÏe pÛsobit
v na‰em Ïivotû, pokud ho uplatÀujeme. KdyÏ se napfiíklad
modlíme s vírou a opravdov˘m zámûrem, Pán zodpoví na‰e
modlitby. KdyÏ v‰ak modlitby proná‰íme jen proto, abychom
zapÛsobili na druhé, budou mít jen mal˘ úãinek. 

Pfii ãtení Luká‰e 11 se zamyslete nad tím, jak mÛÏe Spasitelovo
uãení Ïehnat tûm, ktefií se ho upfiímnû snaÏí uplatÀovat ve
svém Ïivotû. âemu JeÏí‰ uãil o pokrytectví? Proã myslíte, Ïe
je dÛleÏité jen nepfiedstírat, Ïe jsme spravedliví? 

Události v Luká‰ovi 11 zaznamenané i na jin˘ch
místech
Luká‰ 11:1–4 – Matou‰ 6:9–13

Porozumûní písmÛm

Luká‰ 11

Nezbednost (v. 8) –

Neodbytnost

Belzebub (v. 15) – Satan

KdyÏ siln˘ odûnec ostfiíhá
sínû své (v. 21) – KdyÏ siln˘

ozbrojenec hlídá svÛj palác

Luká‰ 11
Buìte plni svûtla

C

B

A
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Luká‰ 11:5–13 – Podobenství o pfiíchodu pfiítele o
pÛlnoci
Pán uãil tomu, Ïe kdyÏ ãlovûk, pfies ve‰kerou svou sobeckost,

dá svému bliÏnímu, kter˘ ho nepfiestává Ïádat navzdory nesou-

hlasu a doãasnému odmítnutí, pak BÛh nám dozajista udûlí to, o

co vytrvale Ïádáme s vírou a se spravedliv˘m zámûrem. 

Luká‰ 11:29–32 – Co je to „znamení Joná‰e proroka“? 
Star‰í Bruce R. McConkie

napsal: „Joná‰ovo pohfibení

v ,rybû veliké‘ a následné

vyjití z ní (Joná‰ 1:15–17;

2) symbolizuje smrt, po-

hfibení a vzkfií‰ení Krista“

(Mormon Doctrine, 2nd ed.

[1966], 711–712). 

Luká‰ 11:52 – Co mûl JeÏí‰ na mysli, kdyÏ mluvil o
„klíãi umûní [neboli poznání]“? 
V pfiekladu Luká‰e 11:53 od Josepha Smitha se vysvûtluje, Ïe klíã

k poznání znamená písma. Star‰í Bruce R. McConkie vysvûtlil: 

„ëábel vede válku proti písmÛm. Nenávidí je, pfievrací jejich

jasn˘ v˘znam, a kdyÏ mÛÏe, tak je niãí. Nabádá ty, ktefií dbají na

jeho poku‰ení, aby je zahladili a vyhodili, aby je zmûnili a zfal-

‰ovali, aby je upravili a pozmûnili a tím odÀali klíã, kter˘ pomáhá

lidem, aby byli ,moudfií k spasení‘. (Viz 2. Tim. 3:15–17.) 

Proto zde JeÏí‰ bûduje nad tûmi, ktefií zneãi‰Èují a niãí písma,

která by Îidy mohla vést a osvûcovat.“ (Doctrinal New Testament
Commentary, 1:624–625.) 

Studium písem
Pfii studiu Luká‰e 11 proveìte ãinnosti A a B. 

Vysvûtlete podobenství

Poté, co JeÏí‰ uãil své uãedníky, jak se modlit (viz Luká‰ 11:1–4),

dal jim dvû krátká podobenství, aby jim pomohl porozumût tomu,

jak modlitba funguje. Pfieãtûte si tato podobenství (ver‰e 5–13) a

pak sv˘mi slovy vysvûtlete, ãemu nás o modlitbû uãí. 

Bûda, bûda, bûda

„Bûda“ je vyjádfiením zármutku nebo hnûvu a je urãeno k od-

souzení zlovoln˘ch. Pfiekreslete si níÏe uvedenou tabulku do

se‰itu, vyhledejte uveden˘ch pût úryvkÛ z Luká‰e 11:37–53 a

vysvûtlete, proã JeÏí‰ zavrhoval tato jednání. V ãem podle vás

JeÏí‰ chtûl, aby se lidé zmûnili, a co podobného dûlají lidé i

v dne‰ní dobû: 

B

A

V‰ecka odûní jeho odejme,
v nûÏ úfal (v. 22) – Vezme mu

v‰echnu v˘zbroj, na kterou

spoléhal

Blahoslaven˘ Ïivot, kter˘Ï te-
be nosil, a prsy, kter˘chÏ jsi
poÏíval (v. 27) – PoÏehnaná je

tvá matka, která tû porodila a

kojila

Máta a routa (v. 42) – Dva

druhy zahradních bylin

I nám také lehkost ãiní‰
(v. 45) – I nás uráÏí‰, kárá‰

Vzdûláváte (v. 47–48) – Stavíte

Poãali... pfiísnû na nûj dotírati,
a k mnoh˘m fieãem pfiíãiny
jemu dávati (v. 53) – Zaãali ho

provokovat, aby mluvil o

mnoh˘ch vûcech

Abychom mohli následovat Spasitele, musíme opustit zlo-
volnost tohoto svûta. To v‰ak mÛÏe b˘t obtíÏné vzhledem
k mnoha vûcem, které nás rozptylují, a vzhledem k mnoh˘m
poku‰ením. Nicménû JeÏí‰ slibuje veliká poÏehnání tûm, ktefií
Ho následují. Pfii ãtení Luká‰e 12 se zamûfite na to, co JeÏí‰
poÏaduje po sv˘ch uãednících a jaká zaslíbení jim dává. 

Porozumûní písmÛm

Luká‰ 12

Studium písem
Pfii studiu Luká‰e 12 proveìte dvû z níÏe uveden˘ch ãinností

(A–C). 

Nepeãujte (v. 11) –

Nestarejte se

Ne v rozhojnûní statku nûãí-
ho Ïivot jeho záleÏí (v. 15) –

Îivot ãlovûka nespoãívá

v hromadûní majetku

Ku postavû své (v. 25) – Ke

své v˘‰ce

Loket jeden (v. 25) –

PfiibliÏnû 45 centimetrÛ

Pfiedou (v. 27) – Vyrábûjí pfiízi

neboli vlákna pro tkaninu

Luká‰ 12
„Hledejte království BoÏího“ 

Co podobného
dûlají lidé i

v dne‰ní dobû? 

V ãem podle vás
JeÏí‰ chtûl, aby
se lidé zmûnili? 

Proã JeÏí‰
zavrhoval toto

jednání? 
Úryvek z

Luká‰e 11

„Povrchu
konvice a

misy ãistíte“
(v. 39) 

„Desátky
dáváte z má-
ty a z routy“

(v. 42) 

„Milujete
první [nej-

lep‰í] místa“
(v. 43) 

„ObtûÏujete
lidi bfiemeny
nesnesiteln˘-

mi“ (v. 46) 

„Vzdûláváte
[stavíte] hro-
by prorocké“

(v. 47) 
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Vyberte si oblíbené ver‰e

Poté, co jste si pfieãetli Luká‰e 12, vyberte tfii ver‰e, které na vás

nejvíce zapÛsobily, a pak odpovûzte na tyto otázky nebo splÀte

níÏe uveden˘ úkol: 

1. Proã jste si vybrali tyto ver‰e? 

2. âemu se máme podle vás z jednotliv˘ch ver‰Û nauãit? 

3. Nauãte se jednomu z tûchto ver‰Û nazpamûÈ a pfiefiíkejte ho

ãlenovi rodiny, uãiteli nebo kamarádovi. 

Kolikrát? 

Pfieãtûte si Luká‰e 12:15 a zjistûte, pfied ãím JeÏí‰ varoval.

Pfieãtûte si ver‰e 16–21 a odpovûzte na níÏe uvedené otázky: 

1. Kolikrát je pouÏito zájmeno své nebo svá, kdyÏ se popisuje, ja-

k˘ mûl bohat˘ ãlovûk postoj k tomu, ãím mu Pán poÏehnal? 

2. Co to ukazuje o jeho postoji? 

3. Jak toto Spasitelovo podobenství pomohlo lidem pochopit, Ïe

se mají vyvarovat „lakomství“? 

4. âemu se z tohoto podobenství mÛÏete nauãit o svûtsk˘ch

pokladech? 

Dokonãete vûtu

Pfieãtûte si Luká‰e 12:35–48. DoplÀte níÏe uvedené vûty na zá-

kladû informací, které v tûchto ver‰ích najdete: 

1. Mûjte se na pozoru a buìte pfiipraveni na... 

2. Kdybychom vûdûli kdy, pak bychom... 

3. AÏ se pán vrátí, sluÏebníci mají b˘t... 

4. Pán se vrátí v dobû, kdy... 

5. Pán potrestá ty sluÏebníky, ktefií... 

6. Mnohé se oãekává od... 

Luká‰ 13
âiÀte pokání, jinak zahynete

C

B

A Pfiedstavte si nádhern˘ strom obsypan˘ va‰ím oblíben˘m
ovocem. Ovoce je zralé a lahodnû voní. Pak si pfiedstavte
ovocn˘ strom s velk˘mi vûtvemi a svûÏími zelen˘mi listy. I
kdyÏ je v‰ak správná doba a vy si ten strom pozornû prohlí-
Ïíte, nemÛÏete na nûm najít ani jeden plod. JeÏí‰ pouÏil po-
dobn˘ pfiíbûh, kdyÏ uãil o spravedlivosti a o pokání. 

Pfii ãtení Luká‰e 13 se také zamûfite na dal‰í uãení t˘kající
se pokání a na to, jak mÛÏete toto uãení uplatÀovat ve svém
Ïivotû. 

Porozumûní písmÛm

Luká‰ 13

Luká‰ 13:1–5 – „Nebudete-li pokání ãiniti, v‰ickni téÏ
zahynete“ 
Star‰í Bruce R. McConkie k tûmto ver‰Ûm poznamenal: 

„Sesílá BÛh nehody, násilnou smrt a dal‰í kalamity na [jedince],

aby je trestal za jejich hfiíchy? Mezi Ïidovsk˘mi posluchaãi byli

zfiejmû takoví, ktefií si to mysleli. Proto zde ãteme, jak Mistr v˘-

slovnû fiíká, Ïe ti, na které dopadly tyto rány osudu, nebyli vût-

‰ími hfií‰níky neÏ jejich bliÏní, jejichÏ Ïivot byl u‰etfien. 

Je pravda, jakoÏto v‰eobecná zásada, Ïe BÛh sesílá katastrofy,

kalamity, pohromy a utrpení na ty, ktefií jsou vzpurní, a Ïe za-

chovává a ochraÀuje ty, ktefií ho milují a ktefií mu slouÏí... 

Av‰ak je zcela neopodstatnûné fiíci, Ïe urãití jedinci, ktefií zahy-

nuli ve válce, ktefií byli zabiti pfii nehodû, které postihla nemoc,

na které udefiila morová rána nebo ktefií pfii‰li o majetek násled-

kem pfiírodní katastrofy byli vybráni mezi ostatními jako ti, ktefií

si tuto domnûlou odplatu zaslouÏí. âlovûk nemá právo v jed-

notliv˘ch pfiípadech utrpení nebo ne‰tûstí usuzovat, Ïe to, co se

danému jedinci pfiihodilo, je spravedlivá odplata za jeho hfií‰né

jednání. 

... Ostatnû Pán sesílá tûÏkosti i na ty nejspravedlivûj‰í svaté, aby

je zkou‰el a provûfioval... 

Skuteãné ponauãení, které mÛÏeme získat z JeÏí‰ova závûru:

,Nebudete-li pokání ãiniti, v‰ickni téÏ zahynete‘ spoãívá v tom,

Ïe nebylo rozdílu ve spravedlivosti mezi tûmi, ktefií byli zabiti, a

tûmi, ktefií jsou naÏivu, a Ïe pokud ti, ktefií Ïijí, nebudou ãinit

pokání, zahynou jako ti, ktefií jiÏ zemfieli.“ (Doctrinal New
Testament Commentary, 1:475–476.) 

Studium písem
Pfii studiu Luká‰e 13 proveìte dvû z níÏe uveden˘ch ãinností

(A–C). 

VyloÏte podobenství

Pfieãtûte si podobenství v Luká‰ovi 13:6–9 a nakreslete to, co zde

JeÏí‰ popisoval. Popi‰te kaÏd˘ prvek podobenství slovem nebo

vûtou, která podle vás vhodnû vysvûtluje, co dan˘ prvek pfied-

stavuje. (Napfiíklad vinafi pfiedstavuje Boha a strom fíkov˘ pfied-

stavuje Îidy, mezi nimiÏ JeÏí‰ Ïil.) 

A

Sklíãena (v. 11) – Sehnutá

Tfii mûfiice mouky (v. 21) –

Vût‰í mnoÏství mouky

Morduje‰ (v. 34) – Zabíjí‰

Kter˘Ï se béfie (v. 35) – Kter˘

pfiichází
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Vztahujte písma na sebe

V Luká‰ovi 13:10–17 se pí‰e o Ïenû, která byla uzdravena v sy-

nagoze bûhem sabatu. Odpovûzte na níÏe uvedené otázky, které

vám pomohou vztáhnout tento pfiíbûh na sebe a které vám po-

mohou uvûdomit si, jak vám Spasitel mÛÏe poÏehnat svou zá-

zraãnou mocí: 

1. Co mÛÏe zpÛsobit,

Ïe ãlovûk je du-

chovnû „sklíãen“

(sehnut pod bfie-

menem)? 

2. Pfieãtûte si Luká‰e

13:12–13. Kdy nás

mÛÏe JeÏí‰ zavolat

k sobû, abychom

byli „zpro‰tûni“

od sv˘ch problé-

mÛ a abychom se

mohli „zdvih-

nout“ (vzpfiímit)? 

3. Od ãeho konkrét-

nû nás chce JeÏí‰,

na základû ver‰e

16, osvobodit? 

Napi‰te podobenství

JeÏí‰ uvedl v Luká‰ovi 13:18–21 dvû podobenství, která se t˘kají

rÛstu a pokroku Církve. Pfieãtûte si tato podobenství a pak napi‰te

vlastní podobenství (pomocí znám˘ch pfiíkladÛ nebo pfiedmûtÛ

z vlastního Ïivota), které má znázorÀovat rÛst Církve. (Dal‰í

informace o kvasu najdete v oddíle „Porozumûní písmÛm“

t˘kající se Marka 8:15, str. 43.) 

KdyÏ byl president Marion G. Romney druh˘m rádcem
v Prvním pfiedsednictvu, fiekl: „Kristova v˘zva, abychom se
stali jeho uãedníky, se t˘ká v‰ech. Tuto v˘zvu adresuje kaÏ-
dému. Jeho pobídka a zaslíbení zní takto: ,PoìteÏ ke mnû
v‰ickni, ktefiíÏ pracujete a obtíÏeni jste, a já vám odpoãinutí
dám.‘ (Matou‰ 11:28.)... JeÏí‰ k této své v˘zvû nepfiidal
Ïádnou cenovku. Nefi cituje jeho slova: ,Pojìte ke mnû, vy
v‰echny konãiny zemû, kupujte mléko a med bez penûz a bez
ceny.‘ (2. Nefi 26:25.) To v‰ak neznamená, Ïe kdyÏ k tomu
nepfiidal Ïádnou cenovku, Ïe není potfieba zaplatit Ïádnou
cenu. Abychom se stali uãedníkem Krista, je tfieba zaplatit
urãitou cenu, velmi skuteãnou cenu. Tuto cenu je v‰ak tfieba
zaplatit ãiny, nikoli penûzi.“ (Conference Report, Sept.–Oct.
1978, 53–54; nebo Ensign, Nov. 1978, 38.) 

Luká‰ 14
Cena uãednictví

C

B Pfii ãtení Luká‰e 14 se zamûfite na to, jakou cenu je potfieba
zaplatit, abychom se stali uãedníky JeÏí‰e Krista. 

Porozumûní písmÛm

Luká‰ 14

Luká‰ 14:26–27 – Mûli bychom nenávidût svou rodinu? 
Star‰í Bruce R. McConkie vysvûtlil: „[JeÏí‰ nemûl na mysli] nená-
vist ve smyslu silné averze nebo opovrÏení; nûco podobného je

proti celému duchu a v˘znamu evangelia. Lidé mají milovat i své

nepfiátele, natoÏ svou vlastní krev. (Mat. 5:43–48.) Smysl a v˘-

znam tohoto JeÏí‰ova pokynu spoãívá spí‰e v tom, Ïe skuteãní

uãedníci mají urãitou povinnost vÛãi Bohu, která je nadfiazena

jak˘mkoli rodinn˘m ãi osobním závazkÛm [viz také Matou‰

10:37; 19:27, 29; D&C 103:28].“ (Doctrinal New Testament
Commentary, 1:503.) 

Luká‰ 14:28–33 – „Kdo z vás jest, chtûje stavûti vûÏi,
aby prvé sedna, nepoãetl nákladu?“ 
Ti, ktefií vstupují do Církve, mají b˘t pfiipraveni pfiiná‰et obûti,

které se vyÏadují v evangeliu. Obrácení mají vzít v úvahu tyto

náklady (obûti) je‰tû pfied kfitem a mají se zavázat, Ïe budou plnû

následovat JeÏí‰ovo uãení. KdyÏ president John Taylor kdysi ãelil

obtíÏím spojen˘m s nov˘m povoláním, fiekl: „KdyÏ jsem nastoupil

na cestu mormonismu, uãinil jsem tak s otevfien˘ma oãima a

spoãetl jsem si náklady. PohlíÏel jsem na to jako na celoÏivotní

práci a uvûdomoval jsem si, Ïe do toho nejsem zapojen jen na ãas,

ale také na vûãnost, a Ïe nyní nechci ustoupit, i kdyÏ jsem poci-

Èoval svou nedostateãnost.“ (B. H. Roberts, The Life of John Taylor
[1963], 48.) 

Studium písem
Pfii studiu Luká‰e 14 proveìte dvû z níÏe uveden˘ch ãinností

(A–C). 

O jakou zásadu se jedná? 

KdyÏ ãtete písma, je ãasto uÏiteãné zastavit se a zeptat se: „Na

jakou otázku odpovídá nebo jak˘ problém fie‰í uãení obsaÏené

v tûchto ver‰ích?“ Poté, co si pfieãtûte Luká‰e 14:7–14, zapi‰te si

alespoÀ jednu dÛleÏitou otázku, kterou lze zodpovûdût na zá-

kladû toho, ãemu se zde uãí, a pak si sv˘mi slovy odpovûì na

tuto otázku zapi‰te. 

Vypi‰te si v˘mluvy

V podobenství v Luká‰ovi 14:15–24 se pí‰e o mnoh˘ch, ktefií byli

pozváni na velkou veãefii. 

1. Pfiekreslete si do se‰itu níÏe uvedenou tabulku. Zapi‰te si zde

v˘mluvy tûch, ktefií byli v podobenství pozváni na veãefii, a

pak uveìte novodobé v˘mluvy, které se podobají tûm, které

jsou zmínûny v podobenství. 

B

A

Vodnoteln˘ (v. 2) – Napuchl˘;

ãlovûk, v jehoÏ tûle se nahro-

madila tekutina jako pfiíznak

nemoci

PoniÏuje (v. 11) – Pokofiuje

Nezov (v. 12) – Nezvi
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2. ShrÀte hlavní zásadu z tohoto podobenství. 

Zamyslete se nad cenou

V Luká‰ovi 14:25–34 se uvádí, co Kristus oãekává od sv˘ch uã-

edníkÛ. 

1. Pfieãtûte si tyto ver‰e a vypi‰te si v‰echny poÏadavky, které

dokáÏete najít. 

2. Proã podle vás Spasitel chce, abychom tolik obûtovali, kdyÏ

Ho následujeme? 

3. Co konkrétnû byste napfiíklad mohli dûlat vy, abyste se fiídili

tímto uãením? 

4. Jaká poÏehnání podle va‰eho názoru získají ti, ktefií jsou

uãedníky Krista? 

Podobenství je krátk˘ pfií-
bûh, kter˘ uãí vûãné pravdû.
JeÏí‰ova podobenství se
t˘kala obyãejn˘ch vûcí,
ale uãila o dÛleÏit˘ch ná-
boÏensk˘ch pravdách.
Podobenství pomáhají lidem
porozumût pravdû spí‰e
mocí Ducha neÏ mocí inte-
lektu. Mnohá podobenství
zaznamenaná v Luká‰ovi
15–16 uãí o cenû du‰e a o
na‰í zodpovûdnosti pomá-
hat druh˘m a Ïehnat jim. 

Luká‰ 15
âas podobenství

C

Novodobá 
v˘mluva

V˘mluva 
v podobenství

Luká‰ 14:18

Luká‰ 14:19

Luká‰ 14:20

Porozumûní písmÛm

Luká‰ 15

Luká‰ 15:3–32 – Ovce, gro‰ i marnotratn˘ syn se
ztratili z rÛzn˘ch pfiíãin
President David O. McKay pfiirovnal to, co se v tûchto tfiech po-

dobenstvích ztratilo, k tomu, jak se nûkteré dûti BoÏí mohou

ztratit v dne‰ní dobû: 

Ztracená ovce: „Jak se ztratila tato ovce? Nebyla vzpurná. KdyÏ

ãtete dál toto pfiirovnání, ovce hledala svou obÏivu naprosto

oprávnûn˘m zpÛsobem, ale buì z hlouposti, nebo moÏná z ne-

vûdomosti, se vydala na lákavé pole za vidinou lep‰í trávy, aÏ

se ocitla z dosahu stáda a ztratila se.“ 

Ztracen˘ gro‰: „V tomto pfiípadû to, co se ztratilo, nebylo samo

o sobû za ztrátu zodpovûdno. Ta, které byl onen gro‰ svûfien, ho

kvÛli své neopatrnosti nebo nedbalosti nûkam odloÏila nebo

upustila.“ 

Ztracen˘ neboli marnotratn˘ syn: „Zde se jedná o projev vÛle,

zde se jedna o rozhodnutí, vûdomé rozhodnutí. Zde se v urãitém

smyslu jedná o vzpouru proti autoritû.“ (Conference Report,

Apr. 1945, 120–121, 123.) 

Studium písem
Pfii studiu Luká‰e 15 proveìte jednu z níÏe uveden˘ch ãinností

(A nebo B). 

DoplÀte tabulku

Pfiekreslete si do se‰itu níÏe uvedenou tabulku. DoplÀte ji na zá-

kladû informací, které najdete v Luká‰ovi 15. 

Jak mÛÏete
pomoci
nûkomu
podobnû

ztracenému
dnes? 

Jak se
jim v podo-

benství
pomohlo? 

Past˘fi
opustil

99 ovcí a
zachránil

ztrace-
nou ovci. 

Novodob˘
pfiíklad po-
dobenství

Neopatrná
nebo ne-

slu‰ná po-
známka

zraní nûãí
city, a tato
osoba pak
pfiestane
chodit na
shromáÏ-

dûní. 

Hlavní
my‰lenka 

Lidé
opou‰tû-
jí Církev

a jsou
ztraceni. 

Lidé se
vzboufií a
odcházejí
z Církve. 

Odkaz
na ver‰e 

Luká‰
15:8–10

Podobenství

Ztracená
ovce

Marno-
tratn˘

syn

A

Rozmrhal statek svÛj, byv
prostopa‰nû Ïiv (v. 13) –

Promrhal svÛj majetek roz-

mafiil˘m Ïivotem

Padl na ‰íji jeho (v. 20) –

Objal ho 
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Napi‰te dopis

Poté, co si pfieãtete Luká‰e 15, si napi‰te do se‰itu jeden z níÏe

uveden˘ch druhÛ dopisÛ. (Poté, co vám bude tento úkol vrácen,

mÛÏete dopis poslat tomu, komu jste ho napsali.) V rámci dopisu

uveìte alespoÀ pût ver‰Û z písma, o nichÏ si myslíte, Ïe dané

osobû pomohou. 

1. Dopis misionáfiovi, kterého znáte. Povzbuìte ho a vyjádfiete

vdûãnost za jeho misionáfiskou sluÏbu, pfii níÏ se snaÏí najít

ztracené dûti Nebeského Otce. 

2. Dopis nûkomu, koho znáte a kdo se pfiipravuje na misii.

Napi‰te, co jste se dozvûdûli z Luká‰e 15, a jak to mÛÏe po-

moci dané osobû v pfiípravû na misionáfiskou sluÏbu. 

3. Dopis sám sobû, kter˘ zapeãetíte a kter˘ otevfiete, aÏ dospûjete

do misionáfiského vûku. Zapi‰te si své pocity, které jste mûli

pfii studiu Luká‰e 15, a své cíle t˘kající se misionáfiské práce. 

V podobenstvích v Luká‰ovi 15 se zdÛrazÀovalo, jak moc
Pán miluje hfií‰níka a jak moc se raduje, kdyÏ ten, kter˘ je
„ztracen“, se rozhodne ãinit pokání. Podobenství a uãení
zaznamenané v Luká‰ovi 16 nám navíc pfiipomíná, proã je
dÛleÏité obrátit se k Pánu je‰tû pfiedtím, neÏ nastane soud. 

Porozumûní písmÛm

Luká‰ 16

Luká‰ 16:1–15 – Proã dával Pán v tomto podobenství
za pfiíklad nespravedlivého správce? 
JeÏí‰ nemûl na mysli, Ïe máme b˘t nepoctiví jako tento správce.

Spí‰e uãil tomu, Ïe i ãlovûk, kter˘ svÛj Ïivot soustfiedí na peníze,

ví dost na to, aby dokázal plánovat budoucnost. Tím spí‰e svou

budoucnost – svÛj pfií‰tí Ïivot – mají plánovat ti, ktefií vûcem

BoÏím rozumûjí. Chamtiví farizeové pfiedstírali, Ïe jsou násle-

dovníky BoÏími, ale vûnovali více pozornosti tomu, jak získat

to, co jim nabízel svût. 

Luká‰ 16:14–23 – „Farizeové... posmívali se jemu“ 
Prorok Joseph Smith uãinil nûkolik inspirovan˘ch zmûn v tomto

textu – nacházejí se v PJS, Luká‰ 16:16–23. Tyto zmûny obohacu-

jí na‰e porozumûní t˘kající se 1) oãividné zlovolnosti farizeÛ, 2)

toho, jak pfiímoãafie je Spasitel pokáral, a 3) konkrétních hfiíchÛ,

·afáfi (v. 1) – Správce

Vládafiství (v. 2–4) –

Správcovství, zodpovûdnost

Mamon (v. 9, 11, 13) – Svûtské

bohatství a majetek

Vysokého (v. 15) – Vysoce

cenûno

Obláãel se v ‰arlat a v kment
(v. 19) – Oblékal se do ‰arlatu

a do jemné lnûné látky

LÛno Abrahamovo (v. 22) –

Duchovní svût, konkrétnû ráj

Peklo (v. 23) – Vûzení duchÛ

Luká‰ 16
Pfiíprava na setkání s Bohem

B jimiÏ se farizeové provinili, coÏ dále vedlo k uãení a k podoben-

ství urãenému farizeÛm v Luká‰ovi 16:18–31. 

Studium písem
Pfii studiu Luká‰e 16 proveìte ãinnost A. 

Napi‰te podobenství vlastními slovy

Vyberte si podobenství o nespravedlivém správci (viz Luká‰

16:1–14) nebo podobenství o boháãi a Lazarovi (viz Luká‰

16:19–31) a fiiìte se tûmito kroky: 

1. Pfieãtûte si první ver‰ podobenství. 

2. Napi‰te tento ver‰ vlastními slovy. 

3. Pokraãujte tímto zpÛsobem u kaÏdého dal‰ího ver‰e daného

podobenství. 

JeÏí‰ uãil své uãedníky o druhém pfiíchodu. Nefiekl jim v‰ak
pfiesné datum, kdy pfiijde. Místo toho s nimi mluvil o pfiípravû
na tento den, kter˘ bude pro mnohé pfiekvapením. Nauky
nacházející se v Luká‰ovi 17, mezi nûÏ patfií víra, poslu‰-
nost, sluÏba, vdûãnost a vyh˘bání se zlovolnosti, jsou dÛl-
eÏité pro ty, ktefií se snaÏí b˘t na pfiíchod Krista pfiipraveni.
Pfii ãtení této kapitoly pfiem˘‰lejte o tom, jak vás kaÏdá tato
nauka mÛÏe v tûchto posledních dnech pfiipravit a ochránit. 

Porozumûní písmÛm

Luká‰ 17

Pohor‰ení (v. 1) – Skutky zpÛ-

sobující, Ïe se druzí dopou‰tû-

jí pfiestupkÛ nebo hfiíchÛ

Îernov (v. 2) – Ml˘nsk˘

kámen; velk˘ kulat˘ kámen

pouÏívan˘ na mletí obilí

Luká‰ 17
Kdy pfiijde království BoÏí? 

A

Propast

DUCHOVNÍ SVùT LÛ

no Abrahamovo (ráj) 

Peklo (vûzení duchÛ) 

DUCHOVNÍ SVùT LÛ
no Abrahamovo (ráj) 

Peklo (vûzení duchÛ) 
Propast je pfiemostûna

JeÏí‰ Kristus pfiemostil propast
mezi rájem a vûzením duchÛ.
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Luká‰ 17:11–19 – Pouze jeden z deseti malomocn˘ch
projevil JeÏí‰ovi vdûãnost
President Spencer W. Kimball napsal: „Nevdûãnost je tíÏiv˘ hfiích,

kter˘ roznûcuje PánÛv hnûv. (Viz NaS 59:21.) ... KdyÏ Spasitel

uzdravil deset malomocn˘ch, a jen jeden mu podûkoval, pouká-

zal na onûch devût nevdûãníkÛ jako ponauãení pro v‰echny a fiekl:

,ZdaliÏ jich deset není oãi‰tûno?‘ (Luká‰ 17:17.) Dospûlí i mladí

jsou ãasto vinni tím, Ïe jsou neposlu‰ní a nevdûãní vÛãi svému

Nebeskému Otci, kter˘ dává v‰em. Mnozí opomíjejí projevovat

svou vdûãnost sluÏbou, rodinn˘mi modlitbami, placením desátku

a mnoha dal‰ími zpÛsoby, jimiÏ BÛh vyjádfiení vdûãnosti opráv-

nûnû oãekává.“ (The Miracle of Forgiveness, 58–59.) 

Studium písem
Pfii studiu Luká‰e 17 proveìte ãinnost B a jednu z dal‰ích dvou

ãinností (A nebo C). 

Porovnejte podobné ver‰e

Pfieãtûte si Luká‰e 17:5–10 a Mosiá‰e 2:18–22. 

1. Jaké podobnosti v tûchto ver‰ích nacházíte? 

2. Jaké hlavní poselství se skr˘vá ve v˘razu „neuÏiteãní“ nebo

„neprospû‰ní“ sluÏebníci? 

Prostudujte si pozornûji

Znovu si pfieãtûte pfiíbûh o uzdravení deseti malomocn˘ch

v Luká‰ovi 17:11–19. 

1. Jaké poÏehnání získalo v‰ech deset malomocn˘ch? (Viz v. 14.) 

2. Jaké dodateãné poÏehnání získal malomocn˘, kter˘ vyjádfiil

svou vdûãnost? (Viz v. 19.) 

3. Malomocn˘, kter˘ pfii‰el podûkovat, byl Samaritán. Proã je

podle vás – na základû toho, co víte o Samaritánech – tato

skuteãnost dÛleÏitou souãástí tohoto pfiíbûhu? 

Druh˘ pfiíchod

Pfieãtûte si Luká‰e 17:22–33 a zamyslete se nad tím, jak bude vy-

padat svût pfii druhém pfiíchodu a co budou lidé v té dobû dûlat.

Zapi‰te si radu, která je podle va‰eho názoru v tûchto ver‰ích

C

B

A

AnobrÏ zdali nedí jemu (v. 8)

– Nefiekne mu spí‰e

Opá‰e se (v. 8) – Opásej se

(coÏ znamená: uvaÏ si dlouhé

roucho kolem pasu a pfiiprav

se tak k práci) 

nejdÛleÏitûj‰í, a vysvûtlete, proã si myslíte, Ïe lidé v dne‰ní dobû

tuto radu potfiebují. 

Chcete vstoupit do celestiálního království? Proã? Co mys-
líte, jaká poÏehnání tam na vás ãekají? Jak˘m ãlovûkem se
podle vás musíte stát, abyste tam mohli vstoupit? 

JeÏí‰ uãil: „KdoÏ by koli nepfiijal království BoÏího jako dítû,
nevejdeÈ nikoli do nûho.“ (Luká‰ 18:17.) KaÏd˘ pfiíbûh a po-
dobenství v Luká‰ovi 18 se zamûfiuje na zaslíbení, Ïe ti, ktefií
jsou vûrni a následují JeÏí‰ovo uãení, vstoupí do nebe. Pfii
ãtení této kapitoly se zamûfite na to, jak vám mÛÏe kaÏdá
ãást JeÏí‰ova uãení pomoci stát se takov˘m, jako je dítû, a
uãinit vás zpÛsobil˘m získat Jeho nejvût‰í poklady. 

Události v Luká‰ovi 18 zaznamenané i na jin˘ch
místech
Luká‰ 18:15–30 – Matou‰ 19:13–29; Marek 10:13–30

Luká‰ 18:31–34 – Matou‰ 20:17–19; Marek 10:31–34

Luká‰ 18:35–43 – Matou‰ 20:29–34; Marek 10:46–52

Porozumûní písmÛm

Luká‰ 18

Pomstít (v. 3, 5, 7–8) – Zajistit

spravedlnost

Dráãi (v. 11) – Vydûraãi

KdoÏ se poniÏuje (v. 14) –

Kdo se pokofiuje

V budoucím pak vûku (v. 30)

– V pfií‰tím svûtû

Zlehãen, i uplván (v. 32) –

Pohanûn a popliván

Luká‰ 18
Poklad v nebi
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Luká‰ 18:1–8 – Proã Pán vyprávûl podobenství 
o nespravedlivém soudci? 
Star‰í James E. Talmage napsal: „JeÏí‰ nenaznaãoval, Ïe kdyÏ

zlovoln˘ soudce nakonec podlehl prosbám, uãiní tak i BÛh; pou-

kázal v‰ak na to, Ïe kdyÏ dokonce i tento soudce, kter˘ ,se Boha

nebál, a ãlovûka nestydûl‘ nakonec vysly‰í a splní vdovinu pros-

bu, pak nikdo nemá pochybovat o tom, Ïe BÛh, Spravedliv˘ a

Milosrdn˘, vysly‰í a zodpoví [na‰e modlitby].“ (Jesus the Christ,
436; viz také NaS 101:81–92.) 

Studium písem
Pfii studiu Luká‰e 18 proveìte ãinnosti A a B. 

Vlastními slovy

Pfieãtûte si podobenství o nespravedlivém soudci v Luká‰ovi

18:1–8 a zapi‰te si vlastními slovy to, co je podle vás hlavním

poselstvím tohoto podobenství (viz také „Porozumûní písmÛm“

t˘kající se Luká‰e 18:1–8.) 

Porovnejte

V Luká‰ovi 18:1 JeÏí‰ uãil, Ïe se máme modlit vÏdy. Podobenství

v Luká‰ovi 18:9–14 nás navíc uãí, Ïe k modlitbû máme pfiistupo-

vat urãit˘m zpÛsobem. Pfiekreslete si níÏe uvedenou tabulku do

se‰itu a porovnejte farizee a v˘bûrãího daní (publikána) z tohoto

podobenství: 

Pfiedstavte si, Ïe jste se dozvûdûli, Ïe JeÏí‰ se chystá nav‰tívit
va‰e mûsto, ‰kolu nebo domov. Jak byste se cítili? Co byste
asi udûlali, abyste Ho pfiivítali? Co byste zmûnili, abyste
byli pfiipraveni Ho pfiijmout? Pfiedstavte si, co by asi JeÏí‰
fiekl o tom, ãeho si v‰iml. O co by vás poÏádal, abyste zmû-
nili? Co by Ho potû‰ilo? Co by Ho zklamalo? 

Pfii ãtení Luká‰e 19, v nûmÏ se popisuje, jak JeÏí‰ pro‰el
Jerichem a vstoupil do Jeruzaléma, se zamyslete nad tím,

Luká‰ 19
JeÏí‰ pfiichází do Jeruzaléma

V˘bûrãí daníFarizeus

Co si o nûm mysleli lidé? 

Co si o sobû myslel on sám? 

O co se modlil? 

Co o nûm fiekl JeÏí‰? 

Pfieãtûte si Almu 31:13–20 a
33:3–11. Které ver‰e se po-
dle vás hodí k modlitbû
jednotliv˘ch muÏÛ? 

B

A

jak rozdílnû lidé reagovali na Jeho pfiíchod. Také si v‰imnûte,
jak JeÏí‰ovo jednání naznaãilo, co si o lidech v tûchto
mûstech myslel. 

Události v Luká‰ovi 19 zaznamenané i na jin˘ch
místech
Luká‰ 19:29–48 – Matou‰ 21:1–16; Marek 11:1–18

Porozumûní písmÛm

Luká‰ 19

Luká‰ 19:12–27 – V˘klad tohoto podobenství
Star‰í Bruce R. McConkie vysvûtlil: 

„Kristus je oním urozen˘m muÏem [ãlovûkem rodu znamenité-

ho]; daleká krajina je nebe; království dané mu v této krajinû je

,v‰eliká moc na nebi i na zemi‘ (Mat. 28:18); a jeho slíben˘ návrat

je slavn˘ druh˘ pfiíchod, kdy na zemi bude ustanoveno skuteãné

a viditelné království. Deset sluÏebníkÛ jsou ãlenové Církve,

kter˘m dal fyzické, du‰evní a duchovní schopnosti (hfiivny), aby

je pouÏívali v jeho sluÏbû. Ti, ktefií byli oznaãeni jako ,mû‰Èané‘,

jsou ostatní lidé ve svûtû – ti, ktefií jsou mu poddáni, protoÏe on je

BÛh celého svûta, ale ktefií nepfiijali jeho evangelium a nevstoupili

do jeho stáda jako sluÏebníci. SluÏebníkÛm je pfiikázáno, aby pra-

covali na vinici na úkolech svého Pána, dokud se Pán nevrátí... 

AÏ se urozen˘ muÏ vrátí, aby soudil svût, odmûní své sluÏebníky

podle jejich skutkÛ. V‰ichni nezískají totéÏ postavení v pfiíbyt-

cích, které jsou pfiipraveny; existují rÛzné stupnû slávy. Nûktefií

budou vládnout deseti mûstÛm, jiní pûti a ti, ktefií byli leniví,

nezískají Ïádné dûdictví. 

NepouÏívané schopnosti se ztrácejí; správnû pouÏívané vlohy se

mohou zu‰lechÈovat, dokud není dosaÏeno dokonalosti. ,KaÏdému

sluÏebníkovi, kter˘ je piln˘, bude dána veliká odmûna; a od toho,

kdo je leniv˘, bude odÀato i to svûtlo, vlohy a schopnosti, které

mûl.‘“ (Doctrinal New Testament Commentary, 1:572–573.) 

Studium písem
Pfii studiu Luká‰e 19 proveìte ãinnost A nebo B. 

Zápisy v deníku

V Luká‰ovi 19 jste se doãetli,

Ïe kdyÏ JeÏí‰ putoval do

Jeruzaléma a vítûzoslavnû

do nûj vstoupil, nûkolik lidí

se s Ním dostalo do kontak-

tu. (Pamatujte na to, Ïe

JeÏí‰Ûv triumfální vstup do

Jeruzaléma znamenal zaãátek

posledního t˘dne Jeho Ïivota.)

Pfiedstavte si sami sebe na

místû níÏe uveden˘ch lidí.

Z náznakÛ uveden˘ch v pís-

mech se snaÏte si pfiedstavit,

jak asi mohla jejich setkání

s JeÏí‰em vypadat, a zamyslete se nad tím, jak asi na Spasitele

nahlíÏeli. Z pohledu kaÏdého ãlovûka (jako kdybyste to byli vy)

A

Hfiivna (v. 13) – PenûÏní

jednotka

Teì hfiivna tvá (v. 20) – Zde je

tvá hfiivna

Na stÛl (v. 23) – Do banky
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napi‰te zápis do deníku, kter˘ bude popisovat jeho setkání

s JeÏí‰em v oné dobû. 

1. Zacheus

2. âlovûk v zástupu v Jeruzalémû, kter˘ vidûl JeÏí‰e pfiijíÏdût na

oslátku. 

3. âlovûk, kter˘ byl v chrámu, kdyÏ JeÏí‰ chrám vymítal. 

Napi‰te novodobou verzi

V podobenství v Luká‰ovi 19:11–27 se pouÏívá slovo hfiivna
oznaãující penûÏní jednotku. Peníze symbolizují schopnosti a

dovednosti, které jsou nám dány a které máme bûhem tohoto

Ïivota rozvíjet. Pfieãtûte si toto podobenství a pak napi‰te jeho

novodobou verzi, která bude obsahovat totéÏ ponauãení.

Napfiíklad místo ãlovûka znamenitého rodu mÛÏete pouÏít

zamûstnavatele nebo rodiãe. 

Události v Luká‰ovi 20 se staly bûhem posledního t˘dne
Spasitelova smrtelného Ïivota. Pfii ãtení této kapitoly uva-
Ïujte o tûchto otázkách: Proã chtûli Ïidov‰tí vedoucí zniãit
JeÏí‰e? Které JeÏí‰ovy v˘roky je rozhnûvaly? Proã se asi tito
lidé rozhnûvali, zvlá‰tû kdyÏ se zamyslíme nad tím, jakou
lásku, soucit a radost JeÏí‰ nabízel bûhem svého pÛsobení?
âemu se mohu nauãit ze Spasitelova pfiíkladu ohlednû toho,
jak jednat s tûmi, ktefií jsou proti království BoÏímu? 

Události v Luká‰ovi 20 zaznamenané i na jin˘ch
místech
Luká‰ 20:1–8 – Matou‰ 21:23–27; Marek 11:27–33

Luká‰ 20:9–19 – Matou‰ 21:33–46; Marek 12:1–12

Luká‰ 20:20–39 – Matou‰ 22:15–33; Marek 12:13–27

Luká‰ 20:40–47 – Matou‰ 22:41–23:15; Marek 12:34–40

Porozumûní písmÛm

Luká‰ 20

Luká‰ 20:9–18 – Podobenství o zlovoln˘ch vinafiích
SluÏebníci v tomto podobenství pfiedstavují dávné proroky, ktefií

byli zavrÏeni. Dûdic je JeÏí‰ Kristus, kterého mûli lidé ctít, ale

kterého místo toho zavrhli a zabili. 

Stfiehnouce ho, poslali ‰pehé-
fie, ktefiíÏ by se spravedliv˘mi
ãinili (v. 20) – Sledovali ho a

poslali ‰pehy, ktefií se mûli vy-

dávat za spravedlivé

Právû mluví‰... a nepfiijímá‰
osoby (v. 21) – Správnû mlu-

ví‰... a nikomu nestraní‰

Vzbudil símû (v. 28) – Mûl dûti

AÏÈ poloÏím nepfiátely tvé
v podnoÏ noh tv˘ch (v. 43) –

Dokud nepfiemohu v‰echny

tvé nepfiátele

Luká‰ 20
SnaÏili se Ho zniãit

B

Luká‰ 20:27–38 – „Ani se Ïeniti nebudou ani vdávati“ 
Z písem a ze slov novodob˘ch prorokÛ je zfiejmé, Ïe manÏelství

a rodinné vztahy mohou pokraãovat i po smrti (viz NaS 132:19–22;

Matou‰ 19:6). PoÏehnání vûãn˘ch rodinn˘ch vztahÛ obdrÏí ti,

ktefií jsou zpeãetûni ve svat˘ch chrámech a dodrÏují smlouvy,

které v chrámu uzavírají. JeÏí‰ mluvil k saduceÛm, ktefií nevûfiili

ve vzkfií‰ení. Tato informace vám pomÛÏe lépe porozumût tomu,

proã jim JeÏí‰ odpovûdûl tímto zpÛsobem. (Viz „Rodina – pro-

hlá‰ení svûtu“, Liahona, fiíjen 2004, 49.) 

Star‰í James E. Talmage uãil: „Tato Ïena bude a mÛÏe b˘t man-

Ïelkou pouze jednoho muÏe ve vûãném svûtû, totiÏ toho, za kte-

rého byla oddána pravomocí svatého knûÏství na zemi, jako jeho

choÈ na ãas a vûãnost. Zkrátka tato Ïena bude manÏelkou muÏe,

se kter˘m vstoupila ve smlouvu zpeãetûnou boÏskou pravomocí

na vûãnost; a Ïádná smlouva nebo dohoda pouze na ãas není pfii

vzkfií‰ení platná.“ (The House of the Lord [1968], 90.) 

Studium písem
Pfii studiu Luká‰e 20 proveìte ãinnosti A a B. 

Buìte novináfiem

Pfiedstavte si, Ïe jste novináfiem, kter˘ má za úkol sledovat JeÏí‰e

bûhem událostí zaznamenan˘ch v Luká‰ovi 20. Nejste jedním

z Jeho následovníkÛ, ale nejste ani Jeho nepfiítel. Napi‰te pro no-

viny, které mají zítra vyjít, ãlánek o událostech, kter˘ch jste byl

svûdkem. Vymyslete nadpis, kter˘ by podle vás upoutal pozor-

nost ãtenáfiÛ. 

Prozkoumejte písma

Pfieãtûte si Luká‰e 20:9–18 a v oddíle „Porozumûní písmÛm“ si

pfieãtûte vysvûtlení k tûmto ver‰Ûm. Pfii této ãinnosti vám mÛÏe

pomoci také PrÛvodce k písmÛm. 

1. Ve Starém zákonû vyhledejte jména jak˘chkoli tfií prorokÛ,

k nimÏ se lidé chovali podobnû jako ke tfiem sluÏebníkÛm

v tomto podobenství, a jejich jména si vypi‰te. 

2. V Novém zákonû najdûte ver‰, kter˘ ukazuje, Ïe k JeÏí‰ovi se

lidé chovali podobnû jako k dûdicovi v tomto podobenství. 

Spasitel, kdyÏ se blíÏil konec Jeho pÛsobení, zjevil, co se stane
pfied Jeho druh˘m pfiíchodem. Tûmto událostem se ãasto fiíká
znamení ãasÛ. Pfii ãtení Luká‰e 21 pfiem˘‰lejte o tom, jak jste
poÏehnáni díky tomu, Ïe Ïijete v dobû, kdy se nûkterá tato
pfiedpovídaná znamení uskuteãÀují. Také pfiemítejte o tom,
jaké v˘sady se vám dostalo díky tomu, Ïe vás vede Ïijící
prorok, kter˘ vám mÛÏe pomoci tato znamení rozpoznat a
pochopit. 

Luká‰ 21
„âas se blíÏí“ 

B

A
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Události v Luká‰ovi 21 zaznamenané i na jin˘ch
místech
Luká‰ 21:1–4 – Marek 12:41–44

Luká‰ 21:5–38 – Matou‰ 24:1–42; Marek 13; Joseph Smith–Matou‰

Porozumûní písmÛm

Luká‰ 21

Luká‰ 21:5–38 – DÛleÏité informace v pfiekladu
Josepha Smitha
Pfii studiu této kapitoly vûnujte pozornost pfiekladu Josepha

Smitha. Také vám mÛÏe pomoci podívat se na oddíl „Porozumûní

písmÛm“ t˘kající se Matou‰e 24 (str. 31). Joseph Smith také

uãinil mnoho inspirovan˘ch zmûn v Matou‰ovi 24 (viz Joseph

Smith–Matou‰) – i zde najdete uÏiteãné informace. 

Luká‰ 21:24 – „âasové pohanÛ“ 
KdyÏ byl star‰í Joseph Fielding Smith ãlenem Kvora dvanácti

apo‰tolÛ, vysvûtlil: „âasy pohanÛ zaãaly krátce po smrti na‰eho

Vykupitele. Îidé zanedlouho zavrhli evangelium a to pak bylo

nabídnuto pohanÛm. âasy pohanÛ pokraãují od oné doby aÏ do

nynûj‰ka.“ (Church History and Modern Revelation, 1:179.) 

Studium písem
Pfii studiu Luká‰e 21 proveìte ãinnosti A a B. 

„Znamení ãasÛ“ A

·arty (v. 2) – Malé mince, kte-

ré mûly velmi malou hodnotu

Uvrhla (v. 4) – Dala, vûnovala

Dám vám ústa (v. 15) – Dám

vám inspiraci, abyste vûdûli,

co máte fiíci

ZkaÏení (v. 20) – Zkáza

Dav (v. 23) – Strádání

Ano se tyto vûci dûjí (v. 31) –

Jak se tyto vûci dûjí

V Luká‰ovi 21:5–36 JeÏí‰ odpovídal uãedníkÛm na otázky, které

se t˘kaly zniãení chrámu v Jeruzalémû a událostí, které budou

tomuto zniãení pfiedcházet. V této pasáÏi se pí‰e nejen o tom, co

se stane pfiedtím, neÏ bude chrám zniãen, ale také o tom, co se

stane pfiedtím, neÏ se Pán vrátí v slávû. 

Po pfieãtení této pasáÏe popi‰te znamení uvedená v Luká‰ovi

21:8, 11–12, 26–27. 

Napi‰te si seznam

Druh˘ pfiíchod bude „velik˘ a hrozn˘“ (Malachiá‰ 4:5) pro

zlovolné, ale „jste-li pfiipraveni, nebudete se báti“ (NaS 38:30).

Pfieãtûte si Luká‰e 21:32–38 a uveìte alespoÀ sedm zpÛsobÛ, jak

se mÛÏete pfiipravit na druh˘ pfiíchod JeÏí‰e Krista. 

JeÏí‰ Kristus, podle vÛle Nebeského Otce a v rámci pfiípravy
na usmífiení, ustanovil v horní místnosti v Jeruzalémû svá-
tost. Svátost symbolicky vyjadfiovala nekoneãnou a vûãnou
obûÈ, která byla pfiinesena díky Spasitelovû lásce k nám. KdyÏ
budete ãíst Luká‰ovo svûdectví o tom, co se stalo v oné horní
místnosti a v Getsemanech, zamyslete se nad tím, jak dÛl-
eÏité je usmífiení ve va‰em Ïivotû. Jak jste poÏehnáni díky
JeÏí‰ovû obûti? Jak vám pfiijímání svátosti pomáhá pûstovat
víru v usmífiení JeÏí‰e Krista a jak vám pomáhá prohlubo-
vat svûdectví o Nûm jako o va‰em Spasiteli a Vykupiteli? 

Události v Luká‰ovi 22 zaznamenané i na jin˘ch
místech
Luká‰ 22:1–65 – Matou‰ 26; Marek 14

Luká‰ 22:66–71 – Matou‰ 27:1; Marek 15:1

Porozumûní písmÛm

Luká‰ 22

Luká‰ 22:31–34, 54–62 – Petr zapírá JeÏí‰e
Star‰í Spencer W. Kimball, tehdy ãlen Kvora dvanácti apo‰tolÛ,

fiekl ve svém proslovu nazvaném Petr, mÛj bratr, Ïe bychom si

mûli dát pozor na to, abychom pfiíkfie neodsuzovali Petra za jeho

jednání oné noci, kdy byl JeÏí‰ zatãen. Star‰í Kimball nám pfiipo-

mnûl, Ïe Petr opustil v‰e, aby následoval JeÏí‰e (viz Matou‰

19:27–28). Kromû toho JeÏí‰ pfii rÛzn˘ch pfiíleÏitostech pfiikázal

Dvanácti, aby nefiíkali o tom, co vûdûli, „dokudÏ by Syn ãlovûka

nevstal z mrtv˘ch“ (Matou‰ 17:9; viz také Matou‰ 16:20). 

Dobrodincové slovou (v. 25) –

Naz˘vají se dobrodinci (ctnost-

ní, bezúhonní, nejlep‰í lidé) 

Pytlík a mo‰na (v. 35–36) –

Mû‰ec na peníze nebo vak na

úschovu vlastního majetku

NechteÏ aÏ potud (v. 51) –

ZadrÏte, nechte uÏ toho 

Rouhajíce se, mluvili proti
nûmu (v. 65) – UráÏeli ho

Luká‰ 22
Symbolick˘ v˘znam svátosti

B
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Star‰í Kimball tehdy fiekl: „Netvrdím, Ïe vím, co se odehrávalo

Petrovi v hlavû nebo co ho pfiimûlo fiíci to, co bûhem oné stra‰livé

noci fiekl. Ale vzhledem k tomu, jakou prokázal stateãnost, od-

vahu, nesmírnou oddanost a bezbfiehou lásku k Mistrovi, nemûli

bychom mu pfiiznat právo na pochyby a pfiinejmen‰ím mu od-

pustit tak, jak to, zdá se, jeho Spasitel jiÏ v tak hojné mífie uãinil?

Kristus ho témûfi bezprostfiednû poté pov˘‰il do nejvy‰‰ího úfiadu

ve své církvi a obdafiil ho úpln˘mi klíãi onoho království.“

(Brigham Young University Speeches of the Year, 13 July 1971, 5.) 

Luká‰ 22:39–44 – JeÏí‰ v Getsemanech krvácel 
z kaÏdého póru
Star‰í Russell M. Nelson uãil: „Utrpení spojené s usmífiením se

soustfiedilo ve mûstû Jeruzalémû. Zde se odehrál ten nejvût‰í je-

dineãn˘ skutek lásky, kter˘ byl kdy v historii zaznamenán. JeÏí‰

a Jeho pfiátelé opustili horní místnost, pro‰li hlubokou roklí na

v˘chodní stranû mûsta a dorazili do zahrady olivovníkÛ, která

byla na dolních svazích hory Olivetské. V této zahradû, která

nesla hebrejské jméno Getsemany – coÏ znamená ,lis na olej‘ – se

olivy roztloukaly a lisovaly, aby se z nich získal olej a potrava.

Zde, v Getsemanech, Pán ,vytrpûl bolest v‰ech lidí, aby v‰ichni...

mohli ãiniti pokání a pfiijíti k nûmu‘. Vzal na sebe tíhu hfiíchÛ

celého lidstva a nesl toto ohromné bfiemeno, kvÛli nûmuÏ krvá-

cel z kaÏdého póru.“ (Conference Report, Oct. 1996, 46–47; nebo

Ensign, Nov. 1996, 35.) 

Studium písem
Pfii studiu Luká‰e 22 proveìte ãinnost B a jednu z dal‰ích tfií

ãinností (A, C nebo D). 

Vysvûtlete to dítûti

Pfieãtûte si Luká‰e 22:7–20 a

zamyslete se, proã tyto ver-

‰e nejspí‰e popisují první

shromáÏdûní svátosti.

Pfiedstavte si, Ïe byste byli

poÏádáni, abyste dûtem

v Primárkách vysvûtlili, co

mûl JeÏí‰ na mysli ve ver-

‰ích 19–20. Zapi‰te si, co

byste dûtem fiekli. 

A

Co to pro vás znamená? 

Po pfieãtení Luká‰e 22:39–53 se zamyslete nad tímto svûdectvím

presidenta Josepha Fieldinga Smitha: „Zde je Syn BoÏí, kter˘ ne-

se bfiímû m˘ch pfiestupkÛ a va‰ich pfiestupkÛ a pfiestupkÛ kaÏdé

du‰e, která pfiijímá evangelium JeÏí‰e Krista... On nesl toto bfií-

mû – na‰e bfiímû. Já jsem k nûmu nûco pfiidal, a vy také. KaÏd˘

k nûmu nûco pfiidal. On se rozhodl zaplatit cenu, abych mohl

uniknout – abyste vy mohli uniknout – trestu, pod podmínkou,

Ïe pfiijmeme evangelium a budeme podle nûj upfiímnû a vûrnû

Ïít.“ (Fall—Atonement—Resurrection—Sacrament [proslov prone-

sen˘ v institutu náboÏenství v Salt Lake City, 14. ledna 1961], 8.) 

Pfiedstavte si v duchu tyto události, a jak byl JeÏí‰ osamocen ve

svém utrpení. Vysvûtlete, co pro vás JeÏí‰ovo utrpení znamená. 

Porovnejte tyto dva muÏe

Pfieãtûte si o Jidá‰ovi v Luká‰ovi 22:1–6, 46–48 a o Petrovi

v Luká‰ovi 22:31–34, 54–62. Odpovûzte na tyto otázky: 

1. Proã podle vás Jidá‰ udûlal to, co udûlal? 

2. Proã podle vás Petr udûlal to, co udûlal? 

3. Jidá‰ se obûsil; Petr byl pozdûji povolán, aby vedl Církev. Co

to vypovídá o rozdílech mezi tûmito dvûma muÏi? 

Napi‰te reportáÏ

Reportéfii, ktefií se v dne‰ní dobû zab˘vají soudními procesy,

zaznamenávají skuteãnosti a pí‰í o nich reportáÏe. Kdybyste

byli reportérem povûfien˘m popsat soudní proces v Luká‰ovi

22:66–71, co byste napsali? Napi‰te reportáÏ, jejíÏ souãástí bude

i titulek, kter˘ by se dal pouÏít v novinách. 

KdyÏ ãtete o ukfiiÏování JeÏí‰e Krista, pfiem˘‰lejte o slovech
písnû „Nesmírná jest láska Spasitele“: 

Luká‰ 23
UkfiiÏování

D

C

B

69



Nesmírná jest láska, jiÏ dal lidstvu Spasitel, 
v obdivu tu stojím, vÏdyÈ On ná‰ Vykupitel. 
Jeho na kfiíÏi zfiím, pro mne, pro hfií‰níka, 
na kfiíÏi Jej vidím trpût hrÛznou lidskou smrt. 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

Ruku viz krvavou spláceti moji vinu, 
nemohu zapomenout, co dal svému Synu. 
Blahofieãit, chválit, chci já Jeho na vûky, 
nikdy se nevzdálit z Jeho ‰Èastné blízkosti. 

Ó jest to nádherné, tak nádherné pro mne, 
pro mne to vytrpûl, 
Ïivot svÛj dal za mne. Ó, nádhero! 
(ZNPPD 1, str. 38.) 

Události v Luká‰ovi 23 zaznamenané i na jin˘ch
místech
Luká‰ 23 – Matou‰ 27:2–61; Marek 15; Jan 18:28–19:42

Porozumûní písmÛm

Luká‰ 23

Luká‰ 23:7 – Heródes
Heródes nebylo osobní jméno, ale pfiíjmení, které oznaãovalo

v‰echny potomky Heródesa Velikého. V tomto pfiípadû se jednalo

o vládce Heródesa Antipu (viz také PrÛvodce k písmÛm,

„Heródes“, str. 46). 

Luká‰ 23:18 – Barabá‰
Barabá‰ byl zloãinec, kter˘ byl vûznûn v Jeruzalémû kvÛli

vzpoufie a vraÏdû. Jeho jméno pfiedstavuje krutou ironii. Jméno

Barabá‰ doslovnû pfieloÏeno znamená „syn otce“ (viz PrÛvodce

k písmÛm, „Barabá‰“, str. 10). KdyÏ Pilát, v rámci oslav pfiesnic,

nabídl propustit jednoho vûznû, Ïidov‰tí vedoucí si namísto

JeÏí‰e – Jednorozeného Syna Otce – vyÏádali Barabá‰e (viz

Luká‰ 23:18). 

An pfievrací lid (v. 2) – Jak

odvádí lidi od císafie

Tuze (v. 10) – Velmi

Pro boufiku (v. 25) – KvÛli

vzpoufie

V témÏ potupení (v. 40) –

Odsouzen nebo potrestán

stejn˘m zpÛsobem

Hodnou pomstu za skutky
své béfieme (v. 41) –

Dostáváme spravedlivou

odplatu za své skutky

Porouãím (v. 46) – Svûfiuji,

odevzdávám

Luká‰ 23:31 – Such˘ a zelen˘ strom
Star‰í Bruce R. McConkie napsal: „Luká‰ k tûmto slovÛm ohlednû

zeleného stromu a suchého stromu dodává: ,Toto pravil nazna-

ãuje rozpt˘lení Izraele a zpusto‰ení neznabohÛ, neboli jin˘mi

slovy pohanÛ‘ [JST, Luke 23:31], coÏ znamená rozpt˘lení Izraele,

ke kterému do‰lo pfii zniãení Jeruzaléma, a zpusto‰ení, které do-

padne na v‰echny lidi v posledních dnech – ve dnech zlovolnosti

a odplaty, které mají pfiedcházet jeho druhému pfiíchodu.“ (The
Mortal Messiah, 4:208.) 

Luká‰ 23:39–43 – „Dnes bude‰ se mnou v ráji“ 
Prorok Joseph Smith vysvûtlil, Ïe slova „Dnes bude‰ se mnou

v ráji“ znamenají „Dnes bude‰ se mnou ve svûtû duchÛ; a poté

tû budu o tom v‰em uãit a zodpovím tvé dotazy.“ (Teachings of
the Prophet Joseph Smith, 309.) JeÏí‰ nezastával názor, Ïe lze ãinit

pokání aÏ na smrtelné posteli. 

Studium písem
Pfii studiu Luká‰e 23 proveìte ãinnost A. 

RÛzné pohledy na vûc

Pfieãtûte si pozornû Luká‰e 23 a pfiedstavte si sami sebe na místû

tûchto pûti lidí: Pilát, Barabá‰, pokorn˘ zloãinec na kfiíÏi (zlodûj),

·imon Cyrenensk˘ a Jozef z Arimatie. Pomocí vodítek, která

najdete v písmech, napi‰te, co si podle va‰eho názoru kaÏd˘

z tûchto lidí o Spasiteli myslel. 

Star‰í Robert L. Backman, b˘val˘ ãlen pfiedsednictva
Sedmdesáti, fiekl: „Pfiedstavte si sami sebe ve spoleãnosti
uãedníkÛ a dal‰ích vûfiících v den Kristova vzkfií‰ení. Byli
jste svûdky stra‰livého ukfiiÏování pokojného Nazaretského a
od této události uplynulo pouh˘ch nûkolik hodin. Spoleãnû

Luká‰ 24
„Já vím, Ïe vykupitel 

mÛj Ïiv jest“ 

A
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jste pociÈovali beznadûj a hlubok˘ zármutek. Jste zmateni,
nevíte, kam se obrátit, co dûlat, a va‰e mysl je zahalena zá-
vojem zoufalství. Pak k vám pfiijdou dva uãedníci a sdûlí vám,
Ïe mluvili s Pánem na cestû do Emaus. OdváÏíte se vûfiit
tûm, ktefií praví: ,Vstal Pán právû, a ukázal se ·imonovi‘?
(Luká‰ 24:34.)“ (Conference Report, Oct. 1991, 9; nebo
Ensign, Nov. 1991, 9.) 

Pfii ãtení Luká‰e 24 pfiem˘‰lejte o svém svûdectví ohlednû
Pánova vzkfií‰ení a o tom, co mÛÏete dûlat, abyste toto svû-
dectví posilovali. 

Události v Luká‰ovi 24 zaznamenané i na jin˘ch
místech
Luká‰ 24:1–11 – Matou‰ 28:1–15; Marek 16:1–11; Jan 20:1–18

Luká‰ 24:36–48 – Marek 16:14; Jan 20:19–23

Luká‰ 24:49–53 – Marek 16:19–20

Porozumûní písmÛm

Luká‰ 24

Luká‰ 24:1 – „Prvního pak dne po sobotû“ 
Prvním dnem v t˘dnu byla podle Ïidovského kalendáfie nedûle.

V tento den byl JeÏí‰ vzkfií‰en. Po JeÏí‰ovû nanebevstoupení ãle-

nové Církve, Îidé i pohané, svûtili tento den a nazvali ho dnem

Pánû (viz Skutkové 20:7; 1. Korintsk˘m 16:2). 

Studium písem
Pfii studiu Luká‰e 24 proveìte dvû z níÏe uveden˘ch ãinností

(A–C). 

Najdûte ver‰e v písmech a vyloÏte je

V Luká‰ovi 24:13–35 ãteme o tom, jak se JeÏí‰ ukázal dvûma

muÏÛm, ktefií zcela nerozumûli tomu, co se JeÏí‰ovi stalo nebo

jaké bylo Jeho poslání. Ve ver‰i 27 se pí‰e o tom, jak jim vykládal,

neboli podrobnû vysvûtloval, jak ver‰e ve Starém zákonû obsahují

proroctví o Jeho Ïivotû a poslání. Pomocí PrÛvodce k písmÛm

najdûte tfii pasáÏe ze Starého zákona, které obsahují proroctví o

Jeho Ïivotû a poslání, a tyto pasáÏe vysvûtlete. 

A

HonÛ ‰edesáte (v. 13) – Asi

8–11 kilometrÛ

Vykládal (v. 27) – Vysvûtloval

I v‰el (v. 29) – Ve‰el tedy

dovnitfi

Jak Pán komunikuje s námi? 

Pán komunikuje se sv˘mi dûtmi mnoha rÛzn˘mi zpÛsoby.

Nûkteré z nich jsou uvedeny v Luká‰ovi 24:13–45. Pfieãtûte si

níÏe uvedené ver‰e a zapi‰te si alespoÀ ‰est zpÛsobÛ, kter˘mi

s námi Pán komunikuje. 

1. Luká‰ 24:13–16, 33–52

2. Luká‰ 24:23

3. Luká‰ 24:32; viz také Nauka a smlouvy 9:8

4. Luká‰ 24:27, 32, 44–45

5. Luká‰ 24:36; viz také Nauka a smlouvy 6:23

Mistrovství v písmu – Luká‰ 24:36–39

Pfieãtûte si Luká‰e 24:36–39 a zapi‰te si, co je podle vás nejdÛleÏ-

itûj‰í naukou t˘kající se vzkfií‰eného tûla, která je v tûchto ver-

‰ích popisována. Také si pfieãtûte Luká‰e 24:40–44 a Almu

11:42–46 a 40:19–24. Zapi‰te si alespoÀ pût dal‰ích dÛleÏit˘ch

nauk, které se t˘kají vzkfií‰ení nebo vzkfií‰eného tûla. 

C

B
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Kdo byl Jan? 
Jan byl jedním z JeÏí‰ov˘ch dvanácti apo‰tolÛ. Jeho bratr Jakub

byl také jedním z dvanácti apo‰tolÛ. Jan a Jakub byli rybáfii, které

JeÏí‰ povolal sv˘mi uãedníky a pozdûji apo‰toly. Jan byl jedním

ze tfií apo‰tolÛ, ktefií byli s JeÏí‰em na hofie Promûnûní, a také

jedním ze tfií apo‰tolÛ, které JeÏí‰ poÏádal, aby s Ním byli v za-

hradû getsemanské. âasto se o nûm mluví jako o Janu Milovaném,

protoÏe sám sebe naz˘val uãedníkem, „kteréhoÏ miloval JeÏí‰“

(viz Jan 13:23; 19:26; 20:2; 21:7, 20). 

Tento Jan je také znám jako Jan Zjevovatel, protoÏe napsal knihu

Zjevení. Také napsal tfii krátké epi‰toly (dopisy), které se nachá-

zejí v Novém zákonû. KdyÏ se Petr stal po JeÏí‰ovû smrti a

vzkfií‰ení hlavou Církve, Jan byl jedním z jeho rádcÛ (viz John

W. Taylor, Collected Discourses, Brian H. Stuy, comp., 5 vols.

[1987–1992], 4:256). Jan nezemfiel, ale byl pfienesen a bylo mu

umoÏnûno, aby zÛstal na zemi jako jeden z Pánov˘ch sluÏebníkÛ

aÏ do doby Pánova druhého pfiíchodu (viz NaS 7). Jan spoleãnû

s Petrem a Jakubem nav‰tívili v roce 1830 Josepha Smitha a

Olivera Cowderyho a znovuzfiídili Melchisedechovo knûÏství.

(Dal‰í informace o Janovi najdete v PrÛvodci k písmÛm, „Jan,

syn ZebedeÛv“, str. 58.) 

Jan jako rybáfi Hora promûnûní

Jan jako pisatel Jan vysvûcuje Josepha a Olivera

Proã Jan napsal toto evangelium? 
Jan byl s JeÏí‰em, znal Ho a miloval Ho. Psal o Spasiteli proto,

aby lidé na celém svûtû mohli také poznat Spasitele a milovat

Ho. Byl svûdkem toho, co JeÏí‰ fiekl a udûlal. Kniha, kterou Jan

napsal, není JeÏí‰ov˘m Ïivotopisem, ale svûdectvím o Nûm (tak

se tato kniha naz˘vá v pfiekladu Josepha Smitha). Jan uvedl, Ïe

napsal své evangelium proto, aby ãtenáfi mohl vûfiit, „Ïe JeÏí‰

jest Kristus, Syn BoÏí“. (Jan 20:31.) Janovo evangelium se nûkdy

naz˘vá „evangeliem lásky“, protoÏe Jan ve své knize ãasto pí‰e

o BoÏí lásce. Také klade dÛraz na to, Ïe JeÏí‰ je zaslíben˘ Mesiá‰. 

Unikátní Janovo evangelium
V Matou‰ovû, Markovû a Luká‰ovû evangeliu se na mnoh˘ch

místech popisují tytéÏ pfiíbûhy a jsou uvádûny v témÏe základním

pofiadí a podle téhoÏ vzoru. Vût‰inou se v nich pí‰e o tom, co

JeÏí‰ vykonal v Galileji. Janovo evangelium v‰ak obsahuje nû-

které jiné pfiíbûhy a pí‰e se v nûm více o tom, co JeÏí‰ vykonal

v Judeji a v Jeruzalémû. NíÏe jsou uvedeny nûkteré JeÏí‰ovy

nauky a události, o nichÏ se pí‰e pouze v Janovi: 

• Pfiedsmrteln˘ JeÏí‰ (viz Jan 1) 

• JeÏí‰ svûdãil nûkter˘m jednotlivcÛm o tom, k˘m skuteãnû je

(viz Jan 3–4, 8) 

• JeÏí‰ je chléb Ïivota a Ïivá voda (viz Jan 6–7) 

• Vzkfií‰ení Lazara z mrtv˘ch (viz Jan 11) 

• Um˘vání nohou apo‰tolÛm (viz Jan 13) 

• Uãení o Duchu Svatém (viz Jan 14–15) 

• JeÏí‰ova modlitba za Jeho apo‰toly (viz Jan 17) 

• JeÏí‰ nafiizuje Petrovi: „PasiÏ ovce mé“ (viz Jan 21) 

Dal‰í informace o této knize najdete v PrÛvodci k písmÛm pod

heslem „Jan, syn ZebedeÛv“, dílãí heslo „Evangelium Janovo“

(str. 59). 

Matou‰, Marek i Luká‰ zaãali své vyprávûní tím, Ïe popsali
JeÏí‰ovo narození nebo kfiest. Jan zaãal své evangelium jinak.
V první kapitole Jan spojil své svûdectví se svûdectvím Jana
Kfititele a popisuje, kdo byl JeÏí‰ dokonce je‰tû pfiedtím, neÏ
pfii‰el na zem. 

Pán zjevil proroku Josephu Smithovi mnoho zmûn t˘kajících
se Jana 1. Tyto zmûny jsou uvedeny v Pfiekladu Josepha
Smitha v PrÛvodci k písmÛm (str. 216–218). PomÛÏe vám,
kdyÏ si první ãást této kapitoly pfieãtete v Pfiekladu Josepha
Smitha. 

Události v Janovi 1 zaznamenané i na jin˘ch místech
Jan 1:32–34 – Matou‰ 3:13–17

Porozumûní písmÛm
Upozornûní: Vût‰ina informací t˘kajících se lep‰ího porozumûní

písmÛm se t˘ká PJS, Jan 1:1–34. 

PJS, Jan 1

Tent˘Ï (v. 2) – JeÏí‰ Kristus,

Syn BoÏí

Nechápe (v. 5) – Nevidí,

nerozumí

Jan (v. 6) – Zde se jedná o Jana

Kfititele, nikoli o apo‰tola Jana

Je dávána pfiednost pfiede
mnou (v. 15, 30) – Je vût‰í

neÏ já

Nesmrtelnost a vûãn˘ Ïivot
(v. 16) – Nesmrtelnost znamená

Ïít navÏdy; vûãn˘ Ïivot zname-

ná b˘t oslaven – Ïít s Bohem a

stát se takov˘m, jako je On

Milost (v. 16) – Moc od Boha,

která pomáhá tûm, ktefií jsou

vûrní, aby byli lep‰ími, neÏ ja-

k˘mi by byli, kdyby se o to

snaÏili jen vlastními silami

(viz také PrÛvodce k písmÛm,

„Milost“, str. 91). 

V lÛnû (v. 18) – Vedle

Jan 1
JeÏí‰ je pfiedsmrteln˘ 

Kristus a Stvofiitel

Evangelium podlé (sepsání S.) Jana
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Jan 1

PJS, Jan 1:1, 14 – Proã Jan nazval JeÏí‰e „Slovem“? 
Star‰í James E. Talmage uãil, Ïe JeÏí‰ je tím, „skrze nûhoÏ se

uskuteãÀovala vÛle, pfiikázání neboli slovo Otce“. (Jesus the Christ,
33.) JeÏí‰ pfiedstavuje Nebeského Otce podobnû jako slovo pfied-

stavuje nûjakou my‰lenku. Tak jako slovo mÛÏe b˘t povaÏováno

za posla nûjaké vûci nebo my‰lenky, Kristus byl poslem Otce a

Jeho evangelia, coÏ je plán spasení pro ve‰keré lidstvo. 

Jan 1:18 – „Boha Ïádn˘ nikdy nevidûl“ 
Bez pomoci pfiekladu Josepha Smitha se zdá, jako kdyby podle

tohoto ver‰e z Bible nikdo Boha nevidûl. Pfieklad Josepha Smitha

obnovuje v˘znam tohoto ver‰e a pomáhá nám porozumût tomu,

Ïe kdyÏ se pfii nûjaké pfiíleÏitosti objevil Otec nebo byl pfii nûjaké

události pfiítomen, vydal svûdectví o tom, Ïe JeÏí‰ je Kristus a Ïe

je Jeho Jednorozen˘ Syn (viz Matou‰ 3:17; 17:5; 3. Nefi 11:6–7;

NaS 76:23; Joseph Smith–Îivotopis 1:17). V písmech ãteme, Ïe

nûkter˘m bylo dovoleno spatfiit Boha Otce, aãkoli tyto pfiípady

jsou vzácné. Viz napfiíklad Skutkové 7:55–56; NaS 76:23; Joseph

Smith–Îivotopis 1:17. Samotn˘ apo‰tol Jan vidûl vzkfií‰eného

Pána (viz Zjevení 1:12–18). 

Jan 1:42 – „Mesiá‰“ 
Hebrejské slovo Mesiá‰ znamená „vyvolen˘“ nebo „pomazan˘“.

¤eck˘ pfieklad slova Mesiá‰ – neboli „vyvolen˘“ – je Kristus.

„JeÏí‰ Kristus“ znamená „JeÏí‰ Vyvolen˘“. JeÏí‰ je Mesiá‰. JeÏí‰

je Kristus. JeÏí‰ je Vyvolen˘. 

Studium písem
Pfii studiu Jana 1 proveìte dvû z níÏe uveden˘ch ãinností (A–D). 

Co se dozvídáme z pfiekladu Josepha
Smitha

Porovnejte kaÏd˘ ver‰ v Janovi 1:1–34 s PJS, Jan 1:1–34. Zapi‰te

si, co jsou podle vás tfii nejdÛleÏitûj‰í nauky, které Pán zjevil pro-

roku Josephu Smithovi, aby nám pomohl porozumût této první

kapitole Janova evangelia. 

Janovo svûdectví o JeÏí‰ovi

V pfiekladu Josepha Smitha je název této knihy – „Evangelium

podlé (sepsání S.) Jana“ – zmûnûn na „Svûdectví svatého Jana“.

Zapi‰te si, co se o JeÏí‰ovi dozvídáte z PJS, Jan 1:1–19. Vypsané

informace si mÛÏete ve sv˘ch písmech oznaãit. 

MÛÏe nûkdo vidût Boha? 

Pfiedpokládejte, Ïe vám nûjak˘ vá‰ kamarád, kter˘ není ãlenem

Církve, fiekl, Ïe nemÛÏe vûfiit tomu, Ïe Joseph Smith vidûl Boha

Otce a JeÏí‰e, protoÏe v Bibli se praví, Ïe „Boha Ïádn˘ nikdy ne-

vidûl“. (Jan 1:18.) Na základû toho, co se pí‰e v PJS, Jan 1, a na

základû v˘‰e uveden˘ch informací v oddíle „Porozumûní písm-

Ûm“ napi‰te, co byste svému kamarádovi odpovûdûli. 

„Poìte a vizte“ 

1. Do se‰itu si pfiekreslete níÏe uvedenou tabulku a doplÀte do

ní informace, které najdete v Janovi 1:35–52. 

D

C

B

A

Mistr (v. 39) – Vedoucí, uãitel Desátá hodina (v. 40) – 16.00

2. Jak jsou tito muÏi pfiíkladem toho, jak lidé v dne‰ní dobû

nacházejí Krista a Jeho evangelium? 

JeÏí‰ovi bylo tfiicet let, kdyÏ zahájil svou sluÏbu – chodil mezi
lidmi, uãil je, Ïehnal jim a vykonal mnoho zázrakÛ. V Janovi
2 si pfieãtete o JeÏí‰ovû prvním zaznamenaném zázraku na
svatbû v Káni, coÏ bylo mûsto vzdálené asi 16 kilometrÛ od
Nazaréta. Poté ‰el JeÏí‰ do Jeruzaléma, aby se zúãastnil
pfiesnic (velikanoc). Oãi‰tûní chrámu, které Jan popsal v této
kapitole, je prvním pfiípadem, kdy tak JeÏí‰ uãinil. JeÏí‰ oãistil
chrám znovu bûhem posledního t˘dne pfied sv˘m ukfiiÏová-
ním (viz Matou‰ 21; Marek 11; Luká‰ 19). 

Jan 2
JeÏí‰ zahajuje své dílo

Co mu JeÏí‰
fiekl? 

Co udûlal
nebo fiekl? 

Jak se dozvûdûl
o JeÏí‰ovi? Jméno

Ondfiej

·imon Petr

Filip

Natanael
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Porozumûní písmÛm

Jan 2

Jan 2:4 – „Je‰tû nepfii‰la hodina má“ 
Po pfieãtení Jana 2:4 bychom si mohli myslet, Ïe JeÏí‰ nechtûl vy-

hovût Ïádosti své matky, ale podle JST, John 2:4 [Pfieklad Josepha

Smitha] se dozvídáme, Ïe ji chtûl v‰emoÏnû pomoci – a skuteãnû

tak uãinil. 

Jan 2:14–16 – Proã lidé v chrámu nakupovali 
a prodávali vûci? 
Viz „Porozumûní písmÛm“ t˘kající se Matou‰e 21:12–13 (str. 28). 

Studium písem
Pfii studiu Jana 2 proveìte dvû z níÏe uveden˘ch ãinností (A–C). 

Voda ve víno

Star‰í Bruce R. McConkie napsal, Ïe víno, o nûmÏ se pí‰e

v Janovi 2:1–11, byl nápoj pfiipraven˘ z „,plodu vinného kofiene‘

(Mat. 26:29) – coÏ bylo lehké sladké víno (obvykle nezkva‰ené);

popíjelo se s chlebem a to bylo jedním ze základních jídel oné

doby“. (Doctrinal New Testament Commentary, 1:136.) 

1. Jak˘ úãinek mûl tento zázrak na JeÏí‰ovy následovníky?

(Viz v. 11.) 

2. Co se oni (a co jste se vy) dozvûdûli o JeÏí‰ovi na základû toho,

co v tomto pfiíbûhu udûlal? 

Oãi‰tûní chrámu

1. âím, podle Jana 2:13–17, JeÏí‰ rozzlobil tolik lidí? Proã? 

2. Co se z této zprávy dozvídáme o tom, jak˘ máme mít podle

JeÏí‰e vztah k BoÏím posvátn˘m budovám? 

3. Napi‰te tfii zpÛsoby, kter˘mi mÛÏete projevovat vût‰í úctu

k domu BoÏímu. 

Chrám postaven˘ za tfii dny? 

Jak˘ „chrám“ mûl JeÏí‰ na mysli v Janovi 2:19 (dal‰í vysvûtlení

najdete v Matou‰ovi 27:62–64). 

C

B

A

Míry (v. 6) – Jedna míra

byla pfiibliÏnû 34 litrÛ, takÏe

kaÏdá nádoba mûla obsah

68–102 litrÛ

Poãátek divÛ (v. 11) – Poãátek

zázrakÛ

Jedny ze základních náboÏensk˘ch otázek jsou tyto: Existuje
BÛh? Zná mû? ZáleÏí Mu na mnû? Co by si pfiál, abych dû-
lal? Existuje nebe? Pokud ano, co musím udûlat, abych se
tam dostal? Jist˘ farizeus, kter˘ se jmenoval Nikodém, mûl
podobné otázky. Pfii‰el za JeÏí‰em v noci, aby ho, jak mÛÏeme
pfiedpokládat, ostatní farizeové nevidûli. Pfii ãtení Jana 3 vû-
nujte pozornost tomu, ãemu ho JeÏí‰ uãil. 

Porozumûní písmÛm

Jan 3

Oãi‰Èovací nádrÏ v Kumránu. 

Jan 3:8 – „Vítr, kam chce vûje“ 
Je tûÏké vysvûtlit, jaké to je, kdyÏ pociÈujeme Ducha. JeÏí‰ to pfii-

rovnal k tomu, jako kdybychom se nûkomu snaÏili vysvûtlit, co

je to vítr. Viz níÏe uvedené schéma. 

Duch Svat˘ Vítr

Nelze ho vidût oãima, 
a pfiesto vnímáme jeho pÛsobení. 
MÛÏeme ho pociÈovat a vnímat. 

Víme, Ïe existuje, díky úãinku, kter˘ vyvolává. 
MÛÏe b˘t jemn˘ i velmi siln˘.

Ne v míru dává (v. 34) – Nedává

po tro‰kách; neodmûfiuje

Mistr (v. 10) – Uãitel

Oãi‰Èování (v. 25) – Kfiest a

dal‰í obfiadní oãi‰Èování

Jan 3
„Musíte se znovu zroditi“ 
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Had, kterého MojÏí‰ upevnil na tyã, byl symbolem Spasitele. Právû tak
jako se Izraelité pfied fyzickou smrtí zachránili tím, kdyÏ vzhlédli k tomuto
hadovi, i my se mÛÏeme zachránit pfied fyzickou a duchovní smrtí tím,
kdyÏ hledíme ke Kristu. 

Studium písem
Pfii studiu Jana 3 proveìte ãinnost A a jednu z dal‰ích ãinností

(B–D). 

Mistrovství v písmu – Jan 3:5

1. Jak podle Jana 3:2 Nikodém vûdûl, Ïe JeÏí‰ je „od Boha“? 

2. Co je podle JeÏí‰e jistûj‰ím zpÛsobem, jak „vidûti“? (Viz v. 3.) 

3. Co z toho, co Nikodém fiekl, naznaãuje, Ïe kdyÏ zaãal mluvit

s JeÏí‰em, nepfiem˘‰lel duchovnû? 

4. Najdûte alespoÀ dvû pasáÏe z písem, v nichÏ se vysvûtlují dva

druhy kfitÛ, které podle JeÏí‰ov˘ch slov musíme pfiijmout

(pouÏijte pfiitom pomÛcky a informace, které jsou k dispozici

v trojkombinaci). 

5. Proã myslíte, Ïe Nikodém pfii‰el k JeÏí‰ovi „v noci“ (v. 2)? 

6. Pfieãtûte si Jana 19:38–40. Myslíte, Ïe Nikodém vûfiil tomu,

ãemu ho JeÏí‰ uãil? Svou odpovûì vysvûtlete. 

NeboÈ tak BÛh miloval svût

1. Jak podle Jana 3:16–17 mÛÏeme vûdût, jak moc nás BÛh miluje?

2. âemu nás tyto ver‰e uãí o tom, co si Nebesk˘ Otec a JeÏí‰

pfiejí vykonat pro v‰echny lidi? 

3. Vysvûtlete, jak by podle vás lidé zahynuli, kdyby JeÏí‰ nepfii‰el

na svût. 

Svûtlo versus temnota

1. Napi‰te sv˘mi slovy alespoÀ dvû pravdivá prohlá‰ení, která

vysvûtlují zásady, jimÏ JeÏí‰ uãil v Janovi 3:19–21. 

2. Vysvûtlete na pfiíkladu ze svého Ïivota nebo za základû nûãeho,

co jste vidûli, pravdivost kaÏdého tohoto prohlá‰ení. (Jména

lidí ve sv˘ch pfiíkladech uvádût nemusíte.) 

“He must increase,
but I must decrease.”

„OnÈ musí rÛsti, 
já pak men‰iti se“

C

B

A

âemu nás uãí tento v˘znamn˘ prorok

Po pfieãtení Jana 3:25–33 si vypi‰te, ãemu se podle vás mohou

nauãit vedoucí, uãitelé a misionáfii na základû toho, co Jan

Kfititel fiekl a udûlal. Uveìte ver‰e, kde jste dané ponauãení na‰li. 

JeÏí‰ a Jeho uãedníci byli v Jeruzalémû, kde slavili svátek
pfiesnic (velikanoc). KdyÏ nastal ãas vrátit se do Galilee, ‰li
pfies území, které se naz˘valo Samafií (viz doprovodná mapa).
Samaritáni a Îidé nebyli vÛãi sobû pfiátelsky naladûni. Îidé
povaÏovali Samaritány za „neãisté“ (viz PrÛvodce k písmÛm,
„Samaritáni“, str. 147). Îidé dokonce nûkdy cestovali o den
nebo dva déle, jen aby se Samafií vyhnuli. Pfii ãtení Jana 4
pfiem˘‰lejte o tom, ãemu JeÏí‰ uãil ohlednû tûchto tradic –
tím, co fiekl, i tím, co udûlal. Vûnujte pozornost dÛleÏit˘m
zmûnám uveden˘m v pfiekladu Josepha Smitha, které se
t˘kají této kapitoly. 

Jo
rd

á
n

GALILEA

JUDEA

PEREA

SAMA¤Í

Mrtvé mofie

mofie Galilejské

Jeruzalém

Sichar

Nazarét

Veliké mofie 
(Stfiedozemní mofie) 

Jan 4
Îena u studnice

D
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Porozumûní písmÛm

Jan 4

Jan 4:12 – „Otec ná‰ Jákob“ 
Samaritáni i Îidé byli potomky Jákoba, jehoÏ jméno bylo zmû-

nûno na Izrael. Otec zde znamená „praotec“ neboli pfiedek. 

Jan 4:22 – „Spasení z ÎidÛ jest“ 
JeÏí‰ nemûl na mysli, Ïe náboÏenství ÎidÛ, tak, jak ho praktiko-

vali farizeové a saduceové, pfiinese lidem spasení. Kdysi toto

náboÏenství obsahovalo spásné obfiady, nauky a praktiky, ale li-

dé je zmûnili. JeÏí‰ byl Îidem po své matce, a právû On byl tím,

kdo pfiinesl spasení. Jméno JeÏí‰ znamená „spasení“. 

Jan 4:24 – „BÛh duch jest“ 
Z jin˘ch pasáÏí z písma a zvlá‰tû díky novodobému zjevení víme,

Ïe duch Boha sídlí ve vzkfií‰eném a oslaveném tûle z masa a

kostí. (Viz Genesis 1:26–27; Luká‰ 24:39; NaS 130:22.) V‰imnûte

si, jak pfieklad Josepha Smitha objasÀuje v˘znam tohoto ver‰e

(viz PJS, Jan 4:26). 

Studium písem
Pfii studiu Jana 4 proveìte dvû z níÏe uveden˘ch ãinností (A–C). 

Postupné obrácení

KdyÏ ãtete Jana 4:5–42, mÛÏete zjistit, jak jedna Ïena získala

svûdectví o tom, Ïe JeÏí‰ je Mesiá‰ neboli Kristus. 

1. Vypi‰te si, jak tato Ïena, Samaritánka, nazvala JeÏí‰e ve ver‰ích

9, 11, 15, 19 a 29. 

2. âeho si mÛÏete v‰imnout na tom, jak tato Ïena naz˘vala JeÏí‰e,

ãím déle s Ním mluvila a ãím lépe Ho poznávala? 

3. Co udûlala poté, co poznala, k˘m ve skuteãnosti je? Jak˘ to

mûlo následek? (Viz zvlá‰tû v. 28–30, 39–42.) 

4. Zapi‰te si, jak˘m zpÛsobem roste va‰e svûdectví. Uveìte

dÛvody, proã si myslíte, Ïe roste. 

Buìte misionáfiem

Co byste fiekli zájemci, kter˘ vás poÏádá, abyste vysvûtlili, proã

uãíme tomu, Ïe BÛh má fyzické tûlo, kdyÏ v Janovi 4:24 se pí‰e,

Ïe „BÛh duch jest“. V odpovûdi pouÏijte alespoÀ dvû pasáÏe

z písem. (Pfii této ãinnosti vám mÛÏe pomoci také PrÛvodce

k písmÛm.) 

Záznam do deníku

Pfiedstavte si, Ïe jste jedním z uãedníkÛ, ktefií byli s JeÏí‰em bû-

hem událostí popisovan˘ch v Janovi 4. Zapi‰te si, jako kdybyste

si to psali do deníku, ãemu jste se nauãili díky tomu, Ïe jste onen

den strávili s JeÏí‰em. ZahrÀte do nûj nûco z toho, ãemu JeÏí‰

uãil ve ver‰ích 31–38. Také se snaÏte uvést nûkterá ménû zjevná

ponauãení. 

C

B

A

Okolo ‰esté hodiny (v. 6) –

Kolem poledne

VáÏiti vody (v. 7) – Nabrat

vodu ze studny

KteréhoÏ vy nevíte (v. 32) –

Kter˘ neznáte

PodiÏ (v. 49) – Pojì

V hodinu sedmou (v. 52) –

Kolem 13.00

Asi rok poté, co se JeÏí‰ setkal u studny v Samafií s onou
Ïenou (viz Jan 4), vrátil se do Jeruzaléma, protoÏe byl opût
ãas pfiesnic. To, co JeÏí‰ dûlal bûhem onoho roku mezi tûmito
dvûma náv‰tûvami Jeruzaléma, je zaznamenáno v Matou‰ovi
5–11 a v Luká‰ovi 6–8. Jan 5 je zaãátkem zprávy o tom, co
JeÏí‰ fiekl a udûlal bûhem tûchto druh˘ch pfiesnic v Jeruzalémû.

Porozumûní písmÛm

Jan 5

Jan 5:4 – „Andûl... sstupoval... a kormoutil vodu“ 
Zdá se, Ïe rybník Bethesda vznikl z pramene, kter˘ obãas zpûnil

hladinu. Podle tradice hladinu vody zpûnili neviditelní andûlé a

ten, kdo se první ponofiil do rybníka poté, co byla voda „zkor-

moucena“ neboli zãefiena, se uzdravil. Toto byla pouhá povûra, ale

zdá se, Ïe mnozí to chtûli vyzkou‰et – moÏná proto, Ïe doufali

ve snadné vysvobození ze sv˘ch potíÏí, nebo moÏná proto, Ïe

jiÏ vyzkou‰eli v‰e ostatní. 

Jan 5:25, 28 – „Mrtví usly‰í hlas Syna BoÏího“ 
Ve Starém zákonû je mnoho proroctví o tom, Ïe Syn BoÏí nav‰tí-

ví duchy ve vûzení duchÛ (viz Îalm 88:10; Izaiá‰ 24:22; 61:1).

Podle záznamu v Janovi 5:25, 28 JeÏí‰ oznámil, Ïe tato proroctví

brzy naplní. K tomu do‰lo, kdyÏ po svém ukfiiÏování nav‰tívil

duchovní svût (viz NaS 138:11–22, 29–35). 

Jan 5:29 – „PÛjdou ti, ktefiíÏ dobré vûci ãinili, na
vzkfií‰ení Ïivota“ 
KdyÏ prorok Joseph Smith pracoval na inspirované revizi Bible,

ptal se Nebeského Otce na to, co znamená ver‰ v Janovi 5:29.

V odpovûì na svou otázku obdrÏel vidûní, které je nyní zazna-

menáno v Nauce a smlouvách 76. 

Studium písem
Pfii studiu Jana 5 proveìte jednu z níÏe uveden˘ch ãinností (A–B).

Ponauãení plynoucí ze zázraku

Pro vût‰inu zázrakÛ zaznamenan˘ch v Novém zákonû platí,

Ïe se mÛÏeme nauãit duchovním pravdám na základû toho, co

JeÏí‰ a lidé, ktefií se zázraku úãastnili, udûlali nebo fiekli. NíÏe

uvedené otázky vám pomohou zamûfiit se na nûkteré pravdy,

které lze najít v pfiíbûhu v Janovi 5:1–16. 

A

NeduÏiví (v. 3) – Lidé bez

síly, bezmocní

Such˘ch (v. 3) – Lidí, ktefií mûli

problémy s pohybem rukou a

nohou

V‰ecken soud dal Synu (v. 22)

– Ve‰kerou pravomoc soudit

pfiedal Synovi

Jan 5
„Já jsem pfii‰el ve 

jménu Otce svého“ 
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1. Jak˘ asi mûl JeÏí‰ dÛvod k tomu, Ïe vybral tohoto muÏe, aby

ho uzdravil? (Viz v. 5–6.) 

2. âemu nás toto o JeÏí‰ovi uãí? 

3. Jak se tento muÏ podobá v‰em tûm, ktefií hfie‰í? 

4. Jak se to, co JeÏí‰ fiekl tomuto muÏi a co pro nûj udûlal, podobá

tomu, co mÛÏe udûlat, a skuteãnû udûlá, pro v‰echny ty, ktefií

hfie‰í a ãiní pokání? 

5. Co podle JeÏí‰ov˘ch slov mÛÏe zpÛsobit je‰tû nûco hor‰ího,

neÏ bylo postiÏení, které mûl tento muÏ? (Viz v. 14.) 

6. Zapi‰te si, co si myslíte, Ïe tento muÏ fiekl ÎidÛm. (Viz v. 15.) 

Jako Otec, tak i Syn

1. Vypi‰te si pravdy, kter˘m JeÏí‰ uãil v Janovi 5:17–47 a které se

t˘kaly Jeho osoby a Nebeského Otce. 

2. Co z toho, ãemu JeÏí‰ uãil, na vás zapÛsobilo nejvíce? Proã? 

3. Jak toto uãení dokazuje, Ïe JeÏí‰ a Jeho Otec v nebi nemohou

logicky b˘t jedinou Bytostí? 

Proã duch, podobnû jako tûlo, potfiebuje v˘Ïivu? V pfiedchá-
zejících evangeliích jste ãetli o tom, jak JeÏí‰ nasytil pût tisíc
lidí pouh˘mi nûkolika bochníky chleba. V Janovi 6 se dozví-
dáme dal‰í informace o tomto pfiíbûhu, zvlá‰tû o tom, jak˘
postoj mûli lidé k fyzické potravû, kterou od Nûj dostali,
v porovnání s duchovní potravou, kterou jim chtûl JeÏí‰ dát.
JeÏí‰ svûdãil o tom, Ïe je dÛleÏité sytit na‰eho ducha i tûlo.
V‰imnûte si, jak na to lidé zareagovali. 

Události v Janovi 6 zaznamenané i na jin˘ch místech
Jan 6:1–14 – Matou‰ 14:13–21; Marek 6:30–44; Luká‰ 9:10–17

Jan 6:5–21 – Matou‰ 14:22–33; Marek 6:52

Jan 6
JeÏí‰ je chléb Ïivota

B

Porozumûní písmÛm

Jan 6

Studium písem
Pfii studiu Jana 6 proveìte dvû z níÏe uveden˘ch ãinností (A–D). 

Zvolte krále 

1. Velk˘ zástup JeÏí‰ov˘ch

následovníkÛ chtûl, aby

Spasitel byl jejich králem

(viz Jan 6:15). Proã si lidé

podle Jana 6:5–14, 24–26 pfiáli,

aby byl JeÏí‰ jejich králem? 

2. Proã bychom si mûli pfiát,

aby byl On na‰ím králem? 

3. Jak na‰e motivy pro násle-

dování JeÏí‰e ovlivÀují to,

jak˘ vedeme Ïivot? 

Porovnejte

Pfiekreslete si níÏe uvedenou tabulku. DoplÀte do ní to, co JeÏí‰

fiekl v Janovi 6:22–27. 

Chléb Ïivota 

„Nepohodln˘ Mesiá‰“ 

Star‰í Jeffrey R. Holland, kdyÏ byl rektorem University Brighama

Younga, fiekl: „Îivot byl pro [JeÏí‰e] velmi nepohodln˘, a pokud se

nem˘lím, bude ãasto nepohodln˘ i pro mû a pro vás, kdyÏ na sebe

vezmeme jeho jméno.“ („The Inconvenient Messiah“, Brigham
Young University 1981–1982 Fireside and Devotional Speeches, 77.)

Pfieãtûte si Jana 6:60–71 a odpovûzte na níÏe uvedené otázky. 

1. âím byla JeÏí‰ova nauka pro mnohé Jeho uãedníky

„nepohodlná“? 

2. Co Petrovi dodalo sílu, navzdory „nepohodlnosti“, aby 

i nadále následoval JeÏí‰e? 

3. Co mÛÏete dûlat, abyste si byli jisti tím, Ïe budete poslu‰ni

Pána v pfiípadû, Ïe vás poÏádá o nûco obtíÏného? 

D

Pokud jste nûkdy ochutnali je‰tû tepl˘ krajíc domácího chleba,

vzpomeÀte si, jak chutná a co dává va‰emu tûlu. Pfieãtûte si Jana

6:48–59 a pfiem˘‰lejte o tom, jak pro nás JeÏí‰ zaji‰Èuje duchovní

potravu. Odpovûzte na tyto otázky: 

1. Jaké dvû vûci máme podle JeÏí‰ov˘ch slov zaznamenan˘ch ve

ver‰ích 51–58 dûlat, abychom mûli vûãn˘ Ïivot? 

2. Jak vám mÛÏe toto uãení pomoci, aby mûl obfiad svátosti ve

va‰em Ïivotû vût‰í v˘znam? 

C

Pokrm, kter˘ „zÛstává“ Pokrm, kter˘ „hyne“ 

B

A

Peníz (v. 7) – Denní mzda

dûlníka

HonÛ jako pûtmecítma neb
tfiidceti (v. 19) – Asi 5 aÏ 6 a

pÛl kilometrÛ

Reptat (v. 41, 43, 61) –

StûÏovat si
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Události v Janovi 7 se staly v Jeruzalémû bûhem svátku st-
ánkÛ. Tento svátek, kter˘ Pán pfiikázal dûtem Izraele dodr-
Ïovat jiÏ od dob MojÏí‰e, zahrnoval nûkolik dÛleÏit˘ch
symbolick˘ch rituálÛ neboli ritÛ. V JeÏí‰ovû dobû bylo jed-
ním z rituálÛ, Ïe knûÏí nabrali vodu z rybníku Siloe a vylili
ji na svaté místo v chrámu – coÏ symbolicky znamenalo, Ïe
BÛh vylévá svého Svatého Ducha mezi lid. (Viz Bruce R.
McConkie, The Mortal Messiah, 3:123.) Pfii ãtení Jana 7 si
v‰imnûte toho, ãemu JeÏí‰ uãil ve vztahu k této symbolické
ãinnosti, a také toho, jaká mnohá dal‰í svûdectví vydal lidu. 

Porozumûní písmÛm

Jan 7

Jan 7:1, 13, 15, 35, 45–48 – Kdo byli Îidé, ktefií se
snaÏili zabít Pána? 
JeÏí‰ mûl mezi Îidy mnoho následovníkÛ (viz Jana 6:2). Îidé,

ktefií se snaÏili JeÏí‰e zabít, byli Ïidov‰tí náboÏen‰tí pfiedstavitelé

– zejména zákoníci a farizeové. JeÏí‰ je rozhnûval tím, Ïe bûhem

sabatního dne vykonával zázraky, a tím, Ïe tvrdil, Ïe je doslov-

n˘m Synem BoÏím (viz Jan 5:16–18). 

Jan 7:6–9, 30, 33; 8:20 – „âas mÛj je‰tû nepfii‰el“ 
JeÏí‰ vûdûl, Ïe toto byly poslední mûsíce Jeho Ïivota ve smrtel-

nosti. Také vûdûl, Ïe Jeho poslání je‰tû nebylo dokonãeno. Jeho

Otec v nebi ho uchová naÏivu, dokud nedokonãí v‰e, kvÛli ãemu

byl poslán. Podle pfiekladu Jana 9:4 od Josepha Smitha Spasitel

svûdãil: „Pfiichází ãas, kdy dokonãím své dílo, poté jdu k Otci.“ 

Studium písem
Pfii studiu Jana 7 proveìte jednu z níÏe uveden˘ch ãinností (A

nebo B). 

Podtrhnûte si v˘razy

Cítili jste se nûkdy osamûle nebo jste mûli dojem, jako kdyby se

v‰ichni obrátili proti vám? Pfieãtûte si Jana 7:1–13 a vyhledejte

v˘razy, které poukazují na to, Ïe JeÏí‰ nejspí‰e pociÈoval podob-

nou osamûlost. 

1. Vypi‰te si ver‰e, které obsahují v˘razy, které dokládají, Ïe Ïi-

dov‰tí pfiedstavitelé se otevfienû snaÏili JeÏí‰e zabít. 

2. Vysvûtlete, jak˘ vliv mohla mít situace popsaná v Janovi 7:5

na to, jak se JeÏí‰ cítil. Jak by to asi pÛsobilo na vás? 

A

Hledali ho zabiti (v. 1) –

SnaÏili se ho zabít

V rozpt˘lení pohanÛ (v. 35) –

K rozpt˘len˘m IzraelitÛm,

ktefií jsou mezi pohany

Jan 7
JeÏí‰ svûdãí v Jeruzalémû

Mistrovství v písmu – Jan 7:17

Star‰í Richard G. Scott, ãlen Kvora dvanácti apo‰tolÛ, svûdãil:

„Va‰e svoboda jednání, právo rozhodovat se, vám není dáno

proto, abyste mohli získat, co chcete. Tento boÏsk˘ dar je vám

poskytnut proto, abyste si vybrali to, co si pro vás pfieje vá‰ Otec

v nebi. Tímto zpÛsobem vás mÛÏe vést, abyste se stali v‰ím tím,

ãím On zam˘‰lí.“ (Conference Report, Apr. 1996, 33; nebo

Ensign, May 1996, 25.) 

Vysvûtlete, jak vám tato slova star‰ího Scotta pomáhají porozumût

v˘znamu ver‰e Jan 7:17. 

Události v Janovi 8 se staly bûhem téhoÏ svátku stánkÛ, o
nûmÏ jsme ãetli v Janovi 7. Dal‰í symbolickou ãinností bû-
hem tohoto svátku bylo zapalování mnoha svíãek v chrámu.
Toto pfiipomínalo Izraeli, Ïe má b˘t svûtlem svûtu. JeÏí‰ toho
vyuÏil jako pfiíleÏitosti k tomu, aby znovu vydal svûdectví o
tom, k˘m je. Pfii ãtení této kapitoly pfiem˘‰lejte o tom, jak se
JeÏí‰ a Jeho uãení podobá svûtlu a jak je temnota vhodn˘m
symbolem hfiíchu a nevíry. 

Porozumûní písmÛm

Jan 8

Jan 8:11 – Odpustil JeÏí‰ Ïenû, která zcizoloÏila? 
President Spencer W. Kimball

uãil: „JeÏí‰ jí pfiikázal: ,JdiÏ

a nehfie‰ více.‘ ¤íkal této

hfií‰né Ïenû, aby ‰la svou

cestou, aby zanechala svého zlo-
volného Ïivota, aby jiÏ více ne-
hfie‰ila, aby zmûnila svÛj Ïivot.“
(The Teachings of Spencer W.
Kimball, ed. Edward L.

Kimball [1982], 89.) 

Je povzbuzující v‰imnout si, Ïe

pfieklad Josepha Smitha uvádí:

„A Ïena oslavovala Boha od

oné hodiny a vûfiila ve jméno

jeho.“ (JST, John 8:11.) 

Pokladnice (v. 20) – Místo,

kam se odevzdávaly dary

Símû Abrahamovo (v. 33, 37)

– Abrahamovi potomci

Z smilstva zplozeni (v. 41) –

Dûti narozené mimo manÏel-

sk˘ svazek

Jan 8
„Já jsem“ 

B
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Jan 8:58 – „Prvé neÏli Abraham byl, já jsem“ 
„Já jsem“ je jméno Boha, kter˘ MojÏí‰ovi zjevil, Ïe byl povolán

prorokem (viz Exodus 3:14). KdyÏ toto Pán fiekl, prohlásil tím,

Ïe On (Jehova) je BÛh Starého zákona a zaslíben˘ Mesiá‰. Îidé

toto prohlá‰ení povaÏovali za rouhání a „zchápali kamení, aby

házeli na nûj“. (Jan 8:59.) 

Studium písem
Pfii studiu Jana 8 proveìte tfii z níÏe uveden˘ch ãinností (A–D). 

Je Ïivot spravedliv˘? 

Pfieãtûte si Jana 8:1–11 a vypi‰te si, co se vám zdá nespravedlivé-

ho na tomto pfiíbûhu. Pak si vypi‰te, co se vám zdá spravedlivé.

Zapi‰te si, co si myslíte o tom, Ïe JeÏí‰ Kristus má moc, díky níÏ

mÛÏe zmûnit vá‰ Ïivot, aby to, co dûláte, bylo spravedlivé. 

Vyzdvihujte svûtlo 

Zamyslete se nad tím, co se

stane, kdyÏ v temné místnosti

pozvednete hofiící svíãku. Co

se stane, kdyÏ plamen schová-

te do dlanû? Oznaãte si ver‰

v Janovi 8:12 a napi‰te si k nû-

mu odkaz na 3. Nefiho 18:24.

Vysvûtlete, co je tím svûtlem a

jak ho mÛÏete „vyzdvihovati“. 

Uveìte pfiíklady

JeÏí‰ v Janovi 8:32–34 pronesl dvû velmi dÛleÏité my‰lenky t˘-

kající se svobody a zajetí. Nûkdy se nás druzí snaÏí pfiesvûdãit,

Ïe pravdou je prav˘ opak toho, co JeÏí‰ fiekl. Staãí se v‰ak roz-

hlédnout kolem sebe, abychom poznali, Ïe to, ãemu On uãil, je

pravdivé. A pravdivost toho poznáme zejména tehdy, pokud

podle Jeho uãení Ïijeme (viz Jan 7:17). 

1. Uveìte pfiíklad toho, jak jsou JeÏí‰ova slova v Janovi 8:32

pravdivá ve vztahu ke Slovu moudrosti, zákonu cudnosti nebo

nûjakému jinému pfiikázání. 

2. Uveìte pfiíklad toho, jak jsou ve vztahu k témuÏ pfiikázání

pravdivá i Jeho slova v Janovi 8:34. 

Napi‰te pfiíbûh

Pfii ãtení Jana 8:48–59 vyhledejte, z ãeho JeÏí‰e nafikli Ïidov‰tí

vedoucí a o ãem JeÏí‰ svûdãil ohlednû toho, k˘m je. President

Thomas S. Monson, kdyÏ byl druh˘m rádcem v Prvním pfied-

sednictvu, fiekl, abychom byli „vûrni onomu královskému, které

je v [nás]“. (Conference Report, Apr. 1991, 65; nebo Ensign, May

1991, 48.) Pfiem˘‰lejte o tom, kdo skuteãnû jste, a napi‰te krátk˘

odstavec o tom, jak JeÏí‰, díky své znalosti toho, k˘m skuteãnû

je, získal odvahu ãelit tvrdému pronásledování. 

Jan 9
JeÏí‰ a muÏ od narození slep˘

D

C

B

A

Ztratili jste se nûkdy uprostfied noci a nemûli jste Ïádné
svûtlo? Jak byste popsali své pocity? Pánov˘m posláním by-
lo pfiinést svûtlo do potemnûlého svûta. On skuteãnû otevfiel
oãi muÏi, kter˘ se narodil slep˘, a symbolicky tak vyjádfiil
moc svého poslání. Pfii ãtení Jana 9 se zamûfite na to, jak li-
dé vidûli pouze temnotu, i kdyÏ na nû záfiilo „svûtlo svûta“. 

Porozumûní písmÛm

Jan 9

Jan 9:1–3, 34 – „Kdo zhfie‰il?“ 
V oné dobû, stejnû jako je tomu do jisté míry i dnes, bylo zvykem

domnívat se, Ïe lidé procházeli rÛzn˘mi zkou‰kami, protoÏe

zhfie‰ili (viz Luká‰ 13:1–5). Zdá se, Ïe Îidé vûfiili v jakousi formu

pfiedsmrtelného Ïivota, protoÏe se ptali, zda slepota tohoto ãlovûka

byla dÛsledkem jeho hfiíchu. A vzhledem k tomu, Ïe se jiÏ slep˘

narodil, nejspí‰e pfiedpokládali, Ïe zhfie‰il je‰tû pfied sv˘m naro-

zením. JeÏí‰ v‰ak prohlásil, Ïe jeho slepota není dÛsledkem hfiíchu.

Jan 9:22, 34 – „Vyobcován byl ze ‰koly“ 
âlovûk, kter˘ byl vylouãen ze ‰koly neboli synagogy, pfii‰el o

mnohá práva, v˘sady a kontakty s druh˘mi. Tûmto lidem bylo

odepfieno vzdûlání pro jejich dûti, spoleãenské kontakty a nábo-

Ïenská v˘uka. 

Studium písem
Pfii studiu Jana 9 proveìte ãinnosti A a B. 

Smysl zkou‰ek

1. Proã se tento muÏ podle JeÏí‰ov˘ch slov zaznamenan˘ch

v Janovi 9:1–3 narodil slep˘? 

2. Co se z Jeho odpovûdi dozvídáme o nûkter˘ch postiÏeních,

která lidé mají? 

Kdo byl ve skuteãnosti slep˘? 

1. List papíru si rozdûlte na tfii sloupce a nadepi‰te je slovy

„Farizeové“, „Rodiãe“ a „Slep˘ muÏ“. Do pfiíslu‰ného sloupce

si pak zapi‰te slova nebo vûty z Jana 9:13–38, které vypovídají

o duchovní slepotû nebo o duchovním zraku tûchto lidí. 

B

A

Nebo neostfiíhá soboty (v. 16) –

NeboÈ nedodrÏuje sabatní den
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2. Fyzická slepota se v tomto Ïivotû ãasto povaÏuje za tûÏké pos-

tiÏení. Jak se mÛÏe podobn˘m zpÛsobem povaÏovat za posti-

Ïení i duchovní slepota? 

V JeÏí‰ovû dobû bylo v Palestinû mnoho past˘fiÛ. Dobfií pas-
t˘fii byli známi tím, Ïe vûrnû peãovali o své ovce a chránili je.
Vûrn˘ past˘fi nehnal ovce zezadu, ale chodil pfied nimi a
vedl je. Mnozí past˘fii mûli své ovce dokonce pojmenované.
Na rozdíl od nûkoho, kdo byl pouze najat, aby o ovce peãoval,
past˘fi své ovce vlastnil a riskoval by i Ïivot, aby kteroukoli
z nich ochránil. Ovce tûmto dobr˘m past˘fiÛm dÛvûfiovaly a
na zavolání za nimi ‰ly – neznámého ãlovûka by v‰ak nená-
sledovaly. V Janovi 10 budete ãíst o tom, jak JeÏí‰ pouÏil tyto
v‰eobecnû známé skuteãnosti o ovcích a past˘fiích, aby vy-
svûtlil svÛj vztah ke sv˘m následovníkÛm. 

V Janovi 10 se také pí‰e o tom, jak JeÏí‰ odpovûdûl tûm, ktefií
odmítli pfiijmout Jeho uãení a ktefií se Ho snaÏili odsuzovat
– a co o nich fiekl. 

Porozumûní písmÛm

Jan 10

Ovãinec

Ovãinec (v. 1) – Uzavfiené

místo, kde se chovají ovce

Vrátn˘ (v. 3) – SluÏebník, kte-

r˘ stfieÏí dvefie a otevírá je

Podobenství (v. 6) – Pfiíbûh

s urãit˘m v˘znamem (viz úvod

k Matou‰ovi 13, str. 21) 

Pastva (v. 9) – Louky (v tomto

kontextu mûl Spasitel na mysli

pastvu duchovní potravy pro

ty, ktefií Ho následují) 

Jan 10
Dobr˘ past˘fi

Jan 10:22 – Posvícení (svátek zasvûcení) 
Tento svátek se slavil osm dní v mûsíci, kter˘ odpovídá na‰emu

prosinci, na památku události, kdy v roce 167 pfied Kr. skupina

ÎidÛ válkou znovu získala chrám od ¤ekÛ. ¤ekové chrám dobyli

a znesvûtili. Îidé ho oãistili a znovuzasvûtili. Dnes se tomuto

svátku fiíká svátek svûtel neboli Chanuka. 

Studium písem
Pfii studiu Jana 10 proveìte dvû z níÏe uveden˘ch ãinností (A–C).

Prohlubte své porozumûní symbolÛm

V Janovi 10:6–18, 25–29 JeÏí‰ ãásteãnû vysvûtlil, co mûl na mysli

v podobenství popsaném ve ver‰ích 1–5. ¤ekl, Ïe v tomto podo-

benství Ho symbolizovaly dvû rÛzné vûci (viz v. 7, 11). Obû tyto

vûci symbolizovaly urãitou ãást Jeho poslání. 

1. Jaké dal‰í informace se dozvídáte z 2. Nefiho 9:41–42, které

vám pomáhají porozumût symbolu dvefií, které v tomto podo-

benství symbolizují JeÏí‰e? 

2. Co podle toho, co se pí‰e v Janovi 10, dûlá dobr˘ past˘fi pro

své ovce, a co se podobá tomu, co JeÏí‰ dûlá pro nás? 

3. Oznaãte v Janovi 10 kaÏd˘ ver‰, kter˘ popisuje JeÏí‰ovy ovce

nebo uvádí, kdo JeÏí‰ovy ovce jsou. 

4. I kdyÏ se v Mosiá‰ovi 5:10–13 nepí‰e nic konkrétního o ovcích,

co se z tûchto ver‰Û mÛÏeme dozvûdût ohlednû toho, jak˘ je

rozdíl mezi tûmi, ktefií jsou JeÏí‰ov˘mi ovcemi, a tûmi, ktefií

jimi nejsou? 

Mistrovství v písmu – Jan 10:16

Pfieãtûte si 3. Nefiho 15:11–24 a 16:1–3, abyste se dozvûdûli, kdo

jsou ty „jiné ovce“, o nichÏ se pí‰e v Janovi 10:16. Zaznamenejte

si to do se‰itu. Také si mÛÏete napsat tuto poznámku na okraj

stránky v Bibli vedle Jana 10:16. 

„Jsi ty Kristus?“ 

V Janovi 10:22–39 ãteme o tom, Ïe nûktefií Îidé se zeptali JeÏí‰e,

aby jim v˘slovnû fiekl, zda je Kristus. JeÏí‰ jim neodpovûdûl pfiímo,

ale oni pochopili, co tím mûl na mysli, a chtûli Ho za to zabít.

MoÏná právû proto jim JeÏí‰ nedal jasnou odpovûì. 

1. Co podle JeÏí‰e vydávalo svûdectví o tom, k˘m On je? (Viz v.

25, 37–38.) 

2. Co z toho, co JeÏí‰ fiekl, vyprovokovalo nûkteré lidi aÏ k tomu,

Ïe Ho chtûli ukamenovat? 

3. Jak mÛÏete pouÏít tento pfiíbûh a JeÏí‰Ûv pfiíklad pfii jednání

s nûk˘m, kdo kritizuje Církev nebo napadá va‰e svûdectví? 

C

B

A

Hojnû mûly (v. 10) – Mûly ve

vût‰í plnosti

Nájemník (v. 12–13) – Nûkdo,

kdo je najat, aby hlídal ovce

RÛznice (v. 19) – Hádka, ne-

shoda

Vytrhnout (v. 28–29) –

Ukrást, vzít

Rouhání (v. 33) – Zlehãování,

vysmívání se nebo jiné neu-

ctivé chování vÛãi tomu, co je

posvátné

80



V Janovi 10 fiekl JeÏí‰ tûm, ktefií nevûfiili v Jeho slova, Ïe
Jeho skutky svûdãí o tom, k˘m je (viz v. 25, 32, 37–38).
Vzkfií‰ení Lazara z mrtv˘ch, které je zaznamenáno v Janovi
11, bylo pro nevûfiící asi nejvût‰í pfiíleÏitostí pfiijmout svû-
dectví, Ïe JeÏí‰ je vskutku jejich Mesiá‰. Tento zázrak, kter˘
se stal ke konci Jeho pÛsobení ve smrtelnosti, byl velik˘m
svûdectvím o Jeho pravé totoÏnosti a moci. Záznam v Janovi
nevypovídá pouze o JeÏí‰ovû moci, ale také ukazuje Jeho lásku
a soucit. Pfii ãtení Jana 11 si v‰imnûte toho, jak tento zázrak
zapÛsobil na Ïidovské vedoucí pfiedstavitele. 

Porozumûní písmÛm

Jan 11

HonÛ patnácte (v. 18) – Asi

2,8 kilometru

AniÏ pfiemy‰lujete, Ïe jest
uÏiteãné nám (v. 50) – Ani si

neuvûdomujete, Ïe je pro nás

nutné

Jan 11
Lazar je vzkfií‰en z mrtv˘ch

Jan 11:55 – „Aby se oãistili“ 
NeÏ se muÏi a Ïeny úãastnili posvátného velikonoãního jídla a

obûtí, dodrÏovali urãité zvyklosti, aby se obfiadnû oãistili. Mezi

to patfiilo om˘t se urãit˘m zpÛsobem, nedot˘kat se niãeho mrt-

vého nebo neãistého podle zákona MojÏí‰ova, a dodrÏovat dal‰í

pravidla, která bûhem let zavedli Ïidov‰tí vedoucí. Nûktefií z nich

projevili své pokrytectví, kdyÏ usilovali o to, aby byl JeÏí‰ ukfii-

Ïován. Dbali na to, aby se nestali „neãist˘mi“, i kdyÏ zároveÀ

dychtili po Jeho nevinné krvi (viz Jan 18:28). 

Studium písem
Pfii studiu Jana 11 proveìte ãinnost A nebo B. 

Dokonãete vûty

Opi‰te si do se‰itu níÏe uvedené vûty z pfiíbûhu o Lazarovi a po-

mocí informací uveden˘ch v Janovi 11 je podle sv˘ch nejlep‰ích

schopností doplÀte. 

1. KdyÏ JeÏí‰ usly‰el, Ïe je Lazar nemocn˘,... 

2. JeÏí‰ ãekal dva dny, neÏ se vydal do Betany, protoÏe... 

3. KdyÏ JeÏí‰ dorazil do Betany, Lazar... 

4. Marta vûfiila, Ïe... 

5. JeÏí‰ plakal, protoÏe... 

6. JeÏí‰ se modlil k Otci nahlas, protoÏe... 

7. Poté, co JeÏí‰ vzkfiísil Lazara z mrtv˘ch, mnozí Îidé... , ale

nûktefií Îidé... 

8. V tomto pfiíbûhu na mû udûlalo nejvût‰í dojem... 

Napi‰te novinov˘ ãlánek

Reakce Ïidovsk˘ch vedoucích na to, Ïe JeÏí‰ vzkfiísil Lazara

z mrtv˘ch, je popsána v Janovi 11:47–54. Pfiedstavte si, Ïe by v té

dobû existovaly noviny, a pomocí zmínûn˘ch ver‰Û odpovûzte

na tyto otázky: 

1. Napi‰te, co by podle vás Kaifá‰ fiekl, kdyby ho fiímsk˘ novináfi

poÏádal o jeho názor na JeÏí‰e a Jeho pÛsobení. 

2. Co by podle vás fiekl Kaifá‰ pro místní Ïidovské noviny v he-

brej‰tinû, kdyby se domníval, Ïe je ¤ímané nebudou ãíst? 

3. âeho se podle vás Kaifá‰ nejvíce bál? 

4. Uveìte z dne‰ní doby pfiíklad t˘kající se toho, jak by vá‰ vrs-

tevník mohl mít problém vytvofiit si bliÏ‰í vztah s Bohem

v podstatû ze stejného dÛvodu, kter˘ i Kaifá‰ovi zabránil zís-

kat silné svûdectví o Bohu a vytvofiit si s Ním pevn˘ vztah. 

Co myslíte, jak silné svûdectví byste asi mûli, kdybyste Ïili
v JeÏí‰ovû dobû a byli jste svûdky toho, o ãem ãtete v Janovi
1–11? Témûfi kaÏdá kapitola v Janovû evangeliu obsahuje

Jan 12
JeÏí‰ovo poslední 

svûdectví na vefiejnosti

B

A
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nejen mocné dÛvody pro posílení svûdectví o JeÏí‰ovi, ale
obvykle také zprávu o tûch, ktefií toto svûdectví pfiijmout
nechtûli. Ani Jan 12 není Ïádnou v˘jimkou. Pfii ãtení této
kapitoly si v‰imnûte toho, co se zde pí‰e o tûch, ktefií vûfií
v JeÏí‰e, a o tom, co tito lidé dûlají. Také si v‰imnûte toho, co
se zde pí‰e o tûch, ktefií v Nûj nevûfií, a o tom, co dûlají oni. 

Události v Janovi 12 zaznamenané i na jin˘ch místech
Jan 12:1–7 – Matou‰ 26:6–13; Marek 14:3–9

Jan 12:12–19 – Matou‰ 21:1–11; Marek 11:1–11; Luká‰ 19:28–40

Porozumûní písmÛm

Jan 12

Jan 12:14–19 – Jak˘ v˘znam mûl JeÏí‰Ûv vjezd do
Jeruzaléma na oslíku? 
Viz „Porozumûní písmÛm“ t˘kající se Matou‰e 21:1–11 (str. 28).

Jan 12:25–26 – Máme opravdu nenávidût svou du‰i? 
Rada popsaná v tûchto ver‰ích se podobá radû, kterou dal JeÏí‰

pfii jiné pfiíleÏitosti, abychom „ztratili“ svou du‰i kvÛli Nûmu

(viz napfi. Matou‰ 16:24–26). V Mosiá‰ovi 3:19 ãteme, Ïe „pfiiro-

zen˘ ãlovûk je nepfiítelem Boha“. Nemûlo by b˘t tûÏké pochopit,

Ïe musíme, abychom získali vûãn˘ Ïivot, kter˘ JeÏí‰ slibuje

v Janovi 12:25–26, nenávidût to, co z nás ãiní nepfiátele Boha. 

Jan 12:31 – „KníÏe svûta tohoto“ 
Tato slova se t˘kají Satana neboli ìábla. Satan je „kníÏetem tohoto

svûta“ v tom smyslu, Ïe má velkou moc a vliv v tomto padlém

svûtû a vládne mnoh˘m lidem, ktefií mu umoÏnili mít nad nimi

moc. V Janovi 12:31 se pí‰e, Ïe bude z tohoto mocného postavení

svrÏen v dobû soudu, kter˘ poprvé nastane pfii Kristovû druhém

pfiíchodu. 

Studium písem
Pfii studiu Jana 12 proveìte ãinnosti A a B. 

RÛzné názory na JeÏí‰e

1. Napi‰te si do se‰itu tyto lidi nebo skupiny lidí: Maria (viz Jan

12:1–8), Jidá‰ (viz v. 1–8), lidé s ratolestmi (viz v. 12–18), ¤ekové

(viz v. 20–22), pfiední knûÏí a vedoucí pfiedstavitelé (v. 10–11,

42–43). Podle informací uveden˘ch v Janovi 12 ke kaÏdému

ãlovûku nebo skupinû lidí pfiipi‰te, jak˘ mûl(i) názor na JeÏí‰e. 

2. Popi‰te dvû nebo tfii spravedlivé zásady, kter˘ch se nyní ve

svém Ïivotû drÏíte a kter˘mi projevujete svou lásku k JeÏí‰i

Kristu. 

A

Mast z nardu (v. 3) –

Parfémovaná mast

Tfii sta penûz (v. 5) – PfiibliÏnû

roãní mzda obyãejného dûlníka

Zamordovali (v. 10) –

ZavraÏdili, zabili

Hosanna (v. 13) – Provolání

chvály, které znamená

„Spas nyní“. 

Vidíte-li, Ïe nic neprospíváte
(v. 19) – Vidíte, Ïe nic ne-

zmÛÏete

Svût postoupil po nûm (v. 19)

– Cel˘ svût jde za ním

Já jsem

Jak je vysvûtleno v Janovi 8, slova „já jsem“ mûla pro Îidy

zvlá‰tní v˘znam (viz „Porozumûní písmÛm“ t˘kající se Jana

8:58, str. 79). Jan zaznamenal mnoho zvlá‰tních situací, kdy se

JeÏí‰ rozhodl svûdãit o tom, kdo je, a o svém poslání slovy „já

jsem“. Napi‰te si odkazy: Jan 6:35, 41, 48, 51; 8:12 (a 12:46); 10:7,

9, 11, 14; 11:25; 14:6; a 15:1, 5 a tyto ver‰e si pfieãtûte. Ke kaÏdému

odkazu na dan˘ ver‰(e) si struãnû pfiipi‰te, co se zde dozvídáme

o poslání JeÏí‰e Krista. 

K událostem popsan˘m v Janovi 13 do‰lo veãer pfied
JeÏí‰ov˘m ukfiiÏováním. Janovo svûdectví o tom, co JeÏí‰ ono-
ho veãera udûlal a fiekl, je zaznamenáno v této kapitole a po-
kraãuje aÏ do kapitoly 17. JeÏí‰ vûdûl, co se zanedlouho stane,
a proto své uãedníky uãil tomu, co by podle Jeho názoru
mûli vûdût pfiedtím, neÏ zemfie. To, co fiekl sv˘m uãedníkÛm
a o sv˘ch uãednících v oné dobû, se t˘ká Jeho uãedníkÛ i
v dobû dne‰ní. 

Události v Janovi 13 zaznamenané i na jin˘ch místech
Jan 13:18–30 – Matou‰ 26:21–25; Marek 14:18–21; Luká‰ 22:21–23

Jan 13:36–38 – Matou‰ 26:33–35; Marek 14:29–31; Luká‰ 22:31–34

Porozumûní písmÛm

Jan 13

Vzav rouchu (v. 4) – Vzal si

ruãník

Pozdvihl proti mnû paty své
(v. 18) – Symbolicky fieãeno,

Ïe ho zradil nebo se proti nû-

mu obrátil

Tomu návû‰tí dal (v. 24) –

Naznaãil mu, pokynul mu

Jan 13
„[Milujte] jeden druhého“ 

B
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Jan 13:25 – „Odpoãívaje na prsech JeÏí‰ov˘ch“ 
V JeÏí‰ovû dobû lidé jedli na zemi a opírali se o loket nebo o nû-

jakou podu‰ku, pfiiãemÏ leÏeli nohama smûrem od stolu (viz

ilustrace). Bylo zvykem leÏet na levé stranû, aby ãlovûk mohl jíst

pravou rukou. TakÏe staãilo, aby ten, kdo byl napravo od JeÏí‰e,

se jen naklonil a hlavou spoãinul na JeÏí‰ovû hrudi. 

Jan 13:34–35 – Nové pfiikázání
Ve Starém zákonû JeÏí‰ uãil svÛj lid, aby miloval druhé (viz

Leviticus 19:18), ale podle tohoto nového pfiikázání mûli milovat

tak, „jakoÏ já miloval jsem vás“. (Jan 13:34.) JeÏí‰, jak to ukázal

prostfiednictvím svého usmífiení, nás miluje hlubokou a sebeo-

bûtující láskou, která ze v‰eho nejvíce myslí na vûãné blaho toho

druhého. President Howard W. Hunter uãil: „Je tfieba, abychom

byli jeden k druhému laskavûj‰í, jemnûj‰í a ochotnûj‰í odpou‰tût.

Je tfieba, abychom byli pomalej‰í k hnûvu a pohotovûj‰í pomoci.

Je tfieba, abychom nabídli ruku pfiátelství a zadrÏeli ruku odplaty.

Zkrátka je tfieba, abychom mûli rádi jeden druhého ãistou láskou

Kristovou, upfiímnou pravou láskou se soucitem, a je-li to nutné,

abychom sdíleli utrpení, neboÈ takov˘m zpÛsobem BÛh miluje

nás.“ („Come to the God of All Truth“, Ensign, Sept. 1994, 72.) 

Studium písem
Pfii studiu Jana 13 proveìte ãinnosti A a B. 

V ãem je to jiné? Jak to mÛÏe pÛsobit
jinak? 

1. Zamyslete se nad tím, co JeÏí‰ udûlal v Janovi 13:1–17. JeÏí‰

zde uãil své uãedníky zásadám vedení, které se li‰í od zásad

pouÏívan˘ch ve svûtû. Zapi‰te si, jak˘m zásadám je uãil. 

2. Popi‰te situaci, kdy se jeden z va‰ich církevních vedoucích

nebo nûkdo z písem choval tak, jak JeÏí‰ uãil své uãedníky,

aby se chovali. 

Opravdová zkou‰ka

1. Jak podle Jana 13:34–35 mohou ostatní vûdût, zda jsme

uãedníky JeÏí‰e Krista? 

2. Navrhnûte, jak konkrétnû by mohl ãlovûk, kter˘ se snaÏí b˘t

opravdov˘m uãedníkem Krista (podle toho, co JeÏí‰ fiekl

v Janovi 13:34–35), zareagovat v tûchto situacích: 

a) Do va‰í ‰koly chodí student, kterého nikdo nemá rád, pro-

toÏe tím, co fiíká a co dûlá, nezapadá mezi ostatní a ostatní

studenti ho nepfiijímají. Obléká se tak, Ïe si z toho druzí dû-

lají legraci, nebo si ho kvÛli tomu dobírají. 

b) Na shromáÏdûní vidíte nûkoho nového. 

B

A

Co by se vám honilo hlavou, kdybyste vûdûli, Ïe za nûkolik
dní nebo hodin zemfiete? Dûlali byste si starosti s tím, jak
bolestivá moÏná bude smrt, nebo byste si dûlali starosti o ty,
které opustíte? V Janovi 14–16 je popsáno JeÏí‰ovo poslední
uãení Jeho apo‰tolÛ pfied Jeho utrpením a smrtí. 

Kdybyste v té dobû byli jedním z JeÏí‰ov˘ch uãedníkÛ, s ãím
byste si dûlali starosti, kdybyste vûdûli, Ïe JeÏí‰ zanedlouho
zemfie a opustí vás? Pfii ãtení tûchto nûkolika kapitol pfie-
m˘‰lejte o tom, jak JeÏí‰ovo uãení pfiineslo apo‰tolÛm útûchu
a zahnalo jejich obavy. 

Porozumûní písmÛm

Jan 14

Jan 14:2 – „V domû Otce mého pfiíbytkové mnozí jsou“
Prorok Joseph Smith fiekl, Ïe tato pasáÏ by mûla znít takto: „V

království Otce mého jsou mnohá království“. (Teachings of the
Prophet Joseph Smith, 366.) 

Jan 14:4–6 – „Já jsem ta cesta“ 
JeÏí‰ Kristus pro nás zemfiel, abychom mohli b˘t vykoupeni

z hrobu. Také pro nás Ïil, „nám pozÛstaviv pfiíklad, [abychom]

následovali ‰lepûjí jeho“. (1. Petrova 2:21.) Cesta k vûãnému

Ïivotu spoãívá v následování Pánova dokonalého pfiíkladu.

NásledovníkÛm JeÏí‰e Krista bylo fieãeno, aby kráãeli po Jeho

„cestû“. (Viz Skutkové 9:2; 16:17; 18:25–26.) 

„Cesta do celestiálního krá-
lovství je jednosmûrná ulice.
Pokud nebudeme bádat
v písmech, mÛÏeme se ocit-
nout v situaci, kdy jedeme
jednosmûrnou ulicí nespráv-
n˘m smûrem.“ (L. Lionel

Kendrick, Conference Report, Apr. 1993, 13; nebo Ensign, May 1993, 13.) 

Jan 14:16–26 – Kdo jsou ti dva Utû‰itelé? 
Prorok Joseph Smith fiekl: „Poté, co má ãlovûk víru v Krista, ãiní

pokání z hfiíchÛ a je pokfitûn na odpu‰tûní hfiíchÛ a pfiijme Ducha

Svatého (vkládáním rukou), kter˘ je prvním Utû‰itelem, potom

nechÈ se i nadále pokofiuje pfied Bohem, hladoví a Ïízní po spra-

vedlivosti a Ïije kaÏd˘m slovem BoÏím,... poté bude mít v˘sadu

pfiijmout onoho jiného Utû‰itele, kterého Pán slíbil Svat˘m... Kdo

je tento jin˘ Utû‰itel? Není to nikdo vût‰í ani men‰í neÏ samotn˘

Pán JeÏí‰ Kristus.“ (Teachings of the Prophet Joseph Smith, 150–151.)

JEDNOSMùRNÁ ULICE

A dostiÈ jest nám (v. 8) – A to

nám bude staãit

Slova mého ostfiíhati bude
(v. 23) – Bude zachovávat

(dodrÏovat) mé slovo

KníÏe tohoto svûta (v. 30) –

Satan (viz „Porozumûní písm-

Ûm“ t˘kající se Jana 12:31, str.

82) 

Jan 14
„Milujete-li mne, 

pfiikázaní m˘ch ostfiíhejte“ 
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Studium písem
Pfii studiu Jana 14 proveìte ãinnost B a jednu z dal‰ích ãinností

(A nebo C). 

Kterou cestou se mám vydat? 

1. Kam mûli podle toho, co se pí‰e v Janovi 14:1–6, apo‰tolové

jít? Jak se tam mûli dostat? (Viz také 3. Nefi 18:24.) 

2. Pfiemítejte o tom, co jste udûlali a co dûláte, abyste kráãeli po

cestû Pánû. Napi‰te dvû nebo tfii zásady, podle kter˘ch musíte

Ïít, abyste se na této cestû udrÏeli. 

Mistrovství v písmu – Jan 14:15

1. Napi‰te, jaká dvû pfiikázání, která ukazují va‰i lásku ke

Spasiteli, se nyní snaÏíte dodrÏovat. 

2. Jaké zaslíbení dal JeÏí‰ tûm, ktefií projevují svou lásku tím,

Ïe dodrÏují pfiikázání? (Viz Jan 14:16–21.) 

Recept na zarmoucené srdce? 

1. Pfied jak˘m vnitfiním rozpoloÏením varoval JeÏí‰ – podle toho,

co se pí‰e v Janovi 14:1, 27 – své apo‰toly? 

2. Napi‰te alespoÀ tfii vûci, kter˘m JeÏí‰ uãil v Janovi 14, které

by jim pomohly vyvarovat se tohoto vnitfiního rozpoloÏení. 

Jak˘koli elektrick˘ pfiístroj
nebo náfiadí je k niãemu,
pokud není pfiipojen ke zdroji
elektrické energie. JeÏí‰
Kristus fiekl sv˘m uãedníkÛm
podobenství, které obsahovalo
podobnou my‰lenku. Pfii ãtení

Jana 15 pfiemítejte o tom, proã se musíte – a jak se mÛÏete –
„napojit“ na Ïivot, svûtlo a moc Spasitele. 

Porozumûní písmÛm

Jan 15

Jan 15:3 – Jak vás mÛÏe „fieã“ oãistit? 
„¤eã“ neboli „slovo“ Pánû je Jeho evangelium, které zahrnuje i

Jeho pfiikázání. Star‰í Joseph B. Wirthlin, apo‰tol, fiekl: „Skrze

podivuhodnou moc usmífiení JeÏí‰e Krista, moc, která je uvede-

na v ãinnost na‰í poslu‰ností Jeho pfiikázání, mÛÏeme b˘t omyti

a oãi‰tûni od sv˘ch hfiíchÛ.“ (Conference Report, Oct. 1996, 98;

nebo Ensign, Nov. 1996, 72.) 

V milování mém (v. 9–10) –

V mé lásce

Jan 15
JeÏí‰ je prav˘ vinn˘ kmen

C

B

A

Jan 15:22–24 – „V˘mluvy nemají z hfiíchu svého“ 
Bylo by správné odsoudit ãlovûka za pfiestoupení zákona, kdyby

o existenci tohoto zákona nemûl Ïádné ponûtí? Prorok Jákob

z Knihy Mormonovy uãil: „Kde není dán zákon, tam není trest.“

(2. Nefi 9:25.) Av‰ak ti, které Spasitel uãil, nemûli Ïádnou v˘-

mluvu neboli omluvu pro své hfiíchy a budou se zodpovídat

z toho, jak Ïili podle toho, co pfiijali (viz NaS 82:3–4). 

Studium písem
Pfii studiu Jana 15 proveìte dvû z níÏe uveden˘ch ãinností (A–D).

Nakreslete obrázek

1. Nakreslete strom, kterému chybí jedna vûtev. Pak nakreslete

vûtev, kterou jako by nûkdo od tohoto stromu odfiezal. 

2. Co by se ãasem stalo s vûtví odfiezanou od stromu? 

3. Co by se stalo s ovocem na této vûtvi? 

4. Vedle vûtví na „zdravé“ stranû stromu napi‰te, jak si podle to-

ho, ãemu uãil JeÏí‰, mÛÏeme uchovat Ïivot a b˘t vûtvemi (ra-

tolestmi) Pánû, které pfiiná‰ejí plody (viz Jan 15:2–8, 16). 

JestliÏe... 

V Janovi 15:6–20 je nûkolik podmínkov˘ch vût, které pronesl

Spasitel. Tyto podmínkové vûty vyjadfiují nûjakou pfiíãinu a urãit˘

následek. Napfiíklad – pokud budete dodrÏovat pfiikázání, bu-

dete poÏehnáni. Vypi‰te v‰echny podmínkové pasáÏe a jejich

následky. 

Jste pfiítelem Pána nebo svûta? 

Porovnejte Jana 15:9–14 s Janem 15:18–19, 23–25 a odpovûzte na

tyto otázky: 

1. Co znamená toto „vût‰í milování“ (vût‰í láska) a jak se to t˘ká

opravdového pfiátelství? 

2. Co myslíte, proã svût nebo ti, ktefií jsou „ze svûta“, nenávidí

vûci BoÏí? 

3. Co mÛÏete dûlat, abyste byli pfiítelem Pánû? 

Misionáfisk˘ deník

Pfiedstavte si, Ïe jste misionáfiem a Ïe jste dnes se spoleãníkem

uãili rodinu o kfitu. Jeden z ãlenÛ rodiny vám fiekl, Ïe duchovní

jejich církve je jiÏ v minulosti pokfitil ponofiením. Nûktefií du-

chovní tvrdí, Ïe mají pravomoc zkrátka díky tomu, Ïe uãí z Bible.

Napi‰te záznam do deníku ohlednû toho, jak jste pomocí Jana

15:16 uãili tuto rodinu o správné pravomoci potfiebné k vykoná-

vání kfitu. 

Ztratili jste se nûkdy rodiãÛm v davu? Jak jste se cítili?
JeÏí‰ vûdûl, Ïe zanedlouho odejde a zanechá své uãedníky,

Jan 16
Poslání Ducha Svatého

D

C

B

A
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aby pokraãovali v tomto díle bez Nûho a bez toho, aby jim
poskytoval vedení a posílení. ¤ekl jim v‰ak, Ïe je nenechá
o samotû, a slíbil jim, Ïe jim po‰le Ducha Svatého, aby byl
s nimi. Pfii ãtení Jana 16 se zamûfite zejména na to, ãemu
JeÏí‰ uãil ohlednû toho, jak nás Duch Svat˘ mÛÏe, kdyÏ to
potfiebujeme, posilovat. 

Porozumûní písmÛm

Jan 16

Jan 16:1–3 – „KdoÏ vás mordovati bude, domnívati se
bude, Ïe tím Bohu slouÏí“ 
Star‰í Bruce R. McConkie napsal: „Upfiímnost nemá témûfi nic

spoleãného se získáním spasení. Lidé, ktefií zabíjejí svaté, mohou

b˘t stejnû tak upfiímní jako ti, ktefií takto umírají muãednickou

smrtí. Lidé mohou tak oddanû vûfiit nepravdám, Ïe za to poloÏí

i vlastní Ïivot. Co na tom záleÏí, Ïe ti, ktefií zabíjeli proroky, dávné

i novodobé, se domnívali, Ïe tím Bohu slouÏí? To, co je dÛleÏité,

je pravda – ãistá, Bohem daná pravda.“ (Doctrinal New Testament
Commentary, 1:752.) 

Jan 16:33 – „JáÈ jsem pfiemohl svût“ 
Star‰í Jeffrey R. Holland, apo‰tol, uãil: „Kristus pfiemohl svût – ná‰

svût – a Jeho darem, kter˘ nám vûnoval, je pokoj nyní a oslavení

ve svûtû, kter˘ pfiijde. Základním poÏadavkem, kter˘ je na nás kla-

den, je mít víru v Nûho a následovat Ho – vÏdy. KdyÏ nás vybí-

zí, abychom kráãeli Jeho cestou a podle Jeho svûtla, je tomu tak

proto, Ïe On touto cestou kráãel pfied námi a zajistil, aby byla pro

na‰e vezdej‰í putování bezpeãná.“ (Liahona, listopad 1997, 67.) 

Pokud se budeme vûrnû fiídit uãením JeÏí‰e Krista a vytrváme

do konce, i my pfiemÛÏeme svût (viz NaS 63:47). 

Studium písem
Pfii studiu Jana 16 proveìte ãinnost A nebo B. 

Vezmûte si protilátku! 

Protilátka je nûco, co zmírÀuje nebo ru‰í úãinky nûãeho ‰patného.

Existují napfiíklad protilátky, kter˘mi lze ru‰it úãinky nûkter˘ch

jedÛ. President George Albert Smith kdysi fiekl: „Spoleãenství

ducha Pánû je protilátkou na únavu, hlad, strach a v‰e ostatní,

co nás nûkdy v Ïivotû pfiemáhá.“ (Conference Report, Oct. 1945,

115–116.) 

1. Na co Pán upozorÀoval své uãedníky v Janovi 16:1–4? 

2. Jak mÛÏe Duch Svat˘ pÛsobit jako duchovní protilátka 

v duchovních tûÏkostech? 

3. Jak mÛÏe Duch Svat˘ pÛsobit jako protilátka na nûkteré ‰patné

vûci, které vás v Ïivotû pfiemáhají? 

A

KníÏe tohoto svûta (v. 11) –

Satan (viz „Porozumûní písm-

Ûm“ t˘kající se Jana 12:31, str.

82) 

Duch pravdy (v. 13) – Duch

Svat˘

Zámutek (v. 21) – Zármutek,

úzkost

Aby radost va‰e doplnûna
byla (v. 24) – Aby va‰e radost

byla úplná

Rozhovor s maminkou

1. PoÏádejte svou maminku

(nebo jinou matku), aby

odpovûdûla na tyto otázky: 

a) Co jsi musela obûtovat a

jak˘mi problémy a bolest-

mi jsi musela projít, kdyÏ

jsi na svût pfiivádûla dítû? 

b) Jaké jsi mûla pocity po

narození dítûte? 

c) Jak tvé pocity ovlivnily tv-

Ûj náhled na ony obûti,

problémy a bolesti? 

2. Popi‰te, k ãemu JeÏí‰ pfiirov-

nal porodní bolesti v Janovi

16:19–22, a jak získáme slíbe-

nou radost. 

3. Popi‰te, jak doufáte, Ïe se budete cítit, aÏ znovu uvidíte

Spasitele. 

Tûsnû pfiedtím, neÏ JeÏí‰ naposledy nav‰tívil Getsemany,
pronesl takzvanou velkou pfiímluvnou modlitbu. Této mod-
litbû se tak fiíká proto, Ïe Spasitel se pfii ní modlil k svému
Otci za své uãedníky a za ty, ktefií uvûfií v jejich slova.
President David O. McKay fiekl: „Neznám Ïádnou dÛleÏ-
itûj‰í kapitolu v Bibli.“ (Conference Report, Oct. 1967, 5.)
Pfieãtûte si Jana 17 a pfiemítejte o tom, proã asi byla tato
kapitola pro presidenta McKaye tak dÛleÏitá. 

Porozumûní písmÛm

Jan 17

Jan 17:11–17 – Jak mÛÏete b˘t „ve svûtû“, ale ne
„ze svûta“? 
Star‰í Joseph B. Wirthlin, apo‰tol, fiekl: „Asi kaÏd˘ z nás by se

chtûl nûkdy stáhnout a izolovat se od Ïivotních boufií a od ohni-

v˘ch ‰ípÛ Satana. Nicménû musíme b˘t ve svûtû, ale ne ze svûta,

coÏ znamená, Ïe musíme jít kupfiedu uprostfied hfiíchu, zla a

zkaÏenosti, které jsou ve svûtû, ale tûmto vûcem musíme vzdo-

rovat a musíme je zavrhovat.“ (Conference Report, Apr. 1993,

84; nebo Ensign, May 1993, 68.) 

Prvé neÏli svût byl; pfied
ustanovením svûta (v. 5, 24) –

Pfiedtím, neÏ byla zemû

stvofiena

¤eã tvou zachovali (v. 6) –

Zachovávají (dodrÏují) tvé

slovo

Jan 17
„TotoÈ jest pak vûãn˘ Ïivot“ 

B
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Jan 17:12 – Kdo je „syn zatracení“? 
Pán mluvil o Jidá‰ovi I‰kariotském, kter˘ Ho zradil. Zatracení je

jiné jméno pro Satana (viz NaS 76:25–27). âlovûk, kter˘ se roz-

hodne, Ïe bude konat zlo, „se stává dítûtem ìáblov˘m“. (Alma

5:38–41.) 

Studium písem
Pfii studiu Jana 17 proveìte dvû z níÏe uveden˘ch ãinností (A–C).

Mistrovství v písmu – Jan 17:3

Cílem vût‰iny Svat˘ch posledních dnÛ je získat vûãn˘ Ïivot, coÏ

je Ïivot, kter˘m Ïije BÛh. 

1. Vysvûtlete rozdíl mezi tím, kdyÏ nûkdo „zná“ jediného a pra-

vého Boha a kdyÏ o Nûm pouze „ví“. 

2. K Janovi 17:3 si mÛÏete napsat odkaz na 1. Janovu 2:3–6.

Vypi‰te si z 1. Janovy 2:3–6 a z dal‰ích ver‰Û v písmech, které

najdete, co nám mÛÏe pomáhat stát se takov˘mi, jako je

Nebesk˘ Otec a Jeho Syn. 

3. Vysvûtlete, proã Je lépe poznáme, kdyÏ se Jim budeme více

podobat.

„Aby v‰ickni jedno byli“ 

Pfieãtûte si Jana 17:9–11 a Jana 17:20–23 a tyto pasáÏe porovnejte.

Pak udûlejte toto: 

1. U kaÏdé pasáÏe urãete, za koho se JeÏí‰ modlil a co si pro nû pfiál.

2. Pfieãtûte si Nauku a smlouvy 38:27 a vysvûtlete, jak tento ver‰

prohlubuje dÛleÏitost Pánovy modlitby. 

3. Pfieãtûte si Nauku a smlouvy 88:67–68, vysvûtlete, jak mÛÏe

souviset oko upfiené na BoÏí slávu s Pánovou modlitbou, a po-

pi‰te poÏehnání, která díky tomu mÛÏete ve svém Ïivotû získat. 

Modlitba za pfiítele

Pfiedstavte si, Ïe jste se pfiestûhovali do jiného mûsta. Po nûkoli-

ka mûsících dostanete dopis od jednoho ze sv˘ch nejbliÏ‰ích

pfiátel. Pí‰e vám, Ïe má nové kamarády a úãastní se s nimi ne-

vhodn˘ch aktivit. Uveìte alespoÀ dvû my‰lenky ze Spasitelovy

modlitby zaznamenané v Janovi 17:11–17, které byste mohli za-

hrnout do sv˘ch modliteb za svého kamaráda. Vysvûtlete, jak by

mohly va‰emu kamarádovi pomoci. 

JanÛv záznam nefiíká nic o JeÏí‰ovû utrpení v Getsemanech.
Podává v‰ak dÛleÏité informace o JeÏí‰ovû zatãení, o Jeho
soudu pfied Pilátem a o Petrovû zapfiení. Janovo evangelium
je také jediné, které zaznamenává JeÏí‰Ûv v˘slech pfied
Anná‰em (viz Jan 18:19–24). Aãkoli se mÛÏe zdát, Ïe JeÏí‰
pfii‰el o svobodu a Ïivot, Jan svûdãil, Ïe JeÏí‰ znal „v‰ecko,
coÏ pfiijíti mûlo na nûj“. (Jan 18:4.) Pfii ãtení posledních

Jan 18
JeÏí‰ je zrazen a zatãen

C

B

A

kapitol Janova svûdectví se snaÏte pfiedstavovat si v duchu
popisované události. Pfiedstavte si, Ïe se tûchto událostí
úãastníte, a pfiem˘‰lejte o tom, jak byste se asi pfii jejich
sledování cítili. 

Události v Janovi 18 zaznamenané i na jin˘ch místech
Jan 18:1–16 – Matou‰ 26:47–58; Marek 14:43–54; Luká‰ 22:47–55

Jan 18:17–18, 25–27 – Matou‰ 26:69–75; Marek 14:66–72;

Luká‰ 22:56–62

Jan 18:28–38 – Matou‰ 27:2, 11–14; Marek 15:1–5; Luká‰ 23:1–7

Jan 18:39–40 – Matou‰ 27:15–23; Marek 15:6–14; Luká‰ 23:13–22

Porozumûní písmÛm

Jan 18

Jan 18:2–13 – Jidá‰ vede oddíl ozbrojencÛ, aby zatkli
JeÏí‰e
V anglické Bibli krále Jakuba je v Janovi zaznamenáno, Ïe Jidá‰e

následoval „oddíl muÏÛ“, zatímco ostatní pisatelé evangelií

uvádûjí „velk˘ dav“. Star‰í Bruce R. McConkie podotkl, Ïe „oddíl

se skládal asi z ‰esti set fiímsk˘ch vojákÛ v ãele s velitelem.

âlenové fiímské nadvlády nechtûli riskovat bûhem t˘dne pfiesnic

Ïádné nepokoje.“ (Doctrinal New Testament Commentary, 1:781.) 

Jan 18:39–40 – Barabá‰
Viz „Porozumûní písmÛm“ t˘kající se Luká‰e 23:18 (str. 70). 

Studium písem
Pfii studiu Jana 18 proveìte ãinnost A. 

Napi‰te reportáÏ do novin

Pfieãtûte si Jana 18:1–13, jako kdybyste byli reportérem místních

novin. Napi‰te novinov˘ ãlánek a pouÏijte pfii tom níÏe uvedené

otázky jako vodítko: 

1. Jak˘ nadpis byste pouÏili, aby upoutal pozornost ãtenáfiÛ? 

2. V jakém ohledu byl Spasitel pánem situace? 

3. Co byste chtûli, aby se va‰i ãtenáfii o této události dozvûdûli? 

A

Dí (v. 26) – Praví; fiíká ByÈ tento nebyl (v. 30) –

Kdyby to nebyl
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¤ím‰tí vojáci spletli z vûtví s trny korunu a vloÏili ji
Spasitelovi na hlavu. Poté posmû‰nû provolávali: „Zdráv buì,
králi Îidovsk˘.“ KdyÏ Pilát pfiedvedl zbiãovaného Mistra
pfied Ïidovské vedoucí jako jejich krále, vykfiikovali: „Vezmi,...
ukfiiÏuj jej.“ JeÏí‰ Kristus v‰ak znovu pfiijde jako „Král králÛ
a Pán pánÛ“ (Zjevení 19:16) a odstraní smrt, zármutek a
bolest (viz Zjevení 21:4). Zatímco v Janovi 19 ãtete o tûchto
dramatick˘ch a dojemn˘ch událostech, poloÏte si otázky: Proã
Syn BoÏí dopustil, aby byl takto potupen a aby s ním bylo
tak nespravedlivû zacházeno? âemu nás to uãí o Jeho lásce? 

Události v Janovi 19 zaznamenané i na jin˘ch místech
Jan 19:1–24 – Matou‰ 27:27–36; Marek 15:16–24; Luká‰ 23:23–34

Jan 19:28–30 – Matou‰ 27:46–49; Marek 15:34–37; Luká‰ 23:46

Jan 19:38–42 – Matou‰ 27:57–61; Marek 15:42–47; Luká‰ 23:50–56

Porozumûní písmÛm

Jan 19

Jan 19:1 – Pilát nafiizuje zbiãovat JeÏí‰e
Star‰í James E. Talmage napsal: „Biãování bylo stra‰livou pfií-

pravou na smrt na kfiíÏi. Nástroj, kter˘m se trestalo, byl biã

s mnoha fiemínky, které byly ovû‰eny kovem a na jejichÏ kon-

cích byly rozeklané kousky kosti.“ (Jesus the Christ, 638.) 

Okolo ‰esté hodiny (v. 14) –

Kolem poledne

Suknû (v. 23) – Kus odûvu,

kter˘ zakr˘val tûlo od krku

aÏ po kolena

Metali los (v. 24) – Losovali

Yzop (v. 29) – Kefiovitá bylina

Mirra a aloes (v. 39) – Kofiení,

které Îidé pouÏívali pfii pfií-

pravû tûla k pohfibení

Den pfiipravování Îidovsk˘
(v. 42) – Îidovsk˘ den pfiíprav

Jan 19
JeÏí‰ Kristus pokládá svÛj Ïivot

Jan 19:6–30 – „UkfiiÏuj, ukfiiÏuj ho“ 
Star‰í James E. Talmage vysvûtlil: „Smrt ukfiiÏováním byla záro-

veÀ nejzdlouhavûj‰ím a nejbolestivûj‰ím zpÛsobem popravy.

ObûÈ proÏívala stále vût‰í muka obvykle mnoho hodin, nûkdy i

nûkolik dnÛ. Hfieby, jeÏ byly tak krut˘m zpÛsobem probity ruka-

ma a chodidly, pronikly citliv˘mi nervy a chvûjícími se ‰lachami

a rozdrtily je, aniÏ by zpÛsobily smrtelné zranûní. Vítaná úleva

ve formû smrti se dostavila vyãerpáním zpÛsoben˘m intenzivní

a nepolevující bolestí a lokálním zánûtem a selháním orgánÛ

v dÛsledku nepfiirozenû nataÏeného tûla.“ (Jesus the Christ, 655.) 

Jan 19:31–37 – A zlomili jim nohy
Îidovsk˘ sabat – kter˘ zaãínal pfii západu slunce – se blíÏil.

Podle Ïidovského zákona nebylo dovoleno, aby se o sabatu sní-

mala tûla z kfiíÏe, ani aby bûhem sabatu visela na kfiíÏi. Na zá-

kladû Ïádosti Ïidovsk˘ch vedoucích fiím‰tí vojáci zlomili nohy

zlodûjÛ, aby urychlili jejich smrt. JeÏí‰ byl jiÏ mrtv˘, a naplnilo

se tak písmo, které praví: „Kost jeho nebude zlámána.“ (Jan

19:36; viz také Exodus 12:46; Îalm 34:20.) 

Studium písem
Pfii studiu Jana 19 proveìte dvû z níÏe uveden˘ch ãinností (A–C). 

Co by fiekl on? Co byste fiekli vy? 

Pfiedstavte si, Ïe byste mûli pfiíleÏitosti setkat se s Pilátem za

nûkolik let po událostech zaznamenan˘ch v Janovi 18:28–19:22. 

1. Co by podle vás – na základû toho, co ãtete v písmech – Pilát

asi fiekl o JeÏí‰ovi a o Jeho ukfiiÏování s odstupem ãasu? 

2. Kdyby vám poloÏil tutéÏ otázku, kterou poloÏil JeÏí‰ovi

v Janovi 18:38, jak byste odpovûdûli? 

Nauãte se milovat druhé za v‰ech
okolností

1. Pfieãtûte si Jana 19:25–27 a zapi‰te si, o co Spasitel projevil

starost, kdyÏ visel na kfiíÏi. 

2. Jak tento skutek charakterizuje Ïivot, kter˘m JeÏí‰ Ïil? 

Buìte uãedníky JeÏí‰e Krista

Jozef z Arimatie a Nikodém byli Ïidov‰tí vedoucí pfiedstavitelé

a ãlenové vládnoucí rady, která se naz˘vala sanhedrin (viz

PrÛvodce k písmÛm, „Jozef z Arimatie“, str. 68). Oba byli tajnû

JeÏí‰ov˘mi uãedníky. 

C

B

A
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1. Pfieãtûte si Luká‰e 23:50–51 a Jana 7:45–53 a popi‰te, jak se

kaÏd˘ z tûchto muÏÛ projevil jako JeÏí‰Ûv uãedník. 

2. Komu patfiil nov˘ hrob? (Viz Matou‰ 27:59–60.) 

3. âemu se od Jozefa a Nikodéma mÛÏete nauãit o uãednictví? 

Spasitelovo pÛsobení ve smrtelnosti skonãilo na kfiíÏi, ale
prázdn˘ hrob svûdãil o Jeho boÏskosti a pfiinesl nám v‰em
nadûji vzkfií‰ení. Jak˘ existuje dÛkaz o tom, Ïe JeÏí‰ Kristus
byl vzkfií‰en? Proã Ho nemusíte vidût, abyste vûfiili, Ïe vstal
z mrtv˘ch? NeÏ si pfieãtete a prostudujete tuto kapitolu,
pfiemítejte o Janovû svûdectví v Janovi 20:31. 

Události v Janovi 20 zaznamenané i na jin˘ch místech
Jan 20:1–2 – Matou‰ 28:1–8; Marek 16:1–8; Luká‰ 24:1–9

Jan 20:3–10 – Luká‰ 24:12

Jan 20:19–23 – Marek 16:14; Luká‰ 24:36–48

Porozumûní písmÛm

Jan 20

Jan 20:17 – Kde byl PánÛv duch, kdyÏ Jeho tûlo
leÏelo v hrobû?
KdyÏ se vzkfií‰en˘ Spasitel zjevil Marii Magdalénû, fiekl: „Je‰tû

[jsem] nevstoupil k Otci svému.“ Kde tedy byl Jeho duch, kdyÏ

Jeho tûlo leÏelo v hrobû? Petr uãil, Ïe k „tûm, ktefiíÏ jsou v Ïaláfii,

duchÛm, pfii‰ed, kázal“. (1. Petrova 3:18–20.) 3. fiíjna 1918

Prostûradla (v. 7) – Látka

zakr˘vající tûlo mrtvého

První den (v. 1, 19) – Nedûle

Jan 20
Víra ve vzkfií‰ení JeÏí‰e Krista 

president Joseph F. Smith pfiemítal na tímto Petrov˘m zázna-

mem. Poté ve vidûní získal ‰ir‰í náhled na Spasitelovo tfiídenní

pÛsobení (viz NaS 138). 

Studium písem
Pfii studiu Jana 20 proveìte ãinnost A. 

Kristus Pán je vzkfií‰en 

Jak mÛÏeme vûdût, Ïe JeÏí‰ Kristus byl vzkfií‰en? V Janovi 20

jsou zaznamenány tfii úrovnû znalosti t˘kající se vzkfií‰ení.

Odhalte tyto tfii úrovnû tím, Ïe si pfieãtete odkazy uvedené níÏe

a odpovíte na pfiíslu‰né otázky: 

1. Pfieãtûte si Jana 20:1–10. Jak˘ dÛkaz o vzkfií‰ení poskytují tyto

ver‰e? âeho je prázdn˘ hrob dÛkazem? Jak prázdn˘ hrob

zapÛsobil na to, ãemu Maria Magdaléna, Petr a „ten druh˘

uãedlník“ (Jan) uvûfiili? 

2. Jak˘ nov˘ dÛkaz byl dán Marii Magdalénû? (Viz v. 11–18.)

Jak tento záÏitek ovlivnil Mariinu víru t˘kající se vzkfií‰ení

Spasitele? 

3. Poté, co se Pán, podle Jana 20:19–20, zjevil deseti apo‰tolÛm,

co poÏadoval Tomá‰, aby mohl uvûfiit jejich vyprávûní, Ïe vi-

dûli Pána? Jak˘ nov˘ dÛkaz o vzkfií‰ení Tomá‰ získal? Jaké

dÛleÏité zásadû ohlednû víry ve vzkfií‰ení uãil Pán Tomá‰e? 

Jak mÛÏete vy sami poznat, Ïe JeÏí‰ byl vzkfií‰en? Zapi‰te si své

svûdectví t˘kající se vzkfií‰ení JeÏí‰e Krista. 

A
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KdyÏ Jan dokonãoval své evangelium, vydal svûdectví, Ïe to,
co napsal, je pravdivé, a uvedl, Ïe kdyby mûlo b˘t zapsáno
v‰e, co JeÏí‰ udûlal, „svût [by] nemohl [pojmout] tûch knih,
kteréÏ by napsány byly“. (Jan 21:25.) Pfii ãtení Jana 21 pfie-
m˘‰lejte o tom, proã se Jan rozhodl zahrnout tyto události
v závûru svého svûdectví o JeÏí‰i Kristu. 

Porozumûní písmÛm

Jan 21

Jan 21:18–19 – Pán prorokuje o zpÛsobu Petrovy smrti
JeÏí‰ Kristus vyzval Petra, aby Ho ve svém Ïivotû následoval

(viz Matou‰ 4:18–20). Podle tradice byl Petr pozdûji v ¤ímû za

své neochvûjné svûdectví o Spasiteli ukfiiÏován hlavou dolÛ. 

Jan 21:20–23 – Co se stalo Janovi Milovanému? 
Díky zjevení víme, Ïe Jan Milovan˘ poÏádal Pána, zda mÛÏe zÛ-

stat na zemi aÏ do druhého pfiíchodu a pfiivádût k Nûmu du‰e

(viz NaS 7). Jan byl pfienesen, takÏe mohl zÛstat na zemi a jeho

pfiání se mohlo splnit. Chcete-li získat dal‰í informace o charak-

teru pfienesen˘ch bytostí, mÛÏete si pfieãíst 3. Nefiho 28:7–22. 

Studium písem
Pfii studiu Jana 21 proveìte ãinnosti A a B. 

Pojìme na ryby

Petr a nûktefií dal‰í apo‰tolové

byli povoláním rybáfii. KdyÏ

lovili ryby v mofii Galilejském,

nav‰tívil je vzkfií‰en˘ Pán.

Porovnejte Jana 21:3–11

s Luká‰em 5:4–11 a odpo-

vûzte na tyto otázky: 

1. Kolik toho chytili, kdyÏ

celou noc lovili sami? 

A

Mofie Tiberiadské (v. 1) –

Mofie Galilejské (viz PrÛvodce

k písmÛm, „Galilea“, str. 43) 

Máte-li jakou krmiãku? (v. 5)

– Máte nûco k jídlu? 

Opásal se po ko‰ili (v. 7) –

Oblékl si plá‰È

Nah (v. 7) – Mûl pouze spod-

ní prádlo

Okolo dvou set loket (v. 8) –

PfiibliÏnû devadesát metrÛ

Opasovals se (v. 18) –

Oblékal ses

Vy‰la fieã ta mezi bratfií (v. 23)

– Mezi bratry se rozneslo

Jan 21
Pokraãujte v díle Pánû Z rybáfie past˘fiem

1. Koho mûl JeÏí‰ na mysli, kdyÏ v Janovi 21:15 pouÏil slovo tito? 

2. Kdo byly ty ovce a beránci, které mûl Petr pást? (Viz v. 15–17.) 

3. Proã asi JeÏí‰ poloÏil Petrovi tutéÏ otázku tfiikrát? (Viz Matou‰

26:69–75.) 

4. Jak dobfie Petr pochopil toto dÛleÏité ponauãení od Spasitele?

(Viz 1. Petrova 5:1–4.) 

5. Mistr jiÏ dfiíve bûhem své sluÏby uãil Petra a Dvanáct apo‰tolÛ

tomu, co to znamená b˘t prav˘m past˘fiem. ¤ekl: „Já jsem ten

dobr˘ past˘fi, a známÈ [ovce] své... Du‰i svou pokládám za

ovce.“ (Jan 10:14–15.) Pfieãtûte si Jana 21:18–19 a vysvûtlete,

jak Petr následoval pfiíklad pravého Past˘fie. Jak mÛÏete sym-

bolicky poloÏit svou du‰i, abyste byli past˘fiem Pánov˘ch

beránkÛ a ovcí? 

B

2. Kolik toho chytili, kdyÏ se fiídili JeÏí‰ov˘m pokynem? 

3. Jaká poÏehnání mÛÏete v Ïivotû získat, kdyÏ budete dûlat to,

o co vás Pán poÏádá? 

4. Co se dozvídáte o Petrovi z jeho rozhodnutí plavat ke bfiehu? 
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Kdo napsal knihu SkutkÛ? 
Knihu SkutkÛ napsal Luká‰ – uãedník, kter˘ putoval s Pavlem

na jeho misionáfisk˘ch cestách. 

V ãem se tato kniha li‰í od evangelií? 
Kniha SkutkÛ je pokraãováním Luká‰ova záznamu, kter˘ zaãal

Luká‰ov˘m evangeliem. Luká‰ovo evangelium pfiedstavuje jeho

zprávu o Ïivotû JeÏí‰e Krista; v knize SkutkÛ Luká‰ popisuje

naplnûní pfiíkazu, kter˘ dal JeÏí‰ sv˘m apo‰tolÛm, aby kázali

evangelium „ve jménu jeho... mezi v‰emi národy, poãna od

Jeruzaléma“. (Luká‰ 24:47.) Obû knihy Luká‰ adresoval svému

pfiíteli Teofilovi (viz Luká‰ 1:1–3; Skutkové 1:1–3). 

Skutkové nejsou úpln˘m záznamem o v‰em, co se stalo v Církvi

po Spasitelovû nanebevstoupení. Luká‰ psal hlavnû o pÛsobení

apo‰tola Pavla a zapsal také nûkolik informací o Petrovi a dal‰ích

apo‰tolech. Skutkové jsou poslední knihou v Novém zákonû,

která je zaloÏena na vyprávûní; následující knihy jsou dopisy a

vidûní pocházející z oné doby. 

Kdy Pavel pÛsobil mezi lidmi? 
V knize SkutkÛ se popisuje pfiedev‰ím Pavlovo pÛsobení – zaãíná

krátce po vzkfií‰ení JeÏí‰e Krista a konãí kolem roku 60 po Kr.,

kdy byl Pavel uvûznûn v ¤ímû. Informace o knize SkutkÛ lze také

najít v PrÛvodci k písmÛm, „Skutkové apo‰tolÛ“ (str. 150–151). 

Kam Pavel putoval? 
Mapa misionáfisk˘ch cest apo‰tola Pavla se nachází v oddíle

biblick˘ch map za PrÛvodcem k písmÛm v trojkombinaci (viz

mapa 13). NíÏe uvedená mapa uvádí nûkteré zajímavé informace

t˘kající se Pavlovy doby. Porovnejte tuto mapu s novodobou

mapou a zjistûte, jak se tyto zemû naz˘vají dnes. 

Skutkové 1
JeÏí‰ Kristus vystupuje 

do nebe

ASIE

MACEDONIE

Stfiedozemní mofie

Tessalonika

Efezus

Jeruzalém
Cesarea

A
C

H
A

IA

Antiochie

Tarsus
Kulturní 
centrum 

¤ímské fií‰e

Zde Pavel zaloÏil
mnoho odboãek Církve 

Pavlovo rodné mûsto

Prvotní ústfiedí Církve

Zde Petr poprvé 
uãil pohany 
evangeliu

Zde byli vûfiící poprvé 
nazváni kfiesÈany

EGYPT
Rudé mofie

¤ím

Korint
Atény

Hlavní mûsto 
¤ímské fií‰e

Napsali jste nûkdy nûkomu o nûjaké úÏasné novince? Luká‰
si pfiál, aby jeho pfiítel Teofilus vûdûl, Ïe JeÏí‰ Kristus vstal
z mrtv˘ch a vystoupil (vrátil se) do nebe – coÏ je ta nejdÛl-
eÏitûj‰í zpráva, která kdy ve svûtû zaznûla. Luká‰ popsal, jak
Spasitel povûfiil apo‰toly, aby pfied Jeho druh˘m pfiíchodem
nesli evangelium do celého svûta. Poté, co JeÏí‰ vystoupil do
nebe, andûlé slíbili apo‰tolÛm, Ïe se Kristus jednou v bu-
doucnosti ve slávû vrátí. Apo‰tolové pfiijali Pánovo povolání
‰ífiit evangelium a vysvûtili jako nového apo‰tola Matûje,
kter˘ nahradil Jidá‰e I‰kariotského. Pfiedstavte si, co si Teofilus
asi pomyslel, kdyÏ od Luká‰e dostal takové zprávy. 

Porozumûní písmÛm

Skutkové 1

Skutkové 1:8 – Osnova knihy SkutkÛ
Pfiíkaz, kter˘ dal JeÏí‰ sv˘m apo‰tolÛm, aby byli Jeho svûdky

„v Jeruzalémû, i ve v‰em Judstvu, i v Samafií, a aÏ do posledních

konãin zemû“ je pfiedlohou neboli osnovou knihy SkutkÛ: v ka-

pitolách 1–7 se pí‰e o kázání v Jeruzalémû, v kapitolách 8–9 se

zaznamenává ‰ífiení evangelia v Judeji a v Samafií a v kapitolách

10–28 se pojednává o tom, jak se evangelium zaãalo ‰ífiit aÏ do

„posledních konãin zemû“. Pfii ãtení knihy SkutkÛ pamatujte na

tuto osnovu. 

R
u

d
é m

ofie

Stfiedozemní mofie

Arabsk˘ 
poloostrov

Jeruzalém

Evropa

âerné mofie

•

Ve mnoh˘ch jist˘ch dÛvodí-
ch (v. 3) – Mnoha jist˘mi dÛk-

azy

Jednomyslnû (v. 14) – Svornû;

v jednotû

Skutkové apo‰tolÛ

90



Skutkové 1:18 – Jak zemfiel Jidá‰? 
Na základû ver‰Û v Matou‰ovi 27:5 a ve Skutcích 1:18 se zdá, Ïe

Matou‰ a Luká‰ nejsou zajedno v tom, jak Jidá‰ zemfiel. Díky

pfiekladu Josepha Smitha se ukazuje, Ïe oba ver‰e jsou pravdivé

(viz PJS, Matou‰ 27:6). 

Skutkové 1:26 – Co jsou to losy? 
Metání losÛ neboli losování – viz PrÛvodce k písmÛm, „Losy“,

str. 83. Apo‰tolové v‰ak nevybírali nového apo‰tola metodou

zaloÏenou na náhodû. Tuto metodu jim Pán v minulosti pfiikázal

pouÏívat jako zpÛsob, kter˘m jim On zjevoval svou vÛli (viz

Leviticus 16:7–8). 

Studium písem
Pfii studiu SkutkÛ 1 proveìte ãinnosti A a B. 

Povûfiení pro apo‰toly

Projdûte si Skutky 1:1–8 a do se‰itu si zapi‰te odpovûdi na tyto

otázky: 

1. Jak dlouho po svém vzkfií‰ení nav‰tûvoval JeÏí‰ své uãedníky?

2. âemu je uãil? 

3. Proã mûli zÛstat v Jeruzalémû? Jak dlouho? 

4. Co se dozvûdûli ohlednû znovuzfiízení Izraele pfii druhém

pfiíchodu? 

5. Co jim JeÏí‰ pfiikázal udûlat poté, co pfiijali Ducha Svatého? 

Na základû informací uveden˘ch v „Osnovû knihy SkutkÛ“ (viz

v˘‰e v oddíle „Porozumûní písmÛm“) si napi‰te na okraj stránky

v písmech vedle ver‰e 8 osnovu knihy SkutkÛ. 

Je vybrán nov˘ apo‰tol

Projdûte si pasáÏ ve Skutcích 1:13–26 t˘kající se toho, jak apo-

‰tolové povolali nového apo‰tola, aby nahradil místo Jidá‰e, a

v‰imnûte si, jak „postavili dva“ a „modléce se“ pak „dali jim

losy“. ShrÀte, co se stalo, tím, Ïe o kaÏdé této základní my‰lence

napí‰ete jednu nebo dvû vûty. 

Vzpomínáte zvlá‰È rádi na nûjakou svou dovolenou? Pro
apo‰toly se stala Ïidovská slavnost letnic (viz PrÛvodce
k písmÛm, „Den padesát˘“, str. 24) nezapomenutelnou
událostí. Bûhem slavnosti letnic, která se konala po vzkfií‰ení
JeÏí‰e Krista, apo‰tolové proÏili zázraãn˘ projev Ducha
Svatého. Ti, ktefií toho byli svûdky, „dûsili se v‰ickni, a divili“
(Skutkové 2:7) tomu, co vidûli. Apo‰tolové byli schopni,
skrze Ducha, kázat evangelium ÎidÛm, ktefií pfii‰li do
Jeruzaléma z mnoha rÛzn˘ch zemích, i kdyÏ tito lidé mluvili
mnoha rÛzn˘mi jazyky. Petr vysvûtlil, Ïe toto bylo naplnû-
ním proroctví v Joelovi 2:28–32 t˘kajícího se toho, Ïe Duch

Skutkové 2
Den svûdectví 

B

A

pfiijde jako poÏehnání na v‰echny. Onoho dne Petr svûdãil
lidem, Ïe JeÏí‰ je Kristus, a vyzval ty, ktefií ho poslouchali,
aby pfiijali kfiest. Asi tfii tisíce lidí tuto v˘zvu pfiijaly a byli
pokfitûni do Církve. 

Porozumûní písmÛm

Skutkové 2

Skutkové 2:1–4 – Co se stalo v den letnic? 
Slavnost letnic, padesát dnÛ po pfiesnicích, se slavila pfii pfiíleÏi-

tosti Ïní raného léta. Tento svátek pfiilákal do Jeruzaléma mnoho

lidí, ktefií se úãastnili oslav. KdyÏ se onoho dne vûfiící shromáÏdili,

Pán na nû seslal moc Ducha Svatého, jak jim slíbil pfiedtím, neÏ

vystoupil do nebe (viz Skutkové 1:4–8). 

Poté, co apo‰tolové získali tuto moc, zaãali bez rozpakÛ mluvit

k zástupÛm lidí o JeÏí‰i Kristu. Zázrak letnic spoãíval v tom, Ïe

Duch Svat˘ dal apo‰tolÛm dar jazykÛ (viz NaS 46:11, 24). V‰ichni,

ktefií naslouchali, mohli rozumût tomu, co apo‰tolové kázali, pro-

toÏe Duch jim pomohl sly‰et to v jejich rodném jazyce. Díky této

v˘znamné události do Církve pfiibylo asi tfii tisíce nov˘ch ãlenÛ. 

Skutkové 2:44 – „V‰ecky vûci [spoleãné]“ 
Mít v‰echny vûci spoleãné znamená dosáhnout v Církvi takové

lásky a jednoty, Ïe v‰ichni Svatí sdílejí to, co mají, s chud˘mi,

ktefií jsou mezi nimi. Tato zásada evangelia se naz˘vá „zasvûcení“

(viz NaS 42:30–39). Star‰í Bruce R. McConkie popsal zasvûcení

takto: „Zákon zasvûcení spoãívá v tom, Ïe zasvûcujeme [vûnuje-

me] svÛj ãas, své talenty a své peníze a majetek Církvi; aby toto

v‰e mohlo b˘t k dispozici do té míry, do jaké je to potfieba, aby

se podporovaly Pánovy zájmy na zemi.“ (Conference Report,

Apr. 1975, 74; nebo Ensign, May 1975, 50.) 

Zasvûcení je jednou ze zásad, podle níÏ se Svatí musejí nauãit

Ïít, aby byli hodni celestiálního království (viz NaS 105:3–5). 

V dne‰ní dobû se pfiipravujeme na Ïivot podle zákona zasvûcení

tím, Ïe ochotnû platíme desátek a pfiispíváme dal‰ími obûÈmi,

které pomáhají lidem v nouzi. 

Den padesát˘ (v. 1) – Letnice;

letní slavnost Ïnû

Rozdûlení jazykové jako
oheÀ (v. 3) – Ohnivé rozekla-

né jazyky

Vymlouvati (v. 4) –

Promlouvat

Ani mluví pfiirozen˘m jazy-
kem jeho (v. 6) – Jak mluví je-

ho rodnou fieãí

Z uloÏené rady (v. 23) – Se

stanoven˘m zámûrem

Poru‰ení (v. 27) – Rozklad tûla

Zkormouceni jsou v srdci
(v. 37) – Zasáhlo je to do srdce
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Studium písem
Pfii studiu SkutkÛ 2 proveìte dvû z níÏe uveden˘ch ãinností

(A–D). 

Buìte novináfiem

To, co se stalo onoho dne bûhem letnic, bylo mimofiádné.

Pfiedstavte si, Ïe sledujete události popsané ve Skutcích 2:1–16

jako novináfi. Napi‰te ãlánek do veãerních novin, v nûmÏ popí-

‰ete, kdo byl do tûchto událostí zapojen a co se stalo. 

Naplnûní proroctví

Projdûte si Skutky 2:6–21 a odpovûzte na tyto otázky: 

1. Proã si podle vás nûktefií lidé, ktefií apo‰toly sly‰eli, mysleli,

Ïe jsou apo‰tolové opilí? 

2. Jak Petr vysvûtlil své chování a chování ostatních apo‰tolÛ? 

3. âím apo‰tolové naplnili proroctví zaznamenané v Joelovi

2:28–32? 

4. Kdy se Joelovo proroctví naplní znovu? (Viz Joseph

Smith–Îivotopis 1:41.) 

Popi‰te nûjak˘ svÛj záÏitek, kdy jste pocítili vylití Ducha ve

svém Ïivotû. 

Zmûna v Petrovi

1. Porovnejte Petrovo jednání ve Skutcích 2:22–36 s jeho jednáním

v Janovi 18:25–27. Popi‰te, jak se zmûnil, a vysvûtlete, co podle

vás tuto zmûnu zpÛsobilo. 

2. Jak byly události, které se staly bûhem onûch letnic, poãátkem

naplÀování Pánova zaslíbení ve Skutcích 1:4–5, 8? 

3. Pfieãtûte si Petrovo odváÏné svûdectví o JeÏí‰i Kristu. Vyberte

si z jeho svûdectví dvû my‰lenky, které jsou pro vás nejdÛleÏ-

itûj‰í, a vysvûtlete proã. 

„CoÏ máme ãiniti“ 

Mnozí z tûch, ktefií si Petra vyslechli, uvûfiili jeho svûdectví o

Kristu a ptali se, co mají dûlat. Petr jim fiekl, aby ãinili pokání a

dali se pokfitít. Onoho dne se k Církvi pfiipojily asi tfii tisíce lidí. 

Pfiedstavte si, Ïe máte kamaráda (kamarádku), kter˘ vyjádfiil

zájem o Církev. Napi‰te mu dopis, v nûmÏ mu pomÛÏete poro-

zumût tomu, jak a proã má následovat JeÏí‰e Krista a jak se stá-

váme ãleny Jeho Církve. V dopise vyjádfiete vlastními slovy to,

co Petr fiekl ve Skutcích 2:37–40. 

D

C

B

A

Ve Skutcích 3 se pí‰e o zázraku, kter˘ Petr a Jan vykonali a
jenÏ názornû ukázal moc, kterou jim JeÏí‰ dal. Petr se zasta-
vil, aby pomohl postiÏenému muÏi Ïebrajícímu u chrámové
brány, a pomocí knûÏství tohoto muÏe uzdravil. V‰imnûte
si, co Petr odváÏnû pronesl lidem, ktefií se shromáÏdili, aby
vidûli uzdraveného muÏe. 

Porozumûní písmÛm

Skutkové 3

Skutkové 3:19–21 – Petr svûdãí o znovuzfiízení
President Joseph Fielding Smith fiekl: „Pán pfied sv˘m nanebe-

vstoupením naznaãil sv˘m apo‰tolÛm, Ïe znovuzfiízení v‰ech vûcí

není urãeno pro jejich dobu nebo ãas a Ïe jim nepfiíslu‰í ,znáti

ãasy aneb pfiíhodnosti ãasÛ, kteréÏ Otec v moci své poloÏil‘

[Skutkové 1:7]. Petr i Pavel ve svém uãení velmi jasnû uvádûli,

Ïe má nastat dal‰í dispenzace evangelia, která pfiijde po té, ve

které Ïili, a Ïe tato závûreãná dispenzace bude dána krátce pfied

druh˘m pfiíchodem Syna BoÏího, aby pfiipravila lidstvo a zemi na

znovuzfiízení v‰ech vûcí, o kterém mluvili v‰ichni svatí proroci

[viz Skutkové 3:21].“ (Doctrines of Salvation, 1:164.) 

Studium písem
Pfii studiu SkutkÛ 3 proveìte ãinnost A nebo B. 

Petr uzdravuje chromého Ïebráka

Projdûte si pfiíbûh o tom, jak Petr uzdravil chromého Ïebráka,

jak je to popsáno ve Skutcích 3:1–11, a odpovûzte na tyto otázky: 

1. Jak se chrom˘ muÏ dostával

k chrámu? 

2. Co poÏadoval po Petrovi a

Janovi? 

3. Jak na nûj zapÛsobil dar, kter˘

mu Petr dal? 

4. Chrom˘ muÏ Ïádal o peníze a

místo toho dostal zdraví. Jak se

to podobá tomu, jak Pán nûkdy

odpovídá na va‰e prosby? 

A

V hodinu... devátou (v. 1) –

Kolem 15.00

Chrom˘ od Ïivota matky své
(v. 2) – Chrom˘ od narození

AlmuÏny (v. 2) – Dary pro

pomoc chud˘m

âasové rozvlaÏení (v. 19) –

KristÛv druh˘ pfiíchod

Shlazeni (v. 19) – Odstranûny,

odpu‰tûny

Napravení v‰ech vûcí (v. 21)

– Znovuzfiízení evangelia

v posledních dnech

Skutkové 3
Petr odváÏnû káÏe pokání
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Petr svûdãí o vy‰‰í moci

Projdûte si Skutky 3:12–26 a vyberte pût podle va‰eho názoru

nejdÛleÏitûj‰ích my‰lenek z Petrova svûdectví ÎidÛm. U kaÏdé

my‰lenky vysvûtlete, proã jste ji vybrali. 

Vzpomínáte si, jak rozzlobení byli Ïidov‰tí pfiedstavitelé,
kdyÏ JeÏí‰ konal zázraky? Pfiedstavte si, jak se cítili, kdyÏ
apo‰tolové zaãali konat zázraky v JeÏí‰ovû jménu. Pfii ãtení
SkutkÛ 4 se zamûfite na to, jak odváÏn˘m se Petr stal. Také
se zamyslete nad tím, proã byli Ïidov‰tí pfiedstavitelé tak
odhodláni zabránit Petrovi a dal‰ím apo‰tolÛm ve vydávání
svûdectví o JeÏí‰i Kristu. 

Porozumûní písmÛm

Skutkové 4

Skutkové 4:1–3 – Proã byli knûÏí a saduceové tak
rozhnûváni? 

Anná‰ a Kaifá‰ byli saduceo-

vé – coÏ byla skupina muÏÛ,

ktefií spravovali chrám.

Nevûfiili ve vzkfií‰ení a nelí-

bilo se jim, Ïe Petr uãil o

Kristovû vzkfií‰ení. Spoleãnû

s ostatními Ïidovsk˘mi ve-

doucími a s ¤ímany ukfiiÏo-

vali Krista kvÛli Jeho uãení a

domnívali se, Ïe tím zpÛsobí

zánik kfiesÈanství. KnûÏí, sa-

duceové a mnohé dal‰í skupi-

ny lidí byli velmi rozhnûváni,

kdyÏ apo‰tolové i nadále

uãili evangeliu JeÏí‰e Krista. 
farizeus saducej

Z pokolení (v. 6) – Z rodiny

Vystoupiti z rady (v. 15) –

Odejít z poradní místnosti

Milost veliká (v. 33) – Moc

z nebe (viz PrÛvodce k písm-

Ûm, „Milost“, str. 91) 

Skutkové 4
Petr a Jan jsou zatãeni

B Studium písem
Pfii studiu SkutkÛ 4 proveìte jednu z níÏe uveden˘ch ãinností

(A–C). 

Apo‰tolové zatãeni kvÛli uzdravování
a uãení

Pfiedstavte si, Ïe jste byli u toho, kdyÏ Petr a Jan uzdravili

chromého muÏe (viz Skutkové 3:1–11) a kdyÏ byli zatãeni (viz

Skutkové 4:1–30). V jiném mûstû Ïije vá‰ kamarád, kter˘ neví o

tom, co se stalo. Napi‰te mu dopis a snaÏte se mu tyto události

vysvûtlit. Dbejte na to, abyste v dopise uvedli tyto podrobnosti: 

• vûk chromého muÏe, kter˘ byl uzdraven. 

• z jakého dÛvodu byli knûÏí a saduceové tak rozhnûváni. 

• jakou otázku poloÏil vysok˘ knûz Petrovi. 

• jak se Petr choval bûhem soudního líãení. 

• co nafiídili Petrovi a Janovi a jak na to apo‰tolové odpovûdûli. 

• co si myslíte o tom, co se stalo. 

Vlastními slovy

Petr vydal mocné svûdectví o JeÏí‰i Kristu, i kdyÏ vûdûl, Ïe by

kvÛli tomu mohl pfiijít o Ïivot. Pfiepi‰te vlastními slovy ver‰e ve

Skutcích 4:8–12 a dbejte pfii tom na to, abyste zachovali pÛvodní

v˘znam Petrov˘ch slov. 

„Mûli v‰ecky vûci [spoleãné]“ 

Ve Skutcích 4:31–37 je zachycen pohled na Ïivot v prvotní Církvi.

âlenové byli „[jednoho] srdce a [jedné] du‰e...[a] mûli v‰ecky vûci

[spoleãné]“. (Skutkové 4:32; viz také Skutkové 2:42–47; oddíl

„Porozumûní písmÛm“ t˘kající se SkutkÛ 2:44, str. 91.) Pfieãtûte

si Skutky 4:31–37 a do se‰itu si zapi‰te odpovûdi na tyto otázky: 

1. Jaké vlastnosti tûchto prvotních Svat˘ch jim umoÏnily vzá-

jemnû sdílet v‰e, co mûli? 

2. Jaká poÏehnání tito lidé mûli díky své oddanosti a vífie? 

3. Kdo byl zodpovûdn˘ za rozdûlování penûz a majetku, kter˘

Svatí vûnovali Církvi? 

4. Co z toho, co dnes dûláme v Církvi, nám pomáhá pfiipravovat

se na Ïivot podle zákona zasvûcení? 

5. Jak byste se cítili, kdyby byli ãlenové Církve ve va‰í oblasti

vyzváni, aby Ïili podle tohoto zákona? 

V‰imli jste si toho, Ïe Ïivot je pln˘ rÛzn˘ch zkou‰ek?
Nepfiekvapuje nás, kdyÏ mají problémy zlovolní, ale i spra-
vedliv˘m je fieãeno, Ïe musejí projít zkou‰kami a poku‰ením
(viz Skutkové 14:22; Jakub 1:12). V˘sledkem pfiekonání
tûchto zkou‰ek je oslavení pro spravedlivé (viz Alma 36:3). 

Skutkové 5
Vysvobozeni z vûzení

C

B

A
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Skutkové 5 jsou dobr˘m pfiíkladem této zásady. Apo‰tolové
vûdûli, Ïe kdyÏ budou pokraãovat ve svém úsilí podporovat
pravdu, budou ãelit velk˘m tûÏkostem. Porovnejte v‰ak to,
co se stalo apo‰tolÛm, s tím, co se stalo Ananiá‰ovi a Zafifie,
ktefií se rozhodli nejednat správnû. 

Porozumûní písmÛm

Skutkové 5

Studium písem
Pfii studiu SkutkÛ 5 proveìte ãinnosti A a B. 

Apo‰tolové znovu ve vûzení! 

NíÏe jsou uvedeny moÏné novinové titulky vztahující se k pfií-

bûhu ve Skutcích 5:12–32 ohlednû opûtného uvûznûní apo‰tolÛ.

Porovnejte kaÏd˘ titulek s tím, co se v dané pasáÏi pfiihodilo, a

jednou nebo dvûma vûtami popi‰te, co se pod tímto titulkem

skr˘vá. 

1. Davy se shromaÏìují kvÛli uzdravení (viz v. 16) 

2. Nevinní muÏi ve vûzení (viz v. 18) 

3. Zázraãn˘ únik z vûzení (viz v. 22) 

4. KfiesÈané se stavûjí na odpor vysokému knûzi (viz v. 29) 

Co tím mûl na mysli? 

Projdûte si Skutky 5:34–42. Udûlejte si do se‰itu zápis, jako kdy-

byste se této události zúãastnili. Popi‰te jednání rady, zvlá‰tû

Gamaliela, a vysvûtlete, co mûl podle vás Gamaliel na mysli. 

V Skutcích 5 jste ãetli o tom, jak se uãedníci radovali, „Ïe
jsou hodni uãinûni trpûti protivenství pro [JeÏí‰ovo] jméno“.
(Skutkové 5:41.) Ve Skutcích 6–7 budete ãíst o jednom
z onûch prvních uãedníkÛ, kter˘ se nebál zemfiít kvÛli své
vífie. ·tûpán svûdãil o pravdû tak odváÏnû, Ïe zlovolní muÏi
ho ukamenovali. Pfii ãtení tûchto kapitol se zamûfite na to,
kdo ·tûpán byl a co z toho, co fiekl, rozzlobilo druhé natolik,
Ïe ho zabili. 

Skutkové 6–7
·tûpánova smrt

B

A

Lstivû tûch penûz ujal (v. 2) –

Ponechal si ãást penûz

Proã jsi tuto vûc sloÏil v srdci
svém (v. 4) – Proã tû to v srdci

napadlo

Pilnû se rozmyslte (v. 35) –

Peãlivû si rozmyslete

Po vás asi nebude poÏadováno, abyste jako ·tûpán zemfieli
kvÛli svému svûdectví. MoÏná se v‰ak po vás bude poÏado-
vat, abyste ãelili jin˘m tûÏkostem pfii své snaze dûlat to, co
víte, Ïe je správné. Jste pfiipraveni? 

Porozumûní písmÛm

Skutkové 6

Skutkové 6:1–6 – Vybráno sedm nov˘ch vedoucích
KdyÏ se Církev rozrostla z hrstky lidí na tisíce ãlenÛ, apo‰tolové

potfiebovali více vedoucích, ktefií by jim pomáhali v jejich díle.

Povolali a ustanovili sedm muÏÛ, ktefií ve svém Ïivotû následo-

vali Ducha. I v dne‰ní dobû pomáhá apo‰tolÛm sedm muÏÛ. Je

to sedm presidentÛ Sedmdesáti. Tito muÏi fiídí práci sedmdes-

átníkÛ a pomáhají dohlíÏet na dílo království BoÏího po celém

svûtû. Organizace a povûfiení sedmdesátníkÛ prochází ãast˘mi

zmûnami podle toho, jak se rozvíjí organizace Církve. 

Skutkové 7

Skutkové 7:19–25 – Vûdûl MojÏí‰, kdo je? 
V prvních kapitolách knihy Exodus

se pí‰e, Ïe MojÏí‰ vûdûl, Ïe je

Hebrejec, nikoli EgypÈan. Nepí‰e

se zde v‰ak o tom, Ïe MojÏí‰ vûdûl

nûco o svém povolání a urãení.

·tûpán v‰ak musel mít více infor-

mací, neÏ kolik jich máme my

v na‰em Starém zákonû, protoÏe

svûdãil o tom, Ïe MojÏí‰ vûdûl a

„domníval se zajisté, Ïe bratfií jeho

rozumûjí, Ïe skrze ruku jeho chce

BudeÈ símû tvé pohostinu (v.

6) – Tvoji potomci budou Ïít

Vojsku nebeskému (v. 42) –

Slunci, mûsíci, hvûzdám

Neobfiezaného srdce (v. 51) –

Zlovolní

V pfiisluhování vezdej‰ím
(v. 1) – Pfii kaÏdodenní péãi

Lstivû nastrojili muÏe, ktefiíÏ
fiekli (v. 11) – Podplatili mu-

Ïe, aby lÏivû fiekli

Slova rouhavá (v. 11) – Slova

vyjadfiující neúctu k Bohu;

hanlivá slova
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jim dáti BÛh vysvobození“ z egyptského zajetí (Skutkové 7:25).

Podobnû i apo‰tol Pavel fiekl, Ïe MojÏí‰ „odepfiel slouti synem

dcery Faraonovy, vyvoliv sobû radûji protivenství trpûti s lidem

BoÏím“ (ÎidÛm 11: 24–25). 

Pokud MojÏí‰ vûdûl o svém povolání, jak se to asi dozvûdûl?

MoÏná na základû nûjakého proroctví. Pfieklad Josepha Smitha

obsahuje slova, která Jozef (kter˘ byl prodán do Egypta) pronesl

ke svému lidu pfied svou smrtí. Jozef prorokoval, Ïe Pán se‰le

osvoboditele, kter˘ vyvede Izrael z Egypta, a Ïe se bude jmeno-

vat MojÏí‰ (viz PJS, Genesis 50:24–38). Také prorok Lehi citoval

ãásti Jozefov˘ch slov v 2. Nefim 3:6–10. 

Studium písem
Pfii studiu SkutkÛ 7 proveìte ãinnost A nebo ãinnosti B a C. 

·tûpán – pfiíklad vûrn˘ch sluÏebníkÛ

Ve Skutcích 6:3–8 je ·tûpán – jeden ze sedmi muÏÛ vybran˘ch,

aby pomáhali apo‰tolÛm – popisován jako ãestn˘ muÏ, naplnûn˘

Duchem Svat˘m, moudrostí, vírou a mocí modlitby. Projdûte si

pfiíbûh o ·tûpánovi zaznamenan˘ ve Skutcích 6–7 a uveìte

na pfiíkladech, jak ·tûpán projevil kaÏdou z v˘‰e popsan˘ch

vlastností. 

MojÏí‰ – muÏ proroctví a osudu

Pfieãtûte si, jak ·tûpán popsal MojÏí‰e ve Skutcích 7:19–29 a jak ho

popsal Pavel v ÎidÛm 11:24–25. Zapi‰te si do se‰itu, co nového

jste se o MojÏí‰ovi dozvûdûli. 

Mistrovství v písmu – Skutkové 7:55–56

NeÏ byl ·tûpán ukamenován kvÛli svému svûdectví o Spasiteli,

svûdãil o tom, Ïe vidí JeÏí‰e Krista v nádherném vidûní. Pfieãtûte

si Skutky 7:55–60 a ·tûpánova slova v písmech si oznaãte. Zapi‰te

si shrnutí jeho posledních slov a také to, co vás na nich zaujalo. 

Dûlali jste nûkdy nad‰enû a
se zápalem nûco, co jste po-
vaÏovali za správné, ale poz-
dûji jste zjistili, Ïe to bylo
‰patné? Ve Skutcích 8–9 se
seznamujeme s farizejem
Saulem z Tarsu. Saul byl
jedním z tûch, ktefií se do-
mnívali – pfiesnû jak Spasitel
pfiedpovídal – Ïe pronásledo-
váním JeÏí‰e z Nazaréta pro-
kazují Bohu sluÏbu (viz Jan
16:2). Saulov˘m nejvût‰ím
pfiáním v‰ak bylo dûlat to,
co je správné. V tûchto

Skutkové 8–9
Saulovo obrácení

C

B

A

kapitolách budete ãíst o tom, jak se z farizeje Saula stal apo‰tol
Pavel a jak se pronásledovatel zmûnil v proroka. 

Porozumûní písmÛm

Skutkové 8

Skutkové 8:14–17 – Moc dávat dar Ducha Svatého
Z novodobého zjevení se dozvídáme, Ïe Aronovo knûÏství a

Melchisedechovo knûÏství se li‰í v pravomoci. Aronovo knûÏství

má pravomoc kfitít (viz NaS 20:46), ale pro udílení daru Ducha

Svatého je potfieba dal‰í pravomoc. Touto vy‰‰í pravomocí je

Melchisedechovo knûÏství. Díky této pravomoci mÛÏe ãlovûk

udílet v‰echna duchovní poÏehnání Církve, vãetnû daru Ducha

Svatého (viz NaS 20:38–41). Tento rozdíl v pravomoci znázorÀuje

i Filipova misionáfiská práce v Samafií. Filip mûl Aronovo knûÏ-

ství, a proto mûl pravomoc uãit a kfitít druhé, ale dar Ducha

Svatého museli dát nov˘m ãlenÛm apo‰tolové. 

Skutkové 9

Skutkové 9:7 – Co tito muÏi vidûli nebo sly‰eli? 
Pfieklad Josepha Smitha objasÀuje rozdíly ve zprávû o tom, co

tito muÏi vidûli a sly‰eli pfii záÏitku, kter˘ se stal Pavlovi, jak je

to zaznamenáno ve Skutcích 9:7 a 22:9 (viz PJS, Skutkové 9:7). 

Studium písem
Pfii studiu SkutkÛ 8–9 proveìte ãinnosti A–C. 

·imon kouzelník

KvÛli pronásledovatelÛm podobn˘m Saulovi ãelili ãlenové Církve

velkému pronásledování a museli z Jeruzaléma utéci. Filip utekl

do Samafií, kde se setkal se ·imonem kouzelníkem. Projdûte si

Skutky 8:1–24 a odpovûzte na tyto otázky: 

1. Co si lidé mysleli o ·imonovi pfied Filipov˘m pfiíchodem? 

2. Odkud podle jejich názoru ·imonova moc pocházela? 

3. Co si ·imon myslel o Filipovû poselství? 

4. Proã ‰li Petr a Jan do Samafií? (Viz oddíl „Porozumûní písmÛm“

t˘kající se SkutkÛ 8:14–17.) 

5. Co chtûl ·imon od Petra? 

6. âemu Petr uãil ·imona ohlednû knûÏství? 

Filip a Moufienín

Filip pouÏíval knûÏství ãasto na sv˘ch cestách. KdyÏ vidûl

Moufienína (Etiopana), jak se snaÏí porozumût písmÛm, pfiibûhl

k nûmu a kázal mu evangelium pokání. V Nauce a smlouvách

13 se dozvídáme, Ïe Aronovo knûÏství drÏí klíãe, neboli moc,

B

A

Té cesty které muÏe neb Ïe-
ny (v. 2) – Kohokoli, kdo vûfií

v JeÏí‰e Krista

Proti ostnÛm se zpûãovati
(v. 5) – Bojovat proti nabádá-

ním Ducha

Nádoba vyvolená (v. 15) –

Osoba pfiedustanovená pro

zvlá‰tní sluÏbu

Pfiitovary‰iti (v. 26) – Pfiipojit se

Pravû se b˘ti... velik˘m (v. 9) –

Prohla‰oval se za v˘jimeãného

V Ïluãi hofikosti (v. 23) – Pln˘

hofikosti; velmi zlovoln˘

V svazku nepravosti (v. 23) –

Spoutan˘ nepravostí, hfiíchem

Kle‰tûnec (v. 27) –

DÛvûryhodn˘ sluÏebník
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1) k pfiijetí sluÏby andûlÛ, 2) ke kázání evangelia pokání a 3) ke

kfitu ponofiením na odpu‰tûní hfiíchÛ. Pfieãtûte si Skutky 8:26–40

a zapi‰te si do se‰itu, jak Filip pouÏil kaÏdou z v˘‰e popsan˘ch

mocí. 

„Sauli, proã mi se protiví‰?“ 

Ve Skutcích 9:1–31 je zaznamenán pfiíbûh Saulova zázraãného

obrácení na cestû do Dama‰ku a poãátek jeho misionáfiského

pÛsobení. Nûkolik událostí nám pomáhá porozumût tomu,

proã Saul (kter˘ se stal Pavlem) byl po tomto záÏitku tak

oddan˘ evangeliu. 

1. Na základû toho, co jste si pfieãetli ve Skutcích 9, popi‰te kaÏ-

dou událost, která je znázornûna na obrázku. 

2. ShrÀte v jednom odstavci, co se v této kapitole dozvídáme o

Saulovi a o Pánovû trpûlivosti s Jeho dûtmi, zvlá‰tû s tûmi,

které chtûjí dûlat to, co je správné. 

Od doby MojÏí‰ovy se velmi peãlivû rozli‰ovalo mezi BoÏím
lidem smlouvy a ostatními lidmi. Îidé vûfiili, Ïe jedin˘ zpÛsob,
jak˘m se pohan (ten, kter˘ se nenarodil jako Izraelita) mÛÏe
stát pro Boha hodn˘m pfiijetí, je ten, Ïe se tento ãlovûk musí
nejprve stát Îidem tím, Ïe se podrobí v‰em obfiadÛm a poÏ-
adavkÛm zákona MojÏí‰ova. 

Petr mûl dva záÏitky, které zásadnû zmûnily církevní zvyk-
losti i tisícileté Ïidovské tradice. Skrze vidûní poznal, Ïe BÛh
vskutku nikomu nestraní (viz Skutkové 10:34). Petr pak zaÏil
pozoruhodné setkání s nûkolika oddan˘mi pohany. Zdá se,
Ïe do té doby v‰ichni ti, ktefií vstoupili do Církve, byli buì
Îidé, nebo pohané, ktefií se jiÏ dfiíve obrátili na Ïidovskou
víru. Petr mohl uãit druhé, Ïe zákon MojÏí‰Ûv byl zcela na-
plnûn a Ïe pohané mohou vstupovat do Církve pfiímo, aniÏ
by se nejprve museli stát Îidy. 

Skutkové 10
Evangelium je pro kaÏdého

C

Porozumûní písmÛm

Skutkové 10

Poãítání ãasu v JeÏí‰ovû dobû

Skutkové 10 – Novodobá paralela
Petrovo vidûní, v nûmÏ se dozvídá, Ïe BÛh „není pfiijímaã osob“

(Skutkové 10:34), pfiineslo do Církve velkou zmûnu. Poprvé byli

pohané pokfitûni do Církve, aniÏ by se bral ohled na poÏadavky

zákona MojÏí‰ova. Toto napomohlo tomu, Ïe Církev rychle rost-

la mezi v‰emi lidmi, nejen mezi Îidy. 

K podobné situaci do‰lo i v novodobé Církvi. JiÏ od starozákon-

ních dob Nebesk˘ Otec omezoval právo na to, kdo mÛÏe b˘t

nositelem knûÏství. V Abrahamovû dobû bylo právo mít knûÏství

patriarchální, coÏ znamená, Ïe se pfiená‰elo z otce na syna (viz

NaS 107:40; Abraham 1:2–4, 26–27). V MojÏí‰ovû dobû bylo

Melchisedechovo knûÏství Izraeli odÀato a nositeli Aronova

knûÏství byli pouze ti, ktefií pocházeli z kmene Léví (viz Numeri

18:6–8). KdyÏ bylo v posledních dnech znovuzfiízeno evangelium,

bylo znovuzfiízeno i Melchisedechovo knûÏství, a právo b˘t no-

sitelem tohoto knûÏství bylo dáno mnoh˘m, ktefií z domu

Izraele nebyli. 

V ãervnu 1978 Pán zjevil presidentu Spenceru W. Kimballovi, Ïe

pfii‰el ãas, kdy „v‰ichni zpÛsobilí muÏ‰tí ãlenové Církve mohou

b˘t vysvûceni ke knûÏství bez ohledu na rasu nebo barvu pleti“.

(Oficiální prohlá‰ení 2.) Pán znovu pomohl Církvi pfiinést evan-

gelium v‰em dûtem Nebeského Otce, aÈ jiÏ Ïijí kdekoli. 

Studium písem
Pfii studiu SkutkÛ 10 proveìte ãinnost A nebo B. 

Tisícilet˘ zákon a tradice ukonãeny
zjevením

Po pfieãtení SkutkÛ 10 si zapi‰te zápis do deníku o tom, co Petr

proÏil, jako kdybyste to proÏili na jeho místû. Pfiedstavte si, jaké

by to bylo pfiijmout zjevení, které ukonãilo praktikování zákona

MojÏí‰ova, kter˘ se dodrÏoval po mnoho generací. NezapomeÀte

popsat níÏe uvedené události a také to, co si o nich Petr asi myslel:

• Petrovo vidûní (viz v. 9–16) 

• Korneliovo vidûní (viz v. 1–8) 

• Petrovo setkání s pohany (viz v. 17–48) 

Vysvûtlete, proã byla tato událost tak pfiekvapivá (viz úvod ke

SkutkÛm 10). 

A

AlmuÏny (v. 4) – Dary chud˘m

11 12 1
2
3

4
567

8
9
10

·está hodina

Devátá
hodina

Tfietí
hodina 

Dvanáctá hodina

Okolo hodiny ‰esté (v. 9) –

Kolem poledne

Pfiipadlo na nûj mysli vy-
trÏení (v. 10) – Pfii‰el na nûj

Svat˘ Duch

Obecné nebo neãisté (v. 14) –

Potraviny zakázané

MojÏí‰ov˘m zákonem

Pfiijal je do hospody (v. 23) –

Ubytoval je u sebe

BÛh není pfiijímaã osob (v. 34)

– BÛh nehledí na osobu; niko-

mu nestraní

Obfiezaní vûfiící (v. 45) – Îidé,

ktefií se obrátili na kfiesÈanství 

Setník (v. 1) – ¤ímsk˘ vojen-

sk˘ velitel

V hodinu devátou (v. 3) –

Kolem 15.00
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Petrovo vidûní o velkém prostûradle

Nakreslete obrázek Petrova vidûní o velkém prostûradle nebo

seznam neãist˘ch zvífiat, které Petr pravdûpodobnû vidûl.

Informace o neãist˘ch zvífiatech najdete v Leviticu 11. 

Jako ãlenové Církve JeÏí‰e Krista Svat˘ch posledních dnÛ
jsme kfiesÈané. Víme, Ïe JeÏí‰ Kristus je hlavou této Církve.
Víme, Ïe je na‰ím Spasitelem a Vykupitelem. Jako kfiesÈané
se snaÏíme následovat ve v‰em Jeho pfiíklad. 

Ve Skutcích 11–12 se pí‰e o tom, jak JeÏí‰ Kristus vedl svou
prvotní Církev zjevením a jak Ïehnal Svat˘m v tûÏk˘ch
dobách. 

Porozumûní písmÛm

Skutkové 11

Skutkové 12

Skutkové 12:1–3, 21–23 – Kter˘ král Heródes? 
V Novém zákonû je zmiÀováno nûkolik HeródesÛ. Král Heródes,

kter˘ Ïil v dobû Kristova narození, byl otcem a dûdeãkem ostat-

ních (viz PrÛvodce k písmÛm, „Heródes“, str. 46). Heródes byl

králem díky svému politickému pfiátelství s ¤ímany. Nebyl to Îid

a Îidé ho nenávidûli kvÛli jeho krutosti. Jakuba zabil Heródes

Agrippa I. – vnuk onoho prvního Heródesa. Tento Heródes

Agrippa I. pronásledovat kfiesÈany, protoÏe se chtûl zavdûãit Ïi-

dovsk˘m vedoucím. Jeho syn, Heródes Agrippa II., naslouchal

Pavlovi, jenÏ ho uãil evangeliu, a neshledal na nûm Ïádnou vinu

(viz Skutkové 25:13–26:32). 

Studium písem
Pfii studiu SkutkÛ 12 proveìte ãinnost A nebo B. 

Prorok oznamuje velkou zmûnu zásad

1. Projdûte si Skutky 11:1–18 a odpovûzte na tyto otázky: 

a) Jak Svatí v Jeruzalémû zareagovali na to, kdyÏ se dozvûdûli,

Ïe se Petr setkal s pohany a pojedl s nimi? 

b) Co Petr fiekl na svou obranu (viz Skutkové 11:4–17)? 

c) Co Svatí udûlali, kdyÏ si vyslechli Petrovo vysvûtlení? 

A

Rozbroj nemal˘ (v. 18) –

Velké znepokojení

Domlouvali se naÀ (v. 2) –

Vyt˘kali mu

Vypravoval jim pofiád (v. 4) –

Vysvûtloval jim po pofiádku

Aby v úmyslu srdce trvali
v Pánu (v. 23) – Aby s oddan˘m

srdcem zÛstávali vûrni Pánu

Po v‰em okr‰lku zemském
(v. 28) – Po celém území

Skutkové 11–12
B˘t kfiesÈanem

B 2. Pfieãtûte si Nauku a smlouvy 21:4–6 a vysvûtlete, proã je ne-

zbytné následovat zjevení, která Pán dává skrze svého proroka.

Andûl pomáhá Petrovi uniknout

Pfiíbûh zazname-

nan˘ ve Skutcích

12:1–19 je pozo-

ruhodn˘. Uveìte

tfii nebo ãtyfii v˘-

znamné události

z tûchto ver‰Û a

vysvûtlete, ãím

vás tyto události

zaujaly. 

V jak˘ch zemích slouÏili misionáfii z va‰í rodiny nebo z va‰í
oblasti? V dne‰ní dobû jsou misionáfii posíláni témûfi kamkoli
na svûtû. Pavel hrál v˘znamnou roli v zaãátcích tohoto celo-
svûtového misionáfiského úsilí. 

Ve Skutcích 13 se pí‰e o tom, jak byl Pavel povolán na svou
první misionáfiskou cestu. S Barnabá‰em opustil Antiochii
a cestovali na Kypr a na území dne‰ního Turecka. Mnozí
Pavlovo poselství pfiijali, ale jiní ho povaÏovali za nepfiítele
a snaÏili se jeho dílo pfiekazit. Navzdory odporu dokázal za-
kládat v‰ude, kudy ‰el, mnoho nov˘ch odboãek Církve. Pavel,
podobnû jako misionáfii, které znáte, slouÏil cel˘m sv˘m
srdcem, aby pfiinesl evangelium lidem ve svûtû. 

Skutkové 13–14
Pavlova první misie

B
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Porozumûní písmÛm

Skutkové 13

Skutkové 14

Studium písem
Pfii studiu SkutkÛ 13–14 proveìte dvû z níÏe uveden˘ch ãinností

(A–D). 

Pavlova misie zaãíná

Pfieãtûte si Skutky 13:1–5 a odpovûzte na tyto otázky: 

1. Jak byl Pavel (Saul) povolán na misii? 

2. Kdo byl povolán slouÏit s Pavlem? 

3. Jak se na tuto situaci vztahuje pát˘ ãlánek víry? 

V˘uka ve ‰kole (synagoze) 

Pavel v Antiochii pouÏil k v˘uce evangelia tent˘Ï pfiístup, jak˘

pouÏil na vût‰inû míst bûhem své první misie. Pfii ãtení SkutkÛ

13:14–52 si do se‰itu zapi‰te odpovûdi na tyto otázky: 

1. Kam ‰el Pavel nejdfiíve,

kdyÏ chtûl uãit evange-

liu v Antiochii? 

2. Proã Pavel pfiipomínal

lidem historii IzraelitÛ?

(Viz Skutkové 13:16–22.) 

3. Jak lze reakci lidí

v Antiochii porovnat

s tím, jak lidé reagují na

misionáfie v dne‰ní dobû? 

B

A

ZdráÏdili mysli pohanÛ (v. 2)

– Po‰tvali pohany

Jupiter, Merkuriá‰ (v. 12) –

Dva fale‰ní bohové v fiímské

mytologii

Spokojili (v. 18) – Upokojili

Oddûlte (v. 2) – Ustanovte

pro misii

Poru‰ení (v. 35–37) – Rozklad

tûla

Ospravedlnûni b˘ti (v. 39) –

Získat odpu‰tûní, b˘t shledá-

ni nevinn˘mi

Trvali (v. 43) – Setrvávali

SouÏení a království BoÏí

Pavel fiekl, Ïe do království BoÏího vcházíme pouze skrze mnohá

souÏení (viz Skutkové 14:22). Porovnejte to, co se stalo Pavlovi

ve Skutcích 14:6–18, s tím, co se mu stalo ve ver‰ích 19–21. Jak

jsou tyto události pfiíkladem toho, co Pavel fiekl ve ver‰i 22? 

Cestujte s Pavlem

Do se‰itu si pfiekreslete níÏe uvedenou mapu. Oznaãte místa,

která Pavel nav‰tívil pfii své první misii, a pomocí ‰ipek znázor-

nûte jeho putování. Potfiebujete-li pomoc, podívejte se na mapu

13 v oddíle Biblické mapy (v trojkombinaci). 

Mají nûkdy ãlenové Církve zmatek ohlednû toho, jaká je
správná nauka Církve? Ve Skutcích 15 ãteme o tom, Ïe
k takové situaci do‰lo v prvotní Církvi. Mnozí Îidé, ktefií
vstoupili do Církve, se domnívali, Ïe zákon MojÏí‰Ûv a ob-
fiad obfiízky je nutné stále dodrÏovat. Dokonce oãekávali, Ïe
pohané, ktefií se chtûli stát kfiesÈany, se mají tûmito Ïidov-
sk˘mi zvyky fiídit. Pfii ãtení této kapitoly si v‰imnûte, jak
byly neshody t˘kající se nauky v Církvi vyfie‰eny. Znáte
nûjaké novodobé pfiíklady vyfie‰ení naukov˘ch sporÛ? 

Porozumûní písmÛm

Skutkové 15

RÛznici (v. 2) – Spor, neshodu

Ostatkové toho lidu (v. 17) –

Ostatní, zb˘vající lidé

AÈ se zdrÏují od po‰kvrn
modl (v. 20) – AÈ se vyh˘bají

modlosluÏbû

Za nûkter˘ ãas (v. 33) –

Nûjakou dobu

Tuh˘ odpor (v. 39) – Ostr˘ spor

Skutkové 15
Jeruzalémská konference

Skutkové 
13:5

S¯
R

IE

Stfiedozemní mofie

GALACIE

Skutkové 13:4

Skutkové 13:6

Skutkové 13:13

Skutkové 13:14

Skutkové 13:51
Skutkové 14:8

Skutkové 14:20

KYPR

KAPPADOCIE

PAMFYLIE

CIL
IC

IE

D

C
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Skutkové 15:1–5 – Îidov‰tí kfiesÈané a pohan‰tí
kfiesÈané
Jak jste se dozvûdûli z evangelií, farizeové byli Îidé, ktefií striktnû

dodrÏovali zákon MojÏí‰Ûv a ustanovení (tradice) star‰ích (viz

úvod k Matou‰ovi 12 v této studijní pfiíruãce, str. 20). KdyÏ se

nûktefií tito farizeové obrátili na evangelium JeÏí‰e Krista, chtûli

dodrÏovat své tradice a domnívali se, Ïe kaÏd˘, kdo vstoupí do

Církve, vãetnû pohanÛ, má ãinit totéÏ. 

Pavel si uvûdomoval, Ïe toto není správné, protoÏe zákon

MojÏí‰Ûv, vãetnû poÏadavku obfiízky, se naplnil v JeÏí‰i Kristu

(viz Luká‰ 24:44; 3. Nefi 15:4–5). Po Ïidovsk˘ch kfiesÈanech ani

po pohansk˘ch kfiesÈanech nebylo jiÏ poÏadováno, aby Ïili podle

niÏ‰ího zákona. Rozdíln˘ názor Pavla a Ïidovsk˘ch kfiesÈanÛ

zpÛsobil v Církvi neshody, které mohly vyfie‰it pouze apo‰tolové

na konferenci Církve. 

Na konferenci Petr vysvûtlil, Ïe Pán mu zjevil, Ïe pohan‰tí vûfiící

jsou pro Boha hodni pfiijetí, aniÏ by museli dodrÏovat nafiízení

zákona MojÏí‰ova (viz Skutkové 10). Rada se rozhodla vyÏadovat

poslu‰nost pouze ãásti starého zákona, vãetnû toho, co bránilo

lidem upadnout do modlosluÏebnictví. V‰imnûte si postupu,

kter˘m byl tento problém vyfie‰en: 

• Vedoucí Církve se se‰li v radû, aby problém zváÏili (viz

Skutkové 15:1–6). 

• Prorok a president Církve vysvûtlil, co Pán ohlednû tohoto

tématu zjevil (viz v. 7–11). 

• Ostatní církevní vedoucí vyjádfiili podporu radû presidenta a

potvrdili, Ïe odpovûì pfii‰la od Boha (viz v. 12–20). 

• Rozhodnutí rady bylo posláno ostatním ãlenÛm (viz v. 22–31). 

Novodob˘m pfiíkladem tohoto církevního postupu jsou dvû ofi-

ciální prohlá‰ení (zaznamenaná za 138. oddílem NaS). 

Studium písem
Pfii studiu SkutkÛ 15 proveìte ãinnost A nebo B. 

¤e‰ení naukov˘ch neshod

Ve Skutcích 15 je zaznamenán pfiíklad toho, jak se v Pánovû

Církvi fie‰í naukové neshody (viz oddíl „Porozumûní písmÛm“

t˘kající se SkutkÛ 15:1–5). Pfieãtûte si níÏe uvedené otázky

ohlednû fie‰ení neshod a odpovûdi si zapi‰te do se‰itu: 

1. âeho se t˘kala neshoda popsaná ve Skutcích 15? Za k˘m lidé

‰li, aby získali odpovûì?

2. Kdo odpovûdûl na tuto otázku jako první? Jaké bylo jeho po-

volání v Církvi? (Viz Matou‰ 16:16–19.) Jak vûdûl, Ïe BÛh pfii-

jímá pohany, ktefií uvûfiili a ãinili pokání, a nepoÏaduje po

nich, aby Ïili podle zákona MojÏí‰ova? (Viz Skutkové 10.) 

3. Jací dal‰í vedoucí Církve promluvili? Vyjádfiili svÛj souhlas ãi

nesouhlas? (Viz Skutkové 15:12–22.) 

4. Jak se ostatní ãlenové Církve dozvûdûli o odpovûdi na tuto

neshodu? (Viz Skutkové 15:22–31.) 

5. Jaké máme pfiíklady tohoto postupu v dne‰ní Církvi? 

Kulturní odli‰nosti v celosvûtové Církvi

Spor t˘kající se obfiízky a zákona MojÏí‰ova zaznamenan˘ ve

Skutcích 15 nebyl jen sporem ohlednû nauky, ale také konfliktem

mezi rÛzn˘mi kulturami a tradicemi. Pohané, které Pavel obrátil,

pocházeli z mnoha rÛzn˘ch zemích, a jejich tradice se velmi li‰ily

od tûch Ïidovsk˘ch. Star‰í Richard G. Scott, ãlen Kvora dvanácti

apo‰tolÛ, fiekl: 

B

A

„Úcta k etnickému, kulturnímu nebo národnímu dûdictví mÛÏe

b˘t velmi dobrá a prospû‰ná, mÛÏe ale také uchovávat Ïivotní

styly, kter˘ch se mají oddaní Svatí posledních dnÛ vzdát... 

[President Howard W. Hunter fiekl]: ,Doporuãuji vám, abyste

nejvy‰‰í prioritu kladli svému ãlenství v Církvi JeÏí‰e Krista.

Pomûfiujte v‰e, o co vás kdokoli Ïádá, aÈ jiÏ to je z va‰í rodiny,

nûkdo blízk˘, vá‰ kulturní odkaz nebo zdûdûné tradice – pomû-

fiujte v‰e tím, ãemu uãil Spasitel. Pokud nûkde naleznete od to-

hoto uãení odchylku, danou záleÏitost odloÏte a nevûnujte se jí.

Nepfiinese vám ‰tûstí.‘ (Prepare Yourself [broÏurka, 1996], 1–2).“

(Liahona, ãervenec 1998, 88.) 

Pfiem˘‰lejte o nûjaké zvyklosti, která mÛÏe b˘t dÛleÏitá pro ãleny

Církve z jedné zemû, a pro ãleny Církve z jiné zemû jiÏ nikoli.

Popi‰te tuto zvyklost a vysvûtlete, co by podle vás s tím mûl ãlovûk

udûlat na základû toho, co fiekl president Hunter a star‰í Scott. 

S jak˘mi problémy se mohou lidé setkat pfii náv‰tûvû cizí ze-
mû? V dne‰ní dobû máme mnoho moderních vymoÏeností,
díky nimÏ je cestování mnohem snaz‰í neÏ pfied pouh˘mi
padesáti lety. Pfiedstavte si, s jak˘mi tûÏkostmi se musel po-
t˘kat cestující v roce 50 po Kr. Ve Skutcích 15:40–18:22
ãteme o prÛbûhu Pavlovy druhé misionáfiské cesty. Pfii ‰ífiení
evangelia ochotnû sná‰el nebezpeãí spojená s cestováním,
pronásledování a mnohé dal‰í pfiekáÏky. Biblická mapa 13
znázorÀuje, kam Pavel putoval bûhem této druhé misie. Pfii
ãtení SkutkÛ 16 pfiem˘‰lejte o tom, jak lze Pavlovy záÏitky
pfiipodobnit záÏitkÛm, které mají misionáfii v dne‰ní dobû. 

Skutkové 16
Pavel vyráÏí na svou 

druhou misii
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Porozumûní písmÛm

Skutkové 16

Studium písem
Pfii studiu SkutkÛ 16 proveìte ãinnost A nebo B. 

Pavlova misie do Filippis

Projdûte si Skutky 16:6–15 a sefiaìte níÏe uvedené události v tom

pofiadí, v jakém jsou popsány v tûchto ver‰ích: 

• Pavel cestoval do Filippis.

• Pavel potkal Timotea. 

• Duch Pavlovi nedovolil, aby kázal v urãit˘ch oblastech. 

• Pavel vidûl ve vidûní muÏe z Macedonie. 

• Pavel potkal Lydii. 

Vyprávûjte pfiíbûh o Pavlovi a vû‰tkyni

Ve Skutcích 16 se vypráví pfiíbûh o Pavlovû misionáfiské náv‰tûvû

mûsta Filippis. Vyprávûjte tento pfiíbûh vlastními slovy a pouÏijte

pfiitom odpovûdi na tyto otázky: 

1. Proã ‰el Pavel do mûsta

Filippis v Macedonii? 

2. Kdo byla Lydia? 

3. Proã Pavel nechtûl, aby vû‰t-

kynû svûdãila o tom, Ïe on a

Sílas jsou „sluÏebníci Boha

nejvy‰‰ího“? 

4. Proã byli Pavel a Sílas uvrÏeni

do vûzení? Co poté udûlali? 

5. Proã se nechal stráÏn˘ Ïaláfie

pokfitít? 

Pokusili jste se nûkdy podûlit o své svûdectví ohlednû
Nebeského Otce s nûk˘m, kdo v Nûho vÛbec nevûfiil? Bylo
pro vás tûÏké vyjádfiit to, co víte, tak, aby tomu ten ãlovûk
rozumûl? Pavel proÏil nûco podobného, kdyÏ se ve starovû-
kém ¤ecku snaÏil uãit druhé, Ïe jsme potomci BoÏí. Tito
lidé vûfiili v mnoho bohÛ, ale nevûdûli nic o Otci v nebi.
V‰imnûte si, jak Pavel pouÏil to, ãemu rozumûli, aby je
mohl uãit tomu, ãemu nerozumûli. 

Skutkové 17–18
„Rodina... BoÏí jsouce“ 

B

A

Nedal jim Duch (v. 7) – Duch

je nenechal

Pfiinutila (v. 15) – Pfiemluvila

Ducha vû‰tího (v. 16) – Zlého

ducha pfiedpovídání budouc-

nosti

Porozumûní písmÛm

Skutkové 17

Skutkové 17:18 – „Z EpikureÛ a Stoick˘ch mudrcÛ“ 
Epikurejci a stoikové pfiedstavovali dvû skupiny filozofÛ ve sta-

rovûkém ¤ecku. Epikurejci se domnívali, Ïe svût vznikl náhodou

a Ïe pokud bohové existují, o ãlovûka se nestarají, ani nezajímají.

Nejvy‰‰ím Ïivotním cílem bylo podle nich usilovat o potû‰ení a

vyh˘bat se zármutku a bolesti. 

Stoikové vûfiili v boÏskou moc, která stvofiila a uspofiádala vesmír

a poté stanovila nemûnná pravidla, podle kter˘ch se Ïivot fiídí.

Uãili, Ïe osobní lidské potfieby nejsou dÛleÏité a Ïe zodpovûd-

ností ãlovûka je pfiijmout svÛj Ïivotní osud. Stoikové také vûfiili,

Ïe skuteãné je pouze to, co lze poznat fyzick˘mi smysly. 

Skutkové 17:22–31 – Pavel svûdãí o Bohu nebes
Pavel svûdãil o tom, Ïe BÛh se li‰í od model v nûkolika bodech: 

• BÛh stvofiil v‰e v nebi i na zemi. 

• Boha nelze omezit na sochu nebo stavbu, kterou vyrobili lidé. 

• Je Stvofiitelem v‰ech lidí a v‰ichni lidé jsou bratfii. 

• On rozhoduje, kdy a kde lidé budou Ïít. 

• Není nûjakou sochou z kamene nebo z kovu; je na‰ím Otcem

a my jsme doslova Jeho dûti. 

• Pfiikazuje nám, abychom Ho hledali, ãinili pokání a dodrÏo-

vali Jeho pfiikázání. 

• Jednoho dne bude soudit celé lidstvo. 

Otvíral a pfiedkládal (v. 3) –

Vysvûtloval a ukazoval; uãil

Îen znamenit˘ch nemalo
(v. 4) – Nemálo pfiedních Ïen

ZaÏÏeni byv‰e závistí (v. 5) –

Zmocnila se jich závist

Pfiijav‰e dosti uãinûní (v. 9) –

Pfiijali záruku

V ‰kole... i na rynku (v. 17) –

V synagoze i na trÏi‰ti

Îváã (v. 18) – Îvanil

PfiídrÏíce se ho (v. 34) –

Pfiipojili se k nûmu
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Skutkové 18

Studium písem
Pfii studiu SkutkÛ 17–18 proveìte níÏe uvedenou ãinnost. 

Pavel uãí o neznámém bohu

KdyÏ Pavel pfii‰el do Atén, zjistil, Ïe ¤ekové – zvlá‰tû epikurejci

a stoikové – jsou otevfiení nov˘m my‰lenkám. Pavel jim kázal o

jejich neznámém bohovi a uãil je o jediném pravém Bohu nebes

(viz Skutkové 17:16–31). 

1. Po pfieãtení oddílu „Porozumûní písem“ t˘kajícího se SkutkÛ

17 popi‰te, jak pravdy, kter˘m Pavel uãil ve svém kázání,

uvedly na pravou míru nûkteré nepravdivé názory, které jsou

zde popsány. 

2. Jaké nepravdivé názory, které mají nûktefií lidé v dne‰ní dobû,

lze uvést na pravou míru díky správnému pochopení toho,

jak˘ BÛh skuteãnû je? 

Pfiem˘‰leli jste nûkdy nad tím, jak Nebesk˘ Otec pohlíÏí na
ty, ktefií kfití a provádûjí dal‰í obfiady v Jeho jménu, aniÏ by
mûli správnou knûÏskou pravomoc? Je rozdíl mezi tûmi, které
povolává BÛh, a tûmi, ktefií se povolávají sami? Ve Skutcích
18:23–21:17 se ukazuje, jak zfiejmé byly tyto rozdíly bûhem
Pavlovy tfietí misionáfiské cesty, kdy nav‰tívil Efezus,
¤ecko, Milétus a dal‰í místa. 

Skutkové 19–20
KnûÏská pravomoc a 

Pavlova tfietí misionáfiská cesta

A

Vyraziv prach z roucha (v. 6)

– Setfiásl si prach z plá‰tû

Vroucího ducha (v. 25) –

Horliv˘

Porozumûní písmÛm

Skutkové 19

Skutkové 20

Skutkové 19:23–41 – Poboufiení zlatníkÛ
V‰imnûte si toho, jak˘ úãinek mûlo Pavlovo kázání v Efezu. KdyÏ

nûktefií pohané vyslechli Pavlovo poselství a pfiijali ho, vzdali se

svého modlosluÏebnictví. ProtoÏe jiÏ neuctívali v chrámu Diány,

pfiestali si kupovat so‰ky této bohynû, jejíÏ v˘robou se Ïivili

Demetrius a ostatní zlatníci. Zlatníci se zaãali proti kfiesÈanÛm

boufiit, pfiiãemÏ tvrdili, Ïe bojují za ãest své fale‰né bohynû, ale

ve skuteãnosti doufali, Ïe znovu obnoví zdroj svého bohatství. 

Skutkové 20:28–30 – Pavel prorokuje o odpadlictví
Pavel si uvûdomoval, Ïe následkem nespravedlivosti lidí dojde

k odpadlictví. Star‰í James E. Talmage napsal: „Neãlenové si

chtûli získat pfiízeÀ Svat˘ch ve snaze sobecky nûco získat – tito

vlci ve‰li mezi stádo a ne‰etfiili ho – ale také hrozily rozkoly a

roz‰tûpení; a k tûmto roz‰tûpením do‰lo skrze ty, ktefií byli tehdy

pfiítomni – skrze lidi, ktefií usilovali o vedoucí pozice a zakládali

své vlastní nauky a odvádûli tak uãedníky od Církve a pfiitahovali

je k sobû.“ (The Great Apostasy [1953], 28.) Dal‰í ver‰e popisující

odpadlictví najdete v Matou‰ovi 24:23–24; Galatsk˘m1:6–8; 2.

Tessalonicensk˘m 2:1–3 a v 2. Petrovû 2:1–3. 

Studium písem
Pfii studiu SkutkÛ 19–20 proveìte jednu z níÏe uveden˘ch

ãinností (A–D). 

Zahrajte si na detektiva

Pavel se setkal s nûkolika uãedníky, ktefií tvrdili, Ïe jiÏ byli po-

kfitûni (viz Skutkové 19:1–7). Poté, co jim poloÏil nûkolik otázek,

zjistil, Ïe potfiebují b˘t pokfitûni znovu. Prostudujte si tyto ver‰e

a urãete, která z níÏe uveden˘ch moÏností nejlépe vysvûtluje,

proã je Pavel pokfitil znovu (viz také NaS 22): 

1. Pavel nevûfiil, Ïe Jan Kfititel mûl pravomoc kfitít. 

2. Tito uãedníci byli sice pokfitûni zpÛsobem, kter˘m kfitil Jan

Kfititel, ale byli pokfitûni nûk˘m, kdo nemûl správnou pravomoc.

3. KdyÏ je Jan pokfitil, zapomnûl jim fiíci o JeÏí‰i Kristu a o

Duchu Svatém, a proto je Pavel pokfitil znovu. 

A

Napomenutí (v. 2) – DÛrazné

povzbuzení

Uãinili jemu zálohy (v. 3) –

Strojili proti nûmu úklady;

spikli se proti nûmu

Neobme‰kal (v. 27) – Neotálel

Pfievrácené vûci (v. 30) –

Nepravdy, zlovolnosti

Kázaní ãinû (v. 9) – Proná‰eli

kázání

KtefiíÏ se s zaklíním obírali
(v. 13) – Ktefií se zab˘vali za-

klínáním (tvrdili, Ïe mají moc

vyhánût zlé duchy) 

Zaklínáme (v. 13) –

Pfiikazujeme

Ktefií se s marn˘mi umûními
obírali (v. 19) – Ktefií se zab˘-

vali magií, ãarodûjnictvím,

kouzelnictvím

Cesta BoÏí (v. 23) – KfiesÈanství

NechaÈ jedni druhé viní
(v. 38) – NechÈ se soudí
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Proã je nezbytná knûÏská pravomoc? 

Projdûte si události, které

Luká‰ zaznamenal ve

Skutcích 19:1–17. Vysvûtlete,

jak Pavlovo jednání dokazuje,

Ïe k vykonávání v‰ech

knûÏsk˘ch obfiadÛ je nutná

knûÏská pravomoc. 

Spal na shromáÏdûní

Ve Skutcích 20:1–12 ãteme o tom, co se stalo mladému muÏi,

kter˘ bûhem Pavlovy fieãi usnul. Kdybyste byli místním noviná-

fiem, co byste do novin napsali o této události? Zamyslete se nad

tím, jak tato událost musela ‰okovat shromáÏdûné ãleny. SvÛj

ãlánek zaloÏte na pravdiv˘ch informacích popsan˘ch v této pasáÏi.

Pavlova fieã na rozlouãenou

KdyÏ misionáfii odjíÏdûjí z oblasti, ve které na misii slouÏili, louãí

se s lidmi, se kter˘mi pracovali, které uãili evangeliu a které si

zamilovali. Pavlova fieã na rozlouãenou k tûm, které opou‰tûl, se

od obvyklého rozlouãení v nûãem li‰ila. 

1. Pfieãtûte si Skutky 20:17–38 a popi‰te, ãím se Pavlova fieã na

rozlouãenou li‰ila od jin˘ch misionáfisk˘ch rozluãek. 

2. Vyberte alespoÀ dvû zásady, o nichÏ se Pavel v tûchto ver‰ích

zmínil a které na vás zapÛsobily, a vysvûtlete, proã jste je

vybrali. 

3. Vyberte církevní píseÀ, která by se hodila k takové rozluãce,

a vysvûtlete, proã jste vybrali zrovna tuto. 

Jednou z nejtûÏ‰ích vûcí, které se musíme nauãit ve smrtel-
nosti, je to, Ïe sluÏba v království BoÏím není vÏdy snadná.
Dokonce i ti nejvûrnûj‰í BoÏí sluÏebníci musejí sná‰et tûÏ-
kosti a zkou‰ky. Pavel toho pro JeÏí‰e Krista vytrpûl hodnû.
Po svém návratu do Jeruzaléma – poté, co se vrátil ze své
tfietí misionáfiské cesty – ho fiím‰tí pfiedstavitelé zatkli a nû-
kolik let vûznili. Bûhem celé oné doby mu Pán pomáhal a
ochraÀoval ho a dal mu pfiíleÏitost kázat evangelium pfied
králi a vladafii. 

Skutkové 21–23
Pavel je zatãen v Jeruzalémû

D

C

B Porozumûní písmÛm

Skutkové 21

Skutkové 22

Skutkové 23

Skutkové 23:24–35 – Kdo byl Felix? 
Antonius Felix byl ¤íman, kter˘ byl dosazen jako místodrÏitel jud-

ské provincie. Jeho ústfiedí se nacházelo v Cesareji. Jeho manÏel-

ka Druzilla (viz Skutkové 24:24) byla dcerou Heródesa Agrippy I.

Felixe pak vystfiídal Porcius Festus (viz Skutkové 24:27). 

Rozvaliny mûsta Cesarea

Studium písem
Pfii studiu SkutkÛ 21–23 proveìte ãinnosti B a D a poté jednu

dal‰í z ãinností (A, C nebo E). 

PavlÛv návrat do Jeruzaléma

Území, kter˘m Pavel cestoval,

bylo dobyto ¤ímany, a to bylo

do jisté míry poÏehnáním.

¤ímská fií‰e s sebou pfiinesla

vynucen˘ mír, díky kterému

bylo cestování bezpeãnûj‰í.

¤ímané také stavûli lep‰í silni-

ce, ãímÏ bylo snaz‰í cestovat.

Pfiesto bylo cestování v Pavlovû

dobû mnohem obtíÏnûj‰í neÏ

dnes. AÈ jiÏ Pavel cestoval pû‰-

ky nebo po mofii, jeho cesty obvykle trvaly t˘dny, nebo dokonce

mûsíce, a jeho zpáteãní cesta do Jeruzaléma nebyla v˘jimkou. 

Cestou do Jeruzaléma se Pavel zastavoval, aby nav‰tívil odboãky

Církve. NíÏe je uveden seznam míst, o nichÏ se pí‰e ve Skutcích

A

Stûna zbílená (v. 3) – Zeì, kte-

rá byla natfiena, aby vypadala

ãistû; symbolicky vyjádfieno ti,

ktefií pfiedstírali, Ïe jsou dobfií,

ale uvnitfi byli zlí

Rozdvojilo se mnoÏství (v. 7)

– ShromáÏdûní lidé se roz-

dûlili

Tato cesta (v. 4) – KfiesÈanství

U vytrÏení mysli (v. 17) –

Unesen Duchem

Ostfiíhal (v. 20) – Hlídal

Metali roucha (v. 23) – Roztrhli

si plá‰È na znamení hnûvu

Vydadí (v. 11) – Vydají

Mají slib na sobû (v. 23) –

Vzali na sebe slib, aby proje-

vili oddanost Bohu

Do vojska (v. 34) – Do pev-

nosti
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21. Mûjte na pamûti, jak˘m zpÛsobem Pavel cestoval, a zapi‰te

si do se‰itu, kolik asi kilometrÛ musel urazit od jednoho mûsta

k dal‰ímu (viz biblická mapa 13). 

1. Rodos

2. Cyprus (Kypr) 

3. T˘rus

4. Ptolemais

5. Cesarea

6. Jeruzalém

Agabus prorokuje o Pavlovi

Jist˘ ãlen Církve, kter˘ se jmenoval Agabus, mûl ducha proroctví

a pfiedpovûdûl, co se stane Pavlovi v Jeruzalémû. 

1. Projdûte si Skutky 21:10–13 a zapi‰te si, co Agabus prorokoval.

2. Struãnû uveìte, jak na to Pavel zareagoval, a popi‰te, proã

mûl podle vás k tomu Pavel takov˘ postoj. 

3. Jaké pasáÏe v písmu by vám dodaly odvahu a pfiinesly útûchu,

kdyby vás Spasitel poÏádal, abyste obûtovali svÛj Ïivot v Jeho

sluÏbû? 

Pavel je zatãen v Jeruzalémû

Pán ãasto pouÏívá zajímavé zpÛsoby, jak dosáhnout sv˘ch zá-

mûrÛ. Pavel skrze zjevení vûdûl, Ïe bude je‰tû svûdãit v ¤ímû

(viz Skutkové 19:21; 23:11), ale jeho cesta do ¤íma ve skuteãnosti

zaãala zatãením v Jeruzalémû. Projdûte si Skutky 21:27–40, vû-

nujte pfiitom pozornost níÏe uveden˘m prohlá‰ením a rozhod-

nûte, která z nich jsou pravdivá: 

1. Pavel vzal s sebou do chrámu pohana (viz Skutkové 21:29). 

2. Pavel uãil lid, Ïe evangelium nahradilo zákon MojÏí‰Ûv

(viz v. 28). 

3. ¤ímsk˘ voják zachránil Pavlovi Ïivot (viz v. 32). 

4. Pavel a EgypÈan zpÛsobili ve mûstû poboufiení (viz v. 38). 

Pavel svûdãí pfied králi a vladafii

¤ímsk˘ velitel (hejtman) umoÏnil Pavlovi, aby promluvil

k ÎidÛm, ktefií ho napadli. Pavel vyuÏil této pfiíleÏitosti k tomu,

aby se podûlil o svÛj pfiíbûh o obrácení a o své svûdectví. To, o

ãem mluvil, je z vût‰í ãásti podobné tomu, co se pí‰e ve Skutcích

9:1–18. Jaké nové informace se dozvídáme ze SkutkÛ 22:17–21,

které nejsou souãástí pfiíbûhu zaznamenaného ve Skutcích 9? 

D

C

B

V˘hody spojené s fiímsk˘m obãanstvím

¤ím‰tí obãané mûli zvlá‰tní v˘hody, které nebyly dostupné obã-

anÛm zemí, které ¤ímané dobyli. ¤ím‰tí obãané napfiíklad ne-

mohli b˘t potrestáni bez soudu (viz Skutkové 16:37). Také se

mohli odvolat do ¤íma a poÏádat o sly‰ení u císafie (viz Skutkové

25:11). âlovûk se mohl stát fiímsk˘m obãanem narozením (po-

kud jeho rodiãe byli ¤ímané) nebo si mohl obãanství koupit, to

v‰ak bylo velmi nákladné. Pavel byl fiímsk˘m obãanem naroze-

ním, ale dal‰í podrobnosti neznáme. 

1. Pfieãtûte si Skutky 22:24–23:35. Zapi‰te si, v ãem bylo s Pavlem

jednáno jinak, protoÏe byl fiímsk˘m obãanem. 

2. Jakou „cenu“ je tfieba zaplatit, aby se ãlovûk mohl stát obãanem

neboli ãlenem BoÏího království? Jaké v˘hody toto ãlenství

pfiiná‰í? 

KdyÏ se Ïidovsk˘m pfiedstavitelÛm podafiilo pfiimût ¤ímany,
aby ukfiiÏovali JeÏí‰e Krista, domnívali se, Ïe tím uãiní konec
kfiesÈanství. K jejich zdû‰ení „dobré zprávy“ evangelia nejen
pfieÏily, ale ‰ífiily se rychleji neÏ dfiíve. KfiesÈané oslovovali
nenávidûné pohany a slibovali jim spasení skrze JeÏí‰e Krista
podle stejn˘ch zásad, podle kter˘ch mohli spasení získat i
Îidé – aniÏ by museli dodrÏovat zákon MojÏí‰Ûv. Pfii ãtení
SkutkÛ 24–26 vûnujte pozornost tomu, co se Ïidov‰tí ve-
doucí snaÏili udûlat Pavlovi, aby ‰ífiení evangelia zastavili.
Podafiilo se jim to? 

Podobná situace nastala i tehdy, kdy JeÏí‰ Kristus znovuzfií-
dil své evangelium v posledních dnech. KdyÏ ãlenové lÛzy
zabili proroka Josepha Smitha, mysleli si, Ïe tím uãinili konec
znovuzfiízené Církvi, av‰ak jak Joseph Smith prorokoval,
„Ïádná bezboÏná ruka nemÛÏe zastavit pokrok tohoto díla;...
BoÏí pravda pÛjde smûle, vzne‰enû a nezávisle dál, dokud
nepronikne kaÏd˘ svûtadíl, nenav‰tíví kaÏd˘ kraj, nezaplaví
kaÏdou zemi a dokud ji kaÏd˘ neusly‰í, dokud nebude dosa-
Ïeno BoÏích zámûrÛ a velk˘ Jehova nefiekne, Ïe dílo je doko-
náno“. (History of the Church, 4:540.) 

Skutkové 24–26
Pavel ‰ífií evangelium

E
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Porozumûní písmÛm

Skutkové 24

Skutkové 24:27 – Kdo byl Festus? 
Porcius Festus byl ¤íman, kter˘ byl povûfien, aby jako místodrÏící

Judeje nahradil Felixe. 

Skutkové 25

Skutkové 25:13 – Kdo byli král Agrippa a Bernice? 
Král Agrippa, kter˘ je zde zmiÀován, je Heródes Agrippa II.,

syn Heródesa Agrippy I. Bernice byla jeho sestra (viz PrÛvodce

k písmÛm, „Heródes“, str. 46). 

Skutkové 26

Studium písem
Pfii studiu SkutkÛ 24–26 proveìte jednu z níÏe uveden˘ch

ãinností (A–B). 

Sledujte dûní v soudní síni

Ve Skutcích 24 se pí‰e o dvou pfiípadech, kdy byl Pavel pfiedvolán

pfied Felixe. Projdûte si, co níÏe uvedení lidé bûhem tûchto dvou

soudních jednání fiekli a udûlali, a zapi‰te si do se‰itu odpovûdi,

jako kdybyste byli pfiím˘mi svûdky tûchto jednání: 

A

Jsi ty povûdom (v. 3) – Ty zná‰

Nejjist‰í sekta (v. 5) –

NáboÏenská skupina s pfiís-

n˘mi zásadami; farizeové

Proti ostnÛm se zpûãovati
(v. 14) – Bojovat proti nabádá-

ním Ducha

Umûní (v. 24) – Uãenost

Dovesti (v. 7) – Dokázat

Odvolání k císafii (v. 11, 21,

25) – ¤ímsk˘ obãan mûl právo

poÏádat o to, aby byl souzen

pfied císafiem Augustem

S hejtmany a s lidmi nejzna-
menitûj‰ími (v. 23) – S veliteli

a s v˘znaãn˘mi lidmi

Podlé obyãeje pfiívûtivosti své
(v. 4) – S vlídností tobû vlastní

RÛznice (v. 5) – Povstání,

nepokoje

Vedlé (v. 6) – Podle

Kacífiství (v. 14) – Fale‰ná

nauka

OdloÏil jim (v. 22) – Pfiípad

odloÏil

1. Co Tertullus fiekl o Felixovi a o Pavlovi? Co z toho byla pravda?

2. Co bylo podle Pavlov˘ch slov skuteãn˘m dÛvodem jeho

zatãení? 

3. Co z toho, co Pavel fiekl, Felixe vylekalo? 

4. Proã Felix Pavla nepropustil? 

5. Kdo z lidí, které znáte, má odvahu stát si za tím, ãemu vûfií, i

v obtíÏné situaci? Jak si mÛÏete vypûstovat podobnou odvahu? 

„Témûfi bys mne k tomu naklonil,
abych byl kfiesÈanem“ 

1. Projdûte si Skutky 26 a porovnejte rozdílné reakce ¤ímana

Festa a Îida Agrippy na Pavlovo svûdectví. Kter˘ z nich fiekl:

„Témûfi bys mne k tomu naklonil, abych byl kfiesÈanem“? Co

myslíte, proã kaÏd˘ z tûchto muÏÛ reagoval tak, jak reagoval? 

2. Co napfiíklad mÛÏe lidem v dne‰ní dobû bránit v tom, aby plnû

pfiijali pravdu, kdyÏ si ji vyslechnou? 

¤ím‰tí pfiedstavitelé v Judeji si uvûdomovali, Ïe Pavel neu-
dûlal nic ‰patného, a byli naklonûni k tomu, aby ho propus-
tili. Pavel v‰ak poÏadoval, aby byl souzen pfied císafiem, a tak
byl poslán do ¤íma (viz Skutkové 26:31–32). To by se nám
mohlo zdát ne‰Èastné, ale pro Pavla to bylo ve skuteãnosti
poÏehnáním. Kdyby byl v Judeji propu‰tûn na svobodu,
Îidé by se ho i nadále snaÏili zabít. Pán také fiekl Pavlovi,
Ïe bude „svûdãiti i v ¤ímû“. (Skutkové 23:11.) ProtoÏe byl
Pavel poslán do ¤íma jako vûzeÀ fií‰e, byl to pro nûj nejbez-
peãnûj‰í zpÛsob, jak se tam dostat, i kdyÏ cesta byla obtíÏná.
Pavel se ve sluÏbách Pánû setkával s mnoha problémy, ale
bûhem celé cesty do ¤íma mohl také vydávat svûdectví.
V‰imnûte si pfiíleÏitostí, které Pavel mûl a které by se mu
nenaskytly, kdyby cesta byla snaz‰í. 

Pavlova cesta do ¤íma

Sidon
T˘rus

Cesarea
Joppe

PtolemaisStfiedozemní mofie

âerné mofie

CIL
IC

IE

ASIA

Gnidus S¯
R

IE

Jeruzalém

Puteolos

¤ím

Fair Havens

SICÍLIE

Myra

MACEDONIE

CYPRUS 

(KYPR) 

Melita 
(Malta) 

Syrakusis

Regium

EGYPTLIBYE

ACHAIA

Tfii krãmy
AppiÛv rynk

Skutkové 27–28
Pavel svûdãí bûhem 
celé cesty do ¤íma

B
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Porozumûní písmÛm

Skutkové 27

Vûtrové odporní (v. 4) –

Protivítr

PÛst (v. 9) – Den usmífiení

(Jom Kippur) 

Ne‰pornímu... a pÛlnoãním
(v. 12) – Jihozápadnímu... a

severním

Podpásav‰e bárku (v. 17) –

Stáhli loì lany

Uvarovati se (v. 21) –

Vyhnout se

Dvadcíti loktÛ (v. 28) – Asi 36

metrÛ; jeden loket je asi 1,8

metru

Marináfii (v. 30) – Námofiníci

Skutkové 28

Skutkové 28:30 – Poslední roky Pavlova Ïivota
Z jin˘ch zdrojÛ se dozvídáme, Ïe Pavel byl v ¤ímû souzen a po

dvou letech propu‰tûn. Na sv˘ch misionáfisk˘ch cestách nav‰tí-

vil nûkolik dal‰ích míst, moÏná doputoval aÏ do ·panûlska. Asi

po ãtyfiech letech byl znovu zatãen a vzat do ¤íma. Zde zemfiel

muãednickou smrtí, pravdûpodobnû na jafie roku 65 po Kr. (viz

PrÛvodce k písmÛm, „Pavel“, str. 117). 

Studium písem
Pfii studiu SkutkÛ 27–28 proveìte níÏe uvedenou ãinnost. 

Pavel – neúnavn˘ misionáfi

Pavlova cesta do ¤íma byla plná tûÏkostí, ale on je promûnil

v pfiíleÏitosti. 

1. Ve Skutcích 27–28 se pí‰e o tom, jak Pavel vyuÏil mnohé pfiíle-

Ïitosti k tomu, aby uãil druhé a aby jim Ïehnal. Popi‰te kaÏ-

dou tuto pfiíleÏitost do se‰itu a uveìte poÏehnání, která Pavel

a dal‰í obdrÏeli díky Pavlovû vífie a odvaze. 

2. Zamyslete se nad v‰ím tím, co jste se dozvûdûli o apo‰tolu

Pavlovi, a popi‰te jednu jeho vlastnost, která vás zaujala.

Uveìte alespoÀ jeden pfiíklad z Pavlova Ïivota, kter˘ tuto

vlastnost ilustruje. 

3. Co mÛÏete dûlat, abyste tuto vlastnost ve svém Ïivotû lépe

rozvinuli? 

A

Melita (v. 1) – Malta

Je‰tûrka (v. 3) – Zde jedo-

vat˘ had

Nakladli (v. 10) – NaloÏili

Ostfiíhal (v. 16) – Hlídal

Odpírali (v. 19) – Byli proti

Ta sekta (v. 22) – KfiesÈanství,

Církev JeÏí‰e Krista
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Kniha ¤ímanÛm je zaãátkem

ãásti Nového zákona zvaného

Pavlovy epi‰toly. Epi‰tola je

„více neÏ dopis; je to oficiál-

ní uãební nástroj“. (Bible

Dictionary, „epistles“, 667.) Jak

Církev rostla, Pavel psal tyto

epi‰toly Svat˘m v odlehl˘ch

místech, aby jim poskytl radu

a útûchu. Dal‰í informace o

Pavlov˘ch epi‰tolách najdete

v této pfiíruãce v ãásti nazvané

„Pfiehled Nového zákona –

Obsah“ (str. 7) a v PrÛvodci k písmÛm, „Pavlovy epi‰toly“

(str 118–119). 

Kdy byla epi‰tola ¤ímanÛm napsána? 
Apo‰tol Pavel napsal svou epi‰tolu ¤ímanÛm pfied koncem své

tfietí misionáfiské cesty (kolem roku 57–59 po Kr.; pfiibliÏnû 25 let

po vzkfií‰ení JeÏí‰e Krista). V té dobû byl v Korintu a dosud se

nevydal na svou poslední cestu do Jeruzaléma. Dal‰í informace

o epi‰tole ¤ímanÛm najdete v PrÛvodci k písmÛm, „Pavlovy

epi‰toly“ (str. 118). 

Kdo byli ¤ímané, kter˘m Pavel adresoval
svou epi‰tolu? 
¤ím bylo nejvût‰í a hlavní mûsto fiímské fií‰e (viz biblická mapa 8).

Pavel nepsal v‰em ¤ímanÛm, ale ãlenÛm Církve v ¤ímû, ktefií

byli pokfitûni, obdrÏeli dar Ducha Svatého a rozumûli základním

zásadám evangelia. To, o ãem Pavel psal, by bylo tûÏko pocho-

pitelné a matoucí pro lidi, ktefií nejsou ãleny Církve. Kniha

¤ímanÛm je dosud zdrojem naukov˘ch neshod mezi kfiesÈan-

sk˘mi církvemi i v dne‰ní dobû. âlenové Církve JeÏí‰e Krista

Svat˘ch posledních dnÛ v‰ak díky tomu, Ïe mají dar Ducha

Svatého a inspirované vedení dávn˘ch i novodob˘ch prorokÛ,

povaÏují epi‰tolu ¤ímanÛm za drahocennou sbírku nauk evan-

gelia a moudr˘ch rad. 

Nûkteré dÛleÏité nauky v epi‰tole ¤ímanÛm
Tato epi‰tola obsahuje jedny z nejvzácnûj‰ích naukov˘ch pojed-

nání apo‰tola Pavla. Mnohé z toho, o ãem zde Pavel pí‰e, jsou

jeho pfiesvûdãivé argumenty proti Ïidovsk˘m kfiesÈanÛm, ktefií

vûfiili, Ïe je nutné dodrÏovat zákon MojÏí‰Ûv. Uãil, Ïe zákon

MojÏí‰Ûv byl nahrazen zákonem evangelia, a vysvûtlil, Ïe kdyby

se po kaÏdém poÏadovalo dodrÏování úplného zákona, aby mohl

získat BoÏí poÏehnání, pak by tûchto poÏehnání nikdo nedosáhl.

Nikdo, vyjma JeÏí‰e Krista, neÏil, neÏije ani nebude Ïít bezhfií‰-

n˘m Ïivotem. 

Pavel poukázal na to, Ïe jedin˘m zpÛsobem, jak b˘t v souladu

se zákonem (Pavel pouÏívá slovo b˘t ospravedlnûn) je pouÏívat

víru v Pána, ãinit pokání ze sv˘ch hfiíchÛ a snaÏit se dodrÏovat

pfiikázání. Ve své epi‰tole také vydal svûdectví, Ïe skrze moc a

milost JeÏí‰e Krista mÛÏe b˘t kaÏd˘ z nás ãist˘ a zpÛsobil˘ a

mÛÏe se stát spoludûdicem se Spasitelem a obdrÏet v‰e, co má

Nebesk˘ Otec. 

Evangelium JeÏí‰e Krista je cestou, která nás vede k pokoji a
ke ‰tûstí v tomto Ïivotû a k vûãnému Ïivotu s na‰ím Nebesk˘m
Otcem. Satan nás naproti tomu pokou‰í, abychom kráãeli
po cestû, která vede k ne‰tûstí a zniãení. Pavel v ¤ímanÛm
1 popsal tyto odli‰né cesty velmi názornû. Poté odváÏnû
oznámil, kterou cestu si vybral on: „NeboÈ se nestydím za
evangelium Kristovo; moc zajisté BoÏí jest k spasení kaÏdé-
mu vûfiícímu.“ (¤ímanÛm 1:16.) 

Porozumûní písmÛm

¤ímanÛm 1

¤ímanÛm 1:24–32 – „ProtoÏ i BÛh vydal je“ 
KdyÏ lidé zavrhují Boha, BÛh je „vydává“ neboli odevzdává

tomu, aby trpûli trest za své hfiíchy. Toto odevzdání neznamená,

Ïe BÛh své dûti nemiluje, ale ukazuje, Ïe ti, ktefií jsou zlovolní,

opou‰tûjí Boha, takÏe jim BÛh nemÛÏe pomoci. Jak fiekl Pavel, tito

lidé se rozhodli uctívat stvofiení hfiíchu a slouÏit mu, namísto aby

uctívali Stvofiitele a slouÏili Jemu (viz ¤ímanÛm 1:25). „Neãistota“

a „Ïádosti ohavné“, o nichÏ se Pavel zmiÀuje ve ver‰ích 24–27,

se t˘kají hfiíchÛ homosexuality a dal‰ích sexuálních hfiíchÛ. 

Studium písem
Pfii studiu ¤ímanÛm 1 proveìte ãinnosti A a B. 

Mistrovství v písmu – ¤ímanÛm 1:16

Skutky hovofií hlasitûji neÏ slova. Pavel fiekl, Ïe se nestydí za

evangelium JeÏí‰e Krista, a jeho jednání toho bylo dÛkazem.

Star‰í David B. Haight, ãlen Kvora dvanácti apo‰tolÛ, fiekl:

„Apo‰tol Pavel nemûl strach a nikdy nezakolísal ve svém svû-

dectví o JeÏí‰ovi. Díky své vífie a odhodlání se z v˘robce stanÛ

stal uãitel, misionáfi, vedoucí a zakladatel kfiesÈansk˘ch odboãek.

A

Zplozeném z semene
Davidova (v. 3) – Potomek

Davida

Zl˘ch obyãejÛ (v. 29) –

Zlomyslnosti

Smluv nezdrÏeliví (v. 31) –

NedodrÏující smlouvy, nespo-

lehliví

¤ímanÛm 1
„Nestydím [se] za 

evangelium Kristovo“ 

Epi‰tola (S.) Pavla apo‰tola k ¤ímanÛm
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Zcela jistû nebyl zbabûl˘ nebo slab˘. Lidé, ktefií mají velkou víru,

vûdí, co je správné, a jednají podle toho. Jsou neústupní ve svém

odhodlání a oddanosti a jsou schopni sná‰et nesnáze a tûÏkosti.

Pavel vûdûl, co je správné, a vy to víte také. KdyÏ seberete od-

vahu jako Pavel a budete dûlat to, o ãem víte, Ïe je správné, nic,

kromû vás samotn˘ch, nezastaví vá‰ pokrok.“ (Conference

Report, Oct. 1991, 50; nebo Ensign, Nov. 1991, 36–37.) 

Nalistujte si v PrÛvodci 

k písmÛm heslo „Pavel“ (str.

117–118). Zde najdete seznam

odkazÛ na ver‰e, které posky-

tují pfiehled Pavlova Ïivota.

Vyberte si nûkolik tûchto odk-

azÛ a ver‰e si pfieãtûte. Po pfie-

ãtení vybran˘ch ver‰Û si zapi‰te

alespoÀ 5 konkrétních vûcí,

které Pavel udûlal a které podle

vás dokazují, Ïe se za evange-

lium nestydûl. 

Vlastními slovy

Pfieãtûte si oddíl „Porozumûní písmÛm“ t˘kající se ¤ímanÛm

1:24–32. 

1. Pfieãtûte si ¤ímanÛm 1:24–32. 

2. Vypi‰te kaÏd˘ ver‰, kter˘ obsahuje slovní spojení „BÛh je

vydal“. 

3. Vysvûtlete vlastními slovy, co toto slovní spojení znamená

(ver‰e v Mosiá‰ovi 2:36–37 vám mohou pomoci). 

Stalo se vám nûkdy, Ïe jste
nûkoho kritizovali za nûjaké
nesprávné jednání a pozdûji
jste se pfiistihli, Ïe dûláte
totéÏ? Toto byla bûÏná chy-
ba, která se objevovala me-
zi ãleny Církve v Pavlovû
dobû. Vûnujte pozornost
tomu, co Pavel uãil ohlednû
rozdílu mezi tím, jak sou-
díme my, a jak soudí BÛh. 

JeÏí‰ Kristus, spravedliv˘ Soudce

¤ímanÛm 2
BÛh odmûní kaÏdého z nás

podle na‰ich skutkÛ

B

Porozumûní písmÛm

¤ímanÛm 2

¤ímanÛm 2:14–29 – „Nebo ne ten jest Îid, kter˘Ï jest
zjevnû“ 
Pavel uãil Ïidovské kfiesÈany, Ïe pokud mají vnûj‰í známky spra-

vedlivosti (jako napfiíklad obfiízku), nic to neznamená, pokud

v nich nepfieb˘vá duch víry a poslu‰nosti. TotéÏ platí i dnes.

Vnûj‰í známky spravedlivosti (jako napfiíklad náv‰tûva shro-

máÏdûní) nestaãí. V na‰em srdci musí také pfieb˘vat duch víry,

lásky a poslu‰nosti. 

Studium písem
Pfii studiu ¤ímanÛm 2 proveìte níÏe uvedenou ãinnost. 

Vlastními slovy

Zatímco pfiem˘‰líte nad tím, ãemu Pavel uãil ohlednû souzení

druh˘ch a ohlednû toho, jak Pán soudí kaÏdého z nás, pfieãtûte

si ¤ímanÛm 2:1–2, 5–11 a vypi‰te si hlavní my‰lenky, které jsou

zde uvedeny. 

Pavel upozornil Svaté v ¤ímû, Ïe BoÏí soud ãeká na v‰echny
lidi. KaÏd˘, kvÛli své zlovolnosti a neposlu‰nosti, zaostává
za dokonalostí a potfiebuje Spasitele a Vykupitele. JeÏí‰
Kristus je na‰ím Spasitelem. Vykoupil celé lidstvo, abychom
skrze víru v Nûho a skrze opravdové pokání mohli uniknout
zatracení spravedliv˘m a milujícím Bohem. 

Nikdo nedodrÏuje zákon dokonale, a proto my v‰ichni potfiebujeme
Spasitele

¤ímanÛm 3
V‰ichni potfiebují Krista

A

Nekající (v. 5) – Neãinící

pokání

Pravdû nepovolují (v. 8) –

Nefiídí se pravdou
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Porozumûní písmÛm

¤ímanÛm 3

¤ímanÛm 3:12–20 – „Hrob otevfien˘ jest hrdlo jejich“ 
Pavel pomocí znám˘ch pojmÛ vysvûtloval, jak na‰e fieã prozra-

zuje to, jací jsme uvnitfi. Slova „hrob otevfien˘ jest hrdlo jejich“

znamená, Ïe jejich slova dokazují zkaÏenost jejich srdce. Slovní

spojení „jed lít˘ch hadÛ pod rty jejich“ znamená, Ïe jejich fieã

mÛÏe b˘t jedovatá a mÛÏe pÛsobit jim samotn˘m i druh˘m du-

chovní újmu. 

¤ímanÛm 3:23 – Nikdo z nás nemá „slávy BoÏí“ 
My v‰ichni jsme poru‰ili BoÏí zákony, takÏe podle zákona nem-

ÛÏeme b˘t prohlá‰eni ãist˘mi a nevinn˘mi (ospravedlnûn˘mi).

(Viz 1. Janova 1:8.) Zákon nám mÛÏe pouze ukázat, co jsme kde

udûlali ‰patnû. Vzhledem k tomu, Ïe nemáme „slávy BoÏí“

(¤ímanÛm 3:23), nemáme Ïádnou nadûji na spasení vyjma skrze

milost a milosrdenství JeÏí‰e Krista, kter˘ usmífiil na‰e hfiíchy

(viz ¤ímanÛm 3:24–25; 2. Nefi 2:8). 

Studium písem
Pfii studiu ¤ímanÛm 3 proveìte níÏe uvedenou ãinnost. 

Pfiirovnejte ver‰e v písmech
k novodobé radû

Pfieãtûte si ¤ímanÛm 3 a po-

pi‰te, jak ver‰e 10–12 a 20–25

podporují tato slova star‰ího

Russella M. Nelsona, ãlena

Kvora dvanácti apo‰tolÛ:

„Máme se snaÏit porozumût

v˘znamu usmífiení. Abychom

mu v‰ak mohli porozumût,

musíme nejprve porozumût

pádu Adama.“ (Conference

Report, Oct. 1993, 45; nebo

Ensign, Nov. 1993, 33.) 

MÛÏe b˘t uÏiteãné pfieãíst si v˘‰e uveden˘ oddíl „Porozumûní

písmÛm“. 

Zamyslete se na chvíli nad sv˘mi slabostmi. Pfiem˘‰leli jste
nûkdy nad tím, jak byste mohli lépe pfiekonávat poku‰ení,
kter˘m ãelíte? Jak byste mohli prohloubit svÛj vztah s Pánem
a mít vût‰í schopnost Ïít spravedlivû? 

¤ímanÛm 4–5
Víra v JeÏí‰e Krista je 

klíãem k pfiekonání hfiíchu

A

Za smírci (v. 25) – Za obûÈ pro

usmífiení (kvÛli zaplacení za

na‰e hfiíchy) 

Pavel pfiipomnûl Ïidovsk˘m kfiesÈanÛm, Ïe Abraham nemûl
zákon MojÏí‰Ûv, a pfiesto byl pfiíkladem víry a Ïil spravedli-
v˘m Ïivotem. Zákon MojÏí‰Ûv byl dán pozdûji, kvÛli nepo-
slu‰nosti. Dûti Izraele se musely nauãit b˘t poslu‰ny tohoto
zákona, aby jim pak mohl b˘t svûfien zákon vy‰‰í. Pavel uãil,
Ïe v kaÏdé dispensaci je víra v Pána JeÏí‰e Krista, nikoli zákon
MojÏí‰Ûv, klíãem k pfiekonání hfiíchu a ke spravedlivému
Ïivotu. 

Porozumûní písmÛm

¤ímanÛm 4

¤ímanÛm 4:2–5 – Dodateãné poznání díky pfiekladu
Josepha Smitha
Pfieklad Josepha Smitha nám pomáhá porozumût tomu, Ïe kdyÏ

spoléháme na to, Ïe nás spasí na‰e poslu‰nost zákona, dostaneme

pouze to, co získáme vlastním úsilím, a nic víc. Pokud ale budeme

mít víru v Boha a budeme se snaÏit b˘t poslu‰n˘mi, víra nám

bude poãítána za spravedlivost a hfiíchy nám budou odpu‰tûny. 

¤ímanÛm 4:9–12 – Co mûl Pavel na mysli touto diskusí
o obfiízce? 
Slovo obfiízka se zde pouÏívá jako symbol zákona MojÏí‰ova.

Mnozí Îidé se domnívali, Ïe jedinû oni mohou b˘t naz˘váni

spravedliv˘mi, protoÏe jen oni dodrÏují zákon MojÏí‰Ûv. Pavel

jim pfiipomnûl, Ïe BÛh nazval Abrahama spravedliv˘m díky

jeho vífie dlouho pfiedtím, neÏ byl MojÏí‰ovi dán zákon. 

¤ímanÛm 5

¤ímanÛm 5:12–21 – Skrze pfiestoupení jednoho –
skrze spravedlivost jednoho
Skrze pfiestupek jednoho (Adama) do svûta vstoupil hfiích a smrt.

Skrze poslání jiného (JeÏí‰e Krista) mÛÏeme získat dar od Boha

– mÛÏeme b˘t spaseni od hfiíchu a smrti (viz také 1. Korintsk˘m

15:21–22). 

Studium písem
Pfii studiu ¤ímanÛm 4–5 proveìte ãinnosti A a B. 

Abraham – pfiíklady víry

Pavel na pfiíkladu Abrahama vysvûtlil, Ïe víra v Boha je poãát-

kem spravedlivosti. Abraham byl nazván spravedliv˘m je‰tû

pfiedtím, neÏ byl dán zákon MojÏí‰Ûv. Zapi‰te si níÏe uvedené

vûty do se‰itu a pfii ãtení ¤ímanÛm 4:9–25 tyto vûty doplÀte: 

A

DokazujeÈ (v. 8) – Ukazuje

AÏ do zákona (v. 13) – JiÏ

pfiedtím, neÏ byl dán zákon

FigÛra (v. 14) – Pfiedobraz

Ne jako hfiích, tak i milost
(v. 15) – Je rozdíl mezi hfií-

chem a milostí

Z skutkÛ spravedliv uãinûn
(v. 2) – Nesprávn˘ názor, Ïe

ãlovûku staãí pouze dobré

skutky, aby pfiekonal hfiích a

dosáhl spasení
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1. Abraham byl __________ na __________ své víry (viz v. 11). 

2. Abraham získal zaslíbení skrze svou __________ , nikoli skrze

__________ (viz v. 13). 

3. BoÏí zaslíbení pfiicházejí jako __________ díky __________ . Proto

mohou tato zaslíbení získat __________ (viz v. 16). 

4. JeÏí‰ Kristus zemfiel za na‰e __________ a skrze Jeho vzkfií‰ení

jsme __________ (viz v. 25). 

Napi‰te své svûdectví

Po pfieãtení ¤ímanÛm 5:12–21 napi‰te své svûdectví t˘kající se

JeÏí‰e Krista a Jeho role jako va‰eho Spasitele. 

¤ímanÛm 6
„NepanujÏ tedy hfiích

v smrtelném tûle va‰em“ 

B

Pfiedstavte si v duchu novû obráceného, kter˘ je obleãen
v bílém a stojí v kfititelnici. Jak˘mi slovy byste popsali ãlovûka
v takové situaci? 

Apo‰tol Pavel povzbuzoval Svaté, aby odloÏili své hfiíchy, aby
svou du‰i poddali Bohu a aby pfii‰li ke Kristu. Pavlovu radu
mÛÏeme následovat tím, Ïe budeme pouÏívat víru, ãinit po-
kání a uzavírat posvátné smlouvy s Pánem a dodrÏovat je. 

Porozumûní písmÛm

¤ímanÛm 6

¤ímanÛm 6:4 – „Pohfibeni jsme tedy s ním skrze kfiest“
Co to znamená, Ïe „pohfibeni jsme... s ním skrze kfiest“

(¤ímanÛm 6:4)? Star‰í Russell M. Nelson, ãlen Kvora dvanácti

apo‰tolÛ, uãil: „SpasitelÛv dar nesmrtelnosti je dán v‰em, ktefií

kdy Ïili. Av‰ak Jeho dar vûãného Ïivota vyÏaduje ãinit pokání a

b˘t poslu‰en urãit˘ch obfiadÛ a smluv. Základní obfiady evange-

lia symbolizují usmífiení. Kfiest ponofiením je symbolem smrti,

pohfibu a vzkfií‰ení Vykupitele.“ (Conference Report, Oct. 1996,

47; nebo Ensign, Nov. 1996, 35.) 

Studium písem
Pfii studiu ¤ímanÛm 6 proveìte níÏe uvedenou ãinnost. 

Napi‰te si pûtiminutov˘ proslov

Pfiedstavte si, Ïe jste poÏádáni promluvit na kfiestním shromáÏ-

dûní va‰eho mlad‰ího bratra nebo sestry. Dostali jste za úkol

mluvit o symbolickém v˘znamu kfitu. Pomocí informací uvede-

n˘ch v ¤ímanÛm 6 si napi‰te pûtiminutov˘ proslov, kter˘ byste

pronesli na tomto shromáÏdûní. (Ve svém proslovu uveìte ale-

spoÀ tfii ver‰e z písem.) 

V ¤ímanÛm 7 Pavel uãil, Ïe zákon MojÏí‰Ûv se stal nepo-
tfiebn˘m poté, co JeÏí‰ Kristus tento zákon naplnil a pfiinesl
evangelium. Joseph Smith zmûnil ve svém inspirovaném
pfiekladu jednadvacet z pûtadvaceti ver‰Û v této kapitole.
Pfieãtûte si ¤ímanÛm 7:5–27 v pfiekladu Josepha Smitha
v PrÛvodci k písmÛm (str. 218–219). Vûnujte pozornost
ver‰Ûm 13–24, které jsou v Bibli nejasné, protoÏe nebyly
správnû pfieloÏeny. 

¤ímanÛm 7
JeÏí‰ Kristus naplnil 

zákon MojÏí‰Ûv 

A

Díme (v. 1) – Pravíme Pro mdlobu tûla va‰eho (v. 19)

– KvÛli slabosti va‰eho tûla
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Porozumûní písmÛm

PJS, ¤ímanÛm 7

Studium písem
Pfii studiu ¤ímanÛm 7 v pfiekladu Josepha Smitha proveìte níÏe

uvedenou ãinnost. 

PouÏijte pfieklad Josepha Smitha

Na základû svého studia ¤ímanÛm 7 v pfiekladu Josepha Smitha

odpovûzte na níÏe uvedené otázky: 

1. Co je podle vás hlavním poselstvím této kapitoly? 

2. Co se z této kapitoly dozvídáte o tom, jak nám Duch pomáhá

pfiekonávat poku‰ení? 

Zaslíbení obsaÏená
v ¤ímanÛm 8 jsou
úchvatná a inspirující.
NeÏ zaãnete ãíst tato
Pavlova slova, zamyslete
se nad tímto prohlá‰ením
proroka Josepha Smitha:
„[Budete] dûdicové BoÏí
a spoludûdicové s JeÏí‰em
Kristem. Co to znamená?
Zdûdit tutéÏ moc, tutéÏ
slávu a totéÏ oslavení, aÏ
dospûjete k postavení

BoÏímu a vystoupíte na trÛn vûãné moci, k témuÏ, k ãemuÏ
dospûli ti pfied vámi.“ (Teachings of the Prophet Joseph

Smith, 347.) 

Porozumûní písmÛm

¤ímanÛm 8

Opatrnost tûla (v. 6, 7) –

Tûlesné sm˘‰lení; hfií‰né

sm˘‰lení

Pfiijali jste Ducha synovství
(v. 15) – Stali jste se duchovní-

mi dûtmi BoÏími

Spolu lká (v. 22) – Spoleãnû

nafiíká

Oroduje za nás (v. 34) – Prosí

za nás

¤ímanÛm 8
„Spolu pak dûdicové Kristovi“ 

A

Îádosti (v. 8) – Touhy po

tom, co je zakázané

Tûlesn˘ (v. 14) – ¤ízen˘ lid-

skou pfiirozeností, pfiiroze-

n˘m ãlovûkem

Podmanit (v. 18, 26) –

Ovládat

¤ímanÛm 8:15 – Abba
Star‰í Bruce R. McConkie uãil: „Abba je aramejské slovo zname-

nající otec; a synové adoptovaní do rodiny Vûãného Otce mají

v˘sadu oslovovat toho, kdo je Vládcem vesmíru, tímto dÛvûrn˘m

zpÛsobem.“ (Doctrinal New Testament Commentary, 2:261.) 

Studium písem
Pfii studiu ¤ímanÛm 8 proveìte níÏe uvedenou ãinnost. 

Zdûdí v‰e, co má Otec

Pfieãtûte si ¤ímanÛm 8:13–18; Nauku a smlouvy 84:33–42 a

132:19–21 a pfiemítejte nad rozsahem poÏehnání, která jsou slíbena

tûm, ktefií zdûdí celestiální království a v‰e, co má Nebesk˘ Otec.

1. Co je nutné k tomu, abychom pfiijali poÏehnání, které nám

poskytuje Kristovo usmífiení? 

2. Jaké poÏehnání povaÏujete za nejdÛleÏitûj‰í? 

3. Proã byste chtûli obdrÏet toto poÏehnání? 

Pouze ti ãlenové Církve, ktefií Ïijí zpÛsobil˘m Ïivotem, obdrÏí
po tomto Ïivotû úplná poÏehnání evangelia. Pavel pomocí
pfiíbûhu o Jákobovi a Ezauovi vysvûtlil, Ïe synové a dcery
smlouvy, ktefií neÏijí podle víry v Krista a nedodrÏují pfiiká-
zání, poÏehnání evangelia ztrácejí. Je pouhá skuteãnost, Ïe
jste ãlenem Církve, postaãující? Jak vám va‰e víra v JeÏí‰e
Krista mÛÏe pomoci v tom, abyste Ïili spravedlivûji? 

Porozumûní písmÛm

¤ímanÛm 9

¤ímanÛm 9:3 – Proã si Pavel pfiál b˘t „zavrÏen˘m...
od Krista“? 
Opravdu si Pavel pfiál, aby byl zavrÏen od Krista (viz ¤ímanÛm

9:3)? V pfiekladu Josepha Smitha se uvádí, Ïe Pavel ve skuteã-

nosti napsal, Ïe kdysi by si b˘val pfiál, aby mohl b˘t zavrÏen˘m

od Krista (viz JST, Romans 9:3). Pravdûpodobnû mûl na mysli

dobu, kdy pronásledoval Církev JeÏí‰e Krista. 

¤ímanÛm 9:4–5 – „JejichÏ jest pfiijetí za syny“ 
Pavel pomocí v˘razu „pfiijetí za syny“ (neboli adopcí) popsal

obrácení k evangeliu. Ti, „jejichÏ jest pfiijetí za syny“ (¤ímanÛm

9:4), jsou ti, ktefií nejsou z domu Izraele a ktefií pfiijali evangelium

a Ïijí podle jeho uãení. Byli pfiijati (adoptováni) do rodiny

Synové tûla (v. 8) – Svût‰tí

neboli tûlesní lidé

UloÏení BoÏí, kteréÏ jest
podlé vyvolení (v. 11) – BoÏí

zámûry podle vyvolení

(v pfiedsmrtelnosti) 

Nádoby hnûvu (v. 22) –

Neposlu‰ní lidé

¤ímanÛm 9–10
Îivot podle zákona Kristova

A
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Abrahamovy a stali se doslova Izraelity. Prorok Joseph Smith

uãil, Ïe „úãelem pÛsobení Ducha Svatého na pohana je oãistit

starou krev a uãinit ho vskutku semenem Abrahamov˘m“.

(Teachings of the Prophet Joseph Smith, 150.) 

¤ímanÛm 9:30–33 – Co to byl kámen uráÏky (úrazu)? 
JeÏí‰ Kristus je skálou neboli kamenem, kter˘ byl pro Îidy kame-

nem úrazu (viz ¤ímanÛm 9:32), o kter˘ klop˘tli. Kristus naplnil

zákon MojÏí‰Ûv a znovuzfiídil evangelium v plnosti, ale Îidé

Ho zavrhli a nepfiestali vûfiit, Ïe mohou b˘t spaseni „z skutkÛ

zákona“ (¤ímanÛm 9:32), bez Jeho pomoci. 

¤ímanÛm 10

Studium písem
Pfii studiu ¤ímanÛm 9–10 proveìte dvû z níÏe uveden˘ch

ãinností (A–C). 

Kdo je skuteãnû ãlenem Církve? 

President Ezra Taft Benson fiekl: „Pro Toho, komu tato Církev

patfií, znamená ãlenství v Církvi mnohem více neÏ jen to, Ïe máte

záznam o ãlenství.“ (The Teachings of Ezra Taft Benson [1988], 165.)

1. Pfieãtûte si ¤ímanÛm 9:6–8 a Nauku a smlouvy 10:67. Co musí

ãlovûk dûlat, aby byl nûãím více neÏ jen „zaznamenan˘m ãle-

nem“ v Církvi JeÏí‰e Krista? 

2. Co mÛÏete dûlat, abyste posilovali své ãlenství v Církvi? 

Kdo je BoÏím vyvolen˘m lidem? 

Pfieãtûte si ¤ímanÛm 9:18–24 a v‰imnûte si, jak Pavel popsal lidi

jako „nádoby“. Ti, ktefií odmítají evangelium, jsou „nádoby hnû-

vu“, a ti, ktefií následují JeÏí‰e Krista, jsou „nádoby milosrdenství“.

Pohané, ktefií pfiijímají evangelium a stávají se skrze spravedli-

vost „nádobami milosrdenství“, obdrÏí stejná poÏehnání jako

dÛm Izraele. 

1. Pfieãtûte si ¤ímanÛm 9:25–26 a vypi‰te si slova a slovní spojení,

která naznaãují, Ïe pohané nepocházeli z BoÏí vyvolené rodové

linie, ale mohou se stát její souãástí. 

2. Pfieãtûte si ¤ímanÛm 9:30–33 a vysvûtlete, proã mnozí Îidé

pfii‰li o své místo v BoÏí vyvolené rodové linii a proã pohané

v této linii místo získali. 

ShromaÏìování Izraele z celého svûta. 

B

A

Ne podlé umûní (v. 2) – V ne-

vûdomosti

Konec... zákona (v. 4) – Úãel

zákona

ZdaliÏ nepoznal (v. 19) –

CoÏpak nerozumûl

Roztahoval jsem ruce své
(v. 21) – Nabízel jsem po-

mocnou ruku

Najdûte v písmech seznamy

1. O co Ïádal Pavel ve své modlitbû k Bohu za Izrael (viz

¤ímanÛm 10:1)? 

2. Pfieãtûte si ¤ímanÛm 10:9–13 a vypi‰te si tfii vûci, které musíme

dûlat, abychom naplnili Pavlovu modlitbu. 

3. V ¤ímanÛm 10:14–15 Pavel poloÏil ãtyfii otázky zaãínající slo-

vem „kterak“, které nám fiíkají, jak ãlovûk získá víru ke spasení.

Zapi‰te si znovu kaÏdou otázku vlastními slovy a pak vysvût-

lete, co mûl Pavel na mysli. 

Mnozí lidé, díky své spravedlivosti v pfiedsmrtelném Ïivotû,
obdrÏeli poÏehnání spoãívající v tom, Ïe se narodili jako pfií-
slu‰níci domu Izraele. Pokud se v‰ak rozhodnou, Ïe podle
evangelia Ïít nebudou, svá poÏehnání ztrácejí. Pohané, ktefií
sv˘m pÛvodem nepatfií do domu Izraele, mohou obdrÏet úplná
poÏehnání evangelia tím, Ïe uzavfiou smlouvy s Pánem a
dodrÏují je (viz 2. Nefi 30:2). Nebesk˘ Otec si pfieje, aby v‰ech-
ny Jeho dûti získaly poÏehnání, která evangelium pfiiná‰í. 

Porozumûní písmÛm

¤ímanÛm 11

¤ímanÛm 11:25 – „Plnost pohanÛ“ 
Star‰í Bruce R. McConkie uãil o „plnosti pohanÛ“ toto: „Témûfi

dva tisíce let mezi Abrahamem a Kristem byly nafiízení a soudy

BoÏí vyhrazeny témûfi v˘luãnû semeni Abrahamovu a domu

Izraele. Bûhem pÛsobení na‰eho Pána ve smrtelnosti bylo toto

poselství hlásáno pouze Izraeli, ÎidÛm, a nebylo nabídnuto

pohanÛm. Po JeÏí‰ovû vzkfií‰ení otevfiel Petr dvefie kázání evan-

gelia pohanÛm a Pavel se stal jejich hlavním apo‰tolsk˘m obháj-

cem a uãitelem. A tak byla stanovena doba k tomu, aby slovo

sly‰eli Îidé, a poté doba, kdy mûli pfiednost pohané. âasy poh-

anÛ je období, bûhem nûhoÏ je evangelium nabízeno pfiednostnû

jim, a tak to bude pokraãovat, dokud nebudou mít úplnou pfiíle-

Ïitost pfiijmout pravdu, neboli jin˘mi slovy, do plnosti pohanÛ.

Poté toto poselství bude opût nabídnuto ÎidÛm, mínûno ÎidÛm

jako národu a jako lidu.“ (Doctrinal New Testament Commentary,

2:290.)

Ostatkové podlé vyvolení
milosti zÛstali (v. 5) – Nûkolik

zb˘vajících, ktefií vûfií, podle

vyvolení z milosti, zÛstalo

Tak-liÏ pak klesli, aby padli?
(v. 11) – Klop˘tli snad tak,

aby nevstali? 

K závidûní vzbuditi tûlo mé
(v. 14) – Vzbudit Ïárlivost

tûch, kdo jsou mé tûlo 

Co pak zase jich pfiijetí (v. 15)

– Co jiného mÛÏe znamenat

jejich pfiijetí

Nechlub se proti ratolestem
(v. 18) – OceÀuj své dûdictví

(odkaz pfiedkÛ) 

Vysokomysln˘ (v. 20) – Py‰n˘

ZÛfiivost (v. 22) – Pfiísnost

¤ímanÛm 11
Evangelium je pro 
v‰echny BoÏí dûti

C
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¤ímanÛm 11:1–5 – Vyvolení z milosti
Plán Nebeského Otce vyÏaduje, aby v‰echny Jeho dûti mûly

pfiíleÏitost pfiijmout nebo odmítnout evangelium. Pro naplnûní

tohoto plánu byli vybráni duchové, ktefií se na zemi narodili

v Abrahamovû rodové linii se zodpovûdností uãit své bratry a

sestry evangeliu (viz Abraham 2:9–11). Nebesk˘ Otec „vyvolil“

tyto duchy na základû toho, Ïe je znal v pfiedsmrtelném Ïivotû,

a vy‰kolil je, aby byli Jeho sluÏebníky ve smrtelnosti (viz NaS

138:55–56). Toto „vyvolení z milosti“ dává ãlenÛm Církve za

úkol naplnit tuto zodpovûdnost v dne‰ní dobû (viz Bruce R.

McConkie, Doctrinal New Testament Commentary, 2:273–275). 

¤ímanÛm 11:16–25 – „V‰típen jsi [mezi nû]“ 

KdyÏ vûtve ovocného stromu zaãínají usychat, zahradník je mÛÏe

odfiíznout a naroubovat místo nich nové vûtve ze zdravého

stromu. Pokud se to provede správnû, nové vûtve zaãnou rÛst a

stanou se souãástí pÛvodního stromu. Pavel pouÏil pfiíklad rou-

bování („v‰típení“), aby vysvûtlil, jak mohou pohané obdrÏet

v‰echna poÏehnání, která má Izrael. Vzhledem k tomu, Ïe Pánovi

lidé smlouvy z domu Izraele nejsou vÏdy vûrní, Pán je mÛÏe –

podobnû jako uschlé vûtve na ovocném stromû – odfiíznout a

nahradit je nov˘mi vûtvemi z jiného stromu. Pavel uãil, Ïe obrá-

cení pohané jsou nové vûtve, které jsou naroubovány („v‰típeny“)

na strom Izraele (viz ¤ímanÛm 11:17). 

Studium písem
Pfii studiu ¤ímanÛm 11 proveìte ãinnosti A a B. 

Vyvolen uãit evangeliu

Pfieãtûte si o vyvolení z milosti v oddíle „Porozumûní písmÛm“

t˘kající se ¤ímanÛm 11:1–5. Pak napi‰te odstavec, ve kterém

struãnû vysvûtlíte, jak˘ v˘znam má tato nauka pro vás osobnû. 

Podobenství o olivovníku

Pavel uãil, Ïe pfiirozené ratolesti (vûtve) olivovníku pfiedstavují

Îidy a plané (divoké) ratolesti pfiedstavují pohany. V se‰itû si

udûlejte dva sloupce, pfiiãemÏ jeden sloupec nadepi‰te slovy

Pfiirozené ratolesti a druh˘ sloupec slovy Plané ratolesti. Pfii ãtení

¤ímanÛm 11:17–24 si zapisujte do pfiíslu‰n˘ch sloupcÛ informace,

které se t˘kají pfiirozen˘ch a plan˘ch ratolestí. NíÏe uvedené

otázky vám pfiitom mohou pomoci: 

1. Proã se pfiirozené ratolesti odlomily? 

2. Proã bylo nutné v‰típit (naroubovat) plané ratolesti na

olivovník? 

B

A

3. Pfied ãím Pavel varoval plané ratolesti? 

4. Co jste se dozvûdûli o tom, jak Pán jedná se v‰emi sv˘mi dûtmi? 

Svatí mají b˘t ãinitelé slova. Pavel si pfiál, aby Svatí Ïili tak,
aby na nû mohl pÛsobit Duch Svat˘ a aby jim mohl pomáhat
slouÏit druh˘m. Jedním ze základních pfiikázání, které nám
Nebesk˘ Otec dal, je mít rád své bliÏní. To, jak jsme ochotni
Ïít podle této zásady, ovlivní na‰e spasení. Jak mÛÏete pro-
jevovat svou lásku bliÏnímu? Jak druzí projevují lásku vám?

Porozumûní písmÛm

¤ímanÛm 12

¤ímanÛm 12:1–2 – Co to znamená „[vydávat] tûla svá
v [obûÈ] Ïivou“? 
Pavel pouÏil slovní spojení „vydat tûlo své v Ïivou obûÈ“ (viz

¤ímanÛm 12:1), aby zdÛraznil, Ïe je dÛleÏité, abychom Ïili podle

evangelia cel˘m sv˘m srdcem. Ve starozákonní dobû lidé obûto-

vali Bohu zvífiata, aby tím projevili svou víru. JeÏí‰ Kristus obû-

toval svÛj Ïivot, aby naplnil starozákonní zákon a aby nám

ukázal novou cestu. Pavel vyzval Svaté, aby ve svém Ïivotû

obûtovali to, co nebylo v souladu s jejich vírou v JeÏí‰e Krista. 

¤ímanÛm 13

Ne nadarmo nese meã (v. 4) –

Zcela jistû vykoná soud

Nepeãujte o tûlo podlé Ïá-
dosti jeho (v. 14) – Nestarejte

se o tûlesné touhy

V jednom tûle mnohé oudy
(v. 4) – V jedné Církvi mnoho

ãlenÛ

KdoÏ pfiedloÏen jest (v. 8) –

Ten, kdo vládne

Milování (v. 9) – Láska

Nebuìte opatrní sami u sebe
(v. 17) – Nespoléhejte na

vlastní moudrost

Uhlí fiefiavé (v. 20) – Pocity viny

¤ímanÛm 12–13
Rady pro Svaté
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Studium písem
Pfii studiu ¤ímanÛm 12–13 proveìte dvû z níÏe uveden˘ch

ãinností (A–C). 

Najdûte prav˘ v˘znam 

Abychom obdrÏeli v‰echna poÏehnání evangelia, nestaãí jen b˘t

ãleny Církve. Pro kaÏdé níÏe uvedené slovní spojení z ¤ímanÛm

12:1–3 vyberte definici, která tomuto spojení podle va‰eho názoru

nejlépe odpovídá. Pak jednou vûtou shrÀte Pavlovo poselství. 

1. „[Vydávejte] tûla svá“ (v. 1) 

a) ZmûÀte se

b) Obûtujte v‰e, co rádi dûláte nebo co vám pfiiná‰í potû‰ení

2. „NepfiipodobÀujte se svûtu tomuto“ (v. 2) 

a) Nebuìte zlovolní

b) Nepfiejímejte svûtské jednání a chování

3. „PromûÀteÏ se“ (v. 2) 

a) Îijte Ïivotem naplnûn˘m sluÏbou

b) Zdokonalujte se

4. „[Sm˘‰lejte v stfiídmosti]“ (v. 3) 

a) Nebuìte py‰ní

b) Vyvarujte se humoru

Vlastními slovy

Pokrytství (pokrytectví) znamená pfiedstírání nebo neupfiímnost.

Upfiímnost je nezbytná pro Ïivot podle evangelia. Pfieãtûte si

¤ímanÛm 12:9–21 a zapi‰te si sv˘mi slovy hlavní my‰lenky

z ver‰Û 12, 13, 16, 17 a 20. Pamatujte na to, Ïe Pavel si pfiál, aby

Svatí byli upfiímní a aby se vyvarovali pfiedstírání nûãeho. 

Láska naplÀuje zákon

Pavel Ïádal Svaté, aby se probudili a aby Ïili podle evangelia. Je

snadné zaãít brát náboÏenství na lehkou váhu. Abyste se nauãili

b˘t stateãnûj‰ími ve vífie, napi‰te ke kaÏdé z níÏe uveden˘ch situ-

ací ver‰ z ¤ímanÛm 13:8–14, kter˘ podle vás dané situaci nejlépe

odpovídá: 

1. Tomá‰ zaspí a zme‰ká rodinné studium písma. Vysvûtluje své

mamince, Ïe je prostû moc unaven˘. 

2. ·árka fiíká svému chlapci, kter˘ není ãlenem Církve, Ïe se

musejí rozejít, protoÏe jejich vztah zaãíná b˘t pfiíli‰ váÏn˘. 

3. Daniel nebere uãení Církve pfiíli‰ váÏnû. Ze v‰eho si dûlá le-

graci. Bûhem Nedûlní ‰koly vyru‰uje a vtipkuje a kvÛli nûmu

se v‰ichni smûjí a nesoustfieìují se na v˘uku. 

4. Anna se setkala s misionáfii, aby mûla pohovor pfied kfitem.

¤ekla jim, Ïe je odhodlaná Ïít podle evangelia a Ïe chce

zanechat v‰ech sv˘ch chybn˘ch rozhodnutí, která dûlala

v minulosti. 

¤ímanÛm 14–16
Praví Svatí se mezi 

sebou pfiátelí

C

B

A

V‰ichni ti, ktefií pfiijmou evangelium a pfiejí si Ïít podle nûj,
mají b˘t pfiivítáni do Církve. âinitelé slova nesedí opodál a
nesoudí druhé – místo toho nabízejí pfiátelskou ruku a pomá-
hají druh˘m najít nov˘ domov v Církvi a v království BoÏím.
Znáte nûkteré nové ãleny, ktefií Ïijí ve va‰em sboru nebo od-
boãce? Jak jim mÛÏete pomoci pociÈovat vût‰í sounáleÏitost
s Církví? 

Porozumûní písmÛm

¤ímanÛm 14

¤ímanÛm 14 – ProtichÛdné zvyklosti ÎidÛ a pohanÛ
Pavel byl neustále tlaãen k tomu, aby Svaté nabádal, Ïe mají Ïít

podle zvyklostí a tradic ÎidÛ. Urãité tradice spojené s dodrÏová-

ním sabatního dne, vyh˘bání se urãit˘m potravinám a dodrÏování

dal‰ích zvyklostí – to v‰e bylo dÛleÏité pro Ïidovské obrácené,

ale nikoli pro pohany. âasto se stávalo, Ïe jedna skupina tvrdû

odsuzovala tu druhou na základû sv˘ch náboÏensk˘ch pfiedstav

a kulturních tradicí. Pavel si pfiál, aby v‰ichni rozumûli tomu, Ïe

zvyklosti jsou nepodstatné v porovnání s vírou v JeÏí‰e Krista a

s následováním Jeho pfiíkladu. Dokonce i dnes se v celosvûtové

církvi setkáváme s podobn˘mi problémy. President Gordon B.

Hinckley uãil: 

„Není jednoduché stát se

ãlenem této Církve. Ve

vût‰inû pfiípadÛ to zna-

mená odloÏit staré zvyky,

opustit staré pfiátele a

okruhy znám˘ch a vykro-

ãit do nového spoleãen-

ství, které je odli‰né a do

urãité míry nároãné. 

ProtoÏe poãet novû

pokfitûn˘ch stále roste,

musíme vyvíjet neustále

vût‰í snahu, abychom jim

pomáhali na jejich cestû.

KaÏd˘ z nich potfiebuje

tfii vûci: Pfiítele, nûjakou zodpovûdnost a v˘Ïivu ,dobr˘m slovem

BoÏím‘ (Moroni 6:4). Je na‰í povinností a pfiíleÏitostí obstarat

to.“ (Poselství Prvního pfiedsednictva, ãervenec 1997, 1.) 

¤ímanÛm 15

¤ímanÛm 16

Hospodáfi,... dÛchodní písafi
mûstsk˘ (v. 23) – Hostitel,...

mûstsk˘ správce

Mdloby nemocn˘ch (v. 1) –

Slabosti zpÛsobené neznalostí

pravdy

BliÏnímu se lib k dobrému
pro vzdûlání (v. 2) – SnaÏme

se potû‰it bliÏního pro jeho

dobro, posilujme ho a po-

vzná‰ejme ho

Do Hi‰panie (v. 24) – Do ·panûl

Mdlého... u vífie (v. 1) – Toho,

kdo má slabou víru

BudeÈ... ustaven; mocen jest
zajisté BÛh utvrditi jej (v. 4)

– On obstojí; BÛh jej dokáÏe

podepfiít

Pfied stolicí (v. 10) – Pfied

soudem

113



¤ímanÛm 16:17–19 – „[Dávejte si pozor na ty,] ktefiíÏ
rÛznice... ãiní“ 
Pavel Ïil v dobû vzrÛstajícího odpadlictví od pravého nábo-

Ïenství. Nûktefií jedinci pfiedstírali, Ïe jsou dobfií ãlenové, ale

uãili fale‰n˘m naukám (viz Skutkové 20:28–32). Pavel varoval

¤ímany, aby si dávali pozor na ty, „ktefiíÏ rÛznice... ãiní“, a

aby se tûchto lidí, ktefií mysleli jen na vlastní prospûch, vyva-

rovali. (¤ímanÛm 16:17.) 

¤ímanÛm 16:20 – Co to znamená, Ïe BÛh „potfie
satana pod nohy va‰e“? 
Star‰í Bruce R. McConkie vysvûtlil, co znamená „potfiít Satana

pod va‰e nohy“ (viz ¤ímanÛm 16:20): „Ti, ktefií pfiekonávají

svût, po‰lapávají Satana vlastníma nohama tím, Ïe zavrhují jeho

svody.“ (Doctrinal New Testament Commentary, 2:308.) 

Studium písem
Pfii studiu ¤ímanÛm 14–16 proveìte jednu z níÏe uveden˘ch

ãinností (A–C). 

Rozhovor s nov˘m ãlenem

Do Církve vstupují lidé z mnoha rÛzn˘ch kulturních prostfiedí.

Pfieãtûte si prohlá‰ení presidenta Hinckleyho v oddíle „Porozumûní

písmÛm“ t˘kající se ¤ímanÛm 14. Pak si promluvte s nûk˘m, kdo

v posledním roce vstoupil do Církve, a sepi‰te jeho nebo její odpo-

vûdi na tyto otázky: 

1. Jaké zmûny jste musel udûlat jako nov˘ ãlen Církve? 

2. Jak vám ãlenové Církve pomohli, aby se vám to podafiilo? 

3. Co dal‰ího by mohli ãlenové dûlat, aby lépe pomáhali nov˘m

ãlenÛm pfii vstupu do Církve? 

Co soudíte o souzení? 

Pavel uãil Svaté, aby se navzájem nesoudili. Pfieãtûte si

¤ímanÛm 14:4–13 a zapi‰te si odpovûdi na tyto otázky: 

1. Jsme-li my v‰ichni sluÏebníci BoÏí, proã nemáme soudit jeden

druhého? (Viz ¤ímanÛm 14:4.) 

2. Lidé mohou mít rozdílné názory a zvyky, ale na co máme

pfiedev‰ím pamatovat? (Viz v. 5–6.) 

B

A

3. Patfiíme-li Pánu, jak to mÛÏe zmen‰it neshody nebo rozdílnosti

mezi Svat˘mi? (Viz v. 7–9.) 

4. âím nakonec projde kaÏd˘ z nás? (Viz v. 10–11.) 

5. Pokud se navzájem soudíme, jak to ubliÏuje nám i tûm, které

soudíme? (Viz v. 13.) 

Církev je spoleãenství

JeÏí‰ Kristus nás v‰echny vyz˘vá, abychom pfii‰li k Nûmu. Je

tfieba, abychom si ve spoleãenství Svat˘ch, kde jsou lidé s rÛzn-

˘mi talenty a siln˘mi stránkami, vzájemnû pomáhali a mohli se

tak v‰ichni stát podobnûj‰ími Kristu. Pfieãtûte si ¤ímanÛm

15:1–7. Pak si zapi‰te, jak nám Pavel ve ver‰ích 1–2, 5 a 7 radí,

abychom se snaÏili pfiekonávat rozdíly mezi sebou. 

C
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Kdo byli Korint‰tí? 
Pavel bûhem své druhé misionáfiské cesty uãil evangeliu

v Korintu a zaloÏil zde odboãku Církve (viz Skutkové 18:1–17).

Korint bylo mûsto povûstné modlosluÏebnictvím a nemorálnost-

mi, a proto si Pavel dûlal starosti s tím, zda jsou tamûj‰í ãlenové

Církve schopni zÛstat vûrni evangeliu. 

Korespondence s Korintsk˘mi
Pavel napsal Korintsk˘m pfiinejmen‰ím tfii dopisy (viz 1.

Korintsk˘m 1:1–2; 5:9; 2. Korintsk˘m 1:1). Korint‰tí Svatí mu

napsali s prosbou o pomoc ohlednû církevní nauky a postupÛ.

1. epi‰tola Korintsk˘m je Pavlovou odpovûdí na jeden z jejich

dopisÛ. Pavel ji napsal kolem roku 54 po Kr., kdyÏ Ïil v Efezu. 

Nûco se nemûní
B˘t Svat˘m v dne‰ní dobû znamená pot˘kat se s problémy, z nichÏ

mnohé jsou stejné jako ty, s nimiÏ se pot˘kali i Svatí v Korintu.

V‰imnûte si toho, jak uÏiteãné jsou níÏe uvedené rady i dnes: 

• Jedin˘ zpÛsob, jak poznat Boha, je skrze Ducha (viz

1. Korintsk˘m 2:9–16). 

• Na‰e tûlo je chrám BoÏí a musí b˘t ãisté (viz 1. Korintsk˘m

3:16–17; 6:19–20). 

• BÛh nedopustí, abychom byli pokou‰eni více, neÏ jsme schopni

snést (viz 1. Korintsk˘m 10:13). 

• ManÏelství je v BoÏím plánu ‰tûstí dÛleÏité (viz 1. Korintsk˘m

11:11). 

• Pokud pfiijímáme svátost nehodnû, vysmíváme se tomu, co pro

nás JeÏí‰ Kristus udûlal (viz 1. Korintsk˘m 11:27). 

• Jako ãlenové Církve máme b˘t jedné mysli a jednoho úsudku

(viz 1. Korintsk˘m 12:20–26). 

MACEDONIE
âerné mofie

ASIE

Stfiedozemní mofie

Jeruzalém

Atény

ACHAIA

EGYPT

Korint

Nûkdy ãlenové Církve dávají pfiednost vlastní moudrosti
pfied moudrostí BoÏí. Nechápou, jak jim Duch mÛÏe pomoci
najít fie‰ení sloÏit˘ch Ïivotních otázek. V Korintu nûktefií
Svatí tvrdili, Ïe jejich osobní názory jsou souãástí Kristova
evangelia, a to zpÛsobilo roztrÏky mezi ãleny. Jak podle toho,
co se pí‰e v 1. Korintsk˘m 1–4, mÛÏe Duch tyto problémy
vyfie‰it, a jak vám tyto ver‰e mohou pomoci, kdyÏ se setkáte
s podobn˘mi tûÏkostmi? 

Porozumûní písmÛm

1. Korintsk˘m 1

1. Korintsk˘m 1:26–28 – „CoÏ bláznivého jest,... to
vyvolil BÛh, aby zahanbil moudré“ 
Kdo jsou ti „[blázniví]... u svûta“, ktefií „[zahanbí] moudré“

(1. Korintsk˘m 1:27)? Pavel mluvil o misionáfiích, ktefií jdou do

svûta a uãí lidi v‰ech spoleãensk˘ch vrstev. Mûl na mysli, Ïe mi-

sionáfii jsou nerozumní? President Gordon B. Hinckley mluvil o

tom, jak svût ãasto nahlíÏí na na‰e misionáfie: 

„Poskytl jsem rozhovor reportérovi z celosvûtové rozhlasové

stanice BBC. Vidûl na‰e misionáfie a v‰iml si, jak jsou mladí.

Zeptal se mû: ,Jak chcete, aby lidé naslouchali takov˘m holobr-

ádkÛm?‘ 

Pokud nûkdo z vás neví, co znamená holobrádek, je to ãlovûk,

kter˘ je nevyzrál˘, nezku‰en˘ a neznal˘. 

Odpovûdûl jsem tomu reportérovi s úsmûvem: ,Holobrádci? Tito

dne‰ní misionáfii jsou na tom stejnû, jako Timoteus v Pavlovû

dobû [viz 1. Timoteovi 4:12]. …

ÚÏasné na tom je, Ïe lidé je pfiijímají a naslouchají jim. Tito misi-

onáfii jsou úÏasní. Jsou chytfií, bystfií a bezúhonní. Jsou ãistí a

upravení a rychle si získávají dÛvûru druh˘ch.‘ …

,Holobrádci?‘ Ano, neopl˘vají moudrostí svûta. Ale jak velké je

to poÏehnání! Není v nich ani ‰petka klamu. V jejich slovech není

ani ‰petka vychytralosti. Mluví ze srdce a s osobním pfiesvûdãe-

ním. KaÏd˘ z nich je sluÏebníkem Ïivého Boha, vyslancem Pána

JeÏí‰e Krista. Jejich moc nepochází ze svûtské uãenosti. Jejich

Umûním (v. 5) – Poznáním 

K úãastenství Syna jeho (v. 9)

– Ke spoleãenství s Jeho Synem

Jednostejn˘m smyslem (v. 10)

– Jedním úsudkem

Opatrnost opatrn˘ch (v. 19) –

Rozumnost rozumn˘ch

CoÏ bláznivého jest,... coÏ jest
mdlé,... neurozené (v. 27–28) –
Pokorní následovníci JeÏí‰e

Krista

1. Korintsk˘m 1–4
Jednota skrze Ducha

První epi‰tola (S.) Pavla apo‰tola
k Korintsk˘m
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moc pochází z víry a z modlitby a z pokory.“ (Conference

Report, Sept.–Oct. 1995, 69; nebo Ensign, Nov. 1995, 51.) 

1. Korintsk˘m 2

1. Korintsk˘m 2:14 – Kdo je to „tûlesn˘ ãlovûk“? 
Po pádu Adama se lidé stali „od pfiirozenosti tûlesn˘mi, smysl-

n˘mi a ìábelsk˘mi“. (Alma 42:10.) Tato pfiirozenost je v proti-

kladu k pfiirozenosti BoÏí (viz Mosiá‰ 3:19). MuÏi a Ïeny, ktefií Ïijí

„tûlesnû“, nechápou duchovní poznání; je pro nû bláznovstvím.

Tûlesn˘ (pfiirozen˘) ãlovûk získává duchovní poznání, kdyÏ se

„poddá nutkáním Svatého Ducha a odloÏí pfiirozeného ãlovûka“.

(Mosiá‰ 3:19.) 

1. Korintsk˘m 3

1. Korintsk˘m 3:1–3 – „Mlékem jsem vás Ïivil“ 
âlenové v Korintu byli novû obrácen˘mi k evangeliu JeÏí‰e Krista.

Mnohé z nich dosud suÏovaly tûlesné (svûtské) slabosti. Pavel je

pfiirovnal k „maliãk˘m v Kristu“ a fiekl, Ïe je Ïivil mlékem, pro-

toÏe je‰tû nebyli pfiipraveni na pokrm (1. Korintsk˘m 3:1–2).

Mléko pfiedstavuje jednoduché nauky evangelia, které musejí

b˘t pochopeny pfiedtím, neÏ lze podávat pokrm, tj. neÏ lze uãit

naukám sloÏitûj‰ím. Tyto sloÏitûj‰í nauky mohou pochopit pou-

ze ti, ktefií dosáhli duchovní vyzrálosti tím, Ïe Ïijí podle svûtla,

které jiÏ obdrÏeli (viz NaS 50:24; Alma 12:9–11). 

1. Korintsk˘m 4

Studium písem
Pfii studiu 1. Korintsk˘m 1–4 proveìte dvû z níÏe uveden˘ch

ãinností (A–D). 

Napi‰te nûco o své rodinû

KdyÏ lidé vstupují do Církve, stávají se ãleny rodiny Kristovy

(viz Mosiá‰ 15:11). Pfieãtûte si 1. Korintsk˘m 1:9–13. 

1. Zapi‰te si, co ‰patného se dûlo v „rodinû Kristovû“ v Korintu. 

2. Popi‰te nûjakou událost nebo záÏitek, kdy va‰e rodina byla

pohromadû a kdy jste z toho mûli velkou radost. 

A

Rady srdcí (v. 5) – Tajná pfiání

nebo motivy skryté v srdci

V podobenství obrátil jsem
(v. 6) – PouÏil jsem jako pfiíklad

KdyÏ se nám rouhají (v. 13) –

KdyÏ o nás lÏou

Povrhel (v. 13) – Spodina

Vezme odplatu (v. 14) – Získá

odmûnu

Duchovnû mají rozsuzovány
b˘ti (v. 14) – Mají b˘t chápa-

ny skrze Ducha Svatého

3. Popi‰te, co z tohoto rodinného záÏitku by také rozhodnû mûlo

existovat v rodinû Kristovû. 

Netûlesn˘ ãlovûk

Kdyby vám bylo nezvykle ‰patnû a nûco by vás bolelo, na koho

byste se obrátili o pomoc – na policistu, na taxikáfie nebo na lé-

kafie? Proã? Pfieãtûte si 1. Korintsk˘m 2:10–14. 

1. Zapi‰te si, na koho se musíte obracet, abyste získali duchovní

odpovûdi. 

2. Vysvûtlete, proã je pro „tûlesného (pfiirozeného) ãlovûka“ tûÏké

získat duchovní poznání. 

3. Pfieãtûte si Mosiá‰e 3:19 a vypi‰te si, co nám pomáhá pfiekonat

pfiirozeného (tûlesného) ãlovûka. 

Svat˘ chrám, svat˘ já

Napi‰te vzkaz církevnímu vedoucímu

Pavel vysvûtlil vedoucím Církve, Ïe se po nich poÏaduje, aby

byli vûrní, a pfiipomnûl jim, Ïe kvÛli své vûrnosti budou proná-

sledováni (viz 1. Korintsk˘m 4). Poté, co si pfieãtete 1. Korintsk˘m

4:9–16, napi‰te jednomu svému církevnímu vedoucímu vzkaz,

ve kterém mu vyjádfiíte, jak si ho váÏíte. Uveìte, ãeho si na

nûm/ní ceníte nejvíce, a také jak vám on/ona pomohl(a). (NeÏ

vzkaz vedoucímu/vedoucí po‰lete, mÛÏete se o nûj podûlit se

sv˘m uãitelem/uãitelkou.) 

V 1. Korintsk˘m 5–7 dal Pavel Svat˘m v Korintu dal‰í rady.
Zab˘val se tûmito dÛleÏit˘mi otázkami: Jak˘ kontakt mají
mít Svatí s hfií‰níky? Kdy je správné, aby Svatí podali Ïalobu
jeden na druhého? Proã je lep‰í uzavfiít sÀatek aÏ po misii?
Zamûfite se na Pavlovy rady t˘kající se tûchto otázek a pfie-
m˘‰lejte o tom, jak se t˘kají vás. 

1. Korintsk˘m 5–7
Pokyny Církvi

D

Pfieãtûte si 1. Korintsk˘m 3:16–17 a zamyslete se nad tím, v ãem

se va‰e tûlo podobá svatému chrámu. Vysvûtlete, jak níÏe po-

psané situace ovlivÀují tento chrám a sniÏují jeho schopnost

pfiijímat Ducha: 

1. Tomá‰ a Zuzana spolu chodí a zapletli se do tûlesn˘ch

intimností. 

2. Petr Ïv˘ká s kamarády tabák. 

3. Katka nechodí na shromáÏdûní, protoÏe tam nechodí její

kamarádky. 

C

B
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Porozumûní písmÛm

1. Korintsk˘m 5

1. Korintsk˘m 5:5 – „Vydali takového satanu“ 
âlenové, ktefií mají v Církvi více znalostí a zku‰eností, jsou po-

drobeni pfiísnûj‰ím trestÛm. Vydat „takového satanu k zahubení

tûla“ (1. Korintsk˘m 5:5) znamenalo odfiíznout ho od poÏehnání

evangelia. To zahrnovalo ztrátu Ducha Svatého, pfiiãemÏ takov˘

ãlovûk byl ponechán bez uzdravující a ochranné moci BoÏí.

V tomto stavu jsou jedinci ponecháni sami sobû a podstupují

zniãující moc protivníka ve své plnosti. 

1. Korintsk˘m 6

1. Korintsk˘m 6:9–12 – Mûl Pavel na mysli, Ïe tyto
smrtelné hfiíchy jsou dovolené? 
V pfiekladu 1. Korintsk˘m 6:12 od Josepha Smitha je uvedena v˘-

znamná zmûna: „Îádné tyto vûci mi nejsou dovoleny, a Ïádné tyto
vûci neprospívají.“ (JST, 1 Corinthians 6:12; zv˘raznûní pfiidáno.) 

1. Korintsk˘m 6:19–20 – „Nejste sami svoji“ 
Star‰í LeGrand Richards, kter˘ byl

apo‰tolem, fiekl: „Mnozí si myslí, Ïe

jejich tûlo je jejich vlastní a Ïe s ním

mohou nakládat podle libosti, ale

Pavel jasnû fiíká, Ïe nejsou sami svoji,

neboÈ jsou koupeni za mzdu.“ (A
Marvelous Work and a Wonder, rev. ed.

[1973], 380.) 

1. Korintsk˘m 7

1. Korintsk˘m 7:29–33 – „Aby i ti, ktefiíÏ mají Ïeny,
byli, jako by jich nemûli“ 
Z pfiekladu Josepha Smitha je zfiejmé, Ïe kdyÏ Pavel radil, aby

„ti, ktefiíÏ mají Ïeny, byli, jako by jich nemûli“ (1. Korintsk˘m

7:29), mluvil k tûm, ktefií byli „vysláni ke sluÏbû... neboÈ [byli]

povoláni a vyvoleni konati Pánovo dílo“. (PJS, 1. Korintsk˘m

7:29.) Jin˘mi slovy, ti, ktefií byli Ïenatí, mûli b˘t bûhem misie

bez manÏelky. 

Povinnou pfiívûtivost (v. 3) –

Vhodné projevy laskavosti

NezdrÏelivost (v. 5) –

Nedostatek sebeovládání

NeníÈ manem (v. 15) – Není

vázán

Obfiízka (v. 19) – Viz PrÛvodce

k písmÛm, „Obfiízka“ (str. 109) 

Ne abych na vás osídlo uvrhl
(v. 35) – Nikoli proto, abych

vás omezoval

Slu‰nû a pfiípadnû (v. 35) –

Vhodnû, uctivû

Pfied neprav˘mi (v. 1) – Pfied

nespravedliv˘mi

JiÏ tedy koneãnû nedostatek
mezi vámi jest (v. 7) – JiÏ to

je vá‰ neúspûch a prohra

Mûkcí,... samcoloÏníci (v. 9) –

Ti, ktefií jsou zapleteni do

rÛzn˘ch hfiíchÛ t˘kajících se

homosexuality

Smilstvo (v. 1) – Sexuální

vztah mezi osobami, které ne-

jsou oddány

Maliãko kvasu v‰ecko tûsto
nakva‰uje (v. 6) – Symbolicky

fieãeno, Ïe mal˘ hfiích ovlivÀuje

celou osobu nebo sbor vûfiících

Nové zadûlání (v. 7) – Nové

tûsto

Pfiesnice (v. 8) – Velikanoc;

svátek nekva‰en˘ch chlebÛ

Studium písem
Pfii studiu 1. Korintsk˘m 5–7 proveìte dvû z níÏe uveden˘ch

ãinností (A–D). 

PoÏádejte biskupa o rozhovor

PoÏádejte biskupa, aby vám vysvûtlil, jak biskupova disciplinární

rada pomáhá Církvi a také dotyãnému ãlovûku, aby ãinil pokání

a vrátil se do plného spoleãenství. Pfieãtûte si 1. Korintsk˘m 5 a

zapi‰te si podobnosti mezi tím, co najdete v tûchto ver‰ích, a

tím, co vám fiekl biskup. 

Vypi‰te si dÛsledky hfiíchÛ

Pavel káral Svaté v Korintu za to, Ïe si hfiíchy rozumovû zdÛv-

odÀovali. Pfiipomnûl jim, Ïe pokud jsou nespravedliví, Duch

v nich nemÛÏe pfieb˘vat. Bûhem ãetby 1. Korintsk˘m 6:9–20 si

vypi‰te alespoÀ pût hfiíchÛ, o nichÏ se Pavel zmínil, a vysvûtlete,

jak tyto hfiíchy pÛsobí na hfií‰níka, na jeho rodinu a na Církev. 

ShrÀte, ãemu Pavel uãil

KdyÏ ãtete 1. Korintsk˘m 7:10–11, nahraìte slovo „neodcházej“

slovem nerozvádûj se (slovo „nepropou‰tût“ také znamená neroz-

vádût se), a ve ver‰ích 12–13 nahraìte slovo „nevûfiící“ slovem

neãlen. Pfieãtûte si tyto ver‰e s takto nahrazen˘mi slovy, a pak

v jednom odstavci popi‰te, ãemu podle vás Pavel uãil. 

Napi‰te ponauãení

Pfieãtûte si 1. Korintsk˘m 7:8–9, 29–35, jako kdyby Pavel mluvil

k misionáfiÛm (viz zmûny v pfiekladu Josepha Smitha) a odpo-

vûzte na tyto otázky: 

1. Jak by to, ãemu Pavel uãil, mohlo b˘t uÏiteãné pro misionáfie

na pln˘ úvazek? 

2. Jak mÛÏe dívka (popfi. chlapec dívky, která slouÏí na misii), se

kterou misionáfi pfied misií chodil, odvracet misionáfiovu po-

zornost od jeho povolání? 

Korint‰tí Svatí napsali Pavlovi a ptali se ho na mnoho vûcí.
To, na co se ho ptali, se dozvídáme z jeho odpovûdí. Pavel
jim radil, aby neubliÏovali druh˘m sv˘m osobním jednáním,
aby si uvûdomovali, Ïe BÛh nedopustí, abychom byli nepfii-
mûfienû pokou‰eni, a aby pamatovali na to, Ïe je dÛleÏité,
aby byli hodni pfiijímat svátost. 

Porozumûní písmÛm

1. Korintsk˘m 8

Známost nad˘má (v. 1) –

Poznání s sebou pfiiná‰í p˘chu

NeãiníÈ... nás pokrm vzác-
n˘ch Bohu (v. 8) – Jídlo nás

k Bohu nepfiivádí

Mdl˘ (v. 10) – Slab˘

1. Korintsk˘m 8–11
Rady pro nové ãleny

D

C

B

A
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1. Korintsk˘m 8:4, 8–13 – Pojídání pokrmu obûtovaného
modlám
Podle zákona MojÏí‰ova nebylo ÎidÛm dovoleno jíst pokrmy,

které byly obûtovány fale‰n˘m modlám. Pavel uãil, Ïe samotn˘

pokrm ãlovûka nezneãi‰Èuje, ale Ïidov‰tí obrácení byli pfiesto

pohor‰eni, kdyÏ vidûli, Ïe pohan‰tí obrácení jí pokrm obûtovan˘

modlám. Pavel radil, Ïe je lep‰í tento pokrm nejíst, neÏ aby tím

byl pohor‰en nûkter˘ Svat˘. 

1. Korintsk˘m 9

1. Korintsk˘m 10

1. Korintsk˘m 11

1. Korintsk˘m 11:2–12 – Vládnou muÏi Ïenám? 
Pavel uãil, Ïe BÛh urãil, aby hlavou „v‰elikého muÏe“ byl JeÏí‰

Kristus a aby muÏ byl „hlavou Ïeny“ (viz 1. Korintsk˘m 11:3).

Tento model nenaznaãuje nadfiízenost a podfiízenost, ale stanovuje

pokojn˘ fiád skrze spravedlivé knûÏské vedení. MuÏi a Ïeny na

sobû vzájemnû závisejí, a moudfií muÏi pozornû naslouchají náz-

orÛm vûrn˘ch Ïen. 

Studium písem
Pfii studiu 1. Korintsk˘m 8–11 proveìte dvû z níÏe uveden˘ch

ãinností (A–D). 

Uveìte novodob˘ pfiíklad

Pfieãtûte si 1. Korintsk˘m 8:9–13 a uveìte novodob˘ pfiíklad toho,

jak musíme b˘t opatrní, abychom se vyvarovali i jen zdání zla.

PomÛÏe vám, kdyÏ si proãtete oddíl „Porozumûní písmÛm“ t˘-

kající se 1. Korintsk˘m 8:4, 8–13. 

Navrhnûte tréninkov˘ program

Pfieãtûte si 1. Korintsk˘m 9:24–27 a zjistûte, k ãemu Pavel pfiirov-

nal svou misii. Pfiekreslete si do se‰itu níÏe uvedenou tabulku.

Pfiedstavte si, Ïe jste trenérem, a navrhnûte jednotlivé kroky fy-

zického tréninkového programu, kter˘ má pomoci sportovci do-

sáhnout úspûchu v jeho sportu. Pak toto porovnejte s duchovním

tréninkem potfiebn˘m pro pfiípravu na misii nebo na sÀatek

v chrámu. 

B

A

Nezavíjí-liÈ se Ïena, nechaÏÈ
se... ostfiíhá (v. 6) – Pokud se

Ïena nezahaluje, pak aÈ se

ostfiíhá (v Pavlovû dobû se

oholení hlavy povaÏovalo za

potupu) 

Kacifistva (v. 19) – Nepravdy,

lÏi ohlednû Krista a Jeho nauky

Modláfii (v. 7) – Ti, ktefií uctí-

vají modly

StÛl Pánû (v. 21) – Stolování

podle zpÛsobu BoÏího, napfi.

svátost

StÛl ìáblÛ (v. 21) – Stolování

podle zpÛsobu zla, napfi. po-

hanské hody

Silnûj‰í jsme jeho (v. 22) –

Silnûj‰í jsme neÏ on

·tûpuje vinici (v. 7) – Sází,

zakládá vinici

Práva svého k vám uÏívají
(v. 12) – UplatÀují vÛãi vám

své právo

Bezdûk (v. 17) – Ne podle

své vÛle

ZdrÏeliv˘ (v. 25) – ZdrÏenliv˘,

uplatÀující sebekázeÀ

Poru‰itelnou (v. 25) –

Pozemskou, ãasnou

Ne jako vítr rozráÏeje (v. 26) –

Nemáchám pûstmi ve vzduchu,

jako kdybych boj pfiedstíral 

Mistrovství v písmu – 1. Korintsk˘m
10:13

Pavel v 1. Korintsk˘m 10:13–14 jasnû fiíká, Ïe poku‰ení nás nem-

ÛÏe pfiemoci, pokud jsme odhodláni dodrÏovat BoÏí pfiikázání.

Pfieãtûte si Almu 13:28 a vypi‰te si tfii zásady, které podle

Almov˘ch slov musíme dodrÏovat, abychom získali BoÏí pomoc

pfii pfiekonávání poku‰ení. Napi‰te odstavec o tom, jak vám tyto

zásady mohou pomoci, abyste nebyli pokou‰eni „nad své moÏ-

nosti“ (viz 1. Korintsk˘m 10:13). 

Jak pfiijímat svátost

NejdÛleÏitûj‰í ãástí náv‰tûvy shromáÏ-

dûní je pfiijímání svátosti. Pfieãtûte si 1.

Korintsk˘m 11:20–34 a pak sepi‰te nû-

kolik pokynÛ, které mohou druh˘m

pomoci pfiijímat svátost tak, jak to Pán

zam˘‰lel. Pokyny napi‰te dostateãnû

struãnû, aby se daly napsat na kartiãku,

kterou by bylo moÏné dát lidem. 

KdyÏ se president Spojen˘ch státÛ ptal proroka Josepha
Smitha, co je pro na‰e náboÏenství jedineãné a ãím se li‰í od
ostatních, Joseph Smith vysvûtlil, Ïe to je dar Ducha Svatého
(viz History of the Church, 4:42). BÛh skrze Ducha Svatého
udílí nám, sv˘m dûtem, zvlá‰tní poÏehnání, která se naz˘vají
dary Ducha, abychom mohli poznávat pravdu a abychom
mohli Ïehnat jeden druhému. Pfii ãtení 1. Korintsk˘m 12–14
se zamûfite na dary Ducha, kter˘mi jste byli poÏehnáni. 

Porozumûní písmÛm

1. Korintsk˘m 12

Rozdílné jsou moci (v. 6) –

Jsou rÛzné zpÛsoby, jak tyto

dary pÛsobí

Tûlo není jeden oud (v. 14) –

Církev je jedna organizace

s mnoha rÛzn˘mi ãleny

RoztrÏitost (v. 25) – Rozdûlení

1. Korintsk˘m 12–14
Dary Ducha

D

C

Duchovní tréninkov˘ program

1.

2.

3.

Fyzick˘ tréninkov˘ program

1.

2.

3.
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1. Korintsk˘m 12:21–28 – Proã je kaÏd˘ ãlen Církve
dÛleÏit˘? 

KaÏd˘ jednotlivec je dÛleÏit˘ a pfiiná-

‰í do Církve zvlá‰tní dary a talenty.

Církev potfiebuje kaÏdého svého ãle-

na. Star‰í Joseph B. Wirthlin, apo‰tol,

fiekl: „Bez ohledu na to, kdo jsme –

bez ohledu na své talenty, schopnosti,

finanãní zdroje, vzdûlání nebo zku‰e-

nosti – my v‰ichni mÛÏeme slouÏit

v království. Ten, kter˘ nás povolává,

nás pro danou práci uschopní, pokud

budeme slouÏit pokornû, s modlitbou,

pilnû a s vírou. MoÏná máme pocit, Ïe na to nestaãíme. MoÏná o

sobû pochybujeme a myslíme si, Ïe to, co mÛÏeme osobnû na-

bídnout Pánu, je pfiíli‰ nepatrné, neÏ aby si toho v‰iml. Pán v‰ak

velmi dobfie zná ná‰ stav v tomto smrtelném Ïivotû. On zná na‰e

slabosti. Rozumí tûÏkostem na‰eho kaÏdodenního Ïivota.“

(Conference Report, Apr. 1996, 46; nebo Ensign, May 1996, 34.) 

1. Korintsk˘m 13

1. Korintsk˘m 14

1. Korintsk˘m 14:2, 4, 13–14, 19, 27 – „Cizím jazykem“
Kdykoli se v tûchto ver‰ích objevuje slovní spojení „cizím jazy-

kem“ nebo jen slovo „jazykem“, v pfiekladu Josepha Smitha je to

zmûnûno na „jin˘m jazykem“. 

1. Korintsk˘m 14:4–11, 19 – Kdy máme usilovat o dar
jazykÛ? 
President Joseph F. Smith fiekl: „Vûfiím v dary Svatého Ducha

udílené lidem, ale netouÏím po daru jazykÛ, vyjma v pfiípadû,

Ïe ho potfiebuji. Jednou jsem potfieboval dar jazykÛ, a Pán mi ho

dal. Bylo to v cizí zemi a byl jsem vyslán kázat evangelium lidem,

jejichÏ fieãi jsem nerozumûl... Mûlo to urãit˘ smysl. Bylo to nûco,

co posílilo mou víru a co mû povzbudilo a pomohlo mi v mém

poslání. Pokud máte potfiebu mít tento dar jazykÛ, usilujte o nûj

a BÛh vám v tom pomÛÏe.“ (Gospel Doctrine, 5th ed. [1939], 251.) 

1. Korintsk˘m 14:34–35 – Mohou v Církvi Ïeny mluvit? 
V pfiekladu Josepha Smitha je slovo mluviti zmûnûno na panovati.
Zcela urãitû je vhodné, aby Ïeny na shromáÏdûní mluvily. 

Studium písem
Pfii studiu 1. Korintsk˘m 12–14 proveìte dvû z níÏe uveden˘ch

ãinností (A–D). 

Napi‰te pfiíspûvek do encyklopedie

Pavel uãil, Ïe existuje mnoho rÛzn˘ch darÛ Ducha, a uvedl nû-

kolik pfiíkladÛ. Pfieãtûte si 1. Korintsk˘m 12:4–11 a napi‰te pfií-

spûvek do encyklopedie, v nûmÏ vysvûtlíte, jak Církev pohlíÏí

A

Lidem mluví vzdûlání (v. 3) –

Mluví k lidem, aby je posílil

Napomínání (v. 3) –

Povzbuzení

Buì Ïe kdo jazykem mluví
(v. 27) – JestliÏe nûkdo mluví

v jazycích

Láska (v. 1) – V této kapitole

se jedná o pravou lásku, coÏ

je „ãistá láska Kristova“

(Moroni 7:47) 

Není v‰eteãná (v. 4) –

Nevychloubá se

Nehledá sv˘ch vûcí (v. 5) –

Nehledá svÛj prospûch

CoÏ jest z ãástky (v. 10) –

Nedokonalosti

Z ãástky (v. 12) – âásteãnû

na dary Ducha. V encyklopedii je délka v˘kladu jednotliv˘ch

hesel omezena, proto napi‰te jen jeden odstavec, kter˘ bude mít

maximálnû 50 slov. 

Pravá láska

V se‰itû si udûlejte dva sloupce a jeden nadepi‰te slovy Pravá láska
je a druh˘ sloupec slovy Pravá láska není. Pfii ãtení 1. Korintsk˘m

13:1–7, 13 si vypisujte jednotlivé v˘razy nebo slovní spojení do

pfiíslu‰ného sloupce. Nakonec popi‰te situaci, kdy vám nûkdo

projevil pravou lásku. 

Proã musím vyrÛst? 

Pfieãtûte si 1. Korintsk˘m 13:9–12 a popi‰te, co se zde podle vás

vysvûtluje o duchovním vyzrávání. Napi‰te nûkolik vlastností,

které jsou dosud trochu dûtinské a které se objevují u lidí va‰e-

ho vûku. Pak uveìte jiné vlastnosti, které mají lidé va‰eho vûku

a které poukazují na jejich prohlubující se zralost v evangeliu. 

¤ád v Církvi

Pavel chtûl uãit Svaté ohlednû dÛleÏitosti fiádu v Církvi (viz

1. Korintsk˘m 14:26–40). Ke kaÏdému níÏe uvedenému prohlá-

‰ení napi‰te, jak se to podle vás t˘ká fiádu v Církvi: 

1. „V‰ecko to budiÏ k vzdûlání“ (1. Korintsk˘m 14:26). 

2. „MÛÏete v‰ickni, jeden po druhém, prorokovati, aby se v‰ickni

uãili“ (v. 31). 

3. „BÛh není pÛvod nefiádu [zmatku], ale pokoje“ (v. 33). 

4. „Nedopou‰tí se jim [Ïenám] panovati“ (JST, v. 34). 

5. „V‰ecko slu‰nû a podlé fiádu aÈ se dûje“ (v. 40). 

Zemfiel vám nûkdo, koho jste mûli rádi? Jak jste se cítili,
kdyÏ se to stalo? JeÏí‰ Kristus pfiekonal smrt svou smírnou
obûtí. Díky Jeho daru je smrt pouze doãasná. V‰ichni lidé
budou vzkfií‰eni a budou nesmrtelní. 

V Pavlovû dobû nûktefií pochybovali o tom, Ïe Kristus byl
skuteãnû vzkfií‰en. Pfii ãtení 1. Korintsk˘m 15–16 se zamûfite
na Pavlovo mocné svûdectví o tom, Ïe vzkfií‰ení je skuteãné,
a dále na naukové pravdy t˘kající se tfií stupÀÛ slávy a obfi-
adÛ vykonávan˘ch v chrámech za ty, ktefií jiÏ zemfieli. 

Porozumûní písmÛm

1. Korintsk˘m 15

Leã byste na darmo uvûfiili
(v. 2) – Jinak byste uvûfiili

zbyteãnû

Prvotiny (v. 20, 23) – Ten, kte-

r˘ je vzkfií‰en jako první

Neb˘vá obÏiveno, leã umfie (v.

36) – NeoÏije, dokud nezemfie

Duch obÏivující (v. 45) –

Nesmrtelná bytost s oslave-

n˘m, dokonal˘m tûlem

1. Korintsk˘m 15–16
Nauka o vzkfií‰ení

D

C

B
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1. Korintsk˘m 15:29 – Kfiest za mrtvé

Pavel vysvûtlil, Ïe kdyby nebylo vzkfií‰ení, Svatí by nemûli Ïád-

n˘ dÛvod k vykonávání kfitÛ za mrtvé. Pak svûdãil o tom, Ïe

vzkfií‰ení je skuteãné a Ïe obfiady vykonané za mrtvé poskytují

veliká poÏehnání mrtv˘m i tûm, ktefií obfiady vykonávají. 

Prorok Joseph Smith uãil: „Svatí mají v˘sadu nechat se kfitít za ty

své pfiíbuzné, ktefií jsou mrtví,... a ktefií pfiijali evangelium v duchu

– prostfiednictvím tûch, ktefií byli povûfieni jim kázat.“ (History of
the Church, 4:231.) Také uãil, Ïe „ti Svatí, ktefií toto zanedbávají

v zájmu sv˘ch zesnul˘ch pfiíbuzn˘ch, tím riskují své vlastní

spasení“. (History of the Church, 4:426; viz také NaS 128:15–18.) 

1. Korintsk˘m 15:40–42 – Celestiální, terestriální 
a telestiální tûla
KaÏd˘ bude vzkfií‰en, ale nebudeme v‰ichni vzkfií‰eni v témÏe

okamÏiku nebo s toutéÏ slávou. Nejprve budou vzkfií‰eni ti nej-

spravedlivûj‰í a ti budou slouÏit s JeÏí‰em Kristem bûhem Jeho

mileniální vlády. Ti nejménû spravedliví budou vzkfií‰eni jako

poslední. NíÏe uvedené schéma vám pomÛÏe lépe porozumût

tomu, v jakém pofiadí bude vzkfií‰ení probíhat (viz také NaS

88:98–102): 

1000 20000 7000 (pfiibliÏné údaje) 500040003000 6000

Adam JeÏí‰ Kristus Milénium

Sláva slunce

Sláva mûsíce

Sláva hvûzd

Îádná sláva

„Kristovi, [prvotiny]“ 
(NaS 88:98) 
Nûkteré celestiální 
bytosti budou vzkfií‰eny 
pfied miléniem.

„Kristovi pfii pfiíchodu 
jeho“ (NaS 88:99) 
Pfied miléniem nebudou 
vzkfií‰eny Ïádné 
terestriální bytosti. 

„Pod odsouzením“ 
(NaS 88:100) 
Telestiální bytosti 
budou vzkfií‰eny na 
konci milénia.

„Nadále ‰pinaví“ 
(NaS 88:102)
Ti, ktefií zÛstávají nadále 
neãistí, budou vzkfií‰eni 
aÏ poté, co byli vzkfií‰eni 
v‰ichni ostatní. 

1. Korintsk˘m 15:42–54 – „Poru‰itelnost…
Neporu‰itelnost“ 
Pavel pouÏil nûkolikrát slovo poru‰itelnost ve v˘znamu smrti a

slovo neporu‰itelnost ve v˘znamu nesmrtelnosti (viz 1. Korintsk˘m

15:42–54). Aãkoli pfii vzkfií‰ení obdrÏíme své vlastní tûlo, toto tûlo

jiÏ nebude podrobeno nemocem, zpráchnivûní a nedokonalostem,

ale bude oslavené, zdokonalené a nesmrtelné (viz Alma 11:42–45).

Studium písem
Pfii studiu 1. Korintsk˘m 15 proveìte dvû z níÏe uveden˘ch

ãinností (A–C). 

Mistrovství v písmu – 1. Korintsk˘m
15:20–22

Zapi‰te si fietûzec ver‰Û z písem, kter˘ zaãíná ver‰i v 1. Korintsk˘m

15:20–22. Pomocí PrÛvodce k písmÛm najdûte alespoÀ pût dal‰ích

pasáÏí v písmech, v nichÏ se vysvûtluje, Ïe kaÏd˘ bude vzkfií‰en.

Tyto odkazy na dal‰í ver‰e si mÛÏete poznamenat na okraj

stránky v písmech. 

Mistrovství v písmu – 1. Korintsk˘m
15:29

Promluvte si s nûk˘m, kdo v chrámu vykonával kfity za mrtvé.

(Pokud jste vy sami vykonávali v chrámu kfity za mrtvé, mÛÏete

psát o vlastní zku‰enosti.) Napi‰te odpovûdi na tyto otázky: 

1. Co se vám pfii vykonávání kfitÛ za mrtvé líbilo nejvíce? 

2. Jak tato va‰e sluÏba pomÛÏe mrtv˘m? 

3. Proã je podle vás kfiest za mrtvé tak dÛleÏitá nauka? 

Mistrovství v písmu – 1. Korintsk˘m
15:40–42

Napi‰te tfii otázky, které podle vás mÛÏe nûkdo, kdo není ãlenem

Církve, poloÏit misionáfii a které se t˘kají vzkfií‰ení nebo tfií st-

upÀÛ slávy. Pak na tyto otázky napi‰te odpovûdi a pouÏijte pfii-

tom to, co se pí‰e v 1. Korintsk˘m 15. 

C

B

A
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Proã Pavel napsal dal‰í dopis Korintsk˘m? 
Problémy v korintské odboãce Církve pokraãovaly. Pavlova

pfiedchozí epi‰tola Svat˘m pomohla v jejich rÛstu, ale bylo za-

potfiebí dal‰ích pokynÛ. Tato druhá epi‰tola ujistila Svaté o

Pavlovû lásce a povzbudila je, aby nadále vûrnû vykonávali

v‰echny své zodpovûdnosti. 

Mnozí lidé, ktefií vstupují do Církve, procházejí pfiechodn˘m
obdobím, kdy se uãí o základních zásadách evangelia a o
poÏadavcích a zvyklostech, které jsou pro ãleny Církve spe-
cifické. To, Ïe jsou novû obrácení pokfitûni, automaticky
neznamená, Ïe zapomínají na fale‰né nauky a zvyklosti,
kter˘mi se kdysi fiídili. 

U Korintsk˘ch Svat˘ch tomu nebylo jinak. V 2. Korintsk˘m
1–3 budete ãíst o tom, jak jim musely b˘t pfiipomínány zá-
kladní zásady evangelia, které jsou naprosto nezbytné pro
duchovní blaho. Jak Pavlova láskyplná v˘uka posílila tyto
Svaté ve vífie? 

Porozumûní písmÛm

2. Korintsk˘m 1

JakoÏ se rozhojÀují utrpení
Kristova pfii nás (v. 5) – âím

více utrpení Kristova zakou-

‰íme

Potû‰ení (v. 5–7) – Útûcha

Pochybili (v. 8) – Pochybovali

Obcovali (v. 12) – Jednali

2. Korintsk˘m 1–3
Duch obÏivuje

MACEDONIE

MYZIE

Pavel se v Macedonii setkal s Titem. Titus mu podal 
zprávu o tom, jak Korint‰tí pfiijali PavlÛv dopis. 
Vût‰ina Pavlovy rady pfiijala, ale nûktefií je odmítli. 
Pavel napsal dal‰í dopis, aby je opût pouãil a povzbudil, 
aby pfiijali jeho pravomoc jako uãitele evangelia. Také jim slíbil, 
Ïe je brzy opût nav‰tíví. 

LYDIE
FRYGIE

Efezus

Pavel zÛstal 
v Efezu dva roky. 
Bûhem této 
doby napsal 
1. epi‰tolu 
Korintsk˘m. 
Poté byl pfiinucen 
uprchnout 
do Macedonie.

Korint
ACHAIA

ASIE

âerné mofie

Stfiedozemní mofie

2. Korintsk˘m 2

2. Korintsk˘m 3

2. Korintsk˘m 3:2–4 – „List ná‰ vy jste, napsan˘ 
v srdcích na‰ich“ 
Star‰í Bruce R. McConkie fiekl: „V tom skuteãném v˘znamu není

evangelium napsáno na kamenn˘ch deskách nebo v knihách pís-

ma, ale uvnitfi vûrn˘ch a poslu‰n˘ch lidí; svatí jsou tudíÏ Ïijícími

epi‰tolami pravdy, knihami, jejichÏ Ïivot je otevfien, aby v nûm

v‰ichni mohli ãíst.“ (Doctrinal New Testament Commentary, 2:414.) 

2. Korintsk˘m 3:6 – „Litera zabijí, ale Duch obÏivuje“ 
President James E. Faust, b˘val˘ druh˘ rádce v Prvním pfiedsed-

nictvu, uãil: „Pavel fiekl: ,Litera zabijí, ale Duch obÏivuje.‘ Nemáme

se jen vyh˘bat zlu, nemáme jen ãinit dobro, ale – a to je nejdÛl-

eÏitûj‰í – máme ãinit to, co má nejvût‰í hodnotu. Máme se zamû-

fiovat na to, co máme v srdci, co intuitivnû známe a ãeho si

ceníme, ale co ãasto zanedbáváme kvÛli tomu, co je nedÛleÏité,

povrchní nebo naplnûné p˘chou.“ (Conference Report, Oct.

1997, 75; nebo Ensign, Nov. 1997, 53.) 

President Ezra Taft Benson

radil: „To, na ãem v tomto

díle záleÏí, je Duch.“

(Conference Report, Apr.

1986, 98; nebo Ensign, May

1986, 77.) 

Studium písem
Pfii studiu 2. Korintsk˘m 1–3 proveìte dvû z níÏe uveden˘ch

ãinností (A–C). 

Schvalujících listÛ (v. 1) –

Doporuãujících dopisÛ

Pfiisluhování smrti, pfiisluho-
vání pomsty (v. 7–9) – zákon

MojÏí‰Ûv 

Pfiisluhování Ducha, pfiislu-
hování spravedlnosti (v. 8–9)

– Plnost evangelia JeÏí‰e Krista

Aby nepatfiili... k cíli té vûci
pomíjející (v. 13) – Aby ne-

hledûli... na konec toho, co je

pomíjející 

Zástûra (v. 14–16) – To, co

blokuje nebo omezuje vizi a

porozumûní

Aby... nebyl sehlcen takov˘
(v. 7) – Aby takov˘ ãlovûk...

nebyl pfiemoÏen 

Tûmto... onûmno (v. 16) –

Jednûm... druh˘m

Aneb coÏ pfiemy‰luji, zdali
podlé tûla pfiemy‰luji (v. 17)

– Nebo snad to, co zam˘‰lím,

zam˘‰lím tûlesnû? 

Jest, a není (v. 17–19) – Ano a ne

Znamenal nás, a dal závdavek
Ducha (v. 22) – Zpeãetil nás a

dal nám zaslíbení Ducha

Druhá epi‰tola (S.) Pavla apo‰tola
k Korintsk˘m
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Napi‰te souhrn

Smrtelnost s sebou pfiiná‰í tûÏkosti. Dokonce i JeÏí‰ Kristus musel

trpût bûhem svého Ïivota ve smrtelnosti. Ve 2. Korintsk˘m 1:3–7

se dozvídáme o nûkter˘ch poÏehnáních, která mÛÏeme získat

díky sv˘m zkou‰kám. Poté, co si pfieãtete tuto pasáÏ, shrÀte

v jedné vûtû kaÏd˘ ver‰ sv˘mi slovy. 

âemu byste je uãili? 

Prostudujte si 2. Korintsk˘m 2:1–11 a Nauku a smlouvy 64:10.

Na základû informací v tûchto ver‰ích napi‰te, co byste fiekli

svému kamarádovi, kter˘ by se ocitl v níÏe popsan˘ch situacích: 

1. Va‰e kamarádka Renata zahofikla vÛãi svému otci, kter˘ byl

vylouãen z Církve. Zeptala se vás, proã by mu mûla odpustit. 

2. Richard si od va‰eho kamaráda bez dovolení pÛjãil auto.

S autem v‰ak havaroval a nyní nemá peníze na jeho opravu.

¤ekl, Ïe ho to mrzí. 

Dokonãete vûty

Pfieãtûte si 2. Korintsk˘m 3:2–18 a oddíl „Porozumûní písmÛm“

a vyhledejte informace, kter˘mi mÛÏete doplnit tyto vûty: 

1. ¤ekneme-li, Ïe ná‰ list (epi‰tola) je napsán „na dskách srdce

masit˘ch“, znamená to, Ïe... 

2. Duch dává evangeliu Ïivot, protoÏe... 

3. MojÏí‰ Ïádal druhé, aby si zakryli tváfi, aby tak nemohli vidût

Boha, ale JeÏí‰ Kristus... 

4. KdyÏ následujeme JeÏí‰e Krista, na‰e tváfi... 

Pfiem˘‰leli jste nûkdy nad tím, proã se vám v Ïivotû vÏdy
nedafií tak, jak byste chtûli, i kdyÏ dûláte to, co je správné?
Pavel si uvûdomoval, Ïe ‰patné vûci se stávají i dobr˘m
lidem a Ïe Ïivot je nûkdy nespravedliv˘. Svûdãil o tom, Ïe
JeÏí‰ Kristus má moc utû‰it nás v na‰ich zkou‰kách, a Ïe
mÛÏe v‰e napravit ve vûãnostech. V 2. Korintsk˘m 4–6 se
dozvídáme, jak je dÛleÏité kráãet s vírou ve Spasitelovu moc.

2. Korintsk˘m 4–6
Skrze víru choìte

C

B

A Porozumûní písmÛm

2. Korintsk˘m 4

2. Korintsk˘m 4:17 – Ti, ktefií sná‰ejí souÏení,
získávají veliká poÏehnání

Star‰í Angel Abrea, ãlen kvora

Sedmdesáti, svûdãil: „Vím, Ïe

pokud trpûlivû vytrváme ve vífie

i v dobû souÏení a strasti, vstoupí

nám do Ïivota poÏehnání útûchy

a nadûje a my budeme schopni

okusit onu ,nepfiedstavitelnou

radost‘, kterou obdrÏeli Ammon

a jeho bratfii (viz Alma 27:17–18;

28:8). A proto, jak fiekl Joseph

Smith: ,StÛjte pevnû, vy Svatí

BoÏí, vydrÏte je‰tû chviliãku a

boufie Ïivota pominou a budete

odmûnûni oním Bohem, jehoÏ jste sluÏebníky a kter˘ náleÏitû

ocení v‰echnu va‰i námahu a trápení kvÛli Kristu a kvÛli evan-

geliu.‘ (Teachings of the Prophet Joseph Smith, p. 185.)“ (Conference

Report, Apr. 1992, 37; nebo Ensign, May 1992, 27.) 

2. Korintsk˘m 5

2. Korintsk˘m 5:18–20 – Smífiení
V Knize Mormonovû prorok Jákob uãil: „ProãeÏ, milovaní bratfií

moji, smifite se s vÛlí BoÏí, a ne s vÛlí ìábla a tûla; a pamatujte

poté, co se smífiíte s Bohem, Ïe je to pouze milostí BoÏí a skrze

ni, Ïe jste spaseni.“ (2. Nefi 10:24.) 

2. Korintsk˘m 6

2. Korintsk˘m 6:14–17 – Buìte moudfií, kdyÏ si
vybíráte pfiátele
„KaÏd˘ potfiebuje dobré pfiátele. Okruh va‰ich pfiátel bude mít

velk˘ vliv na to, jak pfiem˘‰líte a co dûláte, právû tak jako vy

budete mít vliv na to, jak pfiem˘‰lejí a co dûlají va‰i pfiátelé.

KdyÏ se sv˘mi pfiáteli sdílíte stejné hodnoty, mÛÏete se navzá-

jem posilovat a podporovat. Pokud jsou nûktefií va‰i pfiátelé

ost˘chaví nebo cítí, Ïe nejsou souãástí kolektivu, buìte zvlá‰È

citliví k jejich pocitÛm. Vyjdûte jim vstfiíc a zapojte je do va‰eho

silného okruhu dobr˘ch pfiátel. Spoleãnû mÛÏete dodrÏovat vy-

soké mûfiítko Ïivota podle evangelia.“ (For the Strength of Youth
[broÏurka, 1990], 9.) 

V lásce neo‰emetné (v. 6) –

V upfiímné lásce

SsouÏeni jste v stfievách
sv˘ch (v. 12) – Jste to vy, kdo

potlaãuje své city k nám

Beliál (v. 15) – Zlovolnost

Tohoto na‰eho zemského
pfieb˘vání stánek (v. 1) –

Na‰e smrtelné tûlo

Stavení od Boha (v. 1) –

Oslavené, vzkfií‰ené tûlo

Obleãeni, pfiiodíni (v. 2–4) –

Vzkfií‰eni

Závdavek (v. 5) – Slib, záruka

VíÏe nás (v. 14) – Zavazuje

nás, nutí nás

V pfiíjemnost uvodíce sebe
u kaÏdého svûdomí lidského
pfied oblíãejem BoÏím (v. 2) –

Osvûdãujeme se pfied kaÏd˘m

lidsk˘m svûdomím v oãích

BoÏích 

BÛh svûta tohoto (v. 4) – Satan

Nádoby hlinûné (v. 7) – Na‰e

smrtelná tûla
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Studium písem
Pfii studiu 2. Korintsk˘m 4–6 proveìte ãinnost A nebo B. 

Zkou‰ky z jiného pohledu

Îivot mÛÏe b˘t nepfiíjemn˘ a obtíÏn˘. âasto jsme zklamaní 

z toho, Ïe se v‰e nevyvíjí tak, jak si pfiejeme. Bûhem tûchto chvil

Duch svûdãí o tom, Ïe tûÏkosti tohoto Ïivota jsou niãím v porov-

nání se zaslíbeními, která se t˘kají vûãného Ïivota. Pfii ãetbû

2. Korintsk˘m 4:8–18 si vypisujte slovní spojení, která Pavel po-

uÏil, kdyÏ svûdãil o tom, Ïe zkou‰ky ve smrtelnosti nejsou niãím

v porovnání s vûãnou slávou. 

„Netáhnûte jha s nevûfiícími“ 

Netáhnûte jha

Pfieãtûte si 2. Korintsk˘m 6:11–18 a vysvûtlete, co podle vás zna-

menají jednotlivá níÏe uvedená prohlá‰ení. Pro kaÏdé prohlá‰ení

uveìte pfiíklad, jak byste se jím mohli fiídit: 

1. „Netáhnûte jha s nevûfiícími.“ (Jho je dfievûn˘ postroj, do nûhoÏ

jsou pfii práci zapfiaÏeni voli.) 

2. „VyjdûteÏ z prostfiedku jejich, a oddûlte se.“ 

3. „Neãistého se nedot˘kejte.“ 

Pavel uãil, Ïe pokud má probûhnout opravdové pokání, je
nutné pociÈovat zármutek „podlé Boha“ (2. Korintsk˘m
7:10). Pfii studiu 2. Korintsk˘m 7 pfiem˘‰lejte o tûchto slo-
vech presidenta Ezry Tafta Bensona: „Není nic neobvyklého
najít ve svûtû muÏe a Ïeny, ktefií mají v˘ãitky svûdomí kvÛli
tomu, co dûlají ‰patnû. Nûkdy se tak cítí proto, Ïe jejich skutky
zpÛsobují jim nebo jejich blízk˘m velké trápení a ne‰tûstí.
Nûkdy je jejich zármutek zpÛsoben tím, Ïe jsou chyceni a
potrestáni za své jednání. Tyto svûtské pocity nejsou zármut-
kem ,podlé Boha‘ (2. Korintsk˘m 7:10). Zármutek podle
Boha je darem Ducha. Znamená to, Ïe si hluboce uvûdomu-
jeme, Ïe jsme sv˘m jednáním ublíÏili na‰emu Otci a Bohu.
Znamená to, Ïe jsme si velmi jasnû a intenzivnû vûdomi toho,
Ïe na‰e chování zpÛsobilo, Ïe Spasitel – Ten, kter˘ nepoznal
hfiích – nejvût‰í ze v‰ech, musel podstoupit muka a utrpení.

2. Korintsk˘m 7
Zármutek podle Boha

B

A

Na‰e hfiíchy zpÛsobily, Ïe krvácel z kaÏdého póru. Tato velmi
skuteãná du‰evní a duchovní muka jsou v písmech popiso-
vána jako srdce zlomené a duch zkrou‰en˘ (viz NaS 20:37).
Mít takového ducha je absolutnû nezbytn˘m pfiedpokladem,
chceme-li ãinit opravdové pokání.“ (The Teachings of

Ezra Taft Benson, 72.) 

Porozumûní písmÛm

2. Korintsk˘m 7

Studium písem
Pfii studiu 2. Korintsk˘m 7 proveìte níÏe uvedenou ãinnost. 

Poraìte

Prostudujte si 2. Korintsk˘m 7:8–11 a citát od presidenta Ezry

Tafta Bensona v úvodu této kapitoly. Pfiedstavte si, Ïe jste za-

mûstnancem vydavatelství ãasopisu Liahona a byli jste poÏádáni,

abyste psali rubriku, v níÏ odpovídáte na otázky dospívající

mládeÏe. Napi‰te, co byste poradili mlad˘m lidem o pokání

v níÏe uveden˘ch situacích: 

1. Chytili mû, kdyÏ jsem kradl v obchodû, ale to pfieci dûlá kaÏd˘.

Není to nic hrozného. Je pfieci lehké ãinit z toho pokání, ne? 

2. Mluvila jsem s biskupem. Prostû jsem mu fiekla, co jsem udû-

lala, a tím je v‰echno vyfie‰eno. 

3. Nemusím to fiíkat biskupovi. Staãí, kdyÏ to fieknu jen v mod-

litbû, to pro pokání staãí. 

Pavel napsal Svat˘m v Korintu dal‰í rady – psal o zvlá‰tních
darech, které dal JeÏí‰ Kristus kaÏdému z nás (viz 2.
Korintsk˘m 8:9). Také vysvûtlil, Ïe kdyÏ se snaÏíme násle-
dovat SpasitelÛv pfiíklad a dáváme druh˘m nûco ze sebe,

2. Korintsk˘m 8–10
Dary a dávání

A

SnaÏnost (v. 11) – Opravdová

snaha, touha
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máme to dûlat s radostí (viz 2. Korintsk˘m 9:7). Pavlovo
uãení nám pomáhá porozumût tomu, Ïe máme vzdávat
chválu Pánu za dary, které získáváme, a uvûdomovat si, Ïe
v‰e pochází od Nûho (viz 2. Korintsk˘m 10:16–18). 

JeÏí‰ Kristus v Getsemanech. 

Pavel, podobnû jako jiní misionáfii, zaplatil za to, Ïe kázal
evangelium, urãitou cenu. Sly‰eli jste nûkdy misionáfie, kter˘
se vrátil z misie, vyprávût o zkou‰kách, se kter˘mi se setkal
na misii? V 2. Korintsk˘m 11 budete ãíst o nûkter˘ch útra-
pách, se kter˘mi se Pavel setkal jako misionáfi. Pfiem˘‰lejte
o tom, ãemu se díky sv˘m zkou‰kám mohl nauãit a jak byl
schopen je sná‰et. 

Porozumûní písmÛm

2. Korintsk˘m 11

Od svého pokolení (v. 26) –

Od sv˘ch krajanÛ

Hejtman... ostfiíhal mûsta
(v. 32) – MístodrÏitel... dal

hlídat mûsto 

2. Korintsk˘m 11
Pavlova obûÈ pro evangelium

Studium písem
Pfii studiu 2. Korintsk˘m 11 proveìte níÏe uvedenou ãinnost. 

Rozhovor s misionáfiem

Pfieãtûte si 2. Korintsk˘m 11:24–33

spoleãnû s b˘val˘m misionáfiem,

kterého znáte. PoÏádejte ho nebo

ji, aby vám vyprávûl(a): 

1. o nûjaké zkou‰ce, se kterou se

setkal(a) pfii sluÏbû na misii. 

2. o tom, jak lze tuto zkou‰ku pfii-

rovnat k tomu, co proÏil Pavel. 

3. o tom, jak tuto zkou‰ku

pfiekonal(a). 

Napi‰te nûkolik fiádek o tom, jak mohou zkou‰ky posílit na‰e

svûdectví. 

Pavel napsal, Ïe byl „vtrÏen aÏ do tfietího nebe“
(2. Korintsk˘m 12:2) – do celestiálního království. V roce
1836 mûl prorok Joseph Smith také vidûní o celestiálním
království. Napsal: 

„Vidûl jsem nesmírnou krásu brány, skrze niÏ budou
vstupovati dûdici onoho království, která byla jako krouÏící
plameny ohnû; 

Také planoucí trÛn BoÏí, na nûmÏ sedûl Otec a Syn. 

Vidûl jsem krásné ulice onoho království, které se zdály,
jako by byly vydláÏdûny zlatem.“ (NaS 137:2–4.) 

 Tûlesná
smrt

Hrob

Vzkfií‰ení

Závoj

Smrtelnost Duchovní svût

Ráj

Vûzení
duchÛ
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existence
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království

Zevní
temnota
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nebe –
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království

2. Korintsk˘m 12–13
Pavel je vytrÏen do tfietího nebe

A
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Porozumûní písmÛm

2. Korintsk˘m 12

2. Korintsk˘m 12:2 – Pavel vidí celestiální království
Star‰í Bruce R. McConkie fiekl: „Pavel mluvil o sobû, kdyÏ fiekl,

Ïe byl ,vtrÏen aÏ do tfietího nebe‘, coÏ je celestiální království.“

(The Mortal Messiah, 4:394.) 

2. Korintsk˘m 12:7 – „Osten do tûla“ 
Z písem ani z novodobého zjevení se nedozvídáme, jak˘ „os-

ten“ v tûle Pavla trápil nebo suÏoval. Mnozí se domnívají, Ïe

Pavel byl nûjak tûlesnû postiÏen, coÏ bylo pfiekáÏkou v jeho

misionáfiské práci. 

2. Korintsk˘m 13

Sami sebe zku‰ujte,... ohle-
dujte (v. 5) – Sami sebe pro-

vûfiujte,... zkoumejte

K vzdûlání, a ne k zkáze
(v. 10) – Abych vás posílil,

a nikoli zatratil

Nevypravitelná (v. 4) –

Nepopsatelná; moÏná pfiíli‰

posvátná na to, aby se o nich

mluvilo

Aby mne za‰ijkoval (v. 7) –

Aby mne sráÏel, t˘ral

Aby mne... neponíÏil BÛh
mÛj u vás (v. 21) – Aby mne...

mÛj BÛh mezi vámi nepokofiil

Plakal bych mnoh˘ch (v. 21)

– Truchlil bych nad mnoh˘mi

Kdo byli Galat‰tí? 
Pavlova epi‰tola byla adresována „zborÛm Galatsk˘m“

(Galatsk˘m1:2) neboli ãlenÛm, ktefií Ïili v nûkolika rÛzn˘ch

odboãkách Církve v této oblasti. Galacie se nacházela na území

dne‰ního stfiedního Turecka. 

Proã Pavel napsal tento dopis? 
Galat‰tí Svatí zápasili s problémem, kter˘ byl v onûch prvotních

letech obvykl˘. Mnozí Îidé, ktefií se obrátili na kfiesÈanství, stále

praktikovali urãité ãásti zákona MojÏí‰ova a trvali na tom, Ïe

âerné mofie

Stfiedozemní mofie

Jeruzalém

LIBYE EGYPT

ASIE
GALACIE

2. Korintsk˘m 13:1 – „V ústech dvou neb tfií svûdkÛ“ 
BÛh vÏdy zajistí více neÏ jednoho svûdka, aby podpofiil svá slova.

Toto se naz˘vá zákon svûdkÛ (viz 2. Nefi 11:3–4; NaS 6:28). I dnes

musí b˘t vykonávání knûÏsk˘ch obfiadÛ pfiítomen více neÏ jeden

svûdek. 

2. Korintsk˘m 13:12 – „PozdravteÏ jedni druh˘ch
políbením svat˘m“ 
V pfiekladu Josepha Smitha je slovo políbení zmûnûno na pozdra-
vení, ve smyslu vfielého pfiivítání. 

Studium písem
Pfii studiu 2. Korintsk˘m 12–13 proveìte ãinnosti A a B. 

Odemknûte písma

Pfieãtûte si níÏe uvedené dvojice ver‰Û z písem a vysvûtlete, jak

vám první pasáÏ z písma pomáhá lépe rozumût tomu, ãemu

Pavel uãil v druhé pasáÏi: 

1. Nauka a smlouvy 137:1–5 a 2. Korintsk˘m 12:1–4

2. Eter 12:27 a 2. Korintsk˘m 12:5–10

Vyberte oblíben˘ ver‰

Pfieãtûte si 2. Korintsk˘m 13 a vyberte jeden ver‰, kter˘ vás zaujal

a kter˘ je pro vás velmi dÛleÏit˘. Napi‰te si tento ver‰ do se‰itu

a vysvûtlete, proã jste si ho vybrali. 

B

A

pohan‰tí obrácení je také musejí dodrÏovat, chtûjí-li b˘t ãleny

Církve. Zákon MojÏí‰Ûv nebyl ve skuteãnosti vÏdy souãástí

evangelia. BÛh dal na poãátku evangelium Adamovi. Pak ho dal

Abrahamovi díky jeho vífie a touze ãinit to, co je správné. Zákon

MojÏí‰Ûv byl pozdûji pfiidán k evangeliu jako nûco doãasného,

protoÏe lidé byli neposlu‰ní. Tento niÏ‰í zákon mûl lidi vy‰kolit

a pfiipravit je na pfiijetí úplného evangelia, které mûl Abraham.

Pavel napsal Galatsk˘m, aby je povzbudil k tomu, aby Ïili podle

evangelia v plnosti a aby se nevázali na zákon MojÏí‰Ûv a na

Ïidovské tradice. 

Na co se zamûfiit
V této epi‰tole Pavel uãil ony prvotní Svaté nûkolika zásadám,

které jsou dÛleÏité i pro Svaté posledních dnÛ: 

• Poslu‰nost zákona nás nemÛÏe spasit, protoÏe nikdo nedokáÏe

Ïít podle zákona dokonale (viz Galatsk˘m 2:16). Existují i

dnes v Církvi lidé, ktefií dûlají podobnou chybu a myslí si, Ïe

si mohou cestu do nebe zaslouÏit tím, Ïe dodrÏují v‰echna

pfiikázání? 

• Spravedlivost pfiichází pouze skrze víru v JeÏí‰e Krista. Kristus

nám pomáhá zvítûzit nad hfiíchem; nedokáÏeme b˘t spraved-

liví vlastními silami (viz Galatsk˘m 2:16–21). 

• KdyÏ se stáváme syny a dcery BoÏími, stáváme se také dûdici

BoÏími skrze JeÏí‰e Krista (viz Galatsk˘m 3). 

• Îijeme-li tak, aby nám byl Duch nablízku, pomÛÏe nám to lépe

odolávat tûlesn˘m hfiíchÛm (viz Galatsk˘m 5). 

Epi‰tola (S.) Pavla apo‰tola k Galatsk˘m
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Nedlouho poté, co Pavel pfiinesl evangelium JeÏí‰e Krista
lidem v Galacii, Ïidov‰tí kfiesÈané zaãali uãit tomu, Ïe i po-
hané musejí Ïít podle zákona MojÏí‰ova, zvlá‰tû pak podle
zásady obfiízky (viz v˘‰e „Proã Pavel napsal tento dopis?“).
V‰imnûte si, jak Pavel hájil evangelium tím, Ïe svûdãil o
tom, odkud pfii‰lo. 

Porozumûní písmÛm

Galatsk˘m 1

Galatsk˘m 1:14 – Otcovská ustanovení
„Otcovská ustanovení“, o nichÏ Pavel psal, byly náboÏenské tra-

dice jeho rodiny. Pavel byl v mládí vychováván jako farizej (viz

Skutkové 26:5). Farizeové vûfiili, Ïe pravidla a osobní názory,

které Ïidov‰tí uãitelé napsali a které se t˘kaly písem, byly stejnû

dÛleÏité jako samotná písma. Farizeové tato neinspirovaná pra-

vidla velmi horlivû (striktnû) dodrÏovali (viz Marek 7:10–13;

PrÛvodce k písmÛm, „Farizeové“, str. 41–42). 

Galatsk˘m 2

Galatsk˘m 2:7–9 – Evangelium pro neobfiezané,
evangelium pro obfiezané
Apo‰tol Pavel byl povolán, aby pfiinesl evangelium pohanÛm

(„neobfiezan˘m“) a Petrovi bylo fieãeno, aby pÛsobil mezi Îidy

(„obfiezan˘mi“). 

Galatsk˘m 2:11–16 – „KdyÏ byl pfii‰el Petr,... zjevnû
jsem jemu odepfiel“ 
Pavel neprozradil v‰e ohlednû své neshody s Petrem. Zdá se, Ïe

Petr, z obavy, aby neurazil Ïidovské obrácené, pfiestal jíst s po-

hansk˘mi obrácen˘mi, jak to nafiizovaly Ïidovské tradice. Pavel

se otevfienû postavil proti tomu, Ïe Petr následoval tyto tradice,

místo aby plnû Ïil podle evangelia JeÏí‰e Krista. Star‰í Bruce R.

McConkie napsal: „Kdybychom mûli úpln˘ záznam o této udá-

losti, bezpochyby bychom na‰li Petra ve zcela opaãné pozici, jak

se ze v‰ech sil snaÏí pfiesvûdãit Ïidovské Svaté k vífie v to, Ïe

Aby pravda evangelium zÛ-
stala u vás (v. 5) – Aby pravda

evangelia byla i nadále s vámi

Naodpor (v. 7) – Naopak

Ten, kter˘Ï mocn˘ byl (v. 8) –

Ten, kter˘ úãinnû pÛsobil 

Ktefií se zdadí sloupové b˘ti
(v. 9) – Ktefií jsou povaÏováni

za sloupy

KteréÏ není jiné, ale... nûkte-
fií vás kormoutí (v. 7) – Îádné

jiné evangelium není, ale...

nûktefií vás trápí 

Kter˘Ï mne oddûlil z Ïivota
matky mé (v. 15) – Kter˘ mne

ustanovil jiÏ v matãinû lÛnû

Hned jsem se neporadil s tû-
lem a krví (v. 16) – Nespûchal

jsem, abych se poradil s k˘m-

koli na zemi

Galatsk˘m 1–2
Fale‰ní uãitelé pfievracejí 

pravé evangelium

zákon MojÏí‰Ûv byl naplnûn v Kristu a Ïe jiÏ neplatí pro nikoho

– ani pro Îidy, ani pro pohany.“ (Doctrinal New Testament
Commentary, 2:464.) 

Studium písem
Pfii studiu Galatsk˘m 1–2 proveìte níÏe uvedenou ãinnost. 

ShrÀte Pavlovo poselství

V Galatsk˘m 1–2 Pavel vyjádfiil své obavy o galatské Svaté. Také

hájil své apo‰tolské povolání a poselství evangelia, kterému uãil. 

1. ShrÀte hlavní my‰lenky z Galatsk˘m 1–2 tím, Ïe odpovíte na

níÏe uvedené otázky. (Pomoci vám mÛÏe úvod ke Galatsk˘m

v tomto studijním prÛvodci a oddíl „Porozumûní písmÛm“

t˘kající se Galatsk˘m 1–2.) 

a) Co se zdá b˘t hlavní Pavlovou starostí t˘kající se Svat˘ch

v Galacii? 

b) Co bylo tím „jin˘m evangeliem“ (viz Galatsk˘m 1:8–9), kte-

rému se nûktefií Ïidov‰tí ãlenové Církve snaÏili uãit druhé?

Proã by toto jiné evangelium nemûlo Ïádn˘ úspûch? 

c) Co víme o tom, k ãemu do‰lo mezi Petrem a Pavlem? 

2. Do se‰itu popi‰te nûkolik „jin˘ch evangelií“ (fale‰n˘ch nauk,

které lidé nabízejí místo evangelia JeÏí‰e Krista), kter˘mi mo-

hou b˘t lidé pokou‰eni v dne‰ní dobû. 

Pavel pfiipomnûl galatsk˘m
Svat˘m, Ïe Abraham se stal
spravedliv˘m díky vífie
v JeÏí‰e Krista a díky po-
slu‰nosti Jeho evangelia
dlouho pfiedtím, neÏ byl
dán zákon MojÏí‰Ûv. Pavel
uãil, Ïe kdyÏ byly dûti
Izraele (pfiedkové galat-
sk˘ch Svat˘ch) vyvedeny
z Egypta, nebyly pfiiprave-

ny dodrÏovat plnost evangelia, a proto jim byl dán zákon
MojÏí‰Ûv, aby je pfiipravil na vy‰‰í zákon, podle nûhoÏ Ïil
Abraham. 

KdyÏ uzavfieme a dodrÏujeme smlouvy tohoto vy‰‰ího záko-
na – smlouvy evangelia – mÛÏeme se stát dûtmi BoÏími a
mÛÏeme se duchovnû znovuzrodit. V‰imnûte si, jak nám
BÛh pomáhá, abychom se mohli znovuzrodit, zatímco se
snaÏíme chodit Duchem (viz Galatsk˘m 5:16). 

Galatsk˘m 3–6
Evangelium víry pfii‰lo pfied

zákonem MojÏí‰ov˘m

A
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Porozumûní písmÛm

Galatsk˘m 3

Galatsk˘m 3:2–5 – Víra a Duch
Pavel pfiipomnûl galatsk˘m Svat˘m, Ïe pfiijali Ducha díky „sly-

‰ení víry“ (neboli díky vífie v to, co sly‰eli) (Galatsk˘m 3:2, 5).

Pfiijali svûdectví o JeÏí‰i Kristu díky tomu, Ïe sly‰eli evangelium

a pfiijali ho, nikoli díky tomu, Ïe dodrÏovali zákon MojÏí‰Ûv.

Prorok Joseph Smith fiekl: „Víra pfiichází skrze sly‰ení slova

BoÏího, skrze svûdectví sluÏebníkÛ BoÏích; toto svûdectví vÏdy

doprovází Duch proroctví a zjevení.“ (Teachings of the Prophet
Joseph Smith, 148.) 

Galatsk˘m 3:8–11, 24 – Jak se staneme
ospravedlnûn˘mi? 
B˘t „ospravedlnûn“ nebo „spravedliv˘“ znamená, Ïe jsme

prohlá‰eni nevinn˘mi, bez hfiíchu, Ïe jsme pro Boha ãist˘mi a

pfiijateln˘mi. Pavel uãil galatské Svaté, Ïe dodrÏování zákona

MojÏí‰ova je nemÛÏe ospravedlnit. Vzhledem k tomu, Ïe nikdo

nemÛÏe dokonale Ïít podle niÏ‰ího zákona MojÏí‰ova, ani po-

dle vy‰‰ího zákona evangelia, Nebesk˘ Otec slíbil, Ïe po‰le

Vykupitele. Vírou v usmífiení JeÏí‰e Krista a poslu‰ností zákona

evangelia mohou b˘t spaseni i pohané, ktefií nikdy nepoznali

zákon MojÏí‰Ûv. 

Galatsk˘m 3:16–19 – Abrahamova smlouva a zákon
MojÏí‰Ûv 
Pavel vysvûtlil, Ïe Pán uzavfiel smlouvu s Abrahamem, Ïe

evangelium a Spasitel pfiijdou skrze jeho rodovou linii (viz také

PrÛvodce k písmÛm, „Abrahamova smlouva“, str. 2). Izraelité

byli neposlu‰ní, a proto jim Pán doãasnû dal navíc zákon MojÏí‰Ûv,

aby je pfiipravil na pfiíchod JeÏí‰e Krista. Pfiidání zákona

MojÏí‰ova v‰ak nezru‰ilo zaslíbení, Ïe Spasitel pfiijde a znovu

pfiinese evangelium (viz také PJS, Galatsk˘m 3:19–20). 

Galatsk˘m 4

Galatsk˘m 4:5 – „Abychom právo synÛ pfiijali“ 
Star‰í Bruce R. McConkie uãil: „Tûm, ktefií pfiijímají evangelium

a vstupují do Církve JeÏí‰e Krista Svat˘ch posledních dnÛ, je dána

moc stát se syny BoÏími. (NaS 11:30; 35:2; 39:1–6; 45:8; Jan 1:12.)

Toto synovství nepfiichází pouze díky ãlenství v Církvi, ale pfiijetí

do Církve otevírá dvefie k získání tohoto vysoké postu, pokud poté

následuje vytrvalá víra a oddanost. (¤ím. 8:14–18; Gal. 3:26–29;

Pod... správcemi jest aÏ do
ãasu uloÏeného od otce (v. 2)

– AÏ do ãasu urãeného otcem

zÛstává pod poruãníky

DnÛ ‰etfiíte (v. 10) – Dbáte na

dny; Pavel má na mysli svaté

dny a svátky, které byly sou-

ãástí zákona MojÏí‰ova a kte-

ré jiÏ nebylo tfieba dodrÏovat. 

AÏ by Kristus zformován byl
v vás (v. 19) – Dokud ve vás

nebude zformován Kristus

Vûci u figÛfie se staly (v. 24) –

Je to alegorie (pfiíbûh, kter˘

pomocí symbolÛ uãí Ïivotním

pravdám) 

K manství zplozující (v. 24) –

Rodící do otroctví

Kter˘mÏ pfied oãima JeÏí‰
Kristus... byl vypsán, a mezi
vámi ukfiiÏován (v. 1) –

Vzhledem k tomu, Ïe vám

bylo usmífiení JeÏí‰e Krista

tak jasnû vysvûtleno

Pohané (v. 8) – V tomto

ver‰i ti, ktefií nepocházejí

z Abrahamovy rodové linie

V‰ak utvrzené ãlovûka
smlouvy Ïádn˘ neru‰í (v. 15)

– Ani smlouvy nebo dohody

mezi lidmi nelze právnû zru-

‰it nebo zmûnit

Prostfiedník (v. 19, 20) –

Zprostfiedkovatel

4:1–7.) Synové BoÏí jsou ãleny jeho rodiny, a proto jsou spoludû-

dicové s Kristem a zdûdí s ním plnost Otcovu. (NaS 93:17–23.)“

(Mormon Doctrine, 745.) 

Galatsk˘m 4:22–31 – Alegorie o dvou smlouvách
Pavel, ve snaze pomoci galatsk˘m Svat˘m pochopit, proã se ne-

mají vázat na zákon MojÏí‰Ûv a na jeho rituály, pouÏil alegorii o

dvou smlouvách, ve které pfiirovnal zákon MojÏí‰Ûv a evangeli-

um JeÏí‰e Krista ke dvûma Abrahamov˘m manÏelkám a k jejich

synÛm. 

Pavel pfiirovnal zákon MojÏí‰Ûv a ustanovení (tradice) star‰ích ke „jhu slu-
Ïebnosti“ (viz Galatsk˘m 5:1). 

Sára, svobodná, porodila syna
(Izáka), syna zaslíbení, zázraã-
n˘m zpÛsobem. 

Sáru a Izáka pouÏil jako symbol
svobody, kterou pfiiná‰í JeÏí‰
Kristus díky svému evangeliu,
a jako symbol nebeského
Jeruzaléma, kter˘ nepodléhá
Ïádnému zajetí. 

KfiesÈané, ktefií pfiijímají evange-
lium JeÏí‰e Krista, jsou vysvobo-
zeni ze zajetí rituálÛ zákona
MojÏí‰ova a jsou dûdici zaslíbe-
ní, které byly dány Abrahamovi.

Agar, otrokynû, porodila
syna (Izmaele) pfiirozen˘m
zpÛsobem, podle tûla. 

Pavel pouÏil Agar a Izmaela jako
symbol poroby (zajetí) zákona,
kter˘ MojÏí‰ obdrÏel na hofie
Sinaj, a také jako symbol po-
zemského mûsta Jeruzaléma,
které bylo v zajetí ¤ímanÛ. 

Îidé, ktefií se drÏí zákona
MojÏí‰ova, jsou dûtmi zajetí.
Neustále pronásledují kfiesÈany,
podobnû jako Agar a Izmael
pronásledovali Sáru a Izáka. 

Abrahamovy manÏelky – symboly
staré a nové smlouvy
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Galatsk˘m 5

Galatsk˘m 5:2–6 – Spoléhání se na zákon
Pavel v tûchto ver‰ích pouÏívá slovo „obfiezovati“ jako symbol

zákona MojÏí‰ova. ¤ekl, Ïe ti, ktefií vûfií, Ïe Ïidovské tradice a

zákon MojÏí‰Ûv je mohou spasit, budou souzeni podle celého

zákona a budou zatraceni, pokud nebyli zákona poslu‰ni doko-

nale. Tûm, ktefií pfiijali vy‰‰í zákon evangelia, budou hfiíchy od-

pu‰tûny, pokud ãinili pokání a mûli víru v JeÏí‰e Krista. 

Galatsk˘m 6

Galatsk˘m 6:17 – „Já zajisté jízvy Pána JeÏí‰e nosím
na tûle svém“ 
V tomto ver‰i se Pavel zmiÀoval o svém utrpení ve sluÏbû JeÏí‰e

Krista (viz také 2. Korintsk˘m 11:23–25; Filipensk˘m 3:10). 

By pak byl zachvácen ãlovûk
v nûjakém pádu (v. 1) – Pokud

by nûkdo upadl do hfiíchu

ZdílejÏ se (v. 6) – Podílej se 

Poru‰ení (v. 8) – Zkáza,

duchovní smrt

NeníÈ ta rada z toho, kter˘Ï
vás volá (v. 8) – Ty pfiesvûdãi-

vé fieãi nejsou od toho, kdo

vás povolává

Kvas (v. 9) – DroÏdí, díky kte-

rému chlebové tûsto nakyne;

Pavel tím chtûl fiíci, Ïe i trocha

fale‰né nauky mÛÏe ovlivnit

celého ãlovûka nebo celou

skupinu lidí. 

Toliko abyste pod zámyslem
té svobody nepovolovali tûlu
(v. 13) – Tuto svobodu nepou-

Ïívejte jako záminku pro to,

abyste jednali tûlesnû

(zlovolnû) 

Chlipnost (v. 19) – Zlovolné

touhy a skutky

DráÏdûní (v. 20) – Soupefiivost

Kde Ïili Efez‰tí? 
Efez‰tí Ïili v Efezu, v˘znamném obchodním a kulturním stfiedis-

kem na pobfieÏí Egejského mofie v dne‰ním západním Turecku.

Efezus byl také stfiediskem uctívání bohynû Artemis neboli Diány.

Diánin chrám byl jedním z divÛ starovûkého svûta a zdrojem

bohatství pro obchodníky v Efezu (viz Skutkové 19:24–27). 

Proã Pavel napsal tento dopis? 
Mnohé Pavlovy epi‰toly byly napsány, aby uãinily pfiítrÏ rozma-

chu odpadlictví nebo aby uvedly na pravou míru nûkteré naukové

omyly. PavlÛv dopis Efezsk˘m je jin˘. Je to pokladnice povzná-

‰ejících nauk a zdá se, Ïe úãelem tohoto dopisu bylo poskytnout

Jeruzalém

Stfiedozemní mofie

Egejské
mofie

Atény
Efezus

Studium písem
Pfii studiu Galatsk˘m 3–6 proveìte ãinnost A a potom buì

ãinnost B, nebo C. 

Úãel zákona MojÏí‰ova 

Proãtûte si znovu Galatsk˘m 3. Pokud byl Abraham schopen Ïít

spravedlivû i bez znalosti zákona MojÏí‰ova, jak˘ byl tedy úãel

toho zákona? (Pomoci vám mÛÏe oddíl „Porozumûní písmÛm“

t˘kající se Galatsk˘m 3, str. 127.) 

Vymyslete otázky do testu

Projdûte si Galatsk˘m 4–6 a vymyslete ‰est dal‰ích otázek podle

vzoru otázky z ãinnosti A (dvû otázky pro kaÏdou kapitolu),

které by se podle vás hodily do testu znalosti tûchto kapitol.

NezapomeÀte ke kaÏdé otázce napsat správnou odpovûì. 

Jak se vám dafií v duchovní bitvû? 

Pavel uãil, Ïe duch a tûlo neustále zápasí proti sobû. Která strana

vítûzí ve va‰em Ïivotû? 

1. V se‰itû si udûlejte dva sloupce a jeden nadepi‰te slovy Skutky
tûla a druh˘ slovy Ovoce Ducha. Pfieãtûte si Galatsk˘m 5:16–26

a vypi‰te si klíãová slova a slovní spojení, která se hodí do

jednotliv˘ch sloupcÛ. Zamyslete se nad tímto seznamem a

zjistûte, jak je na tom va‰e duchovní bitva. 

2. Pfieãtûte si Galatsk˘m 6:1–9 a vypi‰te si tfii vûci, které mÛÏete

dûlat, abyste mûli více ovoce Ducha, které vám pomÛÏe ve

va‰í duchovní bitvû. 

C

B

A

Svat˘m více svûtla evangelia. Pavel napsal tento dopis z vûzení

v ¤ímû kolem roku 60 po Kr. 

Na co se zamûfiit
V epi‰tole Efezsk˘m se vysvûtluje mnoho nauk, kter˘m uãí

Svatí posledních dnÛ. Najdeme zde zmínky o nauce o pfiedusta-

novení, o dispensaci plnosti ãasÛ, o v˘znamu prorokÛ a apo‰t-

olÛ v Církvi, my‰lenku, Ïe existuje pouze jedna pravdivá a

jednotná Církev, a tvrzení, Ïe organizace Církve je nezbytná. V té-

to epi‰tole také najdeme jedny z nejvzne‰enûj‰ích nauk, které

jsou zaznamenány v písmech a které se t˘kají role rodiny a dÛl-

eÏitosti fiádného rodinného Ïivota. 

Epi‰tola (S.) Pavla apo‰tola k Efezsk˘m
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Kdyby druzí skuteãnû rozumûli prvním tfiem kapitolám epi-
‰toly Efezsk˘m tak, jak jim rozumûjí Svatí posledních dnÛ,
nebylo by mezi kfiesÈany tolik zmatku, jako tomu je v dne‰ní
dobû. Také by neexistovalo tolik rÛzn˘ch kfiesÈansk˘ch církví.
KdyÏ studujete Efezsk˘m 1–3, v‰imnûte si toho, ãemu Pavel
uãil ohlednû BoÏstva, pfiedustanovení, milosti, usmífiení a
charakteristick˘ch znakÛ Církve JeÏí‰e Krista. 

Porozumûní písmÛm

Efezsk˘m 1

Efezsk˘m 1:4–5 – „Vyvolil nás v nûm pfied ustanovením
svûta“ 
Ne v‰ichni lidé mají tutéÏ touhu poznat pravdu a Ïít spravedlivû.

Pavel napsal: „Vyvolil nás v nûm pfied ustanovením svûta.“

(Efezsk˘m 1:4.) Nûkteré dûti Nebeského Otce byly „vyvoleny“ a

„pfiedzfiízeny“ (pfiedustanoveny) k urãit˘m povoláním – to po-

máhá vysvûtlit, proã mají rÛzní lidé rozdíln˘ postoj k pravdû. 

„Pfiedustanovení je poÏehnáním neboli odmûnou za pfiedsmr-

telnou spravedlivost a stateãnou oddanost JeÏí‰i Kristu. Na zro-

zení do domu Izraele a dûdické právo na v‰echna poÏehnání

Abrahama, Izáka a Jákoba se ãasto pohlíÏí jako na právo prvoro-

zenství oddan˘ch du‰í (viz Efez. 1:4–5; ¤ím. 9:4). Tato práva a

poÏehnání mÛÏe pfiesto získat kdokoli, kdo se rozhodne je pfii-

jmout, aÈ jiÏ v tomto Ïivotû, nebo v Ïivotû pfií‰tím.“ (Daniel H.

Ludlow, ed., Encyclopedia of Mormonism, 5 vols. [1992], 2:522.) 

Efezsk˘m 1:10 – „Dokonání plnosti ãasÛ“ 
Nebesk˘ Otec zjevoval evangelium lidem v rÛzn˘ch dobách

historie této zemû. Pfiíkladem mohou b˘t BoÏí zjevení Adamovi,

Noémovi a MojÏí‰ovi. KdyÏ Pavel prorokoval o této poslední

dispensaci (o dne‰ní dobû), která byla zjevena skrze proroka

Josepha Smitha, nazval ji „[dispensací] plnosti ãasÛ“ (Efezsk˘m

1:10). Na‰e dispensace byla takto nazvána proto, Ïe v‰e, co bylo

souãástí jakékoli pfiedcházející dispensace, bude nyní shromáÏ-

dûno v JeÏí‰i Kristu (viz také NaS 128:18). 

Pfiedfiízen (v. 5, 11) –

Pfiedustanoven, vybrán

v pfiedsmrtelné existenci pro

konkrétní poÏehnání a zod-

povûdnosti

Zvolit za syny (v. 5) –

Duchovnû se znovuzrodit a

stát se syny a dcerami BoÏími

(viz Mosiá‰ 27:25–26) 

Opatrnost (v. 8) – Prozíravost

Tajemství vÛle své (v. 9) –

Pravdy t˘kající se BoÏího plá-

nu pro Jeho dûti, kter˘m lze

porozumût pouze skrze zjeve-

ní a které jsou pak povaÏová-

ny za posvátné

Závdavek dûdictví na‰eho
(v. 14) – Záruka získání celes-

tiálního království

Netoliko v vûku tomto (v. 21)

– Nejen v tomto svûtû

Efezsk˘m 1–3
Základní nauky Církve 

JeÏí‰e Krista

Efezsk˘m 1:13 – „Znamenáni jste Duchem zaslíbení
svat˘m“ 
President Joseph Fielding Smith vysvûtlil: 

„Svat˘ Duch zaslíbení je Duch Svat˘, kter˘ dává peãeÈ schválení

na kaÏd˘ obfiad: na kfiest, konfirmaci, vysvûcení, sÀatek. Zaslíbení

spoãívá v tom, Ïe daná poÏehnání budou pfiijata skrze vûrnost. 

Pokud ãlovûk poru‰í nûjakou smlouvu, aÈ jiÏ se jedná o kfiest,

vysvûcení, sÀatek nebo cokoli jiného, Duch odnímá tuto peãeÈ

schválení a ãlovûk poÏehnání nedostane.“ (Doctrines of Salvation,
1:45; viz také NaS 132:7.) 

Efezsk˘m 2

Efezsk˘m 2:4–10 – „Nebo milostí spaseni jste,... ne
z skutkÛ“ 
Nûktefií lidé vûfií tomu, Ïe kdyÏ Pavel fiekl, Ïe jsme spaseni mi-

lostí skrze víru, znamená to, Ïe aÈ udûláme cokoli, nemá to Ïádn˘

vliv na to, zda jsme ãi nejsme spaseni – Ïe spasení je veskrze dar

od Boha. Tento názor je v protikladu k tomu, ãemu uãil Jakub,

Ïe „víra bez skutkÛ jest mrtvá“ (Jakub 2:10–26). 

Tuto dÛleÏitou nauku pomáhají objasnit zjevení, které dal Pán

prorokÛm v Knize Mormonovû. I kdyÏ je pravda, Ïe nikdo nem-

ÛÏe Ïít podle zákona tak dokonale, Ïe by mohl b˘t spasen svou

poslu‰ností (viz ¤ímanÛm 3:20–23; 2. Nefi 2:5), neznamená to,

Ïe poslu‰nost není dÛleÏitá. Pokud se nesnaÏíme dodrÏovat pfii-

kázání, samotná víra nám staãit nebude (viz Matou‰ 7:21; Jakub

2:17–19). 

Jak je znázornûno na obrázku, my v‰ichni jsme jako ãlovûk, kte-

r˘ neumí plavat a topí se v fiece. Spasitel stojí na bfiehu a podává

nám vûtev, aby nás zachránil. Vûtev pfiedstavuje milost BoÏí,

která je nám nabízena díky usmífiení a bez níÏ nemÛÏeme b˘t

spaseni. Pokud nevynaloÏíme úsilí na to, abychom se vûtve chy-

tili a pevnû se jí drÏeli, utopíme se. Neoãekává se v‰ak, Ïe to

zvládneme vlastními silami. Pokud se budeme snaÏit, milost

BoÏí nás posílí a dá nám moc, abychom se drÏeli a byli zachrá-

nûni (spaseni). (Viz PrÛvodce k písmÛm, „Milost“, str. 91.) Jak

fiekl prorok Nefi: „Víme, Ïe milostí jsme spaseni po v‰em, co my
mÛÏeme uãiniti.“ (2. Nefi 25:23; kurzíva pfiidána.) 

Efezsk˘m 2:14–17 – „Zbofiiv hradbu dûlící na rÛzno“ 
Usmífiení JeÏí‰e Krista ukonãilo zákon MojÏí‰Ûv. Kristus pak

pfiikázal, aby evangelium bylo kázáno celému svûtu (viz Marek

16:15–16). Díky usmífiení bylo nepfiátelství, které rozdûlovalo

Îidy a pohany jako hradba, zbofieno (odstranûno). 

Efezsk˘m 2:19 – „Spolumû‰Èané svat˘ch“ 
KaÏd˘ mÛÏe b˘t „spolumû‰Èanem“ Svat˘ch skrze obfiad kfitu,

pokud bude mít víru v Krista, bude ãinit pokání a pokud se na

KníÏe mocn˘ v povûtfií (v. 2)

– Satan

Neobfiízka (v. 11) – Pohané 

Obfiízka (v. 11) – Îidé
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to pfiipraví. âlenové Církve JeÏí‰e Krista Svat˘ch posledních

dnÛ se nemusejí nikdy cítit osamoceni; mají bratry a sestry, ktefií

jim pomáhají a starají se o nû. 

Efezsk˘m 2:20 – Je získávání zjevení skrze apo‰toly
a proroky nezbytn˘m rysem pravé Církve? 

Star‰í Mark E. Petersen, kter˘

byl ãlenem Kvora dvanácti ap-

o‰tolÛ, svûdãil: „Dal‰í dÛleÏit-

ou známkou [pravé Církve] je

to, Ïe Církev bude vedena ne-

ustál˘m zjevením skrze Ïijící

proroky. Amos fiekl, Ïe Pán

neuãiní nic, aniÏ by to udûlal

skrze své oprávnûné proroky

(viz Amos 3:7). BoÏská Církev,

která byla znovuzfiízena, bude

tudíÏ vedena Ïijícími vidoucí-

mi a zjevovateli, ktefií získávají

aktuální pokyny z nebe.“

(Conference Report, Apr. 1979, 31; nebo Ensign, May 1979, 22–23.)

Efezsk˘m 3

Studium písem
Pfii studiu Efezsk˘m 1–3 proveìte ãinnost C a alespoÀ jednu

dal‰í ãinnost (A, B nebo D). 

Najdûte nauku

Projdûte si Efezsk˘m 1 a najdûte alespoÀ tfii ver‰e, které popisují

podstatu BoÏstva. Vysvûtlete, jak tyto ver‰e dokazují, Ïe BÛh Otec

a JeÏí‰e Kristus jsou oddûlené bytosti. 

Najdûte duchovní poÏehnání

V Efezsk˘m 1:3–14 Pavel uvádí nûkterá duchovní poÏehnání, jeÏ

díky JeÏí‰i Kristu získávají ti, ktefií jsou vûrní. Vypi‰te si tato po-

Ïehnání a vysvûtlete, proã jsou pro vás dÛleÏitá. 

Vysvûtlete nauku

1. Pfieãtûte si znovu Efezsk˘m 2:4–10 a poté si pfieãtûte Jakuba

2:17–20. Vysvûtlete, jak tyto dvû pasáÏe, které si zdánlivû od-

porují, jsou ve skuteãnosti obû správné (pomoci vám mÛÏe

oddíl „Porozumûní písmÛm“ t˘kající se Efezsk˘m 2:4–10). 

2. Nakreslete obrázek podle vzoru ilustrace v oddíle „Porozumûní

písmÛm“ a vyznaãte, co na tomto obrázku pfiedstavuje

Spasitele, nás, ná‰ pozemsk˘ stav a usmífiení. 

Nakreslete to

V Efezsk˘m 2:18–22 Pavel uãil tomu, Ïe Církev JeÏí‰e Krista

je jako stavení „pfiíslu‰nû vzdûlané“ (správnû postavené).

Nakreslete obrázek budovy, která znázorÀuje, jak má b˘t Církev

podle Pavlov˘ch slov zorganizována. 

D

C

B

A

K pfiisluhování vám (v. 2) –

K tomu, abych vám slouÏil

Tajemství (v. 3, 9) – BoÏské

pravdy, které lze poznat pou-

ze skrze zjevení a které jsou

pak povaÏovány za posvátné

Máme smûlost a pfiístup
s doufáním skrze víru jeho
(v. 12) – S vírou v JeÏí‰e

Krista mÛÏeme pfiistupovat

k Bohu s dÛvûrou

Kdyby ãlovûk vûfiil naukám, které Pavel popsal v Efezsk˘m
1–3, a kdyby podle nich Ïil, jak by to ovlivnilo jeho Ïivot?
Vypadal by tento ãlovûk jinak nebo by jednal jinak neÏ
ostatní? Pfieãtûte si Efezsk˘m 4–6 a zamûfite se na to, jak
Pavel popsal opravdového uãedníka Kristova. (NezapomeÀte
si pfieãíst Efezsk˘m 4:26 v pfiekladu Josepha Smitha.) 

Porozumûní písmÛm

Efezsk˘m 4

Efezsk˘m 4:8 – „Jaté vedl vûznû, a dal dary lidem“ 
Smrt vûzní v‰echny lidi. JeÏí‰ Kristus „jaté vedl vûznû, a dal da-

ry lidem“ (Efezsk˘m 4:8), coÏ znamená, Ïe zvítûzil nad smrtí a

dal v‰em lidem dar nesmrtelnosti. 

Efezsk˘m 4:15–16 – „RosÈme v toho v‰elijak,... totiÏ
v Krista“ 
V Efezsk˘m 4:15–16, podobnû jako v 1. Korintsk˘m 12:12–18,

Pavel uãil tomu, Ïe Církev je jako fyzické tûlo, pfiiãemÏ JeÏí‰

Kristus je hlavou. KdyÏ kaÏd˘ ãlen dûlá svou práci, celá Církev

mÛÏe spoleãnû rÛst v lásce. 

Efezsk˘m 5

ObûÈ Bohu u vÛni rozko‰nou
(v. 2) – ObûÈ, která Boha

potû‰ila

AniÏ jmenováno buì mezi
vámi (v. 3) – AÈ mezi vámi

nejsou ani zmiÀovány

·prymování (v. 4) –

Dvojsmyslné naráÏky

Smilník (v. 5) – Ten, kter˘ se

provinil sexuálním hfiíchem

Neobcujte s skutky neuÏiteã-
n˘mi (v. 11) – Neúãastnûte se

neplodn˘ch skutkÛ

Opatrnû (v. 15) – Moudfie

Vykupovat ãas (v. 16) –

Dobfie vyuÏívat svÛj ãas

V bázni BoÏí (v. 21) – S úctou

k Bohu

AÈ se bojí muÏe (v. 33) – AÈ

svého manÏela chová v úctû

Jaté (v. 8) – Zajaté

Stran zemû (v. 9) – âástí zemû

Pro spofiádání, k vzdûlání
(v. 12, 29) – K zdokonalování,

k rÛstu

V míru postavy plného vûku
Kristova (v. 13) – K plné mífie

Kristovy dospûlosti; k takové-

mu stupni slávy, kterého do-

sáhl JeÏí‰ Kristus

V chytrosti k oklamávání
lstivému (v. 14) – Vychytral˘m

svádûním

V marnosti mysli své (v. 17)

– Podle sv˘ch marn˘ch

(prázdn˘ch, nepravdiv˘ch)

my‰lenek

Pro neznámost... z zatvrzení
srdce jejich (v. 18) – KvÛli ne-

vûdomosti... plynoucí ze za-

tvrzelosti jejich srdce

Nestydatost (v. 19) –

Nezkrocená Ïádostivost

SloÏiti ono první obcování
(v. 22) – OdloÏit dfiívûj‰í

zpÛsob Ïivot

Efezsk˘m 4–6
Vlastnosti uãedníka
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Efezsk˘m 5:22–33 – Pavlovy rady manÏelÛm 
a manÏelkám
Nûktefií lidé v dne‰ní dobû protestují proti Pavlovû nabádání,

Ïe manÏel má b˘t hlavou domácnosti. Tyto námitky pocházejí

z nepochopení boÏsky urãen˘ch rolí manÏela a manÏelky. První

pfiedsednictvo a Rada dvanácti apo‰tolÛ prohlásily: 

„V‰echny lidské bytosti – muÏi a Ïeny – jsou stvofieny podle

obrazu BoÏího. KaÏd˘ je milovan˘ duchovní syn nebo dcera

nebesk˘ch rodiãÛ a jako takov˘ má kaÏd˘ boÏskou podstatu a

urãení. Pohlaví je základní charakteristikou pfiedpozemské, smr-

telné a vûãné totoÏnosti a úãelu jednotlivce. …

Rodina je ustanovena Bohem. ManÏelství mezi muÏem a Ïenou

je základem Jeho vûãného plánu... Otcové jsou boÏsky urãeni,

aby v lásce a spravedlnosti pfiedsedali sv˘m rodinám, a jsou

zodpovûdni za to, Ïe se postarají o Ïivotní potfieby a ochranu

sv˘ch rodin. Matky jsou zodpovûdny pfiedev‰ím za v˘chovu

sv˘ch dûtí. V tûchto posvátn˘ch zodpovûdnostech jsou otcové a

matky povinni pomáhat jeden druhému jako rovnocenní part-

nefii.“ („Rodina – prohlá‰ení svûtu“, Liahona, fiíjen 2004, 49.) 

Efezsk˘m 6

Efezsk˘m 6:14 – „Majíce podpásaná bedra svá pravdou“
„Bedra“ se t˘kají oblasti bokÛ a pasu. „Podpásat se“ znamená

obléci se nebo zahalit. Mít „podpásaná bedra... pravdou“

(Efezsk˘m 6:14) znamená b˘t obleãen, zahalen, zakryt a chránûn

pravdou, cudností a ctností. 

Studium písem
Pfii studiu Efezsk˘m 4–6 proveìte dvû z níÏe uveden˘ch

ãinností (A–D). 

Mistrovství v písmu – Efezsk˘m 4:11–14

1. ZáleÏí na tom, jak je Církev zorganizována? Do se‰itu si

pfiekreslete níÏe uvedené schéma. Prostudujte si Efezsk˘m

4:11–14 a doplÀte do schématu chybûjící slova. 

OnÈ dal pro aÏ bychom abychom 

2. Vysvûtlete vlastními slovy, proã musí b˘t Církev zorganizována

tak, jak to Pán nafiídil. 

A

Vychovávejte je v cviãení a
v napomínání (v. 4) – Uãte je

a vzdûlávejte je

Na oko slouÏíce (v. 6) – Neb˘t

poslu‰n˘ pouze tehdy, kdyÏ

se nûkdo dívá

Pfiijímání osob (v. 9) –

Stranûní, diskriminace

Kdo je to uãedník Krista? 

Prostudujte si Efezsk˘m 4:21–5:4. Vypi‰te si v‰echny vlastnosti

popisující následovníka JeÏí‰e Krista, které dokáÏete v tûchto

ver‰ích najít. (Napfiíklad: „sloÏiti... starého ãlovûka“ hfiíchu

[v. 22] a „obnoviti se... duchem“ [v. 23].) Pfiemítejte nad tím, na

které z tûchto vlastností potfiebujete zapracovat. 

Jak˘ je PánÛv plán pro manÏele,
manÏelky a dûti? 

Pfieãtûte si znovu Efezsk˘m 5:22–6:4. 

1. Pokud jste mlad˘ muÏ, popi‰te v jednom odstavci, jaké budete

mít zodpovûdnosti jako manÏel a jako otec. Pokud jste mladá

Ïena, popi‰te v jednom odstavci, jaké budete mít zodpovûd-

nosti jako manÏelka a jako matka. (MÛÏete pouÏít informace

uvedené v oddílu „Porozumûní písmÛm“.) 

2. V dal‰ím odstavci popi‰te, jaké zodpovûdnosti máte jako dítû

vÛãi sv˘m rodiãÛm. Vysvûtlete, co podle vás znamená „po-

slouchat své rodiãe v Pánu“. 

„Celé odûní BoÏí“ 

1. Pfiekreslete si tento ob-

rázek vojáka do se‰itu.

Pak, zatímco ãtete

Efezsk˘m 6:11–17, dopl-

Àujte ke svému obrázku

ãásti odûní (zbroje) a

zbranû, o nichÏ se pí‰e

v tûchto ver‰ích a které

na obrázku chybûjí.

K jednotliv˘m ãástem

zbroje pfiipi‰te názvy. 

2. Vypi‰te jednotlivé ãásti

odûní (zbroje) a vysvût-

lete, co pfiedstavují a

proã jsou dÛleÏité.

(Viz oddíl „Porozumûní

písmÛm“ t˘kající se

Efezsk˘m 6:14, kde se

jako pfiíklad vysvûtluje,

co to znamená mít

„podpásaná bedra svá

pravdou“.) 

„Pancífi         •
spravedlnosti“•••

Podpásaná bedra...
•••pravdou“

D

C

B
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Kdo byli Filipen‰tí a proã jim Pavel psal? 
Mûsto Filippis bylo fiímskou

kolonií a prvním evropsk˘m

mûstem, kde lidé pfiijali evan-

gelium (viz biblická mapa 13 a

informace uvedené k epi‰tole

Filipensk˘m v PrÛvodci k pís-

mÛm, „Pavlovy epi‰toly“, str.

118). Pavel poprvé kázal evan-

gelium Filipensk˘m bûhem své

druhé misionáfiské cesty (viz

biblická mapa 13; Skutkové

16:9–40). KdyÏ se filipen‰tí

Svatí o deset let pozdûji do-

zvûdûli o Pavlovû uvûznûní

v ¤ímû, poslali mu dary, aby mu pomohli v jeho souÏení. Pavel

jim pak z vûzení napsal tuto epi‰tolu. Epi‰tola obsahuje vyjádfiení

jeho pfiátelství, lásky a vdûãnosti a také dobfie mínûné rady jeho

pfiátelÛm, ktefií mu ochotnû pomáhali. 

Pot˘kali jste se nûkdy s nûjak˘m problémem a mûli jste do-
jem, Ïe ho nedokáÏete zvládnout? Jaké jste tehdy mûli pocity?
Kam jste se obrátili o pomoc? Pavel, kter˘ byl vûznûn
v ¤ímû, nás uãil, kam se máme obracet: „V‰ecko mohu
v Kristu, kter˘Ï mne posiluje.“ (Filipensk˘m 4:13.) 

Porozumûní písmÛm

Filipensk˘m 1

Filipensk˘m 1:28 – „CoÏ jest jim jist˘m znamením
zahynutí“ 
V pfiekladu Josepha Smitha tato ãást ver‰e zní takto: „Ktefií zavr-

hují evangelium, coÏ jim pfiivádí zniãení“ (JST, Philippians 1:28). 

Filipensk˘m 2

Filipensk˘m 2:5–8 – „Samého sebe zmafiil“ 
Star‰í Neal A. Maxwell, ãlen Kvora dvanácti apo‰tolÛ, napsal:

„V nebi bylo ustanoveno, Ïe Kristovo vzne‰ené jméno bude

Jsou-li která stfieva a slitová-
ní (v. 1) – Je-li nûjak˘ soucit a

milosrdenství

Marná chvála (v. 3) –

Vychloubání

V obraÀování (v. 7) – V obha-

jování

Po v‰em rathouzu (v. 13) – Po

celém paláci

Z... navzdoru (v. 15) – Ze

soupefiivosti

Buì v samé tvárnosti, buì
v pravdû (v. 18) – AÈ jiÏ nao-

ko, nebo opravdovû

Obcujte (v. 27) – Jednejte,

chovejte se

Filipensk˘m 1–4
Nacházejte sílu v JeÏí‰i Kristu

jedin˘m jménem na zemi nabízejícím spasení celému lidstvu

(viz Skutkové 4:12; 2. Nefi 25:20; viz také Abraham 3:27), a pfiesto

tento Král králÛ, smrteln˘ Mesiá‰, ochotnû Ïil ve skromnosti a, jak

napsal Pavel, jako ten, kdo nepoÏíval váÏnosti (viz Filipensk˘m

2:7).“ (Men and Women of Christ [1991], 63–64.) 

Filipensk˘m 2:25 – Kdo byl Epafroditus? 
Epafroditus byl posel, kter˘ Pavlovi pfiinesl dary od filipensk˘ch

Svat˘ch (viz Filipensk˘m 4:18). Poté, co prodûlal nemoc, pfii které

byl „blízek smrti“, vrátil se domÛ a pfiinesl tento dopis od Pavla

(viz Filipensk˘m 2:25–28). 

Filipensk˘m 3

Filipensk˘m 4

Studium písem
Pfii studiu Filipensk˘m 1–4 proveìte ãinnost A a potom buì

ãinnost B, nebo C. 

Jak˘ máte potenciál? 

„President [Lorenzo] Snow sloÏil tuto krásnou báseÀ asi deset

let pfied svou smrtí. Je... v˘sledkem jeho celoÏivotní poslu‰nosti

nauce, která mu byla zjevena asi padesát dva let pfiedtím. BáseÀ

je adresována apo‰tolu Pavlovi a byla napsána jako odpovûì na

Pavlovu epi‰tolu Filipensk˘m: …

Tak jako Abraham, Izák i Jákob, 

nejprve dûti, pak muÏi – pak v bohy dorostli. 

Jak˘m je ãlovûk nyní, BÛh kdysi byl; 

jak˘m je BÛh nyní, ãlovûk mÛÏe b˘t –

to odkr˘vá ãlovûka vûãné urãení. 

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Syn BoÏí se mÛÏe podobn˘m Bohu stát, 

to nesniÏuje Boha; 

ten, kdo má v srdci tuto nadûji, 

ten od hfiíchu se oãistí. 

(LeRoi C. Snow, „Devotion to a Divine Inspiration“,

Improvement Era, June 1919, 659–661.) 

Porovnejte tuto báseÀ s ver‰i v epi‰tole Filipensk˘m 2:1–8. 

1. Co jste se dozvûdûli o sv˘ch moÏnostech? 

2. Jak mÛÏete sv˘ch moÏností dosáhnout? 

Dopis otci, kter˘ není ãlenem Církve

Pfieãtûte si Filipensk˘m 3:7–16 a pfiem˘‰lejte o tom, co byl Pavel

ochotn˘ udûlat pro evangelium. PovaÏoval to za obûÈ? Pfieãtûte si

tento pfiíbûh a napi‰te jeho konec, kter˘ bude obsahovat pravdu,

kterou Pavel vyjádfiil ve v˘‰e uveden˘ch ver‰ích: 

Zuzana nikdy nevidûla svého tatínka tak rozzlobeného. V u‰ích

jí stále znûla jeho slova: „Jak se vÛbec mÛÏe‰ nechat uãit od

misionáfiÛ z jiné církve? Taky se obrátí‰ zády k vlastní rodinû?“

B

A

Tovary‰ (v. 3) – Spojenec,

spoleãník

Vizte roztrÏku (v. 2) – Mûjte

se na pozoru pfied tûmi, ktefií

svádûjí z cesty

Pokládám ‰kodou b˘ti pro
vyv˘‰enost známosti Krista

(v. 8) – Pokládám za ztrátu

vzhledem k nev˘slovné hod-

notû poznání Krista

Obcování (v. 20) – Obãanství

Epi‰tola (S.) Pavla apo‰tola k Filipensk˘m
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Zuzana svého tatínka respektovala a hodnû pfiem˘‰lela o tom,

co fiekl. Pak se rozhodla napsat mu dopis, ve kterém mu

vysvûtlila, Ïe... 

Usilujte o to nejlep‰í

Ve tfiináctém ãlánku víry prorok Joseph Smith citoval

z Filipensk˘m 4:8–9. Pfieãtûte si tuto pasáÏ a porovnejte ji

s tímto ãlánkem víry. Projdûte si níÏe uveden˘ seznam a na-

pi‰te ke kaÏdému slovu synonymum: 

1. Prav˘ (pravdiv˘) 

2. Poctiv˘ 

3. Spravedliv˘

4. âist˘

5. Mil˘

6. Dobropovûstn˘ 

7. Ctnostn˘

8. Chvályhodn˘

C

Pavlovy rady Kolossensk˘m
Pavel napsal tuto epi‰tolu Kolossensk˘m, podobnû jako epi‰tolu

Filipensk˘m, kdyÏ byl ve vûzení v ¤ímû. Kolossen‰tí byli ãlenové

Církve, ktefií Ïili ve mûstû Kolossis. Jist˘ ãlen Církve z Kolossis,

kter˘ se jmenoval Epafras, nav‰tívil Pavla v ¤ímû, aby ho poÏá-

dal o radu, jak fie‰it závaÏn˘ problém t˘kající se fale‰n˘ch uãitelÛ,

ktefií mezi Svat˘mi ‰ífiili neãisté nauky. Tato epi‰tola obsahuje

Pavlovy rady Epafrovi a dal‰ím Kolossensk˘m. 

Kolossensk˘m 1–4
Varování pfied 

fale‰n˘m uãením

Stfiedozemní mofie

âerné mofie

GALACIE
ASIE

LIBYE

Tessalonika
Filippis

MACEDONIE

Efezus

EGYPT

Kolossis

    Vûfiíme, Ïe máme b˘ti ãestní, 
pravdiví, cudní, dobrotiví, ctnostní 
a Ïe máme ãiniti dobro v‰em lidem; 
vskutku, mÛÏeme fiíci, Ïe následu-
jeme nabádání Pavlovo – vûfiíme 
v‰em vûcem, doufáme ve v‰echny 
vûci, sná‰eli jsme mnohé vûci a 
doufáme, Ïe budeme schopni snésti 
v‰echny vûci. Je-li cokoli ctnostné, 
milé nebo dobropovûstné nebo 
chvályhodné, o to usilujeme. 

Prorok Joseph Smith uãil, Ïe pro to, abychom byli spaseni,
musíme vûfiit v Boha a musíme mít „správnou pfiedstavu o
jeho charakteru, dokonalosti a vlastnostech“. (Lectures on

Faith [1985], 38.) Je proto dÛleÏité poznat pravdu a chránit
se pfied nesprávn˘m uãením a naukami. Pfii ãtení epi‰toly
Kolossensk˘m vûnujte pozornost Pavlov˘m varováním a
pfiem˘‰lejte o tom, jak se t˘kají i va‰eho Ïivota. 

Porozumûní písmÛm

Kolossensk˘m 1

Kolossensk˘m 1:25–29 – Co je to „to tajemství skryté
od vûkÛ“? 
„Tajemství skryté od vûkÛ“ (Kolossensk˘m 1:26) pfiedstavuje to,

Ïe BÛh poslal na svût svého Syna, jenÏ je „prvorozen˘ [ze] v‰eho

stvofiení“ (Kolossensk˘m 1:15) a Ïe skrze usmífiení Jeho Syna se

mohou v‰ichni lidé stát ãist˘mi, nevinn˘mi a mohou b˘t spaseni

v Jeho pfiítomnosti (viz Kolossensk˘m 1:20–23). Pavel toto ta-

jemství oznamoval v‰em tûm, ktefií chtûli naslouchat. 

Kolossensk˘m 2

Îivly svûta (v. 8, 20) –

Svûtské zásady

Ustanovení, ceremonie (v. 14,

20) – Zákon MojÏí‰Ûv a jeho

nafiízení

Pfiibiv jej k kfiíÏi (v. 14) –

Skrze obûÈ JeÏí‰e Krista byl

zákon MojÏí‰Ûv naplnûn

Tvárnost moudrosti, pokora
po‰mourná (v. 23) – Podoba

moudrosti, fale‰ná pokora

Kter˘Ï hodné nás uãinil
úãastnosti losu svat˘ch (v. 12)

– Kter˘ nám umoÏnil mít po-

díl na dûdictví svat˘ch

Aby... prvotnost drÏel (v. 18)

– Aby mûl prvenství

V pokoj uvodû (v. 20) – Pokoj

pfiinesl

Tûlem sv˘m skrze smrt (v. 22)

– Skrze usmífiení JeÏí‰e Krista

Epi‰tola (S.) Pavla apo‰tola k Kolossensk˘m
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Kolossensk˘m 2:16–19 – Dejte si pozor na fale‰né uãení
Pavel upozorÀoval Kolossenské, aby se „neuchylovali“ od evan-

gelia, kterému byli uãeni. Fale‰né nauky roz‰ifiovali Ïidov‰tí

kfiesÈané, ktefií po pohansk˘ch ãlenech chtûli, aby Ïili podle zá-

kona MojÏí‰ova (viz Kolossensk˘m 2:16–17). Tito Ïidov‰tí obrá-

cení stanovovali pfiísná pravidla t˘kající se toho, jaké potraviny

smûjí kfiesÈané jíst a jaké svátky smûjí slavit. Nûktefií Svatí také

uctívali andûly a uãili tomu, Ïe andûlé mají moc odpovídat na

modlitby (viz Kolossensk˘m 2:18–19). Tato fale‰ná nauka sniÏo-

vala v˘znam JeÏí‰e Krista v plánu spasení. Pavel pfiipomnûl

Kolossensk˘m, Ïe spasení mohou získat pouze skrze Krista, ne-

boÈ On má v tomto plánu prvofiadé místo. 

Kolossensk˘m 3

Kolossensk˘m 4

Studium písem
Pfii studiu Kolossensk˘m 1–4 proveìte dvû z níÏe uveden˘ch

ãinností (A–D). 

Napi‰te své svûdectví t˘kající se
JeÏí‰e Krista 

Kolik toho skuteãnû víte o JeÏí‰i Kristu? Pfieãtûte si Kolossensk˘m

1:13–22 a vypi‰te si jména, tituly a slovní spojení, kter˘mi Pavel

popisuje Spasitele. ShrÀte v jednom odstavci své svûdectví o

tûchto vlastnostech JeÏí‰e Krista. 

A

KtefiíÏ jsou vnû (v. 5) – Ktefií

jsou neãlenové

âas kupujíce (v. 5) –

VyuÏívejte svûfien˘ ãas 

k ãinûní dobra

Solí (v. 6) – Moudrostí

ProtoÏ mrtvûte oudy své
zemské (v. 5) – Povzneste se

nad své svûtské sklony

Lakomství, jenÏ jest modlám
slouÏení (v. 5) – Chamtivost,

coÏ je modláfiství

Aby sobû nezoufaly (v. 21) –

Aby nebyly zoufalé

Proã Pavel napsal tento dopis
Tessalonicensk˘m? 
Pavel na poãátku své druhé misionáfiské cesty hlásal evangeli-

um ve mûstû Tessalonika (viz biblická mapa 13). Mnozí lidé uví-

tali jeho poselství s velk˘m nad‰ením. Nûktefií nevûfiící Îidé

se ale proti Pavlovu kázání velmi silnû postavili, a tak Pavel

mûsto opustil, aby u‰etfiil nové obrácené dal‰ího pronásledo-

vání (viz Skutkové 17:1–10; viz také informace o epi‰tolách

Tessalonicensk˘m v PrÛvodci k písmÛm, „Pavlovy epi‰toly“,

str. 118). 

Pavel vyslal Timotea, aby slouÏil nov˘m ãlenÛm Církve

v Tessalonice. V této epi‰tole Pavel povzbuzoval tessalonické

Svaté, aby Ïili zpÛsobile a aby mûli na pamûti, Ïe Spasitel pfiijde,

Co si myslíte vy? 

NíÏe je uvedeno nûkolik vût, které obsahují nesprávné názory.

Napi‰te, co je podle vás na jednotliv˘ch názorech nesprávného. 

1. NezáleÏí na tom, na jaké filmy chodím do kina; koneckoncÛ

jsou to jen filmy. 

2. Rozhodnutí, kdy zaãnu s nûk˘m chodit, má b˘t osobní. 

3. ShromáÏdûní je nudné a je tfieba, aby ho nûkdo trochu oÏivil. 

Pfieãtûte si Kolossensk˘m 2:1–12 a napi‰te, co vám mÛÏe pomoci

vyvarovat se tomu, abyste byli oklamáni fale‰n˘m uãením. 

Obléknûte si

Pavel vysvûtloval, jak se narodit znovu, tím, Ïe odloÏíme („svlé-

kneme“) urãité negativní vlastnosti a „oblékneme“ si vlastnosti

lep‰í. Udûlejte si dva sloupce a jeden nadepi‰te slovy Obléknûte
si a druh˘ slovy Svléknûte si. Pfii ãetbû Kolossensk˘m 3:1–14 si

vypisujte do pfiíslu‰ného sloupce, co je potfieba si obléknout a co

je potfieba si svléknout. 

Na rodinn˘ch záleÏitostech záleÏí

President Spencer W. Kimball nám pfiipomínal: „Rodina je zá-

kladní jednotkou království BoÏího na zemi. Církev nemÛÏe b˘t

o nic zdravûj‰í neÏ rodiny, které v ní jsou.“ (The Teachings of
Spencer W. Kimball, 331–332.) Pfieãtûte si Kolossensk˘m 3:15–21

a vypi‰te si alespoÀ pût námûtÛ, které by pomohly rodinám b˘t

zdravûj‰í souãástí království BoÏího. 

D

C

B

aby soudil v‰echny lidi. Timoteus se pozdûji pfiipojil k Pavlovi

v Korintu a podal mu zprávu o stavu ãlenÛ v Tessalonice. 

1. Tessalonicensk˘m 1–5
Evangelium nás pfiipravuje 

na druh˘ pfiíchod Krista
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Pavel opustil Tessaloniku ve spûchu, protoÏe ve mûstû zavlád-
lo pronásledování. Tento dopis ale napsal proto, aby vyjádfiil
svou lásku ke Svat˘m, které v Tessalonice opustil. Pfiipomnûl
jim, Ïe pouhá znalost evangelia nestaãí; musíme se snaÏit mít
Ducha Svatého jako prÛvodce, kter˘ nás vÏdy povede. Pfii
studiu 1. Tessalonicensk˘m se zamûfite na to, jak nás evan-
gelium a moc Ducha pfiipravuje na KristÛv druh˘ pfiíchod. 

Porozumûní písmÛm

1. Tessalonicensk˘m 1

1. Tessalonicensk˘m 1:4 – Co je to „vyvolení“? 
B˘t vyvolen Bohem znamená, Ïe ãlovûk se „narodí v dobû,

v místû a v podmínkách, v nichÏ pfiijde do vhodného kontaktu

s evangeliem. K tomuto vyvolení do‰lo v pfiedsmrtelné existen-

ci“. (Bible Dictionary, „election“, 663.) 

1. Tessalonicensk˘m 2

1. Tessalonicensk˘m 4

Posvûcení (v. 3) – Oãi‰tûní

Aby umûl... kaÏd˘ z vás
sv˘m osudím vládnouti (v. 4)

– Aby kaÏd˘ z vás umûl za-

cházet se sv˘m tûlem (ovlá-

dat své tûlo, touhy, ãiny) 

V líbosti Ïádostí (v. 5) – 

V Ïádostivé (hfií‰né) vá‰ni

Napomínání (v. 3) – DÛrazné

pokyny t˘kající se evangelia

Ani za pfiíãinou nûãeho la-
komství provodili (v. 5) – Ani

pod nûjakou záminkou jsme

nebyli chamtiví

Aby tak vÏdy doplÀovali hfií-
chy své (v. 16) – A tak tím stá-

le dovr‰ují míru sv˘ch hfiíchÛ

(stávají se zcela zlovoln˘mi) 

1. Tessalonicensk˘m 5

Studium písem
Pfii studiu 1. Tessalonicensk˘m 1–5 proveìte dvû z níÏe

uveden˘ch ãinností (A–D). 

Vûnujte pozornost Pavlov˘m slovÛm

To, jak se misionáfi chová, je stejnû dÛleÏité jako to, co fiíká. To

platí pro v‰echny ãleny Církve. Napi‰te, co by si vá‰ kamarád,

kter˘ není ãlenem Církve, mohl pomyslet, kdyby ãlen Církve: 

1. ‰el do kina na nepfiístupn˘ film. 

2. stûÏoval si na nûco, co se pfiihodilo na církevním shromáÏdûní. 

3. nûkoho pomlouval. 

4. úãastnil se divokého veãírku. 

Pfieãtûte si 1. Tessalonicensk˘m 2:1–12 a vypi‰te si alespoÀ osm

slov nebo slovních spojení, které vám mohou pomoci vyvarovat

se v˘‰e popsan˘ch situací. 

Jak se stát posvûcen˘m

President Brigham Young uãil: „KdyÏ ãlovûk svou vÛli, touhy a

pocity dokonale podfiídí Bohu a tomu, co BÛh poÏaduje, pak je

takov˘ ãlovûk posvûcen.“ (Journal of Discourses, 2:123.) Pfieãtûte

si 1. Tessalonicensk˘m 4:1–8 a vypi‰te si, jaké touhy a pocity

máme podle Pavlov˘ch slov ovládat. 

Nakreslete to

Pfieãtûte si 1. Tessalonicensk˘m 4:13–18 a nakreslete obrázek

znázorÀující popisovanou událost. 

Jak se stát dûtmi svûtla

V 1. Tessalonicensk˘m 5:1–6 Pavel uãil tomu, Ïe „[dûti] svûtla“

nebudou pfiekvapeny pfiíchodem Pánû. Chtûli byste b˘t pfiipra-

veni na druh˘ pfiíchod? Pfieãtûte si 1. Tessalonicensk˘m 5:12–23

a vypi‰te si ãtrnáct rad, které Pavel uvedl, aby vám pomohl b˘t

dítûtem svûtla. Z tûchto rad si vyberte tfii nebo ãtyfii a napi‰te si

cíl, kter˘ vám pomÛÏe jít po cestû vedoucí k vût‰ímu svûtlu. 

D

C

B

A

Dûjí (v. 3) – ¤íkají

Buì Ïe bdíme, buì Ïe spíme
(v. 10) – AÈ jiÏ ti, ktefií se pfii-

pravují na SpasitelÛv pfiíchod

a vyhlíÏejí jej, nebo ti, ktefií

tak neãiní; Ïiví nebo mrtví pfii

pfiíchodu Pánû

VÏdycky úãinnosti dokazuj-
te (v. 15) – VÏdy následujte

to, co je dobré
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Proã Pavel napsal druh˘ dopis? 
Po Pavlovû první epi‰tole Tessalonicensk˘m pfietrvávaly urãité

nejasnosti t˘kající se druhého pfiíchodu JeÏí‰e Krista. Nezku‰ení

Svatí byli moÏná oklamáni fale‰n˘mi uãiteli nebo zkrátka Pavlovi

nerozumûli. Pavel napsal tento druh˘ dopis, aby své uãení ob-

jasnil a aby pfiipojil nûkolik povzbudiv˘ch slov. 

Tessaloniãtí Svatí oãekávali, Ïe druh˘ pfiíchod nastane velmi
brzy, a proto se mnozí z nich pfiestali starat o budoucnost.
Pavel jim napsal dopis, aby uvedl na pravou míru tuto ne-
správnou pfiedstavu a aby je pobídl k tomu, aby znovu pra-
covali na svém spasení. V‰imnûte si toho, co musí podle
Pavlov˘ch slov nastat je‰tû pfiedtím, neÏ se Pán vrátí. Také
vûnujte pozornost tomu, jak Pavel inspiroval Svaté, aby po-
kraãovali v konání dobra. 

Porozumûní písmÛm

2. Tessalonicensk˘m 1

2. Tessalonicensk˘m 2

2. Tessalonicensk˘m 2:1–3 – Odpadlictví
V prvotní kfiesÈanské Církvi se mnozí fale‰ní uãitelé snaÏili zmû-

nit církevní nauky, aby vyhovovaly lidsk˘m moudrostem teh-

dej‰í doby. Tito uãitelé dokázali svést mnohé od pravdy. Dal‰í

Svatí ztratili odvahu, protoÏe nedokázali odolat intenzivnímu

pronásledování od ¤ímanÛ. KdyÏ pak byli apo‰tolové zabiti, jiÏ

oslabená Církev byla ponechána bez vedení. 

Po‰le jim... mocné dílo podv-
odÛ (v. 11) – Vydá je napos-

pas bludu

Potû‰ení (v. 16) – Útûcha,

pokoj

Abyste tak za hodné jmíni
byli (v. 5) – Abyste byli uzná-

ni za hodné

2. Tessalonicensk˘m 1–3
Nebuìte unaveni 
konáním dobra

âasem se z Církve JeÏí‰e Krista stala církev zaloÏená na lidsk˘ch

názorech a filosofiích. Tomuto období v historii, kdy ãlenové od-

padli od pravdy, se nyní fiíká odpadlictví. Poté, co Nebesk˘ Otec

a JeÏí‰ Kristus nav‰tívili proroka Josepha Smitha, plnost evangelia

byla na zemi znovuzfiízena. 

2. Tessalonicensk˘m 2:3–10 – Kdo je „tajemství
nepravosti“? 
JeÏí‰ Kristus je „tajemství poboÏnosti“ (1. Timoteovi 3:16) a Satan

je „tajemství nepravosti“. Satan a ti, ktefií se spolu s ním vzbou-

fiili, byli vyvrÏeni a jsou nyní známi jako „synové zatracení“.

Satan má na lidstvo vliv pouze proto, Ïe BÛh mu to umoÏnil.

(Viz 2. Tessalonicensk˘m 2:7.) JeÏí‰ Kristus totiÏ „[Satanovi]

trpí, aby [doãasnû] pÛsobil“ (viz PJS, 2. Tessalonicensk˘m 2:7).

V písmech je v‰ak slíbeno, Ïe JeÏí‰ Kristus nakonec zniãí

Satana i ve‰kerou zlovolnost „zjevením jasné pfiítomnosti své“

(2. Tessalonicensk˘m 2:8; viz také NaS 5:19). 

2. Tessalonicensk˘m 3

Studium písem
Pfii studiu 2. Tessalonicensk˘m 1–3 proveìte dvû z níÏe

uveden˘ch ãinností (A–C). 

Druh˘ pfiíchod

President Joseph Fielding Smith vysvûtlil: „Tento velik˘ a hrozn˘

den nemÛÏe b˘t nic jiného neÏ pfiíchod JeÏí‰e Krista, kter˘ s mocí

zaloÏí své království na zemi a oãistí ji od v‰í nepravosti. Nebude

to den hrÛzy a strachu pro spravedlivé, bude to v‰ak den strachu

a dûsu pro bezboÏné. Toto se dozvídáme ze slov samotného

Spasitele.“ (Doctrines of Salvation,1:173.) 

Pfieãtûte si 2. Tessalonicensk˘m 1 a napi‰te, co se pfii Spasitelovû

druhém pfiíchodu podle této pasáÏe stane zlovoln˘m a co se stane

spravedliv˘m. 

A

AniÏ jsme darmo chleba jedli
u koho (v. 8) – Ani jsme ne-

jedli niãí chleba zadarmo

Druhá epi‰tola (S.) Pavla apo‰tola
k Tessalonicensk˘m
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Mistrovství v písmu –
2. Tessalonicensk˘m 2:1–3

Projdûte si informace uvedené v oddíle „Porozumûní písmÛm“

t˘kající se 2. Tessalonicensk˘m 2:1–3. Poté si pfieãtûte

2. Tessalonicensk˘m 2:1–12. Vysvûtlete, co podle vás znamenají

ver‰e 3, 4, 8 a 10. 

Napi‰te vzkaz kamarádovi

Co byste fiekli kamarádovi, kter˘ by vám sdûlil, Ïe je unaven˘

z pomáhání v církevních projektech sluÏby? VzpomeÀte si na

Pavlovo povzbuzení tessalonick˘m Svat˘m, aby nebyli unaveni

konáním dobra (viz 2. Tessalonicensk˘m 3:13). 

1. Pfieãtûte si 2. Tessalonicensk˘m 3:1–13 a najdûte alespoÀ dvû

zásady, které by ãlovûku pomohly, aby se cítil ménû unaven

pfii poskytování sluÏby. 

2. PouÏijte tyto dvû zásady a napi‰te svému kamarádovi

povzbuzující vzkaz. 

C

B

Co byste mûli vûdût o Timoteovi
Timoteus byl moÏná „PavlÛv nejschopnûj‰í pomocník, ke kterému

mûl nejvût‰í dÛvûru“ (PrÛvodce k písmÛm, „Timoteus“, 172).

Jméno Timoteus znamená „ten, kterého ctí BÛh“ a dobfie vystihuje

tohoto vûrného a oddaného sluÏebníka. 

Timoteus byl pravdûpodobnû obrácen bûhem Pavlovy první

misionáfiské cesty. Rostl v evangeliu a byl povaÏován za vûrného

uãedníka a Pavel si ho vybral jako svého misionáfiského spoleã-

níka (viz Skutkové 16:1–5). KdyÏ kázali v Efezu, Pavel zjistil, Ïe

mezi ãleny Církve narÛstají problémy a Ïe se také rozmáhá fa-

le‰né uãení a spekulace. KvÛli tûmto problémÛm Pavel vydal

dva star‰í t˘rání Satanem (viz 1. Timoteovi 1:19–20). Pak povolal

Timotea, aby bdûl nad Církví, a pomohl efezsk˘m Svat˘m

získat znovu jejich víru. Tuto epi‰tolu napsal Pavel Timoteovi

z Macedonie, aby ho povzbudil a posílil v jeho povolání. 

První pastorální epi‰tola
Pastorální epi‰toly – „tak byly pojmenovány epi‰toly Timoteovi

a Titovi, protoÏe se zab˘vají úfiadem pastora a zodpovûdnostmi

past˘fiÛ neboli sluÏebníkÛ v Církvi“ (Bible Dictionary, „Pastoral

Epistles“, 742). Pastor je biskup a Timoteus byl vysvûcen prvním

biskupem Církve v Efezu. Pastorální se tedy t˘ká úfiadu a zod-

povûdností biskupa. 

Co je tak jedineãného na tûch, ktefií následují JeÏí‰e Krista?
Jak˘mi jednoduch˘mi zásadami, které tak mûní jejich Ïivot,
se fiídí? Pavel radil Timoteovi, jak Ïít Ïivotem, kter˘ je za-
mûfien na evangelium. Pfii ãtení 1. Timoteovi 1–2 pfiem˘‰-
lejte o tom, jak vám mÛÏe následování Pavlov˘ch rad
pomoci ve va‰í snaze následovat Spasitele. 

Porozumûní písmÛm

1. Timoteovi 1

Z víry neo‰emetné (v. 5) –

Z upfiímné víry

Na odpor (v. 10) – V rozporu

Ruhaã (v. 13) – Ten, kter˘ se

rouhá (mluví zle o Bohu i o

druh˘ch) 

1. Timoteovi 1–2
Îivot podle evangelia

První epi‰tola (S.) Pavla apo‰tola
k Timoteovi
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1. Timoteovi 2

1. Timoteovi 2:9–12 – „Îenû nedopou‰tím uãiti“? 
President Joseph Fielding Smith uãil: 

„V této dispensaci dal Pán pfiikázání, aby se sestry v Církvi zor-

ganizovaly, aby mûly shromáÏdûní, aby se vzájemnû uãily evan-

geliu království, aby slouÏily chud˘m, potfiebn˘m a ztrápen˘m.

Mají peãovat o nemocné a o ty, ktefií potfiebují útûchu. 

Na‰e Pomocné sdru-

Ïení vzniklo na zákla-

dû boÏského zjevení.

TotéÏ platí i pro orga-

nizace [mlad˘ch muÏÛ

a Ïen] a Primárek.

Po‰etilé názory, které

zastávali a praktikovali

Îidé a jiní lidé v dáv-

n˘ch dobách, nemají

v dne‰ním království

BoÏím Ïádné místo.

Pán slíbil v‰em –

muÏÛm i Ïenám – dar

Ducha Svatého pod

podmínkou vûrnosti,

pokory a opravdového pokání. Mají studovat a poznávat pravdy

evangelia a pfiipravovat se studiem, vírou a poslu‰ností v‰ech

pfiikázání a usilovat o svûtlo a pravdu, aby mohli mít nárok na

celestiální slávu.“ (Answers to Gospel Questions, 3:68–69.) 

Studium písem
Pfii studiu 1. Timoteovi 1–2 proveìte ãinnosti A a B. 

Co dûlat a co nedûlat

Do se‰itu si nakreslete dva sloupce. Jeden sloupec nadepi‰te slo-

vem Dûlat a druh˘ sloupec slovem Nedûlat. Pfieãtûte si 1. Timoteovi

1–2 a vypi‰te do pfiíslu‰n˘ch sloupcÛ alespoÀ deset vûcí, které

máme nebo nemáme dûlat. Pomoci vám mohou informace v od-

díle „Porozumûní písmÛm“ t˘kající se 1. Timoteovi 1–2. 

Prohlá‰ení o módû

1. Pfieãtûte si 1. Timoteovi 2:9–10 a vyhledejte, co Pavel radil Ïe-

nám ohlednû oblékání. Kdyby dnes Pavel pfii‰el k vám do

‰koly, jaké styly oblékání nebo módní trendy by podle va‰eho

názoru zavrhoval? (Uveìte alespoÀ pût pfiíkladÛ.) 

2. V písmech se uãíme tomu, jak Pán oãekává, Ïe se budeme ob-

lékat. Pfieãtûte si 1. Nefiho 13:7–8; Jákoba 2:13; Almu 1:6; 4:6;

5:53; 31:27–28; 4. Nefiho 1:24; Mormona 8:36–37; a Nauku a

smlouvy 42:40. ShrÀte, ãemu nás podle va‰eho názoru tyto

ver‰e uãí. Jak va‰e shrnutí odpovídá pokynÛm v broÏurce Pro
posílení mládeÏe? 

B

A

Prostfiedník (v. 5) –

Zprostfiedkovatel (ten, kdo

pomáhá urovnat neshody

mezi dvûma lidmi) 

Na osvûdãení ãasem sv˘m
(v. 6) – Aby bylo vydáno svû-

dectví v pfiíslu‰n˘ ãas

Ne kfitaltováním sobû vlasÛ
(v. 9) – Ne nápadn˘mi úãesy

Církevní povolání nám dávají
pfiíleÏitosti slouÏit druh˘m a
rÛst v evangeliu. KdyÏ jsme
povoláni slouÏit v Církvi, máme
se snaÏit osvojit si urãité vlast-
nosti a rysy. V 1. Timoteovi 3
ãteme o tom, co Pán oãekává od
biskupÛ a jáhnÛ. Pfii studiu této
kapitoly se snaÏte pfiijít na to,
jak vám Pavlovy rady mohou

pomoci lépe slouÏit ve va‰em povolání. 

Porozumûní písmÛm

1. Timoteovi 3

1. Timoteovi 3:11–12 – Îenatí jáhni? 
V Pavlovû dobû, a také v prvních dnech znovuzfiízené Církve,

byli jáhnové dospûlí muÏi, ktefií mohli b˘t Ïenatí a ktefií byli no-

siteli Aronova knûÏství. Pán skrze své proroky poté roz‰ífiil tuto

v˘sadu mít Aronovo knûÏství i na zpÛsobilé mladé muÏe ve vûku

12 let a star‰í. 

Studium písem
Pfii studiu 1. Timoteovi 3 proveìte níÏe uvedenou ãinnost. 

Napi‰te o svém biskupovi

1. Pfieãtûte si 1. Timoteovi 3 a zamûfite se na to, co Pán oãekává

od sv˘ch biskupÛ. Proã myslíte, Ïe má biskup splÀovat tyto

poÏadavky? 

2. Napi‰te o svém biskupovi ãlánek do Liahony. Napi‰te si nûkolik

otázek, které byste rádi poloÏili svému biskupovi, kdybyste

s ním dûlali rozhovor. 

1. Timoteovi 4–6
„Bojuj ten dobr˘ boj víry“ 

A

ZpÛsobn˘ k uãení (v. 2) –

Schopn˘ uãit

DÛm svÛj (v. 4) – Svou rodinu

Svûdectví dobré... od tûch,
ktefiíÏ jsou vnû (v. 7) –

Dobrou povûst i mimo Církev

1. Timoteovi 3
Rady biskupÛm a jáhnÛm
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Satan se snaÏí zniãit dûti Nebeského Otce i Církev. Pavel
dal Timoteovi dÛleÏitou radu – „Ty vûci [pfiikazuj], a uã“
(1. Timoteovi 4:11), aby vûrní Svatí mohli b˘t ochránûni
pfied mocí Satana. Budeme-li se fiídit Pavlovou radou, i my
budeme mít moc vyhrát svÛj boj s protivníkem a „[dosáhne-
me] vûãného Ïivota“ (1. Timoteovi 6:12). 

Porozumûní písmÛm

1. Timoteovi 4

1. Timoteovi 4:2 – „Cejchované [mající] svûdomí své“ 
V anglické Bibli krále

Jakuba se v tomto ver‰i pí‰e

o tom, Ïe jejich svûdomí

bude vypáleno rozpálen˘m

Ïelezem. Rozpálené Ïelezo

se nûkdy pouÏívalo k to-

mu, aby se vypálila rána na kÛÏi a aby se tak zastavilo krvácení

z rány. Pavel pouÏil tento barvit˘ obraz, aby vysvûtlil, Ïe v po-

sledních dnech budou mít nûktefií svûdomí zatvrzelé nebo za-

blokované kvÛli nespravedlivosti. Proroci v Knize Mormonovû

takové jedince popsali jako ty, ktefií jiÏ „nemûli citu“ (1. Nefi

17:45; Moroni 9:20). 

1. Timoteovi 4:3 – „ZbraÀujících Ïeniti se, pfiikazujících
zdrÏovati se od pokrmÛ“ 
Pavel prorokoval, Ïe v posledních dnech se budou nûktefií lidé

fiídit fale‰n˘mi zvyklostmi, které zakazují sÀatky a poÏívání masa.

Pohanûní neseme (v. 10) –

Sná‰íme uráÏky

V obcování (v. 12) – 

V chování, jednání

Buì pilen ãítání, napomínání
(v. 13) – Buì piln˘ ve ãtení,

kázání

Druh˘ dopis Timoteovi
Pavel napsal druh˘ dopis Timoteovi z vûzení v ¤ímû. Pavla

opustili mnozí jeho pfiátelé a on sám cítil, Ïe brzy zemfie, a tak

napsal svému vûrnému pfiíteli Timoteovi dal‰í dopis a poÏádal

ho, aby mu pfiispûchal na pomoc. ¤ímsk˘ císafi Nero popravoval

kfiesÈany a PavlÛv Ïivot byl ve velkém nebezpeãí. V tomto dopi-

se Pavel vyjádfiil své vnitfiní pocity a silné pfiesvûdãení. Projevil

starost o Svaté v Efezu a radil Timoteovi, aby se pevnû drÏel

evangelia, aby v nûm vytrval, aby ho kázal a aby, pokud to je

tfieba, za nûj trpûl (podobnû jako Pavel). SvÛj dopis zakonãil

mocn˘m svûdectvím o JeÏí‰i Kristu. 

Pfieãtûte si Nauku a smlouvu 49:15–21, abyste zjistili, co Pán zjevil

proroku Josephu Smithovi ohlednû tûchto dvou vûcí. 

1. Timoteovi 5

1. Timoteovi 6

Studium písem
Pfii studiu 1. Timoteovi 4–6 proveìte níÏe uvedenou ãinnost. 

Vztahujte Pavlovo uãení na
souãasnou dobu

1. Pfieãtûte si, ãemu Pavel uãil v 1. Timoteovi 6:11–12, a pfiem˘‰-

lejte o tom. Napi‰te do se‰itu odstavec, v nûmÏ shrnete, co tyto

ver‰e pro vás znamenají. 

2. Vyberte si vÏdy dvû nauky z kapitol 1. Timoteovi 4, 5 a 6, o kte-

r˘ch si myslíte, Ïe by pro va‰i ‰kolu byly nejpotfiebnûj‰í. Vypi‰te

si tyto nauky, uveìte odkaz na ver‰e, kde jste je na‰li, a napi‰te,

proã jsou podle vás tyto nauky v dne‰ní dobû dÛleÏité. 

A

Ostfiíhal pfiikázání (v. 14) –

Zachovával pfiikázání

Sám mocn˘ (v. 15) –

Svrchovan˘ vládce

Pfiednû k svému domu po-
boÏnosti dokazovati (v. 4) –

Prokazovat úctu (vûrnost, od-

danost) pfiedev‰ím své rodinû

Zase rodiãÛm se odplacovati
(v. 4) – Oplácet péãi sv˘m

rodiãÛm

Nedbajíce na Krista, v chlíp-
nosti se vydadí (v. 11) –

Sexuální touhy je odvádûjí

od Krista

Klevetné (v. 13) – Pomlouvaãné

Znáte nûkoho, kdo se angaÏuje v armádû, ve sportu nebo kdo
hospodafií na farmû? Pfii ãtení 2. Timoteovi 1–2 si v‰imnûte
toho, jak Pavel pfiirovnal Ïivot podle evangelia k boji, ke
sportovnímu utkání a ke sklizni úrody. Proã podle vás Pavel
pouÏil tato pfiirovnání? 

2. Timoteovi 1–2
Sná‰ejte protivenství

Druhá epi‰tola (S.) Pavla apo‰tola
k Timoteovi
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Porozumûní písmÛm

2. Timoteovi 1

2. Timoteovi 2

Studium písem
Pfii studiu 2. Timoteovi 1–2 proveìte ãinnost A nebo B. 

Duchovní vojáci, sportovci a farmáfii

Vlastními slovy

Pfieãtûte si 2. Timoteovi 2:22–26 a napi‰te krátk˘ odstavec, ve

kterém vysvûtlíte, proã jsou podle va‰eho názoru tyto ver‰e

dÛleÏité pro vás v dne‰ní dobû. 

Îijete v „posledních dnech“. Jaká poÏehnání nebo v˘hody
spoãívají v tom, Ïe jste v této dobû ãlenem Církve? Pavel
popsal zlovolnost a odpadlictví, které nastane v na‰í dobû.
Pfieãtûte si 2. Timoteovi 3–4 a zjistûte, zda to, co Pavel
popisuje, odpovídá skuteãnosti. Co nás povede bûhem této
sloÏité doby? 

2. Timoteovi 3–4
Odpadlictví

B

Udûlejte si do se‰itu tfii sloupeãky a nadepi‰te je slovy Voják,
Sportovec a Farmáfi. 

1. Pfieãtûte si 2. Timoteovi 2:1–6 a uveìte do sloupcÛ, co kaÏd˘

z tûchto lidí musí dûlat (napfiíklad sportovec musí pfii spor-

tovním zápasu „fiádnû bojovat“). 

2. Napi‰te odstavec, v nûmÏ vysvûtlíte, proã lze v proslovu o

rozvíjení duchovnosti pouÏít jako dobrá pfiirovnání vojáky,

sportovce a farmáfie. 

A

S osvûdãováním pfied oblíãe-
jem Pánû (v. 14) – Pfiikazuj

jim pfied Pánem

AÈ se o slova nevadí (v. 14) –

AÈ se nehádají o slova

Pfii pravdû pobloudili od
cíle (v. 18) – Zbloudili z cesty

pravdy

Nevzdûlavateln˘ch (v. 23) –

Nerozumn˘ch

Mysli zpÛsobné (v. 7) –

Zdravého rozumu

Porozumûní písmÛm

2. Timoteovi 3

2. Timoteovi 3:8 – Kdo byli Jannes a Jambres? 
Jannes a Jambres byli egypt‰tí kouzelníci, ktefií zpochybÀovali

MojÏí‰ovy zázraky. 

2. Timoteovi 4

2. Timoteovi 4:2 – „Ponoukej v ãas neb ne v ãas“ 
Pavel radil Timoteovi, aby svûdomitû napravoval a uãil ty, ktefií

mûli problémy s vírou nebo od víry odpadali. 

Studium písem
Pfii studiu 2. Timoteovi 3–4 proveìte dvû z níÏe uveden˘ch

ãinností (A–C). 

Mistrovství v písmu – 2. Timoteovi 3:1–5

V 2. Timoteovi 3:1–7 je uvedeno dvacet jedna hfiíchÛ a slabostí,

které budou podle Pavlov˘ch slov bûÏnû roz‰ífiené v posledních

dnech. Vyberte pût nebo více tûchto hfiíchÛ nebo slabostí a v no-

vinách, ãasopisech nebo v jin˘ch ãláncích najdûte dÛkaz toho, Ïe

tyto problémy ve va‰í obci nebo zemi existují. 

Mistrovství v písmu – 2. Timoteovi
3:16–17

Nyní jiÏ studujete písma v semináfii nûkolik mûsícÛ. 

1. Pfieãtûte si 2. Timoteovi 3:16–17 a vypi‰te si sedm zpÛsobÛ,

jak podle Pavla mÛÏeme získat uÏitek z inspirovan˘ch písem. 

2. Napi‰te své svûdectví, jehoÏ souãástí bude i to, jak jste byli

díky písmÛm poÏehnáni. 

Bojujete v˘born˘ boj? 

Zamyslete se nad tím, co jste zjistili o Pavlovi bûhem nûkolika

posledních t˘dnÛ studia. Po pfieãtení 2. Timoteovi 4:7–8 odpovûzte

na níÏe uvedené otázky: 

1. Jak na vás pÛsobí toto Pavlovo prohlá‰ení? 

2. Jaké tfii vûci ve svém Ïivotû udûlal, které dokazují, Ïe to, co

fiekl, myslel váÏnû? 

3. Jak˘ch pût vûcí byste mohli dûlat v následujícím roce vy,

abyste tím dali najevo, Ïe bojujete v˘born˘ boj? 

C

B

A

Majíce svrablavé u‰i (v. 3) –

Chtûjí sly‰et nauku, která se

jim líbí, místo aby naslouchali

pravdû

Nacházejí do domÛ (v. 6) –

Vtírají se do rodin

Pfii vífie zpletení (v. 8) – S ne-

patfiiãnou vírou
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Kdo byl Titus? 
Titus je v Novém zákonû zmiÀován mnohokrát – byl to ¤ek,

kterého Pavel obrátil k evangeliu. Byl dÛvûryhodn˘ a vûrn˘ a

byl povolán, aby s Pavlem slouÏil na nûkolika misionáfisk˘ch

cestách. Pavel, poté co zaloÏil Církev na ostrovû Kréta (pravdû-

podobnû po svém prvním uvûznûním v ¤ímû), povolal Tita, aby

byl zodpovûdn˘ za tamûj‰í Církev a aby pak Krétu opustil. Titus

mûl jako biskup povinnost dát do pofiádku v‰e, co v pofiádku

nebylo (viz Titovi 1:5). 

O ãem je tato kniha
Pavel pfiedal Titovi zodpovûdnost za ãleny Církve na ostrovû

Kréta. On sám je popsal slovy fieckého básníka Epimenida:

„[KréÈané] jsou vÏdycky lháfii, zlá hovada, bfiicha lenivá.“ (Titovi

1:12.) Pavel v‰ak vûdûl, Ïe JeÏí‰ Kristus „dal sebe samého za nás,

aby nás vykoupil od v‰eliké nepravosti“ (Titovi 2:14). Díky Kristu

mohou b˘t v‰ichni, i lidé s tak ‰patnou povûstí jako KréÈané, po-

Ïehnáni evangeliem JeÏí‰e Krista. 

Pavel napsal Titovi, aby mu pomohl s tûÏk˘m úkolem zorganizo-

vat Církev a pomáhat krétsk˘m Svat˘m Ïít spravedliv˘m Ïivotem.

Pfiipomnûl Titovi vlastnosti spravedlivého vedení a povzbudil

ho, aby byl dobr˘m pfiíkladem církevního vedoucího. 

Mnozí ãlenové na Krétû se dopou‰tûli hfiíchu a uãili ne-
správn˘m zásadám. Aby se tito ãlenové stali zdrav˘mi ve

Titovi 1–3
Zdrav˘ ve vífie

Sidon
T˘rus

Cesarea

FÉ
N

IC
IEKRÉTA

S¯
R

IE

Jeruzalém

EGYPT

Efezus

Antiochie

A
C

H
A

IA

      CYPRUS 
(KYPR) 

Atény

Stfiedozemní mofie

vífie, Pavel radil Titovi, jejich biskupovi, aby je pfiísnû káral
(viz Titovi 1:13) a aby je uãil zdravé nauce (viz Titovi 2:1).
Pfii ãtení této epi‰toly Titovi se zamûfite na nauky, kter˘m
mûl podle Pavla Titus uãit Svaté. Jak poznání tûchto pravd
zmûnilo vá‰ Ïivot? 

Porozumûní písmÛm

Titovi 1

Titovi 2

Titovi 3

Studium písem
Pfii studiu Titovi 1–3 proveìte níÏe uvedenou ãinnost. 

Vliv pravé nauky

Star‰í Boyd K. Packer, ãlen Kvora dvanácti apo‰tolÛ, uãil: 

„Pravá nauka, kdyÏ je pocho-

pena, mûní postoje a chování. 

Studium nauk evangelia zlep‰í

chování rychleji, neÏ to zlep‰í

studium chování.“ (Conference

Report, Oct. 1986, 20; nebo

Ensign, Nov. 1986, 17.) 

1. Pfieãtûte si Titovi 1:9, 13; 2:1,

15 a 3:8. Jak lze prohlá‰ení

star‰ího Packera vztáhnout

na Pavlovy rady Titovi? 

2. Pfieãtûte kapitolu Titovi 2 buì prarodiãi, nebo rodiãi a poté se

zeptejte, proã jsou tyto rady dobré pro nûkoho jejich vûku.

Odpovûì si zaznamenejte do se‰itu. 

A

AÈ jsou k kaÏdému skutku
dobrému hotovi (v. 1) – AÈ

jsou vÏdy pfiipraveni k dob-

r˘m skutkÛm

Obmytí druhého narození
(v. 5) – Kfiest ponofiením

Kacífi (v. 10) – Odpadlík, ná-

sledovník fale‰né nauky

Stfiízliví, stfiízlivû (v. 2, 12) –

Stfiídmí, stfiídmû

VáÏní (v. 2) – DÛstojní 

Opatrní (v. 2) – RozváÏní 

Horlivû následovn˘ dobr˘ch
skutkÛ (v. 14) – Horliv˘ ko-

nat dobro

·afáfi (v. 7) – Správce

Ti, ktefiíÏ jsou z obfiízky
(v. 10) – Îidov‰tí kfiesÈané,

ktefií stále dodrÏovali urãité

ãásti zákona MojÏí‰ova 

Celé domy pfievracejí (v. 11)

– Rozvracejí celé rodiny

TresciÏ (v. 13) – Napomínej,

kárej

Epi‰tola (S.) Pavla apo‰tola k Titovi
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Proã Pavel napsal Filemonovi? 
Pavel svého pfiítele Filemona v dopise poÏádal, aby jednal

s uprchl˘m otrokem Onezimem laskavû. Onezimus vstoupil do

Církve a potfieboval pomoc. Podle fiímského zákona otrok, jenÏ

uprchl od svého pána, ãelil trestu smrti. Pavel vûdûl, Ïe pro

Onezima bylo dÛleÏité vrátit se domÛ v bezpeãí, a tak poÏádal

Filemona, aby se povznesl nad tehdej‰í v‰eobecnû pfiijímaná

pravidla a aby s tímto otrokem jednal s pochopením, láskou a

s ochotou odpou‰tût. 

President Gordon B. Hinckley uãil: 

„Není jednoduché stát se
ãlenem této Církve. Ve vût-
‰inû pfiípadÛ to znamená
odloÏit staré zvyky, opustit
staré pfiátele a okruhy zná-
m˘ch a vykroãit do nového
spoleãenství, které je odli‰né
a do urãité míry nároãné. 

ProtoÏe poãet novû pokfitû-
n˘ch stále roste, musíme
vyvíjet neustále vût‰í sna-
hu, abychom jim pomáhali

Filemonovi 1
Pfiijmi bratra v evangeliu

Kdo byli Îidé? 
Abraham byl první, o kom se písma zmiÀují jako o Hebrejci (viz

Genesis 14:13). Jeho potomci se také naz˘vali Hebrejci a mluvili

hebrejsky, pfiiãemÏ Îidé jako skupina zÛstali z tûchto potomkÛ

nejdéle pospolu. JeÏí‰ Kristus, Jeho pÛvodních dvanáct apo‰tolÛ

i první obrácení do Jeho Církve byli Îidé. 

Tento Ïidovsk˘ pÛvod vysvûtluje, proã pro nûkteré Îidy obrácené

na kfiesÈanství bylo tak tûÏké vzdát se sv˘ch rituálÛ a tradic

zaloÏen˘ch na zákonu MojÏí‰ovû. Plnû nepochopili, Ïe JeÏí‰

Kristus pfii‰el naplnit tento zákon a Ïe po nich poÏadoval, aby

Ïili podle vy‰‰ího zákona. Pavel, jako b˘val˘ farizeus, rozumûl

tûÏkostem, se kter˘mi se Îidé pot˘kali, kdyÏ se snaÏili Ïít

podle „nové smlouvy“, neboli plnosti evangelia JeÏí‰e Krista.

Povzbuzoval je, aby mûli víru v JeÏí‰e Krista, nikoli v Ïidovské

tradice nebo zvyklosti, které se pfiestaly dodrÏovat nebo jiÏ ne-

mûly Ïádn˘ v˘znam. 

na jejich cestû. KaÏd˘ z nich potfiebuje tfii vûci: pfiítele, nûja-
kou zodpovûdnost a v˘Ïivu ,dobr˘m slovem BoÏím‘
(Moroni 6:4). Je na‰í povinností a pfiíleÏitostí obstarat to.“
(Poselství Prvního pfiedsednictva, ãervenec 1997, 1.) 

Pfii ãtení Pavlovy epi‰toly Filemonovi pfiem˘‰lejte o tom, jak
jsou Pavlova slova k Filemonovi, aby pfiijal bratra v evange-
liu, v souladu s tím, o co nás poÏádal president Hinckley. 

Porozumûní písmÛm

Filemon 1

Studium písem
Pfii studiu Filemonovi 1 proveìte níÏe uvedenou ãinnost. 

Napi‰te si plán

Jednou, pokud se vám to jiÏ nestalo, budete mít pfiíleÏitost setkat

se s nov˘m obrácen˘m do Církve a seznámit se s ním. Pfieãtûte

si epi‰tolu Filemonovi a poté napi‰te alespoÀ pût konkrétních

vûcí, které mÛÏete udûlat, abyste s nov˘m obrácen˘m jednali

správnû – tak, jak Pavel chtûl, aby se jednalo s Onezimem. U

kaÏdého z pûti bodÛ uveìte ver‰ z epi‰toly Filemonovi, kter˘

danou my‰lenku podporuje. 

A

Mnohou smûlost mám (v. 8)

– Jsem velmi odváÏn˘

NeuÏiteãn˘ (v. 11) –

Nepotfiebn˘

V této epi‰tole se Pavel s Îidy podûlil o své rozsáhlé porozumûní

Starému zákonu a zákonu MojÏí‰ovu a také, jako apo‰tol Pána

JeÏí‰e Krista, se s nimi podûlil o své zvlá‰tní svûdectví. Uãil je,

Ïe Star˘ zákon neodporuje Kristu, ale ve skuteãnosti o Nûm i o

Jeho evangeliu vydává svûdectví. 

Pfiipravte se ke studiu epi‰toly ÎidÛm
NíÏe je uvedeno nûkolik dÛleÏit˘ch my‰lenek, na které se mÛÏete

zamûfiit pfii studiu této knihy: 

1. Uãení a zvyklosti Starého zákona se naplnily díky Ïivotu a poslání
JeÏí‰e Krista. Epi‰tola ÎidÛm je jedním z nejúÏasnûj‰ích v˘kladÛ

Starého zákona, kter˘ máme k dispozici. KdyÏ budete pozornû

ãíst tuto epi‰tolu a budete se ji snaÏit pochopit, bude pro vás

Star˘ zákon smysluplnûj‰í. 

Epi‰tola (S.) Pavla apo‰tola k ÎidÛm

Epi‰tola (S.) Pavla apo‰tola k Filemonovi
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2. JeÏí‰ Kristus a Jeho evangelium jsou dÛleÏitûj‰í a vût‰í neÏ v‰echny
souãásti náboÏenství, které Îidé praktikovali na základû zákona
MojÏí‰ova. Aãkoli Ïidovské náboÏenství zaloÏené na zákonû

MojÏí‰ovû bylo v jednu dobu pravdiv˘m náboÏenstvím, JeÏí‰

tento zákon naplnil a pfiinesl zákon vy‰‰í, celestiální. Zákon

MojÏí‰Ûv nemohl lidem pfiinést spasení – JeÏí‰ Kristus v‰ak

mohl, a také ho skuteãnû pfiinesl. Pavel pomocí ver‰Û ze Starého

zákona ukázal, Ïe Kristus je vût‰í neÏ andûlé, proroci a knûÏí.

Také ukázal, Ïe Kristovo knûÏství – Melchisedechovo knûÏství

– je vût‰í neÏ knûÏství Aronovo, které se pouÏívalo v zákonû

MojÏí‰ovû. 

3. Starozákonní lidé, které obdivujeme, vykonali velká díla díky své vífie
v Krista. Pavel popsal mnoho starozákonních hrdinÛ, ktefií svÛj

Ïivot zaloÏili na JeÏí‰i Kristu (na Jehovovi; viz ÎidÛm 11), a

povzbuzoval Svaté, aby si z nich brali pfiíklad. 

Îidov‰tí kfiesÈané mûli problémy opustit nûkterá svá stará
pfiesvûdãení a tradice a zamûfiit se zcela na JeÏí‰e Krista a na
Jeho evangelium. Proto jim Pavel na zaãátku svého dopisu
vydal mocné svûdectví, Ïe JeÏí‰ Kristus je vût‰í a nadfiazen˘
nade v‰ím, vyjma svého Otce. Pfii ãtení ÎidÛm 1–2 si
v‰imnûte toho, jak podle Pavlov˘ch slov JeÏí‰ získal svou
moc a proã je nadfiazen˘ andûlÛm. 

ÎidÛm 1–2
Vût‰í tím, Ïe se poníÏil

Porozumûní písmÛm

ÎidÛm 1

ÎidÛm 1:4–8, 13–14; 2:2, 5–9, 16 – Andûlé
Slovo andûl znamená „posel“. Andûl je jak˘koli posel, kter˘ je

vyslán Bohem, aby konal Jeho dílo. Andûlé, o nichÏ se pí‰e

v ÎidÛm 1–2, byli ãlenové rodiny Nebeského Otce se zvlá‰tním

povoláním slouÏit a konat Jeho dílo. Nûktefií andûlé jsou du-

chovní dûti Nebeského Otce, ktefií dosud nepfii‰li na zem. Jiní

andûlé jsou lidé, ktefií jiÏ na zemi Ïili a ktefií jsou a) duchové ve

svûtû duchÛ, b) pfienesené bytosti (napfi. Jan Milovan˘) nebo c)

vzkfií‰ené bytosti (napfi. Moroni nebo Jan Kfititel, kdyÏ nav‰tívili

Josepha Smitha). 

ÎidÛm 2

ÎidÛm 2:7–9 – „Maliãkos jej men‰ího neÏ andûly uãinil“
V ÎidÛm 1 Pavel uãil, Ïe JeÏí‰ Kristus je vût‰í neÏ andûlé. Pak

v ÎidÛm 2 psal, Ïe Kristus byl uãinûn maliãko men‰ím neÏ andûlé.

Jak je to moÏné? Ve skuteãnosti jsou obû tato tvrzení pravdivá.

V ÎidÛm 2 Pavel uãil, Ïe i kdyÏ byl JeÏí‰ Kristus vût‰í neÏ kdo-

koli jin˘ vyjma svého Otce, On sám se sníÏil, aby se narodil jako

ostatní lidé a byl podroben nemocem smrtelnosti (kter˘m andûlé

podrobeni nejsou). JeÏí‰ Kristus vytrpûl mnohem víc neÏ jen ne-

moci smrtelnosti – vytrpûl bolesti celého lidstva (viz 2. Nefi 9:21).

Tím se sníÏil více, neÏ jak se kdy ve smrtelnosti sníÏí jakékoli jiné

dítû Nebeského Otce. Pavel vysvûtlil, Ïe tím, Ïe se JeÏí‰ Kristus

podrobil podmínkám smrtelnosti, tím, Ïe trpûl a vykonal usmí-

fiení, nauãil se milosrdenství a získal moc nade v‰ím. 

MusímeÈ... snaÏnûji ‰etfiiti
toho (v. 1) – Musíme... vûno-

vat peãlivou pozornost tomu

Pevné (v. 2) – DÛsledné,

nemûnné

Spravedlivá odmûna pomsty
(v. 2) – Spravedliv˘ trest

Utvrzeno (v. 3) – Dosvûdãeno

a uãeno

Nepoddal andûlÛm okr‰lku
zemû budoucího (v. 5) –

Nedal andûlÛm vládu nad

budoucím svûtem

Posvûtit (v. 11) – Uãinit ãis-

t˘m a svat˘m

Podrobeni byli v sluÏbu
(v. 15) – Byli v otroctví

Andûlé bez
fyzického tûla

Andûlé
s fyzick˘m tûlem

Ti, ktefií Ïijí
v pfiedsmrtelném
svûtû a ãekají
na narození

Ti, ktefií jiÏ
pro‰li smrtelností

a Ïijí ve svûtû
duchÛ

Zdokonalené
vzkfií‰ené

bytosti, které jiÏ
pro‰ly smrtelností

Pfienesené
bytosti, jako

napfi. Jan
Zjevovatel

Vûky uãinil (v. 2) – Stvofiil

svûty

Obraz osoby jeho (v. 3) –

Jemu (Bohu) podobn˘

ZdrÏuje (v. 3) – UdrÏuje

Stolice, berla (v. 8) – TrÛn,

Ïezlo
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Studium písem
Pfii studiu ÎidÛm 1–2 proveìte ãinnosti A a B. 

Nauãte se více o JeÏí‰i Kristu

1. Projdûte si ÎidÛm 1:1–4 a 2:9–18 a vypi‰te si alespoÀ pût vûcí,

které se zde dozvídáte o JeÏí‰ovi. 

2. Pavel napsal epi‰tolu ÎidÛm, aby pomohl Ïidovsk˘m obráce-

n˘m posílit jejich víru v JeÏí‰e Krista. Kter˘ bod z va‰eho

seznamu by podle vás mûl pro Ïidovské obrácené nejvût‰í

v˘znam? Proã? 

3. Vysvûtlete, jak mÛÏete pomocí nûãeho, co jste se o JeÏí‰ovi do-

zvûdûli v ÎidÛm 1–2, uvést na pravou míru nûkteré nesprávné

názory, které mají lidé o JeÏí‰ovi v dne‰ní dobû. 

Pfiemítejte o roli JeÏí‰e Krista

1. Proã JeÏí‰ podle toho, co se pí‰e v ÎidÛm 2:9–11, dopustil, aby

„maliãko niÏ‰í byl neÏli andûlé“? (Pomoci vám mÛÏe v˘‰e

uveden˘ oddíl „Porozumûní písmÛm“.) 

2. Zjistûte, jak Pavel nazval JeÏí‰e v ÎidÛm 2:10. Jak mÛÏe na

ãlovûka pÛsobit, kdyÏ o JeÏí‰ovi pfiem˘‰lí tímto zpÛsobem? 

3. Najdûte v ÎidÛm 2:11, za co se JeÏí‰ nestydí. Jaké pocity ve

vás tato znalost vyvolává? 

4. Co se v ÎidÛm 2:14–18 dozvídáme o tom, proã bylo dÛleÏité,

aby JeÏí‰ pro‰el smrtelností? (KdyÏ pfiem˘‰líte o této otázce,

mÛÏete si pfieãíst Almu 7:11–13 a ÎidÛm 4:15–16.) 

Jednou z nejdÛleÏitûj‰ích a nejznámûj‰ích událostí ve Starém
zákonû je pfiíbûh o exodu IzraelitÛ z Egypta a o jejich puto-
vání do zaslíbené zemû. Podobnû jako Izraelité v dávné dobû,
i nûktefií Ïidov‰tí kfiesÈané v Pavlovû dobû mûli dojem, Ïe to,
co po nich BÛh poÏaduje, je pfiíli‰ tûÏké. V ÎidÛm 3–4 Pavel
pí‰e o exodu, aby povzbudil Ïidovské obrácené, aby si udrÏeli
víru a vyhnuli se opakování chyb, které udûlali jejich praot-
cové. Izraelité v MojÏí‰ovû dobû nemûli dost víry v Boha,

ÎidÛm 3–4
Ponauãení z exodu

JeÏí‰ Kristus opustil 
pfiítomnost svého Otce 
a stal se smrteln˘m, 
aby nám ukázal, jak najít 
cestu zpût k na‰emu 
Nebeskému Otci. 

Smrtelnost

Pfiítomnost
BoÏí

B

A

aby Ho bûhem celého putování z Egypta poslouchali, a proto
jim nebylo dovoleno do zaslíbené zemû vstoupit. Pavel ne-
chtûl, aby Izraelité v jeho dobû neve‰li do odpoãinutí Pánû
kvÛli nedostatku víry. Svûdãil o tom, Ïe podobnû jako MojÏí‰
vedl jejich praotce, povede je JeÏí‰ Kristus zpût do pfiítom-
nosti Nebeského Otce. 

Z kmene Léví byli mnozí muÏi povoláni slouÏit jako knûÏí
v chrámech Izraele, ale pouze jeden z nich – potomek Arona
– byl povolán vysok˘m knûzem (podle fiádu Aronova knûÏ-
ství). Jak je vysvûtleno v Leviticu 16, tento vysok˘ knûz
vstoupil jednou za rok do svatynû svat˘ch v chrámu a pfii-
nesl zvlá‰tní obûÈ za hfiíchy v‰eho lidu. Lidé se v tento den,
kter˘ se naz˘val dnem usmífiení, ãasto postili. Pavel v ÎidÛm
5 vysvûtlil, jak vysok˘ knûz v Izraeli byl pouh˘m symbolem
jejich skuteãného vysokého knûze, JeÏí‰e Krista, kter˘ pfiinesl
definitivní usmífiení za hfiíchy v‰eho lidu a poté vstoupil do
pfiítomnosti svého Otce. Tato znalost mûla pomáhat obráce-
n˘m, ktefií opustili Ïidovskou víru a ktefií stále pociÈovali
nutkání následovat Ïidovského vysokého knûze, jenÏ byl v˘-
znamnou osobou v jejich spoleãenství. 

Porozumûní písmÛm

ÎidÛm 5

ÎidÛm 5:6–10 – Melchisedech
V pfiekladu Josepha Smitha se uvádí, Ïe ver‰e v ÎidÛm 5:7–8 se

t˘kají Melchisedecha, kter˘ byl v˘znamn˘m vysok˘m knûzem

v dobû Abrahamovû. TytéÏ ver‰e by se také mohly t˘kat Krista.

Dal‰í informace o Melchisedechovi najdete v pfiekladu

Genesis 14:25–40 od Josepha Smitha a v PrÛvodci k písmÛm,

„Melchisedech“ (str. 89). 

V ÎidÛm 5:6, 9–10 se pí‰e o Melchisedechovû knûÏství. V Nauce

a smlouvách 107:1–4 se uvádí, Ïe Spasitelovo knûÏství se naz˘vá

Melchisedechov˘m knûÏstvím ze dvou dÛvodÛ: aby se pfiíli‰ ãasto

neopakovalo Kristovo jméno, a protoÏe Melchisedech byl tak

v˘znamn˘ král a vysok˘ knûz. Pavel v celé epi‰tole ÎidÛm zd-

ÛrazÀuje, Ïe JeÏí‰ je vysok˘ knûz podle fiádu Melchisedechova.

Obklíãen nemocí (v. 2) –

Naplnûn slabostmi

JakoÏ za lid, tak i za sebe sa-
mého (v. 3) – Knûz nepfiiná‰el

obûÈ pouze za hfiíchy lidí, ale

i za své vlastní hfiíchy. 

AniÏ kdo sobû sám té cti
osobuje (v. 4) – Tuto ãest (po-

volání) si nikdo nepfiivlastÀuje

V˘mluvností BoÏích (v. 12) –

Slov BoÏích

Pro zvyklost mají smysly zp-
Ûsobné (v. 14) – Mají smysly

zku‰eností vycviãené

ÎidÛm 5
JeÏí‰ Kristus – velik˘ 

vysok˘ knûz
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Uãil, Ïe Melchisedechovo knûÏství je vût‰í neÏ knûÏství

Aronovo, které se pouÏívalo v rámci zákona MojÏí‰ova. Jsme

poÏehnáni, Ïe Ïijeme v dobû, kdy je toto vy‰‰í knûÏství udíleno

v‰em zpÛsobil˘m a dospûl˘m muÏÛm v Církvi, aby mohli konat

Kristovo spásné dílo. 

Studium písem
Pfii studiu ÎidÛm 5 proveìte ãinnosti A–C. 

Mistrovství v písmu – ÎidÛm 5:4

1. Kdo má podle toho, co se pí‰e v ÎidÛm 5:4, právo obdrÏet

knûÏství nebo jakékoli povolání v knûÏství? 

2. Pfieãtûte si Exodus 28:1 a popi‰te, jak byl povolán Aron.

Porovnejte tento ver‰ s pát˘m ãlánkem víry. 

Nauãte se poslu‰nosti

1. Jak se stal Melchisedech, podle toho, co se pí‰e v ÎidÛm

5:7–8, tak v˘znamn˘m? 

2. Vysvûtlete, proã se podle vás mÛÏe ãlovûk nauãit poslu‰nosti

tímto zpÛsobem. 

Mléko nebo pokrm? 

V ÎidÛm 5:12–14 Pavel vysvûtlil, Ïe nûktefií ãlenové, podobnû jako

malé dûti, lze krmit pouze duchovním „mlékem“, dokud nedo-

sáhnou vût‰í zralosti v Ïivotû podle evangelia a nejsou schopni

pfiijímat „pokrm“ duchovní. Zamyslete se nad svou souãasnou

duchovní vyzrálostí a napi‰te, na jak˘ druh duchovní potravy

jste nyní pfiipraveni. Vysvûtlete proã. 

Pavel uãil Ïidovské obrácené, jak byly starozákonní nauky a
zvyklosti naplnûny v JeÏí‰i Kristu a v Jeho evangeliu (viz
ÎidÛm 6–10). SnaÏil se jim ukázat, Ïe „nová smlouva“ JeÏí‰e
Krista je dÛleÏitûj‰í neÏ „smlouva stará“, protoÏe nová
smlouva má moc zajistit vûãn˘ Ïivot. 

ÎidÛm 6–10
Zákon MojÏí‰Ûv 
svûdãil o Kristu

C

B

A

Porozumûní písmÛm

ÎidÛm 6 – Postupujte kupfiedu
Pavel pfiipomnûl ÎidÛm, Ïe jiÏ znají základní zásady evangelia

a Ïe je zapotfiebí, aby ve svém duchovním pokroku postupovali

kupfiedu. Vysvûtlil jim, Ïe zaslíbení vûãného Ïivota, které dal

BÛh Abrahamovi, se mÛÏe t˘kat i jich – jakoÏto Abrahamov˘ch

potomkÛ – pokud zÛstanou vûrní aÏ do konce. 

ÎidÛm 7 – Vy‰‰í knûÏství
Pavel uãil lidi o Melchisedechovi a o rozdílu mezi Melchisede-

chov˘m knûÏstvím, které pfiinesl Kristus, a knûÏstvím Arono-

v˘m, které Îidé pouÏívali v rámci zákona MojÏí‰ova. Aronovo

knûÏství je omezené, a proto je pro získání vûãného Ïivota a pro

poskytování poÏehnání, která se vûãného Ïivota t˘kají, zapotfie-

bí knûÏství vy‰‰ího. 

ÎidÛm 8 – Nová smlouva
Pavel svûdãil o tom, Ïe JeÏí‰ Kristus je vysok˘ knûz „nové

smlouvy“, coÏ je naplnûní proroctví, které je zaznamenáno

v Jeremiá‰ovi 31:31–34. 

ÎidÛm 9–10 – ObûÈ
Pavel uãil Îidy o v˘znamu chrámu a chrámov˘ch obfiadÛ v zá-

konû MojÏí‰ovû. Svûdãil o tom, Ïe v‰echny obûti byly symbolem

JeÏí‰e Krista, jehoÏ obûÈ dává v‰em ostatním obûtem smysl. Skrze

obûÈ JeÏí‰e Krista mÛÏeme obdrÏet odpu‰tûní hfiíchÛ a v‰ichni,

nikoli pouze vysok˘ knûz, mohou nakonec vstoupit do pfiítom-

nosti BoÏí. 

Studium písem
Pfii studiu ÎidÛm 6–10 proveìte níÏe uvedenou ãinnost. 

Dva velicí proroci 

Pfieãtûte si ÎidÛm 7:1–4, a také 3. ver‰ v pfiekladu od Josepha

Smitha, a zapi‰te si, co jste se dozvûdûli o Abrahamovi a

Melchisedechovi. První ãást 3. ver‰e se t˘ká knûÏství, nikoli

Melchisedecha, a znamená, Ïe ãlovûk nemusel pocházet z urãi-

tého kmene Izraele, aby mohl obdrÏet toto vy‰‰í knûÏství.

A
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Zb˘vající ãást ver‰e se t˘ká v‰ech tûch, ktefií obdrÏeli

Melchisedechovo knûÏství. 

Tento smrteln˘ Ïivot vyÏaduje, abychom Ïili s vírou. Bible
obsahuje pfiíklady mnoha lidí, ktefií nám ukázali, jak takto Ïít,
a Pavel nûkolik z nich uvedl v 11. kapitole epi‰toly ÎidÛm.
Podobnû jako tito velicí muÏi a Ïeny v písmech, snaÏíme se
i my s vírou pochopit plán Nebeského Otce a následovat ho.
KdyÏ zamûfiíme svou víru na JeÏí‰e Krista, získáváme sílu,
abychom pfiestáli zkou‰ky a poku‰ení a abychom byli schop-
ni duchovnû postupovat kupfiedu – k na‰emu nebeskému
domovu. 

President Gordon B. Hinckley fiekl: „Poté, co je v‰e fieãeno a
vykonáno, jediné skuteãné bohatství Církve spoãívá ve vífie
jejích ãlenÛ.“ (Conference Report, Apr. 1991, 74; nebo
Ensign, May 1991, 54.) Pfii ãtení epi‰toly ÎidÛm 11 pfie-
m˘‰lejte o tom, jak mÛÏete následovat velké pfiíklady víry,
kterou projevili muÏi a Ïeny, o nichÏ Pavel psal. Také se
zamyslete nad tím, jak mÛÏete svou vírou pfiispût ke skuteã-
nému bohatství BoÏího království. 

Porozumûní písmÛm

ÎidÛm 11

ÎidÛm 11:1 – Pavlova definice víry
KdyÏ byl star‰í Howard W. Hunter ãlenem Kvora dvanácti ap-

o‰tolÛ, vysvûtlil ÎidÛm 11:1 tûmito slovy: „Díky vífie získáváme

jistotu ohlednû toho, v co doufáme, a pfiesvûdãení ohlednû toho,

co nevidíme... Ti, ktefií Boha opravdovû hledají, ho nevidí, ale díky

vífie vûdí, Ïe existuje. Je to více neÏ jen nadûje. Díky vífie získá-

vají pfiesvûdãení – dÛkaz o vûcech neviditeln˘ch.“ (Conference

Report, Oct. 1974, 138; nebo Ensign, Nov. 1974, 97.) Také si mÛÏete

pfieãíst, jak víru definovali jiní proroci – v Almovi 32:21 a

v Eterovi 12:6. 

Nadûjn˘ch vûcí podstata, a
dÛvod neviditeln˘ch (v. 1) –

Podstata vûcí, ve které dou-

fáme, a dÛkaz vûcí, které

nevidíme

Vûkové (v. 3) – Svûty

V staních (v. 9) – Ve stanech

Moc ku poãetí semene pfiija-
la (v. 11) – Moc k poãetí dítûte

Nevzav‰e zaslíbení, ale
zdaleka je vidûv‰e (v. 13) –

Nezískali zaslíbení, ale vidûli

je v dálce

Odepfiel slouti (v. 24) –

Odmítl se naz˘vat

Pohanûní Kristovo (v. 26) –

Potupa, kterou utrÏil za to, Ïe

následoval Krista

Prohlédal k odplatû (v. 26) –

Vûdûl, Ïe bude nakonec sou-

zen a odmûnûn

Ztonuli (v. 29) – Utopili se

Zmocnûni b˘vali v mdlo-
bách (v. 34) – Ve slabostech

byli posilováni

ÎidÛm 11
Moc víry v JeÏí‰e Krista

ÎidÛm 11:5 – Enoch byl pfienesen
Enoch byl pfienesen, coÏ znamená, Ïe BÛh zpÛsobil, aby se

Enochovo tûlo zmûnilo tak, aby nemohl zakusit bolest nebo smrt

aÏ do doby Enochova vzkfií‰ení. (Dal‰í pfiíklad viz 3. Nefi 28:4–9.)

ÎidÛm 11:10–16 – Jaké „mûsto“ nebo „vlast“ dávní
proroci hledali? 
Jednodu‰e fieãeno, ono mûsto nebo vlast, kterou dávní proroci

hledali, bylo nebe, celestiální království, místo kde pfieb˘vá BÛh.

Dokud zemû zÛstává ovlivnûna následky Adamova pádu, nelze

na ní nebe najít. KdyÏ v‰ak lidé BoÏí uzavírají posvátné smlouvy

s Bohem a plnû je dodrÏují, zakládají mûsta spravedlivosti naz˘-

vaná Sion (viz MojÏí‰ 7:18). Obyvatelé Sionu mají v˘sadu tû‰it

se z pfiítomnosti Boha na zemi. ZaloÏením Sionu mohou Svatí

obdrÏet mûsto, o které usilovali proroci a o kterém se Pavel zmi-

Àoval – mûsto, „jehoÏto fiemeslník a stavitel jest BÛh“ (ÎidÛm

11:10). V písmech se prorokuje o tom, Ïe v posledních dnech bude

Sion na zemi znovu vybudován, vãetnû ústfiedního mûsta Sionu

nazvaného Nov˘ Jeruzalém (viz NaS 45:65–67; 84:2–5). 

Studium písem
Pfii studiu ÎidÛm 11 proveìte ãinnosti A a B. 

Pfiíklady víry

1. Do se‰itu si nakreslete tabulku, ve které budou uvedeni lidé,

ktefií byli pfiíkladem víry. VyplÀte ji podle informací obsaÏe-

n˘ch v ÎidÛm 11 a podle níÏe uvedeného pfiíkladu. 

2. Vyberte jednoho z tûchto lidí, ktefií byli pfiíkladem víry. Struãnû

popi‰te, jak mÛÏete následovat pfiíklad tohoto ãlovûka ve

Získaná poÏehnání

Svûdectví od Boha,
Ïe je v Jeho oãích
spravedliv˘

Jak projevil(a) svou víru

Obûtoval Bohu
„lep‰í obûÈ“ 

ÎidÛm 11

v. 4

Jméno

Abel

A

Budoucí Jeruzalémy 

Po miléniuPfied miléniem

Independence 
ve státû Missouri

Celestiální zemû

Svaté mûsto, které sestoupí
a spojí se s celestiální zemí

Mûsto postavené Svat˘mi
v posledních dnech
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svém Ïivotû. Také popi‰te, jakou víru potfiebujete k pfiekonání

tûÏkostí, kter˘m ãelíte v dne‰ní dobû. V ãem se tûÏkosti, s nimiÏ

se musel pot˘kat dan˘ ãlovûk, podobaly tûÏkostem, kter˘m

ãelíte vy? 

„Vûrou“ 

V ÎidÛm 11 ãastokrát ãteme o tom, jak tito velcí muÏi a Ïeny

v dávné dobû získali BoÏí poÏehnání „vûrou“. 

1. Uveìte jména alespoÀ tfií lidí, ktefií by podle vás mohli b˘t

uvedeni v této kapitole, kdyby byla napsána v souãasné dobû

a v místû, kde Ïijete. 

2. Podle Pavlova vzoru v ÎidÛm 11 napi‰te nûco o tûchto tfiech

lidech, které jste vybrali. U kaÏdého pfiíkladu napi‰te na za-

ãátku „Vírou“, poté uveìte jméno daného ãlovûka a popi‰te,

jak projevil(a) velkou víru, proã to bylo projevem velké víry,

a uveìte nûkterá poÏehnání, která BÛh slíbil takov˘m lidem

v tomto Ïivotû i v Ïivotû pfií‰tím. 

V 11. kapitole ÎidÛm je uvedeno mnoho pfiíbûhÛ lidí, ktefií
projevili víru v JeÏí‰e Krista. Ve 12. kapitole Pavel vysvûtlil,
jak nás mají tyto pfiíklady víry inspirovat k tomu, abychom
dÛvûfiovali Pánu. Mezi dva dÛleÏité projevy na‰í víry a
dÛvûry v Pána patfií i to, Ïe Pánovi umoÏníme, aby nás na-
pravoval, a Ïe zÛstaneme oddaní aÏ do konce svého Ïivota.
Poté, co jste se nechali inspirovat pfiíbûhy a pfiíklady z 11.
kapitoly, zamûfite se ve 12. kapitole na to, jak mÛÏete uplat-
Àovat to, ãemu jste se nauãili. 

Porozumûní písmÛm

ÎidÛm 12

ÎidÛm 12:18–21 – Hora
Tyto ver‰e se t˘kají pfiíbûhu o MojÏí‰ovi a o dûtech Izraele u hory

Sinai. Izraelité se tak báli, Ïe odmítli pfiíleÏitost vystoupit na

Oblak (v. 1) – MnoÏství,

skupina

Konejme bûh uloÏeného so-
bû boje (v. 1) – Pokraãujme

v bûhu, kter˘ je pfied námi

OpováÏiv se hanby (v. 2) –

Nedbaje na hanbu

·vihá (v. 6) – Trestá

CizoloÏÀata (v. 8) – Dûti na-

rozené nevdan˘m Ïenám;

Pavel pouÏil toto slovo, aby

vysvûtlil, Ïe tito lidé nebyli

legitimními syny BoÏími, pro-

toÏe Ho nenásledovali. 

U váÏnosti, s váÏností (v. 9,

28) – S úctou, s poslu‰ností

NeÏ potomÈ (v. 11) – Ale potom

Zemdlen˘ch (v. 12) – Slab˘ch

(slovo „zemdlen˘“ mÛÏe také

symbolicky vyjadfiovat obavu,

strach) 

Prostfiedník (v. 24) – Nûkdo,

kdo stojí mezi dvûma lidmi,

aby zajistil (nebo obnovil) pokoj

a pfiátelství nebo aby potvrdil

smlouvu

ÎidÛm 12
Oddanost a napravení

B

horu s MojÏí‰em a vstoupit do pfiítomnosti Pánû, a nebyli toho

ani hodni. 

ÎidÛm 12:22 – Nebesk˘ Jeruzalém
Informace o nebeském Jeruzalémû, o kterém Pavel pí‰e v ÎidÛm

12:22, najdete v oddíle „Porozumûní písmÛm“, kter˘ se t˘ká

ÎidÛm 11. 

ÎidÛm 12:24 – Krev Kristova „lépe [mluví] neÏ Abelova“ 
Abelova smrt pfiedstavovala konec smrtelného Ïivota. Kristova

smrt a vzkfií‰ení otevfiely cestu k vûãnému Ïivotu – coÏ je nepo-

rovnatelnû lep‰í cesta neÏ ta, kterou pfiedstavovala smrt Abelova. 

Studium písem
Pfii studiu ÎidÛm 12 proveìte dvû z níÏe uveden˘ch

ãinností (A–C). 

Síla vytrvat

1. V ÎidÛm 11 Pavel uvedl mnoho pfiíkladÛ vûrn˘ch lidí. Pfieãtûte

si ÎidÛm 12:1–2 a napi‰te, jak Pavel povzbuzoval Ïidovské

Svaté, aby projevovali svou víru. 

2. Vysvûtlete, jak nám to, Ïe vzhlíÏíme k JeÏí‰ovi, mÛÏe pomoci

dokonãit „bûh“, kter˘ je pfied námi (neboli v˘zvu Ïít vûrnû aÏ

do smrti). Uveìte dva zpÛsoby, jak ve svém Ïivotû mÛÏete lépe

vzhlíÏet k JeÏí‰ovi. 

Napravení od milujícího Otce

1. Proã máme b˘t rádi, podle toho, co se pí‰e v ÎidÛm 12:5–8,

kdyÏ nás Nebesk˘ Otec nebo Jeho sluÏebníci napravují nebo

kárají? 

2. Uveìte alespoÀ dva zpÛsoby, kter˘mi nás Nebesk˘ Otec

napravuje. 

B

A
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3. Vysvûtlete, jak je pokárání od Nebeského Otce projevem Jeho

lásky k vám, nebo popi‰te nûjakou situaci, kdy jste poznali

pravdivost toho, co se pí‰e v ÎidÛm 12:11. 

Ná‰ vliv na druhé

V ÎidÛm 12:12–14 Pavel radil Svat˘m, aby si vzájemnû pomáhali

a slouÏili. Pak je ve ver‰i 15 upozornil na to, Ïe pokud by zapo-

mnûli na to, jak jim BÛh Ïehnal a nechali by se ovládnout negativ-

ními pocity, jejich ‰patn˘ pfiíklad by pfiinesl trápení jim samotn˘m

i dal‰ím. Popi‰te nûjakou situaci, kdy vám nûãí pozitivní pfiíklad

lásky, sluÏby nebo laskavosti pomohl k tomu, abyste byli spra-

vedlivûj‰í. 

ÎidÛm 13
Poslední pokyny

C

Co je to obecná epi‰tola? 
Kniha Jakubova je první ze sedmi dopisÛ, kter˘m se fiíká obecné

epi‰toly. Tyto epi‰toly jsou takto pojmenovány proto, Ïe byly

napsány obecnûj‰ímu publiku neÏ epi‰toly Pavlovy, které byly

adresovány urãit˘m jedincÛm nebo skupinám vûfiících. 

Kdo byl Jakub? 
Jméno Jakub (hebrejsky Jákob) bylo v dobách Nového zákona

bûÏn˘m jménem. Mezi dal‰í nositele tohoto jména patfiili Jakub

– bratr Jana Milovaného – kter˘ byl spoleãnû s Petrem a Janem

ãlenem Prvního pfiedsednictva, a Jakub AlfeÛv, jenÏ byl dal‰ím

ãlenem JeÏí‰ov˘ch dvanácti apo‰tolÛ. Autorem tohoto dopisu byl

Jakub Spravedln˘. Byl bratrem JeÏí‰ov˘m a slouÏil jako biskup

Církve v Jeruzalémû (viz PrÛvodce k písmÛm, „Jakub, bratr

Pánû“, str. 58). 

Jakub mûl v˘sadu spatfiit vzkfií‰eného Pána (viz 1. Korintsk˘m

15:7). Byl vûrn˘ evangeliu po cel˘ svÛj Ïivot. Traduje se, Ïe byl

popraven kolem roku 63 po Kr. tûmi, ktefií po nûm poÏadovali,

aby se zfiekl svého náboÏenského pfiesvûdãení. Pfiedpokládá se,

Ïe tato epi‰tola byla napsána kolem roku 50 po Kr. 

âemu Jakub uãil? 
Jakub uãil tomu, Ïe opravdové kfiesÈanství vyÏaduje Ïivot napl-

nûn˘ spravedliv˘mi skutky a sluÏbou. To, zda jsme JeÏí‰ov˘mi

následovníky, spoãívá v kaÏdodenním spravedlivém Ïití a v las-

kav˘ch skutcích. Jakub uãil tomu, Ïe tyto skutky jsou dÛkazem

na‰í víry v JeÏí‰e Krista. 

Pavel v závûru svého dopisu radil Svat˘m, aby Ïili podle
svého náboÏenství tím, Ïe budou laskaví k cizincÛm (viz
ÎidÛm 13:1–3), vûrní v manÏelství (viz v. 4), nesobeãtí (viz
v. 5–6), budou podporovat své vedoucí (viz v. 7, 17–19, 24)
a pfiedev‰ím budou pamatovat na JeÏí‰e Krista (viz v. 8–16,
20–21). 

Studium písem
Pfii studiu ÎidÛm 13 proveìte níÏe uvedenou ãinnost. 

Název pro skvûl˘ proslov

Vyberte z 13. kapitoly ÎidÛm slovní spojení, které by bylo podle

vás dobr˘m názvem pro proslov pronesen˘ církevními vedoucími.

Vysvûtlete, proã jste si vybrali tento název, a uveìte alespoÀ dvû

my‰lenky, které by podle vás proslov s tímto názvem obsahoval. 

A

Co si myslíte o tûch, ktefií fiíkají, Ïe vûfií v JeÏí‰e Krista a
v evangelium, ale nejednají podle své víry? Jakub uãil tomu,
Ïe „víra bez skutkÛ jest mrtvá“ (Jakub 2:26). My, Svatí,
musíme projevovat svou víru tím, Ïe Ïijeme podle evangelia.
Pfii ãtení Jakuba 1–2 se zamûfite na to, co vám dodá povzbu-
zení a co vám pomÛÏe Ïít podle evangelia. 

Jakub 1–2
„Víra bez skutkÛ jest mrtvá“ 

Epi‰tola obecná (S.) Jakuba apo‰tola
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Porozumûní písmÛm

Jakub 1

Jakub 1:5 – „JestliÏe pak komu z vás nedostává se
moudrosti, ÏádejÏ jí od Boha“ 
Star‰í Bruce R. McConkie napsal: „Tento jedin˘ ver‰ z písem mûl

vût‰í úãinek a dalekosáhlej‰í vliv na lidstvo neÏ jakákoli jiná vûta,

kterou kdy nûjak˘ prorok zaznamenal.“ (Doctrinal New Testament
Commentary, 3:246–247.) Poté, co si Joseph Smith pfieãetl právû

tento ver‰ a pocítil jeho pravdivost, ‰el se pomodlit o to, do jaké

církve má vstoupit. Díky oné pokorné modlitbû zaãalo znovu-

zfiízení evangelia. 

Jakub 1:25 – Co je to „dokonal˘ zákon svobody“? 
„Dokonal˘ zákon svobody“ pfiedstavuje plnost evangelia. Pokud

se rozhodneme Ïít podle zásad evangelia, budeme uchránûni

pfied zajetím hfiíchu (viz 2. Nefi 2:27; NaS 88:86). 

Jakub 2

Jakub 2:1 – „NepfiipojujteÏ pfiijímání osob k vífie
slavného Pána“ 
V pfiekladu tohoto ver‰e od Josepha Smitha se uvádí, Ïe nemÛÏ-

eme mít víru v JeÏí‰e Krista „a pfiesto projevovati stranûní oso-

bám“ (PJS, Jakub 2:1). 

Studium písem
Pfii studiu Jakuba 1–2 proveìte dvû z níÏe uveden˘ch 

ãinností (A–C). 

Mistrovství v písmu – Jakub 1:5–6A

Pfiijímání osob (v. 1, 9) –

Oblíbit si nûkoho a jiného ne

Opu‰tûní z strany Ïivnosti
vezdej‰í (v. 15) – Byli v nouzi,

bez jídla

Z skutkÛ (v. 22) – Díky

skutkÛm

Neomlouvá (v. 5) – Nekárá 

MuÏ dvojí mysli (v. 8) –

Váhající, nejist˘, pochybující

Sná‰í (v. 12) – Odolává

Není promûnûní, ani pro ob-
rácení se jinam zastínûní
(v. 17) – Îádná zmûna

V uzdu nepojímá jazyka svého
(v. 26) – Neovládá svÛj jazyk

Josephu Smithovi bylo teprve ãtrnáct let a byl zmaten˘ ohlednû

náboÏenství. A právû tehdy ãetl knihu Jakubovu. 

1. Pfieãtûte si Jakuba 1:5–8 a vypi‰te si slova nebo slovní spojení,

která vás povzbuzují, abyste vedení hledali u Boha. 

2. Pfieãtûte si o tom, co Joseph Smith proÏil, v knize Joseph

Smith–Îivotopis 1:10–13. Popi‰te nûjakou situaci, kdy mÛÏ-

ete získat pomoc tím, Ïe pouÏijete víru a poÏádáte Boha o

moudrost. 

Napi‰te si proslov na shromáÏdûní
svátosti

Pfiedstavte si, Ïe jste byli poÏádáni o proslov na shromáÏdûní

svátosti. Na základû toho, co jste se doãetli v Jakubovi 1:12–16,

22–27, pfiipravte osnovu pûtiminutového proslovu o tom, jak

mohou mladí lidé lépe Ïít podle evangelia. 

Jakub 1:23. 

Mistrovství v písmu – Jakub 2:17–18

V nûkter˘ch náboÏenstvích se uãí tomu, Ïe ke spasení je potfiebná

pouze víra a Ïe dobré skutky nejsou nutné. Jakub uãil nûãemu

jinému. Pfieãtûte si níÏe uveden˘ dopis a na základû toho, co se

dozvídáte v Jakubovi 2:14–26, na nûj napi‰te odpovûì. 

Drah˘ pfiíteli, 

obávám se, Ïe nejsi kfiesÈan, protoÏe nepfiijímá‰ JeÏí‰e jako

svého Spasitele. Ty vûfií‰, Ïe k tomu, aby Tû BÛh pfiijal, musí‰

kromû víry také konat spravedlivé skutky. Îije‰ v omylu!

Skutky nejsou nutné, pokud prostû jen vûfií‰. Díky Kristovû

milosti jsou skutky sice dobré, ale nikoli nutné. OdvraÈ se

prosím od sv˘ch bludÛ, pfiijmi Krista a nespoléhej se na to, Ïe

Tû tvé skutky spasí. Jen tehdy mÛÏe‰ najít opravdov˘ pokoj. 

TvÛj pfiítel z jiné církve. 

¤ekl nûkdy nûkdo vám nebo o vás nûco, co vás hluboce zrani-
lo? Kdo byl podle vás zranûn více – vy nebo ten, kdo to fiekl?

Jakub 3
Zkrocení jazyka
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Jednou ze základních nauk, které jsou popsány v Jakubovû
epi‰tole, je i to, Ïe musíme ovládat svÛj jazyk (viz Jakub
1:19, 26; 3:10). Pfii ãtení Jakuba 3 se snaÏte uvûdomit si,
proã to, co fiíkáme, nám mÛÏe bránit dosáhnout dokonalosti. 

Porozumûní písmÛm

Jakub 3

KdyÏ se malé udidlo správnû vloÏí do koÀské huby, mÛÏe se díky nûmu vést sil-
n˘ kÛÀ. Podobn˘m zpÛsobem lze mal˘m kormidlem fiídit i velmi velkou loì. 

Studium písem
Pfii studiu Jakuba 3 proveìte níÏe uvedenou ãinnost. 

ZkroÈte svÛj jazyk

To, co fiíkáme, je dÛleÏité. Je to okno do na‰eho srdce. Laskavá a

povzbudivá slova vycházejí z ãist˘ch my‰lenek a z dobr˘ch poc-

itÛ; zlá a zraÀující slova vycházejí ze zl˘ch my‰lenek a ze ‰pat-

n˘ch pocitÛ. Pfieãtûte si Jakuba 3:1–13 a vypi‰te si alespoÀ tfii

slovní spojení, která obsahují rÛzné my‰lenky t˘kající se toho,

Ïe máme ovládat svou fieã. 

Jakub nám dal praktické rady t˘kající se kaÏdodenního Ïivota
– napfiíklad toho, jak je dÛleÏité podrobit se BoÏí vÛli, a toho,
jak nás mÛÏe bohatství brzdit v duchovním rozvoji. Jeho rady

Jakub 4–5
Pfiekonávání zla 
v na‰em Ïivotû

A

RudderKormidlo

Veslem (v. 4) – Kormidlem

KdoÏ je spravuje (v. 4) – Kdo

je fiídí

Rozpalující kolo narození
na‰eho (v. 6) – Spaluje cel˘

bûh na‰eho Ïivota

Umûl˘ (v. 13) – Rozumn˘,

znal˘

Obcováním (v. 13) –

Chováním, jednáním

Hovadská (v. 15) – Pudová,

smyslná

jsou stejnû tak dÛleÏité dnes, jako v dobû, kdy je napsal.
Z mnoha my‰lenek uveden˘ch v Jakubovi 4–5 se zamûfite
na ty, které vám nejvíce pomohou ve va‰í snaze Ïít podle
plánu Nebeského Otce. 

Porozumûní písmÛm

Jakub 4

Jakub 5

Studium písem
Pfii studiu Jakuba 4–5 proveìte níÏe uvedené ãinnosti. 

Popi‰te knûÏské poÏehnání

Star‰í Neal A. Maxwell vyprávûl tento pfiíbûh: 

„Svûdectví Ducha jsem ve svém Ïivotû pocítil poprvé v dobû,

kdy moje sestra byla nemocná. Bylo jí ‰est t˘dnÛ a umírala na

ãern˘ ka‰el. Mnû bylo asi 14 let. Pracoval jsem jako automechanik

v depu autobusÛ Greyhound. Pfii‰el jsem domÛ ve tfii hodiny

ráno a vidûl jsem, Ïe se svítí. Vûdûl jsem, Ïe sestra je nemocná, a

pomyslel jsem si: ,To vypadá ‰patnû.‘ KdyÏ jsem ve‰el, sestra le-

Ïela na kulatém jídelním stole a ned˘chala. 

Antibiotika tehdy nebyla dostupná. Pak jsem sledoval svého otce,

jak zpÛsobem popsan˘m v Novém zákonû sestfie poÏehnal mocí

knûÏství, a ona zase zaãala d˘chat. Tehdy jsem poznal, Ïe moc

knûÏství je skuteãná.“ („PBS Interview Studies Effect of God in

Life“, Church News, 31 Aug. 1996, 4.) 

1. Po pfieãtení Jakuba 5:14–16

popi‰te, co je to knûÏské po-

Ïehnání. 

2. Popi‰te struãnû nûjak˘ svÛj

záÏitek, kdy jste dostali

knûÏské poÏehnání nebo jste

byli svûdkem jeho udílení. 

B

Napi‰te lékafisk˘ pfiedpis

Pfiedstavte si, Ïe jste lékafi. Pfieãtûte si Jakuba 4:1–4 a vyhledejte

ãtyfii pfiíznaky, jeÏ mají lidé, ktefií trpí nemocí nazvanou „pfiátel-

ství se svûtem“. KdyÏ jste nyní urãili diagnózu této duchovní

nemoci, pfieãtûte si Jakuba 4:7–12 a napi‰te lékafisk˘ pfiedpis,

kter˘ by pomohl lidem pfiekonat jejich „pfiátelství se svûtem“,

uzdravit se a stát se pfiítelem BoÏím. 

A

Rozko‰ jste provodili na ze-
mi, a zbÛjnûli jste (v. 5) – Îili

jste v rozko‰i a rozpustilosti

NevzdychejteÏ (v. 9) –

Nereptejte, nestûÏujte si

CoÏ mníte (v. 5) – Myslíte

si snad

Kvûlte (v. 9) – Truchlete
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Petr, apo‰tol JeÏí‰e Krista
Petr byl po JeÏí‰ovû smrti a vzkfií‰ení presidentem Církve. JakoÏto

hlavní apo‰tol vedl Církev podobnû, jako to dûlá ná‰ prorok

dnes. Ke konci jeho Ïivota pronásledování ze strany ¤ímské fií‰e

zesílilo a b˘t kfiesÈanem bylo nebezpeãnûj‰í. Mnozí vûrní ãlenové

Církve byli kvÛli svému náboÏenskému pfiesvûdãení popraveni.

Petr napsal tento dopis, aby povzbudil Svaté v jejich strastech a

aby jim pfiipomnûl vûãnou odmûnu za jejich vûrnost (viz

1. Petrova 4:12–13). 

Jedineãná témata objevující se 
v 1. epi‰tole Petrovû
Prorok Joseph Smith fiekl: „Petr zaznamenal nejvzne‰enûj‰í slova

ze v‰ech apo‰tolÛ.“ (History of the Church, 5:392.) Tato epi‰tola

obsahuje Petrovo svûdectví o pfiedustanovení JeÏí‰e Krista, jeho

pfiesvûdãení, Ïe Svatí jsou BoÏím zvlá‰tním lidem, a jedno

z nejjasnûj‰ích vysvûtlení t˘kající se spasení mrtv˘ch, které je

v Bibli zaznamenáno. 

Spasitel pfied sv˘m ukfiiÏováním fiekl Petrovi: „A ty nûkdy
obrátû se, [posiluj] bratfií sv˘ch.“ (Luká‰ 22:32.) Pfii ãtení
1. Petrovy 1–2 se zamûfite na Petrovo svûdectví o JeÏí‰i
Kristu a v‰imnûte si, jak povzbuzoval a posiloval Svaté,
ãímÏ naplÀoval Pánovo pfiikázání. PoloÏte si také otázku:
„Jak mû mohou tyto nauky posilovat pfii pfiípravû na druh˘
pfiíchod JeÏí‰e Krista?“ 

Porozumûní písmÛm

1. Petrova 1

Vyvolení (v. 2) – Vybraní

Bohem díky své vífie a

poslu‰nosti

Posvûcení (v. 2) – Proces, pfii

nûmÏ se skrze usmífiení stává-

me ãist˘mi a neposkvrnûn˘mi

Milost (v. 2, 10, 13) – BoÏská

pomoc nebo síla, která je nám

dávána skrze BoÏí milosrden-

ství a lásku

Dûdictví neporu‰itelné a
nepo‰kvrnûné (v. 4) – Vûãné

spasení

Pfiepá‰íce bedra mysli své
(v. 13) – Pfiipravte svou mysl

Pfiedzvûdûn˘ (v. 20) –

Pfiedustanoven˘; pfiipraven˘

v pfiedsmrtelném Ïivotû na

povolání, které vykoná ve

smrtelnosti

K milování neo‰emetnému
bratrstva (v. 22) – K nepfied-

stírané bratrské lásce

1. Petrova 1–2
JeÏí‰ Kristus – pfiedustanoven˘

Vykupitel

1. Petrova 2

1. Petrova 2:2 – „Mléka beze lsti... Ïádostivi buìte“ 
NemluvÀata dokáÏí mléko strávit bez problémÛ a pomáhá jim

ve správném rÛstu. Podobnû i základní zásady evangelia

mohou pomáhat tûm, ktefií jsou mladí ve vífie, aby rostli v evan-

geliu. Petrova analogie je podobná té, kterou Pavel pouÏil

v 1. Korintsk˘m 3:2. 

1. Petrova 2:4–8 – Co v‰echno znamenají tyto
„kameny“? 
Petr pfiirovnal Církev JeÏí‰e Krista k duchovnímu domu (viz

1. Petrova 2:5). JeÏí‰ Kristus, „kámen Ïiv˘“ (viz v. 4), byl uãinûn

„kamenem úheln˘m“ (viz v. 6) tohoto duchovního domu. Je také

kamenem, „kter˘Ï zavrhli stavitelé“ (v. 7) – to se t˘ká toho, Ïe

Îidé JeÏí‰e Krista zavrhli. Petr svûdãil o tom, Ïe navzdory tomuto

zavrÏení se JeÏí‰ Kristus stal „hlavou úhelní“ (viz v. 7). On je

„skálou“, na níÏ musíme stavût (viz Helaman 5:12). 

Studium písem
Pfii studiu 1. Petrovy 1–2 proveìte dvû z níÏe uveden˘ch

ãinností (A–C). 

Napi‰te popis práce

V 1. Petrovû 1:1–16 Petr povzbuzoval ãleny Církve, aby si

uvûdomili, kdo jsou, a aby naplnili zodpovûdnosti, které pfiijali

v pfiedsmrtelném Ïivotû. Pfieãtûte si ver‰e 2–5, 6–9 a 13–16 a poté

napi‰te popis práce, kterou BÛh oãekává od Svat˘ch v tomto Ïi-

votû. Popis práce jednoduch˘mi slovy vysvûtluje, co má ãlovûk

na dané pracovní pozici dûlat. 

Vytvofite slovník termínÛ z písma

1. Pfieãtûte si 1. Petrovu 2:9–10 a napi‰te definice hesla do

Biblického slovníku pro kaÏdé z tûchto slovních spojení: rod

vyvolen˘, královské knûÏstvo, národ svat˘, lid zvlá‰tní

(v Bibli kralické „lid dobyt˘“). SnaÏte se, aby vámi vytvofiené

definice hesla pfiipomínaly definici z opravdového slovníku. 

2. President Joseph Fielding Smith uãil: „Svatí jsou zvlá‰tním

lidem. To se t˘ká jak jejich zvyklostí, tak jejich náboÏenského

pfiesvûdãení. Pokud jsou vûrni své vífie, musejí se zákonitû li-

‰it od ostatních lidí. Jejich náboÏenství to od nich vyÏaduje.“

(Doctrines of Salvation, 1:234.) Popi‰te nûjakou situaci, která

dokládá pravdivost tohoto prohlá‰ení. 

B

A

Utrhání (v. 1) – Pomlouvání

Ne jako zástûru majíce své
zlosti svobodu (v. 16) –

Nezastírejte svobodou svou

‰patnost

Porouãel (v. 23) – Odevzdal se

První epi‰tola obecná (S.) Petra apo‰tola
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„Jste… královské knûÏstvo.“ 

Udûlejte si seznam

Petr poÏádal tehdej‰í Svaté, aby vûfiili v JeÏí‰e Krista a aby

„následovali ‰lepûjí jeho“ (1. Petrova 2:21). Pfieãtûte si 1. Petrovu

2:11–13, 21–25 a napi‰te si seznam toho, co musíme dûlat, aby-

chom následovali Spasitele. Pfiem˘‰lejte o tom, na které body

tohoto seznamu se vy osobnû potfiebujete zamûfiit nejvíce. 

Star‰í David B. Haight, b˘val˘ ãlen Kvora dvanácti apo‰tolÛ,
fiekl: „Svatí posledních dnÛ jsou vyvolen˘mi lidmi, ktefií
byli v pfiedsmrtelném svûtû povûfieni, aby spolupracovali
s Pánem na spasení Ïijících i mrtv˘ch. První pfiedsednictvo
oznámilo, Ïe jednou z hlavních zodpovûdností Církve, a tu-
díÏ jejích ãlenÛ, je vykoupit mrtvé.“ (Conference Report,
Oct. 1990, 74; nebo Ensign, Nov. 1990, 59.) Pfii ãtení
1. Petrovy 3–5 se zamûfite na to, ãemu Petr uãil ohlednû
této dÛleÏité zodpovûdnosti obsaÏené v evangeliu. 

1. Petrova 3–5
Vykoupení mrtv˘ch

C

Porozumûní písmÛm

1. Petrova 3

1. Petrova 3:18–20; 4:6 – Poslání JeÏí‰e Krista 
v duchovním svûtû
3. fiíjna 1918 president Joseph F. Smith pfiemítal nad tûmito ver‰i

v 1. epi‰tole Petrovû. Oãi jeho porozumûní se otevfiely a on vidûl

zástupy mrtv˘ch a bylo mu ukázáno, jak je evangelium kázáno

tûm, ktefií zemfieli. Toto jeho vidûní je zaznamenáno v Nauce a

smlouvách 138. Díky nûmu víme, Ïe Pán nav‰tívil duchovní svût,

kdyÏ Jeho tûlo leÏelo v hrobce. ShromáÏdil spravedlivé duchy,

zorganizoval je a vytvofiil z nich zástup misionáfiÛ. Ti pfiijali po-

vûfiení uãit duchy ve vûzení evangeliu. 

Práce, kterou vykonáváme v chrámech, zaji‰Èuje nezbytné obfiady

pro ty, ktefií pfiijali evangelium v duchovním svûtû. Tímto zpÛs-

obem mají v‰echny dûti Nebeského Otce pfiíleÏitost pfiijmout

evangelium a obdrÏet v‰echny nezbytné spásné obfiady. 

1. Petrova 4

1. Petrova 5

Studium písem
Pfii studiu 1. Petrovy 3–5 proveìte dvû z níÏe uveden˘ch

ãinností (A–C). 

Porovnejte

První pfiedsednictvo a Kvorum dvanácti apo‰tolÛ prohlásili:

„Otcové jsou boÏsky urãeni, aby v lásce a spravedlnosti pfiedse-

dali sv˘m rodinám, a jsou zodpovûdni za to, Ïe se postarají o

Ïivotní potfieby a ochranu sv˘ch rodin. Matky jsou zodpovûdny

A

Ne bezdûky (v. 2) – Ne 

z donucení

Babylon (v. 13) – Obraznû

fieãeno ¤ím

Marek (v. 13) – Autor jedno-

ho z evangelií

Chlípnosti (v. 3) –

Nekontrolované vá‰nû, touhy

V zbyteãném (v. 3) – V nad-

byteãném

Pohanûní (v. 14) –

NezaslouÏené odsouzení

nebo kritizování

Buìte poddané (v. 1) –

Podfiiìte se, poslouchejte 

Zevnitfiní (v. 3) – Vnûj‰í

Obcování (v. 1–2, 16) –

Chování, jednání

Spravedliv˘ za nespravedlivé
(v. 18) – Spasitel pro hfií‰níky
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pfiedev‰ím za v˘chovu sv˘ch dûtí. V tûchto posvátn˘ch zodpo-

vûdnostech jsou otcové a matky povinni pomáhat jeden druhému

jako rovnocenní partnefii.“ („Rodina – prohlá‰ení svûtu“, Liahona,

fiíjen 2004, 49.) 

Pfieãtûte si 1. Petrovu 3:1–12 a najdûte tfii zásady, které se vzta-

hují k v˘‰e uvedenému prohlá‰ení. Zapi‰te si je do se‰itu. Také

si mÛÏete promluvit s rodiãi o tom, co jste se díky této ãinnosti

nauãili a jak se to t˘ká va‰í rodiny. 

Jaké poselství obsahuje 2. epi‰tola Petrova?
Petr vûdûl, Ïe zanedlouho zemfie (viz 2. Petrova 1:14), a také vû-

dûl, Ïe nûktefií lidé uãí fale‰n˘m naukám a odporují pravdû (viz

2. Petrova 3:16), a proto napsal tento dopis, ve kterém promlouvá

jednodu‰e a pfiímo. Znal totiÏ vûãn˘ v˘znam evangelia a pfiál si,

aby Svatí vytrvali ve vífie. V tomto dopisu se velmi jasnû vysvût-

luje, jak mÛÏeme poznat na‰eho Pána JeÏí‰e Krista. 

Star‰í Bruce R. McConkie napsal, Ïe Petrova slova v 2. epi‰tole

Petrovû „se v duchovní vzne‰enosti a hloubce fiadí k vidûní st-

upÀÛ slávy a ke kázáním samotného Pána“. (Doctrinal New
Testament Commentary, 3:325.) 

Základní pfiehled 2. epi‰toly Petrovy
Jedním z úãelÛ evangelia je pomoci nám pfiekonat hfiích, abychom

mohli pfiijmout boÏsk˘ charakter JeÏí‰e Krista. Tento úãel je

v 2. Petrovû velmi jasnû popsán. V první kapitole se vysvûtluje, jak

mÛÏeme poznat Pána a pfiijmout Jeho boÏsk˘ charakter. V druhé

kapitole se porovnává poznání Krista s fale‰n˘mi naukami, které

‰ífií odpadlíci. A tfietí kapitola se zamûfiuje na nadûji, kterou pfiiná‰í

pravé poznání Pána – na zaslíbení Jeho slavného návratu na zem.

2. Petrova 1–3
Pfiijmûte boÏsk˘ charakter

Vysvûtlete kamarádovi, co je to
duchovní svût

Pfiedstavte si, Ïe vá‰ kamarád, kter˘ nedávno vstoupil do Církve,

si dûlá starost o své pfiíbuzné, ktefií jiÏ zemfieli, ale nemûli moÏnost

sly‰et evangelium a b˘t pokfitûni. Pfieãtûte si 1. Petrovu 3:18–20;

4:6 a pak Nauku a smlouvy 138:18–20, 27, 30–32, 57–59. Propojte

si vzájemnû tyto dvû skupiny ver‰Û kfiíÏov˘mi odkazy. Do se‰itu

si napi‰te osnovu toho, ãemu byste svého kamaráda uãili o du-

chovním svûtû. 

Co v‰echno je potfieba koupit k jídlu? 

Co to znamená „pást ovce mé“? 

1. Pfieãtûte si Jana 21:15–19 a popi‰te, o co vzkfií‰en˘ Pán Petra

poÏádal. Pak si pfieãtûte 1. Petrovu 5:1–4 a popi‰te, o co Petr

Ïádal vedoucí knûÏství ve své dobû. Co se z toho dozvídáme

o Petrovû poslu‰nosti? 

2. Pfieãtûte si 1. Petrovu 5:5–9 a napi‰te si seznam duchovních

potravin, kter˘ch je potfieba pro Ïivení BoÏího stáda. 

C

B

Postupnou cestu k dosaÏení
boÏskosti lze pfiirovnat k lezení
po Ïebfiíku (viz napfi. Genesis
28:12–17). S Pánovou pomocí
se musíme mûnit a rÛst, aby-
chom pfiijali boÏsk˘ charakter
(viz 2. Petrova 1:4). Nûktefií
lidé se v‰ak rozhodnou jít
v Ïivotû jinou cestou – tou,
která nevede do celestiálního
království. Star‰í Russell M.
Nelson, ãlen Kvora dvanácti
apo‰tolÛ, popsal takové lidi
jako ty, ktefií „vylezli na svÛj
Ïebfiík poznání, a pak zjistili,
Ïe ho mají opfien˘ o ‰patnou
zeì“. (Conference Report,
Oct. 1984, 37; nebo Ensign,
Nov. 1984, 30.) Pfii ãtení 2.
epi‰toly Petrovy se zamûfite
na kroky, které máme podle
Pána následovat, a na to, jak
se mÛÏeme chránit pfied fale‰-
n˘mi uãiteli, ktefií nás chtûjí
svést na scestí. 

BoÏsk˘ 
charakter

Pilné a
vûrné ãlenství

v Církvi

Pravá láska

Bratrská
laskavost

BoÏskost

Trpûlivost

ZdrÏenlivost

Poznání

Ctnost

Druhá epi‰tola obecná (S.) Petra apo‰tola
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Porozumûní písmÛm

2. Petrova 1

2. Petrova 1:10 – „SnaÏujte se povolání a vyvolení své
[uãiniti jist˘m]“ 
Star‰í Bruce R. McConkie uãil, Ïe „kdyÏ má ãlovûk své povolání

a vyvolení jisté, znamená to, Ïe je zpeãetûn k vûãnému Ïivotu;

znamená to, Ïe má bezpodmíneãnou záruku oslavení v nejvy‰-

‰ím nebi celestiálního svûta; znamená to, Ïe získal uji‰tûní o boÏ-

ství“. (Doctrinal New Testament Commentary, 3:330.) Tomuto se

také fiíká „pfiepevná fieã prorocká“ (viz 2. Petrova 1:19). 

2. Petrova 2

2. Petrova 2:21 – Je lep‰í „nepoznávati cesty
spravedlnosti“, neÏ se od ní odvrátit
Ti, ktefií hfie‰í poté, co poznali pravdu, mají vût‰í odpovûdnost

neÏ ti, ktefií hfie‰í v nevûdomosti (viz také Nauka a smlouvy 82:3).

2. Petrova 3

2. Petrova 3:3–9 – Petr mluvil o tûch, ktefií nevûfií
v KristÛv druh˘ pfiíchod
Petr fiekl, Ïe je stejnû snadné vûfiit v druh˘ pfiíchod JeÏí‰e Krista

jako vûfiit ve stvofiení. Je stejnû tak moÏné, aby byl svût zniãen

ohnûm, jako byl zniãen potopou. Aãkoli se nám zdá, Ïe trvá

dlouho, neÏ se BoÏí zámûry naplní, pro Nûho je to pouhá chvilka. 

Chvátajíce ku pfií‰tí dne
BoÏího (v. 12) – TouÏebnû vy-

hlíÏejí pfiíchod dne BoÏího

Natahují (v. 16) – Pfiekrucují

nebo mûní v˘znam

Uvedou sekty zatracení (v. 1)

– ZaloÏí fale‰né uãení, které

nemÛÏe pfiinést spasení, ale

pouze zniãení

Bude v porouhání dávána
(v. 2) – Bude v opovrÏení

Neme‰ká (v. 3) – Neãeká

AndûlÛm, ktefiíÏ zhfie‰ili
(v. 4) – NásledovníkÛm

Satana v pfiedsmrtelném Ïi-

votû (viz NaS 29:36–38) 

Smûlí (v. 10) – Py‰ní

Pfieluzujíce du‰e neustaviãné
(v. 14) – Oklamávají ty, ktefií

jsou slabí

Chlípnostmi (v. 18) –

Nezkrocen˘mi tuÏbami

Známost (v. 3) – Znalost

V tomto stánku (v. 13) –

NaÏivu, v tomto tûle

Vtipnû sloÏené básnû (v. 16)

– DÛmyslné a fale‰né pfiíbûhy,

které mají oklamat lid

Studium písem
Pfii studiu 2. Petrovy 1–3 proveìte dvû z níÏe uveden˘ch

ãinností (A–C). 

Napi‰te si seznam kfiesÈansk˘ch
vlastností 

President Ezra Taft Benson fiekl: „Ctnosti, které Petr popsal

[v 2. Petrovû 1:5–7], jsou souãástí boÏského charakteru neboli

Spasitelovy povahy. A právû tyto ctnosti musíme napodobovat,

chceme-li b˘t více takov˘mi, jako je On.“ (Conference Report,

Oct. 1986, 59; nebo Ensign, Nov. 1986, 45.) 

1. Pfieãtûte si 2. Petrovu 1:5–7 a vypi‰te si vlastnosti, které Petr

uvedl. 

2. Co myslíte, podobá se osvojování si tûchto vlastností lezení

po Ïebfiíku (pfiíãka za pfiíãkou) nebo skládání puzzle (vlast-

nosti jsou osvojovány v náhodném pofiadí)? Proã? 

3. Pfieãtûte si 2. Petrovu 1:8–12 a vypi‰te si nûkolik poÏehnání,

která pfiicházejí k tûm, ktefií si osvojují tyto vlastnosti. 

Neodpustil nebo vytrhl? 

V 2. Petrovi 2:1–9 se popisují dvû hlavní témata. Jedním z nich je

to, Ïe fale‰n˘m uãitelÛm nebude odpu‰tûno – coÏ zde znamená,

Ïe nebudou u‰etfieni nebo ochránûni. Druh˘m tématem je to, Ïe

spravedliví Svatí budou ochránûni a „vytrÏeni“ neboli vysvobo-

zeni. Pfieãtûte si tyto ver‰e a uveìte alespoÀ tfii osoby nebo skupiny

lidí z písem, které nebyly u‰etfieny, a tfii, které byly ochránûny a

vysvobozeny ze zlovolnosti. 

Dejte radu kamarádovi

Pfiedpokládejte, Ïe vá‰ kamarád zaãíná pochybovat o svém

svûdectví o JeÏí‰i Kristu, zvlá‰tû o tom, Ïe Jeho druh˘ pfiíchod

skuteãnû nastane. V 2. Petrovû 3:1–17 ãteme o tom, jak nám víra

v druh˘ pfiíchod mÛÏe pomáhat, abychom nebyli svedeni od

pravdy. Na základû toho, co se dozvídáte z tûchto ver‰Û, napi‰te

kamarádovi dopis, v nûmÏ vysvûtlíte to nejdÛleÏitûj‰í, ãemu jste

se nauãili o druhém pfiíchodu JeÏí‰e Krista. 

C

B

A
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Tfii Janovy epi‰toly
Apo‰tol Jan, kter˘ také napsal Janovo evangelium, napsal tyto

dopisy pravdûpodobnû mezi lety 70 a 100 po Kr. Církev v oné

dobû ãelila dvûma váÏn˘m problémÛm. Vnûj‰í nepfiátelé Církve

pronásledovali ãleny a fale‰ní uãitelé uvnitfi Církve pohrdali ve-

doucími a povzbuzovali mnohé ãleny k odpadlictví. Jan napsal

první epi‰tolu jako své svûdectví o Spasiteli a o pravdivosti

evangelia. 

KaÏd˘ ãlovûk hfie‰í a nedosahuje BoÏí slávy (viz 1. Janova
1:8). Skrze usmífiení mÛÏeme b˘t od sv˘ch hfiíchÛ oãi‰tûni
a mÛÏeme získat poÏehnání nebes. Zamyslete se nad tím,
v ãem se vám nedafií, a pfiem˘‰lejte o tom, co je podle Jana
potfieba, abyste pfiekonali své hfiíchy a abyste mohli kaÏd˘
den kráãet ve svûtle (viz 1. Janova 1:7). Vûnujte také pozor-
nost zmûnám v 1. Janovû 2:1 v pfiekladu Josepha Smitha. 

Porozumûní písmÛm

1. Janova 1

1. Janova 2

1. Janova 2:1 – „PakliÈ by kdo zhfie‰il, [pfiímluvce]
máme“ 
V pfiekladu Josepha Smitha zní tento ver‰ takto: „Hfie‰í-li kter˘-

koli ãlovûk a ãiní-li pokání, máme pfiímluvce u Otce.“ (PJS,

1. Janova 2:1.) 

1. Janova 2:18–19, 22 – Antikristové
Antikristové, o kter˘ch se Jan zmiÀoval, jsou ti, ktefií opustili

Církev a pfiestali vûfiit v JeÏí‰e Krista. 

Studium písem
Pfii studiu 1. Janovy 1–2 proveìte níÏe uvedenou ãinnost. 

ObûÈ slitování (v. 2) – Smírná

obûÈ

Pomazání (v. 27) – Dar Ducha

Svatého

CoÏ bylo od poãátku (v. 1) –

JeÏí‰ Kristus

Nebo ten Ïivot zjeven jest
(v. 2) – NeboÈ JeÏí‰ Kristus

Ïil v tûle

1. Janova 1–2
„Chodíme v svûtle“ 

Co tím myslel? 

President Ezra Taft Benson vy-

svûtlil: „Tak jako ãlovûk vskut-

ku netouÏí po jídle, dokud není

hladov˘, právû tak netouÏí po

Kristovû spasení, dokud neví,

proã Krista potfiebuje. Nikdo

dostateãnû a pofiádnû neví,

proã potfiebuje Krista, dokud

neporozumí nauce o pádu a o

jeho úãinku na celé lidstvo a

dokud tuto nauku nepfiijme.“

(Conference Report, Apr. 1987,

106; nebo Ensign, May 1987, 85.) 

1. Napi‰te odstavec, v nûmÏ popí‰ete, jak to, co Jan napsal

v 1. Janovû 1, souhlasí s prohlá‰ením presidenta Bensona. 

2. Proã má to, co se pí‰e v 1. Janovû 2:1–3, vût‰í v˘znam pro toho,

kdo rozumí tomu, Ïe jsme v‰ichni hfií‰níci (jak to uvedl Jan

v 1. Janovû 1:8, 10)? 

Stát se synem nebo dcerou BoÏí je nûco jiného, neÏ jen b˘t
duchovním dítûtem Nebeského Otce. Synem nebo dcerou
BoÏí se stáváte tím, Ïe pfiijmete Krista a Jeho evangelium
(viz NaS 25:1; 45:8). Jeho vûrní synové a dcery budou na-
konec oslaveni. Jan poukázal na to, Ïe tato poÏehnání jsou
dostupná díky lásce, kterou k nám Nebesk˘ Otec chová. 

Porozumûní písmÛm

1. Janova 3

1. Janova 3:15 – „KdoÏ nenávidí bratra svého,
vraÏedlník jest“ 
VraÏda je jedním z plodÛ nenávisti, podobnû jako cizoloÏství a

smilstvo jsou plodem smysln˘ch choutek. Rozdíl mezi láskou a

nenávistí je popsán v 1. Janovû 3:16. Ti, ktefií jsou naplnûni nená-

vistí, se snaÏí ubliÏovat druh˘m, zatímco ti, ktefií jsou naplnûni

láskou, jsou ochotni obûtovat dokonce i svÛj Ïivot, aby mohli

druzí Ïít. 

1. Janova 3:18 – „NemilujmeÏ slovem,... ale skutkem
a pravdou“ 
Uãedníci Kristovi milují druhé tak, jak je miluje Kristus. Tuto

lásku nelze jen vyjádfiit slovy („jazykem“), ale musí se projevo-

vat na‰imi ãiny („skutkem a pravdou“). 

Pfied oblíãejem jeho spokojí-
me srdce svá (v. 19) – Ujistíme

své srdce pfied Bohem (bude-

me stát pfied Ním s dÛvûrou) 

1. Janova 3–5
„Láska BoÏí“ 

A

První epi‰tola obecná (S.) Jana apo‰tola
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1. Janova 4

1. Janova 4:7–12 – „BÛh láska jest“ 
Star‰í Bruce R. McConkie vysvûtlil, Ïe „BÛh je také víra, nadûje,

pravá láska, spravedlivost, pravda, ctnost, mírnost, trpûlivost,

pokora, atd. BÛh je totiÏ ztûlesnûní a zosobnûní kaÏdé dobré ctnos-

ti a boÏské vlastnosti – a to v‰e pfieb˘vá v jeho osobû v dokona-

losti a v plnosti“. (Doctrinal New Testament Commentary, 3:398.) 

1. Janova 4:12 – „Boha Ïádn˘ nikdy nespatfiil“ 

MojÏí‰ a ·tûpán vidûli Boha

Vyznává Jezukrista (v. 2–3) –

Svûdãí o JeÏí‰i Kristu

ObûÈ slitování (v. 10) –

Smírná obûÈ

BázeÀ trápení má (v. 18) –

Strach pfiiná‰í trápení, bolest

Janova druhá epi‰tola
Druhá epi‰tola Janova je více osobní neÏ Janova první epi‰tola

a je adresována „vyvolené paní i synÛm jejím“. Není jasné, zda

toto jsou skuteãní lidé nebo zda se jedná o symbolické vyjádfiení

odboãky Církve a jejích ãlenÛ. Podobnû jako první dopis, i tento

obsahuje Janovo svûdectví o pravdivosti evangelia (viz úvod

k 1. epi‰tole Janovû). 

Jan upozorÀoval ãleny Církve, aby se mûli na pozoru pfied
lidmi, ktefií je chtûjí oklamat a svést od pravdy. Jste si vûdomi
nûkter˘ch fale‰n˘ch nauk v dne‰ní dobû? Jak mÛÏete po-
znat, zda dan˘ ãlovûk nebo posel (a jeho poselství) je od
Boha? Návod mÛÏete najít i ve slovech ve 2. epi‰tole Janovû. 

2. Janova 1
Mûjte se na pozoru 

pfied fale‰n˘mi uãiteli

V pfiekladu Josepha Smitha se uvádí, Ïe „Ïádn˘ ãlovûk nikdy

nevidûl Boha, kromû tûch, ktefií vûfií“. (PJS, 1. Janova 4:12.) Toto

je v souladu s Janov˘m svûdectvím zaznamenan˘m v Janovû

evangeliu (porovnej s PJS, Jan 1:19; Jan 6:46 a NaS 67:10–12). 

1. Janova 5

Studium písem
Pfii studiu 1. Janovy 3–5 proveìte níÏe uvedenou ãinnost. 

Co si myslíte vy? 

Pfieãtûte si 1. Janovu 3:16–23; 4:7–21 a 2. Janovu 1:5–6. Napi‰te

odstavec, v nûmÏ popí‰ete, jak vám BÛh projevuje lásku a jak

mÛÏeme my projevovat svou lásku Bohu. 

A

Toho, kter˘Ï zplodil (v. 1) –

Nebeského Otce

Porozumûní písmÛm

2. Janova 1

Studium písem
Pfii studiu 2. Janovy proveìte níÏe uvedenou ãinnost. 

Napi‰te struãn˘ obsah

Struãn˘ obsah popisuje jednou nebo dvûma vûtami hlavní body

pfiíbûhu nebo knihy. Pfieãtûte si 2. epi‰tolu Janovu a napi‰te

struãn˘ obsah toho, ãemu Jan uãil v tomto dopise. 

A

HleìteÏ sebe (v. 8) – Dávejte

si pozor

KdoÏ pfiestupuje (v. 9) – Kdo

páchá pfiestupky

Druhá epi‰tola (S.) Jana apo‰tola
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Janova tfietí epi‰tola
Apo‰tol Jan napsal tuto tfietí epi‰tolu pfiibliÏnû ve stejné dobû jako

první dvû epi‰toly. DÛvod a úãel tohoto dopisu byl podobn˘ jako

u 1. epi‰toly (viz úvod k 1. epi‰tole Janovû). Jan napsal tuto epi-

‰tolu „Gáiovi milému“, aby mu podûkoval za jeho pomoc bratfiím

(misionáfiÛm), které Jan poslal do oné oblasti. Jan pfii té pfiíleÏi-

tosti také pokáral Diotrefa za to, Ïe tyto bratry (vedoucí) nepfiijal.

VzpomeÀte si na to, kdy naposledy se do va‰eho sboru nebo
odboãky pfiistûhovala nová rodina, nebo kdy byl nûkdo ve va‰í
oblasti pokfitûn. Jak tuto rodinu ãlenové pfiijali? Jak jste jim
pomohli pocítit, Ïe jsou vítáni a milováni? Jan psal o dvou
lidech – Gáiovi a Diotrefovi – z nichÏ kaÏd˘ se k druh˘m
choval jinak. âemu se mÛÏeme nauãit z pfiíkladu tûchto
dvou muÏÛ? Co se ve 3. epi‰tole Janovû dozvídáme o tom,
jak dÛleÏité je pomáhat druh˘m? 

3. Janova 1
Pomáhejte druh˘m 

a mûjte je rádi

Kdo byl Judas? 
Judas byl bratrem Jakuba a jedním z bratfií Pánû (viz PrÛvodce

k písmÛm, „Judas, bratr JeÏí‰Ûv“, str. 69). Judas znal dobfie Star˘

zákon a pomocí starozákonních pfiíbûhÛ a pfiíkladÛ pfiedával

druh˘m cenná ponauãení. 

Byl také znepokojen nebezpeãím odpadlictví, které se nenápad-

nû ‰ífiilo mezi tûmi, kter˘m epi‰tolu psal. Nûktefií tito ãlenové si

neuvûdomovali nebezpeãné zlo fale‰n˘ch nauk, kter˘m byli uãeni. 

Porozumûní písmÛm

3. Janova 1

Studium písem
Pfii studiu 3. Janovy proveìte níÏe uvedenou ãinnost. 

Napi‰te popis

Pfiedstavte si, Ïe máte pfiítele, kter˘ je malífiem a kter˘ maluje

portréty lidí podle toho, jak tito lidé jednají, nikoli podle toho,

jak vypadají. Pfieãtûte si 3. epi‰tolu Janovu a pro tohoto malífie

struãnû (jedním odstavcem) popi‰te, jací jsou podle va‰eho ná-

zoru Gáius a Diotrefes, a uveìte dÛvody, proã si to myslíte. 

A

Star‰í (v. 1) – Apo‰tol Jan

Synové moji (v. 4) – âlenové

Církve, které Jan uãil nebo

kter˘m pfiedsedal

KteréÏto vyprovodí‰-li, tak
jakÏ slu‰í na Boha (v. 6) –

PomÛÏe‰-li jim vypravit se na

cestu tak, jak to BÛh schvaluje

Stojí o prvotnost mezi nimi
(v. 9) – Rád se nad nimi vy-

vy‰uje

Nedopou‰tí (v. 10) – Brání

PozdraviÏ... pfiátel ze jména
(v. 15) – Pozdravuj kaÏdého

pfiítele osobnû

President Ezra Taft Benson uãil: 

„Slovo BoÏí, jeÏ se nachází v písmech, ve slovech Ïijících
prorokÛ a v osobním zjevení, má moc opevnit Svaté 

Judas 1
Nacházejte fie‰ení 

sv˘ch problémÛ v písmech

Tfietí epi‰tola (S.) Jana apo‰tola

Epi‰tola obecná (S.) Judy apo‰tola
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a vyzbrojit je Duchem, aby mohli odolávat zlu, aby se mohli
pevnû drÏet toho, co je dobré, a aby mohli najít radost
v tomto Ïivotû. …

... KdyÏ se jednotliví ãlenové a rodiny budou pravidelnû a
dÛslednû nofiit do písem, tyto dal‰í oblasti aktivity se dostaví
automaticky. Svûdectví vzrostou. Oddanost se posílí. Rodiny
se upevní. Osobní zjevení poplyne. …

Úspûch ve spravedlivosti, schopnost vyvarovat se oklamání
a odolávat poku‰ení, vedení v kaÏdodenním Ïivotû, uzdravení
du‰e – to jsou jen nûkteré ze zaslíbení, která Pán dává tûm,
ktefií pfiicházejí k Jeho slovu.“ („The Power of the Word“,
Ensign, May 1986, 79–82.) 

V‰imnûte si toho, jak Judas pouÏíval písma, aby pomohl
lidem, kter˘m psal. 

Porozumûní písmÛm

Judas 1

Posvûcen˘m (v. 1) – Tûm, kte-

fií jsou uãinûni svat˘mi; oãi‰-

tûn˘m od v‰ech hfiíchÛ

Pode‰li (v. 4) – Vloudili se

Prvé jiÏ dávno poznamenaní
k tomu potupení (v. 4) –

JejichÏ zlovolnost je jiÏ dávno

známa

Milost Boha na‰eho pfiená‰e-
jí v chlipnost (v. 4) – ¤íkají,

Ïe díky tomu, Ïe BÛh nám

milosrdnû odpustí, nemusíme

dodrÏovat pfiikázání; mÛÏe-

me hfie‰it a oddávat se smysl-

n˘m tuÏbám

Andûly, ktefiíÏ neostfiíhali
svého kníÏetství (v. 6) –

Pfiedsmrtelní duchové, ktefií se

rozhodli následovat Lucifera

Tûlo zajisté po‰kvrÀují (v. 8)

– Oddávají se tûlesn˘m

choutkám

Panstvím pak pohrdají, a dÛ-
stojnosti se rouhají (v. 8) –

Odmítají BoÏí vedení a po-

mlouvají Boha a Jeho vedoucí

O ãem je toto zjevení? 
Mnozí lidé, kdyÏ pomyslí na knihu Zjevení, si ihned vybaví pro-

roctví o posledních dnech, ‰elmy a dal‰í tajemné záhady, které

jsou symbolick˘m jazykem zaznamenány v této knize. Kniha

Zjevení toto skuteãnû obsahuje, ale jak apo‰tol Jan napsal v prvních

ver‰ích, je to zjevení od JeÏí‰e Krista dané Jeho sluÏebníkovi,

kter˘ svûdãil o tom, co vidûl, a vydal své svûdectví o JeÏí‰i Kristu

(viz Zjevení 1:1–2). Jin˘mi slovy, hlavní poselství knihy Zjevení

je podobné tomu, co obsahuje vût‰ina ostatních knih písma –

pfiiná‰í nám zjevení neboli uãí nás o JeÏí‰i Kristu, a vyz˘vá nás,

abychom k Nûmu pfii‰li. 

Pfii ãtení knihy Zjevení se snaÏte objevit, ãemu tato kniha uãí o

JeÏí‰i Kristu. MoÏná, Ïe symbolická slova a obrazy v této knize

budou zpoãátku tûÏko srozumitelné, ale zjistíte, Ïe vám pomohou

lépe porozumût poslání a moci JeÏí‰e Krista. 

Studium písem
Pfii studiu Judy proveìte jednu z níÏe uveden˘ch ãinností 

(A nebo B). 

Nakreslete obrázek

1. Nakreslete obrázek toho, co je popsáno v Judovi 1:12–13. 

2. Porovnejte to, co se stane oblaku bez vody, neplodnému stro-

mu, zpûnûné mofiské vlnû a bludné hvûzdû s tím, co se stane

zlovoln˘m pfii druhém pfiíchodu JeÏí‰e Krista. (Pomoci vám

mohou ver‰e v Judovi 1:5–7, 11, 14–15.) 

Ponauãení z historie

Judas vûdûl, Ïe fale‰né uãení mÛÏe lidi svést k hfiíchu a k ne‰tûstí,

a uvedl nûkolik pfiíkladÛ. Posuìte kaÏd˘ z níÏe uveden˘ch pfií-

kladÛ a vysvûtlete, jak se podobají symbolÛm oblaku bez vody

a neplodného stromu, které jsou zmínûny v Judovi 1:12. 

1. Lidé v Sodomû a Gomofie (viz v. 7–8) 

2. Podobenství o Satanovi, kter˘ se hádal s Michalem (Adamem;

viz v. 9) 

3. Kain se vysmíval Bohu a Balám se snaÏil získat peníze pomocí

darÛ, které dostal od Boha (viz v. 11) 

B

A

Poblouzením Balámovy
mzdy se vylili, a odporová-
ním Chóre zahynuli (v. 11) –

Pro zisk propadli bludu jako

Balám, zahynuli ve vzpoufie

jako Chóre

Tvrdé fieãi (v. 15) – Zlá, hrubá

slova

St˘skaví (v. 16) – StûÏující si

Z ohnû je vychvacujíce (v. 23) –

Pomáhejte jim dostat se z moci

Satana a jeho následovníkÛ

V nenávist majíce i tu skrze
tûlo po‰kvrnûnou sukni (v. 23)

– Nemûjte Ïádnou touhu hfie‰it

Historické pozadí

Jan obdrÏel a zapsal toto zjevení, kdyÏ byl vûznûn na ostrovû

Patmos v Egejském mofii. V té dobû fiímská vláda pronásledovala

kfiesÈany a vût‰ina JeÏí‰ov˘ch apo‰tolÛ zemfiela kvÛli své vífie

PA
LE

ST
IN

A

Stfiedozemní mofie

Smyrna

Pergamon

Efezus Laodicia

CYPRUSKRÉTA

Filadelfie

Tyatira
Sardis

ostrov
Patmos

Egejské 
mofie

Zjevení (S.) Jana theologa
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muãednickou smrtí. S mnoha dal‰ími ãleny bylo v ¤ímû i v‰ude

jinde v ¤ímské fií‰i krutû zacházeno. 

V té dobû nebylo pro Svaté niãím v˘jimeãn˘m, Ïe za Spasitele

obûtovali vlastní Ïivot. Není tûÏké si pfiedstavit, Ïe uprostfied ta-

kov˘ch tûÏkostí se ãlenové Církve podivovali, proã procházejí

takov˘mi zkou‰kami a jak Pán zareaguje na takové zlovolnosti,

které na zemi probíhaly – a zvlá‰tû na zlovolnosti, které byly

konkrétnû namífieny proti lidu Pánû. Toto zjevení, které dal Pán

Janovi, odkrylo ‰ir‰í pohled na BoÏí plán a pomohlo tehdej‰ím

Svat˘m lépe porozumût pronásledování a zdánlivému vítûzství

zla nad dobrem v tomto Ïivotû. Dne‰ní Svatí, ktefií se také po-

divují nad válkou mezi dobrem a zlem a nad zdánlivou mocí

ìábla na zemi, rovnûÏ najdou v poselství knihy Zjevení povzbu-

zení a nadûji. 

Dal‰í informace o historickém pozadí a obsahu této knihy najde-

te v PrÛvodci k písmÛm, „Zjevení Janovo“, (str. 195–196). 

Pro na‰i dobu 
První tfii kapitoly knihy Zjevení obsahují rady urãené sedmi od-

boãkám Církve v Janovû dobû. Jeho rady lze v‰ak pouÏít i v do-

bû dne‰ní. Vût‰ina toho, co Jan vidûl ve vidûní, pfiedstavuje

události, které se stanou v posledních dnech pfied druh˘m pfií-

chodem JeÏí‰e Krista a bûhem milénia (viz 1. Nefi 14:14–28).

Z toho dÛvodu by dne‰ní Svaté mûlo poselství tohoto vidûní

zvlá‰tû zajímat. 

Janova v˘zva
NeÏ Jan vysvûtlil, co vidûl ve vidûní, a neÏ poskytl jakékoli rady

tehdej‰ím odboãkám Církve, fiekl, Ïe budeme poÏehnáni, pokud

budeme ãíst a sly‰et „slova proroctví tohoto, a [budeme dodrÏo-

vat to], coÏ napsáno jest v nûm; nebo ãas blízko jest“. (Zjevení 1:3.)

Pfii ãtení knihy Zjevení byste si mûli vzít k srdci Janovu v˘zvu,

abychom tato slova sly‰eli a dodrÏovali. Îijete v dobû, kdy udá-

losti popsané v této knize jsou jiÏ „blízko“ – buì se jiÏ v dne‰ní

dobû dûjí, nebo se teprve stanou. 

Nevíme, proã se Jan ocitl na ostrovû Patmos, ale víme, Ïe
toto místo bylo pfiedev‰ím fiímsk˘m vûzeÀsk˘m táborem.
KfiesÈané byli ke konci prvního století velmi pronásledováni.
Sám Jan byl vyho‰tûn na ostrov Patmos pro slovo BoÏí a
pro svûdectví o JeÏí‰i Kristu (viz Zjevení 1:9). Dokonce i
v tûchto podmínkách Jan usiloval o Ducha „v den Pánû“
(Zjevení 1:10) a obdrÏel podivuhodné vidûní JeÏí‰e Krista,
o nûmÏ ãteme ve Zjevení 1. 

Zjevení 1
Zjevení JeÏí‰e Krista

Porozumûní písmÛm

Zjevení 1

Studium písem
Pfii studiu Zjevení 1 proveìte ãinnosti A a B. 

Zjevení JeÏí‰e Krista

Do se‰itu si vypisujte, co se ve Zjevení 1 dovídáte o JeÏí‰i

Kristu. 

1. Odpovûzte na jednu z tûchto dvou otázek: Co nového jste se

ve Zjevení 1 dozvûdûli o JeÏí‰i Kristu? Co vás nejvíce zaujalo

na JeÏí‰i Kristu, kdyÏ jste ãetli to, co o Nûm Jan napsal? 

2. Proã je podle vás dÛleÏité seznámit se s tûmito informacemi

o JeÏí‰ovi hned na zaãátku ãetby knihy Zjevení? 

V˘klad dÛleÏit˘ch symbolÛ

Najdûte ve Zjevení 1 níÏe uvedené symboly a napi‰te, co podle

vás kaÏd˘ symbol pfiedstavuje a ãemu se díky nûmu mÛÏeme

nauãit. Ve Zjevení 1:20 Pán vysvûtlil v˘znam nûkter˘ch symb-

olÛ, které Jan vidûl. (Pfii v˘kladu symbolÛ vám mÛÏe pomoci,

kdyÏ si znovu pfieãtete oddíl „Hledejte pfiedobrazy a symbolické

v˘znamy“, str. 4.) 

• Sedm zlat˘ch svícnÛ (viz Zjevení 1:12–13, 20; viz také 3. Nefi

18:24) 

• Bílé vzezfiení Spasitele (viz Zjevení 1:14; viz také Alma 13:24) 

• Sedm hvûzd na pravici Spasitele (viz Zjevení 1:16, 20; viz PJS,

Zjevení 1:1–4; v pfiekladu Zjevení 1:20 od Josepha Smitha, je

slovo andûlé zmûnûno na sluÏebníci) 

• SpasitelÛv jazyk je pfiirovnán k oboustrannému (dvouseãnému)

meãi (viz Zjevení 1:16; viz také Helaman 3:29) 

• Spasitelova tváfi záfií jako slunce (viz Zjevení 1:16; viz také

NaS 88:7) 

Zjevení 2–3 obsahuje rady, které Jan dal tehdej‰ím sedmi
odboãkám Církve. V‰imnûte si v‰ak, Ïe Jan je pouh˘m poslem;
jedná se o rady od Pána. Podobnû jako u rad, které nám dnes
dávají na‰i vedoucí, cílem rad ve Zjevení 2–3 bylo povzbudit
ãleny, aby Ïili podle Kristova uãení a aby získali poÏehnání
plynoucí z evangelia. Nemûlo by b˘t pfiíli‰ tûÏké rozpoznat,
jak se rady uvedené v tûchto kapitolách t˘kají ãlenÛ Církve i

Zjevení 2–3
Rady sedmi odboãkám Církve

B

A

Prvorozen˘ z mrtv˘ch (v. 5) –

První vzkfií‰en˘

Alfa i Oméga (v. 8, 11) – První

a poslední písmeno fiecké abe-

cedy; jedno ze jmen Spasitele

Den Pánû (v. 10) – KfiesÈansk˘

sabat (nedûle); den, kdy byl

Pán vzkfií‰en

159



v dne‰ní dobû. Vûnujte pozornost zvlá‰tû zaslíbením, která
Pán dal vûrn˘m. Tato zaslíbení platí i dnes. 

Porozumûní písmÛm

Zjevení 2

Zjevení 2 – DÛleÏité zmûny v pfiekladu Josepha Smitha
V pfiekladu Josepha Smitha je ve ver‰ích ve Zjevení 2:1, 8, 12 a

18 slovo andûl zmûnûno na sluÏebník. (Tato zmûna se také t˘ká

Zjevení 3.) Ve Zjevení 2:22 je v pfiekladu Josepha Smitha zmûnûno

slovo loÏe na peklo. Dal‰í zmûna se t˘ká Zjevení 2:26–27, kde se

vysvûtluje, Ïe „prut Ïelezn˘“ (tyã ze Ïeleza), kter˘m JeÏí‰ vládne,

je slovo BoÏí (viz 1. Nefi 15:23–24), a Ïe vládne v pravdû, spra-

vedlnû a nestrannû – nikoli hrubû nebo krutû, jak se mÛÏe podle

ver‰e 27 zdát. 

Zjevení 2:2, 9, 13, 19 (viz také Zjevení 3:1, 8, 15) –
„ZnámÈ skutky tvé“ 
Pán kaÏdé odboãce jasnû fiekl, Ïe On vidí a zná jejich jednání.

TotéÏ mÛÏe fiíci i nám. On zná v‰echny na‰e my‰lenky, slova i

skutky. 

Zjevení 2:7, 11, 17, 26 (viz také Zjevení 3:5, 12, 21) –
„Tomu, kdoÏ svítûzí“ nebo „Kdo svítûzí“ 
Pánova zaslíbení odboãkám Církve jsou popsána rÛznû, ale

v‰echna se t˘kají vûãného Ïivota a oslavení v celestiálním krá-

lovství. Je uÏiteãné a zajímavé pfieãíst si, jak rÛznû je oslavení

popisováno ve Zjevení 2–3. 

Zkusil jsi tûch, ktefiíÏ se praví
b˘ti apo‰tolé (v. 2) – Vyzkou‰el

jsi ty, ktefií si fiíkají apo‰tolové

Sná‰el jsi (v. 3) – Vytrval jsi

Mikulá‰enci (v. 6, 15) –

Skupina lidí, ktefií vûfiili v ur-

ãité fale‰né uãení a ktefií pfii-

pou‰tûli nemorální jednání

(a dokonce k nûmu vyz˘vali

druhé), ale ktefií to zfiejmû

dûlali tajnû

Zbûfi satanova (v. 9) –

ShromáÏdûní Satanovo

Nebude uraÏen od smrti dru-
hé (v. 11) – Druhá smrt (vûãné

zavrÏení z pfiítomnosti Pánû)

mu neublíÏí

DrÏí‰ se (v. 13, 25) – Jsi vûrn˘

KdeÏ jest stolice satanova
(v. 13) – Kde je SatanÛv trÛn

Svozovala (v. 20) – Svádûla,

pokou‰ela

BudeÈ je spravovati (v. 27) –

A povede je

Stfiískáni budou (v. 27) –

Budou rozbiti

Hvûzda jitfiní (v. 28) – T˘ká se

JeÏí‰e Krista (viz Zjevení 22:16) 

• „Dfievo [neboli strom] Ïivota“ (Zjevení 2:7) se t˘ká vûãného

Ïivota (viz Zjevení 22:2). 

• „Koruna Ïivota“ (Zjevení 2:10) a zaslíbení vlády (viz Zjevení

2:27) se t˘ká poÏehnání, kdy lidé budou moci vládnout v celes-

tiálním království jako králové a knûÏí navûky (viz NaS 76:56).

• Bíl˘ kámen s nov˘m jménem (viz Zjevení 2:17) je dán pouze

tûm, ktefií obdrÏí celestiální království (viz NaS 130:10–11). 

• Ti, ktefií jsou obleãeni v bílém a jejichÏ jména jsou zapsána

v knize Ïivota (viz Zjevení 3:4–5) jsou ti, jiÏ jsou posvûceni a

zdûdí celestiální království (viz NaS 88:2). 

• Ti, na kter˘ch je napsáno jméno BoÏí (viz Zjevení 3:12), se stá-

vají bohy, coÏ je poÏehnání slíbené tûm, ktefií jsou oslaveni

(viz NaS 76:58). 

• Sedût s Kristem na Jeho trÛnu (viz Zjevení 3:21) znamená stát

se takov˘m, jak˘m je On. Toto poÏehnání je dáno pouze tûm,

ktefií zdûdí oslavení v nejvy‰‰ím stupni celestiálního království

(viz NaS 132:20). 

Je pozoruhodné, Ïe tato zaslíbení oslavení byla dána aÏ poté, co

Pán mluvil o tom, jak lidé zhfie‰ili. Pán je milosrdn˘ a ti, ktefií

zhfie‰ili, mohou pfiesto získat vûãn˘ Ïivot, budou-li ãinit pokání. 

Zjevení 3

Zjevení 3:1 – „Jsi Ïiv, ale jsi mrtv˘“ 
KdyÏ byl star‰í Spencer W. Kimball ãlenem Kvora dvanácti ap-

o‰tolÛ, uãil: „V této Církvi je dnes mnoho lidí, ktefií si myslí, Ïe

Ïijí, ale ktefií jsou mrtví, pokud jde o duchovní vûci. … SlouÏí více

podle litery a ménû podle ducha.“ (Conference Report, Apr.

1951, 105.) 

Zjevení 3:20 – „StojímÈ u dvefií, a tluku“ 
Star‰í Spencer W. Kimball, kdyÏ byl ãlenem Kvora dvanácti ap-

o‰tolÛ, vyprávûl tento pfiíbûh t˘kající se Zjevení 3:20: 

„Malífi Holman Hunt pocítil vnuknutí zachytit tento inspirující

ver‰ na plátno. Jednou ukazoval svÛj obraz ,Kristus klepe na

dvefie‘ pfiíteli a tento pfiítel náhle zvolal: ,Na tom obraze je jedna

vûc ‰patnû.‘ 

,Co má‰ na mysli?‘ otázal se umûlec. 

,Dvefie, na které JeÏí‰ klepe, nemají kliku,‘ odpovûdûl jeho pfiítel. 

,Ach tak,‘ odvûtil Holman Hunt, ,to není chyba. Abys rozumûl,

tohle jsou dvefie k lidskému srdci. A ty lze otevfiít jen zevnitfi.‘ 

A tak to vskutku je. JeÏí‰ mÛÏe stát a klepat, ale kaÏd˘ z nás se

musí rozhodnout, zda otevfie. Duch nemá moc pfiinutit ãlovûka,

aby udûlal tento krok. âlovûk sám se musí chopit iniciativy.“

(The Miracle of Forgiveness [1969], 212.) 

Studium písem
Pfii studiu Zjevení 2–3 proveìte obû níÏe uvedené ãinnosti (A a B).

Ostfiíhej; drÏ se toho (v. 3, 11)

– ZÛstaÀ vûrn˘; zÛstaÀ vûrn˘

v tom

Nepo‰kvrnily roucha svého
(v. 4) – Nezneãistili se (du-

chovnû skrze hfiích) 

Klíã DavidÛv (v. 7) – Moc

vládnout

Amen (v. 14) – Slovo, které zde

oznaãuje Krista a znamená

„pravdiv˘“ 

Kollyrium (v. 18) – Oãní lék

Kárám a tresci (v. 19) –

Napravuji a ukázÀuji

RozhorliÏ se (v. 19) – Buì

upfiímn˘ a piln˘
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Uspofiádejte si to, co jste si pfieãetli

Pánovy rady sedmi odboãkám Církve v Asii se fiídí urãit˘m

vzorem: Pán zopakoval jeden ze zpÛsobÛ, jimiÏ byl On sám po-

psán ve Zjevení 1, a poté fiekl ãlenÛm odboãky, jaké jejich skutky

Ho tû‰í. Pak jim fiekl, z ãeho musejí ãinit pokání, a potom jim fiekl

o poÏehnáních, která obdrÏí, budou-li vûrní. Do se‰itu si pfie-

kreslete níÏe uvedenou tabulku a doplÀte do ní informace, které

najdete ve Zjevení 2–3. 

UplatÀujte písma ve svém Ïivotû

1. Jaké rady dané sedmi odboãkám Církve v Asii se podle vás

nejvíce t˘kají i Církve dnes? Proã? 

2. Která ze zaslíbení, jeÏ dal Pán sedmi Církvím (viz „Porozumûní

písmÛm“ t˘kající se Zjevení 2) vás nejvíce motivují k úsilí o do-

saÏení vûãného Ïivota? Proã? 

Ve Zjevení 4 zaãíná Janovo vidûní budoucích událostí – toho,
„co se má díti potom“ (v. 1). Zpráva o jeho vidûní tvofií ce-
lou zb˘vající ãást knihy Zjevení. Aãkoli jsou obãas zmínûny
události, které se staly pfiedtím, neÏ se Jan narodil, tyto
události jsou zde uvedeny proto, aby lépe vysvûtlily, co se
stane v budoucnu. 

Ve Zjevení 4 Jan popsal své vidûní trÛnu BoÏího. Prorok
Joseph Smith obdrÏel v˘klad nûkter˘ch symbolÛ uveden˘ch
v této kapitole (viz NaS 77:1–5). 

Zjevení 4
„Co se má díti potom“ 

B

Slíbená
poÏehnání

Z ãeho
museli ãinit

pokání

Jaké jejich
jednání Pána

tû‰ilo

Jak Kristus
popsal sám

sebe

Mûsto

Efezus (viz Zjevení
2:1–7) 

Smyrna (viz
Zjevení 2:8–11) 

Pergamon (viz
Zjevení 2:12–17) 

Tyatira (viz Zjevení
2:18–29) 

Sardis (viz Zjevení
3:1–6) 

Filadelfie (viz
Zjevení 3:7–13) 

Laodicia (viz
Zjevení 3:14–22) 

A

Jan ve svém vidûní spatfiil trÛn BoÏí. Také vidûl, jak BÛh
drÏel knihu zapeãetûnou sedmi peãetûmi (viz Zjevení 5:1).
JeÏí‰ Kristus byl jedin˘m, kdo byl hoden tuto knihu otevfiít
– coÏ také uãinil, a peãetû postupnû otevíral. Po otevfiení
kaÏdé peãetû Jan spatfiil vidûní toho, co bylo obsaÏeno v oné
ãásti knihy. Zjevení 6:1–11 popisuje otevfiení prvních pûti
peãetí. Otevfiení ‰esté peãetû zaãíná ve Zjevení 6:12 a pokra-
ãuje do kapitoly 7. V Nauce a smlouvách 77:6–7 se dozví-
dáme, Ïe kaÏdá ze sedmi peãetí symbolizuje tisíc let historie
zemû. To, co tedy Jan vidûl pfii otevfiení kaÏdé peãeti, symbo-
licky vyjadfiovalo to, co se stalo bûhem onoho tisíciletí –
první peãeÈ pfiedstavuje prvních tisíc let po Adamovû pádu,
druhá peãeÈ pfiedstavuje druh˘ch tisíc let, atd. 

Porozumûní písmÛm

Zjevení 5

Zjevení 5:1, 5 (viz také Zjevení 1:4; 2:1; 8:2) – Jak˘
v˘znam má ãíslo sedm? 
âíslo sedm se vyskytuje na rÛzn˘ch místech v celé knize Zjevení.

Jan napfiíklad psal sedmi odboãkám Církve (viz Zjevení 2–3).

Spatfiil knihu se sedmi peãetûmi (viz Zjevení 5), sedm trub ohlá-

silo pfiíchod soudÛ na zemi (viz Zjevení 8–9; 11) a sedm koflíkÛ

hnûvu bylo vylito na zem (viz Zjevení 16). Hebrejsky sedm –

‰eva – je slovo, které také vyjadfiuje úplnost nebo dokonalost, a

je moÏné, Ïe toto je také souãástí symboliky obsaÏené v Janovû

zprávû o jeho vidûní. To, Ïe Jan psal sedmi církvím, mÛÏe sym-

bolicky znamenat, Ïe jeho slova jsou urãena celé Církvi. 

Zjevení 5:1–2, 5 (viz také Zjevení 6:1, 3, 5, 7, 9, 12) –
Peãetû
V dávn˘ch dobách byly oficiální dokumenty, svitky a zápisy zape-

ãetûny voskovou peãetí, na které byla obvykle otisknutá znaãka

Lev, ten kter˘Ï jest z pokole-
ní Judova, kofien DavidÛv
(v. 5) – JeÏí‰ Kristus (viz

Genesis 49:9; Izaiá‰ 11:10) 

âtyfimecítma (v. 8) –

âtyfiiadvacet

Bánû (v. 8) – Nádoby, mísy

Tato kniha obsahuje 

Tato kniha obsahuje „zjevenou vÛli, 
„zjevenou vÛli, 

Tato kniha obsahuje 

Tato kniha obsahuje 
tajemství a díla BoÏí“ 
tajemství a díla BoÏí“ 

„zjevenou vÛli, 
„zjevenou vÛli, tajemství a díla BoÏí“ 

tajemství a díla BoÏí“ (NaS 77:6).
(NaS 77:6).

Zjevení 5–7
Kniha se sedmi peãetûmi
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toho, kdo dokument zapeãetil. Takto zapeãetûné dokumenty smûl

otevfiít pouze ten, kdo mûl pfiíslu‰nou pravomoc, a v pfiítomnosti

svûdkÛ. V knize, kterou Jan vidûl, byla zaznamenána „[vÛle], ta-

jemství a díla BoÏí“ (NaS 77:6). Pouze Kristus mûl pravomoc ji

otevfiít a byl hoden to uãinit. TotéÏ platí o vûãném Ïivotû. „Pouze
On mohl odemknout bránu nebes a vpustit nás dovnitfi“ („There

Is a Green Hill Far Away“, Hymns, ã. 194; kurzíva pfiidána). 

Zjevení 6

Zjevení 6:1, 3, 5, 7 (viz také Zjevení 4:6–9) – âtyfii
zvífiata
Tato ãtyfii zvífiata byla povaÏována za nejvy‰‰í nebo nejmocnûj‰í

zvífiata svého druhu – lev mezi divok˘mi zvífiaty, tele mezi do-

mácími zvífiaty, orel mezi ptáky a ãlovûk mezi v‰emi Ïiv˘mi

tvory. V Nauce a smlouvách 77:2–4 je podáno inspirované vy-

svûtlení t˘kající se tûchto ãtyfi zvífiat. 

Zjevení 6–7 – Symbolick˘ v˘znam ‰esti peãetí
Z novodobého zjevení se dozvídáme, Ïe kaÏdá peãeÈ pfiedstavu-

je tisíciletou ãást lidské historie (viz v˘‰e – úvod ke Zjevení 5–7). 

KdyÏ byla otevfiena první peãeÈ, Jan spatfiil muÏe s korunou,

kter˘ jel na bílém koni a vítûzil. Star‰í Bruce R. McConkie fiekl,

Ïe toto pfiedstavuje Enocha, kter˘ pomohl svému lidu pfiemoci

jejich nepfiátele – vãetnû Satana – a zaloÏit ãisté a spravedlivé

mûsto symbolizované bíl˘m konûm (viz Doctrinal New Testament
Commentary, 3:476–378). Otevfiení druhé peãetû ukázalo násilí,

smrt a zkázu, která nastala v dobû Noémovû a pfii potopû. 

Otevfiení tfietí peãetû pfiedstavovalo dobu, kdy byl BoÏí lid

postiÏen hladem. Abraham se kvÛli hladu pfiestûhoval a historie

Jákobovy (Izraelovy) rodiny byla hladem velmi ovlivnûna.

Otevfiení ãtvrté peãetû nám pfiipomíná, Ïe období mezi rokem

1000 pfi. Kr. a Kristov˘m narozením bylo obdobím válek mezi

lidem smlouvy. Bylo to období, kdy cizinci lid smlouvy dobyli,

zajali a rozpt˘lili po celém svûtû. Pátá peãeÈ zjevuje to, ãím pro-

cházeli Svatí v Janovû dobû – kvÛli svému svûdectví obûtovali

vlastní Ïivot. 

Události uvedené pfii otevfiení ‰esté peãetû, jsou popsány podrob-

nûji. T˘kají se dispensace pfiípravy na SpasitelÛv druh˘ pfiíchod. 

Zjevení 6:6 – Co znamená cena p‰enice a jeãmene? 
Mûfiice p‰enice bylo dostateãné mnoÏství pro nasycení jednoho

ãlovûka na jeden den. Jeden peníz byl v oné dobû mzdou za ce-

lodenní práci. To ukazuje, Ïe jídlo bylo následkem hladu drahé.

Jeãmen byl levnûj‰í, ale nebyl tak kvalitní a lidé ho pouÏívali jen

v dobách hladu. Symbol muÏe drÏícího váhy ve Zjevení 6:5 na-

znaãuje, Ïe potraviny byly rozdûlovány v pfiesn˘ch dávkách –

coÏ opût naznaãuje období hladu. 

Zjevení 7

Zbílili (v. 14) – Vybûlili

Nemstí‰ krve na‰í (v. 10) –

Netrestá‰ za ty, ktefií zemfieli

muãednickou smrtí

Pytel Ïínûn˘ (v. 12) – KdyÏ

lidé v dávném Izraeli ãinili

pokání nebo chtûli dát najevo,

Ïe ãiní pokání, oblékli si ob-

lek z Ïíní nebo z kÛÏe ãerné

kozy. 

SluÏebník (v. 15) – Otrok

Kdo bude moci ostáti? (v. 17)

– Kdo obstojí? 

Zjevení 7:3–8 – Oznaãování sluÏebníkÛ BoÏích na ãele
V Janovû dobû bylo obvyklé, Ïe lidé, ktefií uctívali fale‰né bohy,

si oznaãovali ãelo (nebo nûkdy ruce) jménem nebo symbolem

svého boha. Ti, ktefií vûfiili ve Spasitelovo uãení, se takto neozna-

ãovali. Ze Zjevení 3:12 a 22:1–5 se dozvídáme, Ïe spravedliv˘m

je dáno jméno BoÏí. To naznaãuje, Ïe jsou Bohu podobni a Ïe

pfiijímají „obraz jeho do své tváfie“ (Alma 5:14). Tento symbol

mÛÏe také naznaãovat, Ïe jejich my‰lenky jsou vÏdy upfieny na

jejich Boha – Ïe „na nûj vÏdy pamatují“ (viz NaS 20:77, 79). 

Prorocké vysvûtlení t˘kající se oznaãení 144 000 sluÏebníkÛ se

nachází v Nauce a smlouvách 77:9–11. 

Studium písem
Pfii studiu Zjevení 5–7 proveìte alespoÀ tfii z pûti níÏe uveden˘ch

ãinností (A–E). 

Vysvûtlete dÛleÏitou nauku

Jak zní odpovûì na otázku, kterou andûl poloÏil ve Zjevení 5:2? 

Jak mÛÏe b˘t obojím? 

1. Jak je JeÏí‰ naz˘ván ve Zjevení 5:5–6? (Tato symbolická jména

jsou ve vzájemném protikladu.) 

2. Vysvûtlete, jak kaÏdé z tûchto jmen symbolizuje JeÏí‰e a jak

mÛÏe b˘t JeÏí‰ obojím. 

Vzdejte ãest Spasiteli 

1. Popi‰te, jak podle Zjevení 5 ti, ktefií byli v nebi, chválili a uctí-

vali JeÏí‰e. Co myslíte, proã Mu vzdávají ãest i v nebi? 

2. Uveìte alespoÀ dva pfiíklady, jak mÛÏete vzdávat ãest JeÏí‰ovi

zde na zemi. Uveìte alespoÀ jeden pfiíklad, kter˘ není popsán

ve Zjevení 5, a vysvûtlete, jak Mu díky tomuto jednání mÛÏete

vzdávat ãest. 

Popi‰te nápravné opatfiení

1. Jak se jmenoval jezdec v Janovû vidûní ãtvrté peãeti? Kdo ‰el

bezprostfiednû za ním? 

2. Pomocí 2. Nefiho 9:6–14 popi‰te, jak mohou b˘t tyto dvû pfie-

káÏky pfiekonány. 

Duchovní ochrana v posledních dnech

1. Události, které Jan spatfiil pfii otevfiení ‰esté peãetû pfied druh˘m

pfiíchodem Krista, jsou pro dne‰ní Svaté zvlá‰tû v˘znamné.

Jan tuto dobu popsal jako den hnûvu a ptal se, kdo to dokáÏe

snést (viz Zjevení 6:17). Jak podle toho, co Jan vidûl ve

Zjevení 7, budou spravedliví v den soudu zachováni? 

2. Kromû onûch 144 000, ktefií obdrÏeli toto poÏehnání, kolik

dal‰ích lidí ho obdrÏelo? (Viz Zjevení 7:9.) 

3. Podle toho, co se pí‰e ve Zjevení 7:13–17 – proã byli tito lidé

zachováni? Proã byste chtûli b˘t jedním z nich? (Vezmûte také

v úvahu vysvûtlení slova „znamenání“ [„oznaãování“] v oddíle

„Porozumûní písmÛm“ t˘kající se Zjevení 7:3–8.) 

4. Jaké jsou podle vás dva nejpÛsobivûj‰í symboly uvedené ve

Zjevení 7, které byste mohli pouÏít v proslovu o duchovní

ochranû v posledních dnech? Vysvûtlete, jak byste tyto sym-

boly pouÏili. 

E

D

C

B

A
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Zjevení 8 zaãíná otevfiením sedmé peãetû. To, co Jan spatfiil
po otevfiení této peãetû, je zaznamenáno ve Zjevení 8–22.
Jak je znázornûno v níÏe uvedené tabulce, zdá se, Ïe sedmá
peãeÈ leÏí v centru pozornosti knihy Zjevení. 

Zjevení 8–9
Sedm andûlÛ v sedmé peãeti

Shrnutí sedmi peãetí

První peãeÈ 

Tfietí peãeÈ 

Prvních 1000 let Enoch

Druhá peãeÈ

Pát˘ch 1000 letPátá peãeÈ 

¤í‰e

Války a 
potopa

âtvrt˘ch 1000 letâtvrtá peãeÈ 

Druh˘ch 1000 let

·est˘ch 1000 let

Sedmá peãeÈ

·está peãeÈ

HladTfietích 1000 let

Muãedníci

Znovuzfiízení a 
pfiírodní katastrofy

Sedm˘ch 1000 let Milénium

D
fií

vû
j‰

í d
ny

Ja
n

Po
sl

ed
ní

 d
ny

Plav˘ [svûtl˘] 
kÛÀ

Vran˘ [ãern˘] 
kÛÀ

Ryzí [rud˘] 
kÛÀ

Bíl˘ kÛÀ

Ve Zjevení 8 ãteme o modlitbách Svat˘ch, které jsou symbo-
licky popsány jako d˘m kadidla stoupající k nebi. Díky
modlitbám tûchto Svat˘ch, ktefií vytrvali ve spravedlivosti
ve velk˘ch souÏeních, ‰est andûlÛ postupnû pfii‰lo vykonat
soud nad zlovoln˘mi ve svûtû. Ve Zjevení 8 se pí‰e o prvních
ãtyfiech andûlech a ve Zjevení 9 o pátém a ‰estém andûlovi,
jejichÏ soudy byly dokonce je‰tû hroznûj‰í a mocnûj‰í neÏ
soudy prvních ãtyfi andûlÛ. Ve Zjevení 10 se pí‰e o pfiíchodu
sedmého andûla. Události doprovázející jeho pfiíchod se li‰í
od toho, co nastalo pfii pfiíchodu prvních ‰esti andûlÛ. 

Ve Zjevení 9 jsou zvlá‰tû v˘znamné dvû vûci. Nejprve ãteme
o tom, Ïe soudy pátého andûla dopadly pouze na ty, „ktefiíÏ
nemají znamení BoÏího na ãelích sv˘ch“ (v. 4), coÏ opût zd-
ÛrazÀuje duchovní – a ãasto i fyzickou – ochranu, kterou
zaji‰Èuje poslu‰nost obfiadÛ evangelia. Druhá zajímavá vûc
se t˘ká toho, Ïe i kdyÏ Pán seslal tato zniãení, aby podnítil
lidi k pokání (viz NaS 42:20–25), poté, co ‰est andûlÛ „za-
troubilo“ své soudy, zlovolní pfiesto nebyli pfiesvûdãeni k to-
mu, aby pokání ãinili (viz Zjevení 9:20–21). Zdá se, Ïe tito
lidé se stali tak zlovoln˘mi, Ïe pro nû bylo témûfi nemoÏné
ãinit pokání – podobnû jako tomu bylo v dobû Noémovû a
v posledním období NefitÛ v Knize Mormonovû. 

Ve Zjevení 8–9 je mnoho symbolÛ. Podobnû jako v pfiedchá-
zejících kapitolách, které jste jiÏ ãetli, je moÏné, Ïe Jan pfiímo
nevidûl symboly, o kter˘ch pí‰e, ale pouÏil je, aby symbolicky
vyjádfiil to, co vidûl. 

Hlavní témata knihy Zjevení

První peãeÈ 
Prvních 1000 let

Události pfied pádem Adama 6 ver‰Û (Zjevení 12:7–12) 
Válka v nebi

Zemû se stává 
celestiálním královstvím

11 ver‰Û (Zjevení 6:1–11) 
První aÏ pátá peãeÈ

14 ver‰Û (Zjevení 6:12–7:8) 
·está peãeÈ

211 ver‰Û (Zjevení 8–19) 
Od otevfiení sedmé peãetû 
aÏ k druhému pfiíchodu 
JeÏí‰e Krista

6 ver‰Û (Zjevení 20:1–6) 
Milénium

9 ver‰Û (Zjevení 20:7–15) 
Závûreãné události

33 ver‰Û (Zjevení 21:1–22:6) 
Zemû se stává celestiální

Druhá peãeÈ
Druh˘ch 1000 let

Tfietí peãeÈ 
Tfietích 1000 let

âtvrtá peãeÈ 
âtvrt˘ch 1000 let

Pátá peãeÈ 
Pát˘ch 1000 let

·está peãeÈ
·est˘ch 1000 let

Sedmá peãeÈ
Sedm˘ch 1000 let

Upraveno podle: Gerald N. Lund, „The Book of Revelation – Three Keys for Making 
It a Book of Revelation“, A Symposium on the New Testament (1980), 120.

JeÏí‰ovo 
narození
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Ve Zjevení 9 se pí‰e o pátém a ‰estém andûlovi, a tak by bylo
moÏné oãekávat, Ïe v kapitole 10 se dozvíme nûco o andûlovi
sedmém. Místo toho zde v‰ak ãteme o tom, Ïe Jan vidûl „ji-
ného andûla silného“ (v. 1), kter˘ sestoupil, aby Janovi vy-
svûtlil, co se musí stát pfiedtím, neÏ sedm˘ andûl zatroubí
na svou troubu, a také jaké je Janovo poslání bûhem událostí
posledních dnÛ, které Jan vidûl ve vidûní. 

Porozumûní písmÛm

Zjevení 10

Zjevení 10:8–11 – Co znamenala kníÏka, kterou Jan
pozfiel? 
V Nauce a smlouvách 77:14 se dozvídáme, co tato kníÏka pfied-

stavovala. Jak je potvrzeno v Nauce a smlouvách 7, Jan byl pfie-

nesen. Jeho tûlo pro‰lo zmûnou, díky níÏ mohl Ïít dál, aniÏ by

zestárl nebo zakusil fyzické bolesti. To mu umoÏÀuje vykonávat

zvlá‰tní poslání, které mu bylo dáno ve Zjevení 10. V ãervnu 1831

prorok Joseph Smith „prorokoval, Ïe Jan Zjevovatel byl tehdy

mezi deseti kmeny Izraele, které byly odvedeny Salmanazarem,

králem Assyrsk˘m, aby je pfiipravil na návrat z jejich dávného

rozpt˘lení“ (History of the Church, 1:176). 

Studium písem
Pfii studiu Zjevení 10 proveìte níÏe uvedenou ãinnost. 

Povolání na misii

1. Janovo pozfiení kníÏky (viz Zjevení 10:8–11) pfiedstavovalo jeho

povolání na zvlá‰tní misii, kterou mûl pro Pána vykonat.

Pfieãtûte si 2. Nefiho 32:3 a vysvûtlete, co podle vás symboli-

zovalo Janovo pozfiení kníÏky a proã toto provedl je‰tû pfiedtím,

neÏ ‰el slouÏit na misii (viz také NaS 11:21–22). 

2. Jak˘mi dvûma slovy Jan popsal, jak mu kníÏka chutnala?

Napi‰te, co podle vás mají tato dvû slova vyjadfiovat (viz také

Alma 17:4–5; 26:28–33). 

A

Tajemství (v. 7) – To, co není

v‰eobecnû známo svûtu

Zjevení 10
Janovo poslání

Ve Zjevení 11 se pí‰e o tom, jak sedm˘ andûl zatroubil na
svou troubu. NeÏ k tomu v‰ak do‰lo, Jan vidûl jinou v˘-
znamnou událost, která trvala více neÏ tfii roky. Zjistûte, o
jakou událost se jedná. Také zjistûte, co se stalo pfii sedmém
zatroubení a jak se to li‰ilo od toho, co se stalo pfii zatroubení
pfiede‰l˘ch ‰esti trub. 

Porozumûní písmÛm

Zjevení 11

Zjevení 11:2–3 – âtyfiicet dva mûsícÛ a 1260 dnÛ
Ve Zjevení 11:2 se pí‰e, Ïe pohané budou „tlaãiti“ Jeruzalém ãty-

fiicet dva mûsícÛ, coÏ je tfii a pÛl roku. To se t˘ká doby odpadlic-

tví, kdy bude Pánovo dílo symbolicky po‰lapáváno. Ve ver‰i 3

se uvádí, Ïe v tomto posvátném mûstû budou dva svûdci slouÏit

na zvlá‰tní misii trvající 1260 dnÛ – coÏ je také tfii a pÛl roku.

Symbolicky fieãeno, Jan vidûl, Ïe délka pÛsobení Pánov˘ch sluÏ-

ebníkÛ je stejná jako období odpadlictví, a tak mají lidé rovno-

cennou pfiíleÏitost rozhodnout se mezi Pánem a tûmi, ktefií jsou

proti Nûmu. Jak je zaznamenáno v této kapitole, nane‰tûstí

mnozí nebudou tûmto prorokÛm naslouchat. 

Zjevení 11:3–12 – Dva svûdci
Nauka a smlouvy 77:15 odhalují dal‰í informace o tûchto dvou

svûdcích. Tito dva proroci mají moc jako Eliá‰ (viz 1. Královská

17:1) a Nefi (viz Helaman 10:6–11). Jejich nepfiátelé nad nimi mají

moc aÏ poté, co je jejich poslání dokonãeno (viz Zjevení 11:7).

Ve Zjevení 11:4 jsou naz˘váni olivami a svícny. Star‰í Bruce R.

McConkie vyslovil domnûnku, Ïe toto symbolizuje jejich poslání

„poskytnout olej do lamp tûch, ktefií vycházejí, aby se setkali

s Îenichem... [viz Matou‰ 25:1–13; NaS 45:56–57]; a jako svícny

budou lidem odráÏet ono svûtlo, které vychází z Krista, jenÏ je

Svûtlem svûta“ (Doctrinal New Testament Commentary, 3:510). 

Zjevení 11:8 – Mûsto veliké, „kteréÏ slove duchovnû
Sodoma a Egypt“ 
Jan ve Zjevení 11:8 nazval Jeruzalém „Sodomou“, aby symbolicky

vyjádfiil zlovolnost, která pfieb˘vala v tomto mûstû v dobû, kdy

byl JeÏí‰ ukfiiÏován, a kdykoli, kdy jeho obyvatelé zavrhují

JeÏí‰e a Jeho oprávnûné sluÏebníky. Jan také nazval Jeruzalém

„Egyptem“, aby symbolicky vyjádfiil duchovní zajetí, které je

dÛsledkem zlovolnosti – a které je obdobou zajetí dûtí Izraele

v dobû MojÏí‰ovû. 

Tfitina (v. 1) – Dlouh˘, rovn˘

prut

Obleãeni jsouce v pytle (v. 3)

– Jednoduché obleãení vyro-

bené ze srsti ãerné kozy, které

obvykle nosil ten, jenÏ byl po-

korn˘ a poníÏen˘

Svûdectví (v. 7) – Poslání;

kdyÏ fiekli v‰e, ãemu museli

uãit a o ãem museli svûdãit

Trápili (v. 10) – Vyvolávali

v nich pocit viny kvÛli jejich

hfiíchÛm

Zjevení 11
Dva zvlá‰tní svûdci
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Studium písem
Pfii studiu Zjevení 11 proveìte dvû z níÏe uveden˘ch 

ãinností (A–C). 

Svûdci Pánû

Proroci svûdãí o Kristu nejen tím, co fiíkají, ale také tím, co dûlají.

Proãtûte si pozornû Zjevení 11:3–12 a vypi‰te si, co z toho, co se

stalo tûmto dvûma svûdkÛm, se podobá tomu, co se stalo Kristu,

a tomu, co Kristus udûlal nebo udûlá. 

Co byste fiekli? 

1. Jak podle Zjevení 11:10 reagovali lidé, které Jan vidûl ve vidûní,

na to, co tito dva proroci bûhem své misie vykonali? 

2. Popi‰te, jak moÏná lidé obdobnû pohlíÏejí i na novodobé

proroky. 

3. Pokud byste si mohli promluvit s nûk˘m z tûch, které Jan vidûl

ve vidûní, nebo s nûk˘m, kdo dnes nahlíÏí na proroky obdobnû,

co byste mu fiekli, abyste mu pomohli pochopit, Ïe proroci

nás „netrápí“, ale naopak nám pomáhají? 

Sedm˘ andûl zatroubil

Ve Zjevení se pí‰e, Ïe Jan vidûl sedm andûlÛ, pfiiãemÏ kaÏd˘

z andûlÛ zatroubil na troubu. Také se zde popisuje, co se stalo,

kdyÏ zatroubilo prvních ‰est andûlÛ. Ve Zjevení 11:15–19 se pí‰e

o tom, co se stalo, kdyÏ zatroubil sedm˘ andûl. 

1. Co oznámilo sedmé zatroubení? 

2. Jak se to, co se stalo pfii sedmém zatroubení, li‰ilo od toho,

co se stalo pfii pfiede‰l˘ch ‰esti zatroubeních? 

3. Proã byli Svatí tak pfiemoÏeni vdûãností a vzdáváním

chvály Bohu? 

Na konci Zjevení 11 ãteme o tom, Ïe po zatroubení sedmého
andûla „uãinûnaÈ jsou království svûta Pána na‰eho a Krista
jeho, a kralovatiÈ bude na vûky vûkÛ“ (v. 15). To bude poãát-
kem milénia, tisíce let pokoje, které nastane po zniãení zlo-
voln˘ch. Bûhem této doby bude Kristus vládnout na zemi a
„zemû bude obnovena a obdrÏí svou rajskou slávu“ (âlánky
víry 1:10). Ve Zjevení 12 se v‰ak nepí‰e o pomûrech bûhem
milénia, jak bychom mohli oãekávat. Místo toho se ve Zjevení
12–18 dále pí‰e o bitvû mezi dobrem a zlem, o vzrÛstu
Satanov˘ch království, která stojí proti království BoÏímu,
a o koneãném zniãení tûchto Satanov˘ch království v rámci
pfiípravy na milénium. Ve Zjevení 12 se uvádí, Ïe Jan vidûl,
jak tato veliká bitva mezi následovníky Satana a následovníky
Boha zaãala v pfiedsmrtelném Ïivotû a pokraãuje po celou
dobu existence zemû. Vût‰ina informací obsaÏen˘ch v nûko-
lika následujících kapitolách se v‰ak t˘ká toho, co se stane
v posledních dnech (viz 1. Nefi 14:18–22, 27). 

Zjevení 12
Veliká bitva mezi 

dobrem a zlem

C

B

A

Porozumûní písmÛm

Zjevení 12

Pfieãtûte si pfieklad Josepha Smithy t˘kající se Zjevení 12. Je zde

uvedeno mnoho zmûn, oprav a dodatkÛ. 

Zjevení 12:1–6, 13–17 – Îena a její syn
Pfieklad Josepha Smitha t˘kající se Zjevení 12 nám pomáhá

porozumût tomu, Ïe Ïena, kterou Jan vidûl, pfiedstavuje „Církev

BoÏí“ a její syn pfiedstavuje „království na‰eho Boha a jeho Krista“

(PJS, Zjevení 12:7), kter˘ „bude panovati v‰em národÛm tyãí ze

Ïeleza“ (PJS, Zjevení 12:3) neboli slovem BoÏím. Toto království

zaloÏil sám Kristus, kdyÏ Ïil na zemi. Odpadlictví ho na celá

staletí vyhnalo „do pustiny“, coÏ znamená, Ïe po urãitou dobu

nemûlo vliv na Ïivot BoÏích dûtí na zemi. V posledních dnech

v‰ak byly klíãe království BoÏího na zemi znovuzfiízeny, a aÏ

Kristus pfiijde a bude vládnout na zemi bûhem milénia, budou

tyto klíãe opût pouÏívány ve své plnosti (viz NaS 65). 

Zjevení 12:3–4, 7–17 – Ry‰av˘ drak se sedmi hlavami,
deseti rohy a sedmi korunami
Ve Zjevení 12:9 se pí‰e, Ïe tento drak je Satan, ìábel. Hlavy

pfiedstavují jeho poznání, rohy pfiedstavují jeho moc a koruny

pfiedstavují jeho nadvládu nad tûmi, ktefií dopustí, aby jím byli

pfiemoÏeni. V‰imnûte si, Ïe ve ver‰i 4 se pí‰e, Ïe „strhl tfietinu

hvûzd s nebe“. Díky novodobému zjevení víme, Ïe toto pfiedsta-

vuje ty, ktefií ho následovali v pfiedsmrtelném Ïivotû a kter˘m

nebylo dovoleno získat tûlo a pokraãovat v jejich vûãném pokroku

(viz NaS 29:36–38; Abraham 3:23–28). 

Zjevení 12:7–11 – „Boj na nebi“ 
Prorok Joseph Smith fiekl: „Pfiedmûtem sporu v nebi bylo toto –

JeÏí‰ fiekl, Ïe urãité du‰e nebudou spaseny; a ìábel fiekl, Ïe je

spasí v‰echny, a vyloÏil své plány pfied velkou radou, která hla-

sovala ve prospûch JeÏí‰e Krista. A tak se ìábel vzboufiil proti

Bohu, a byl svrÏen spolu s tûmi, ktefií ho podporovali.“ (History
of the Church, 6:314; viz také MojÏí‰ 4:1–4; Abraham 3:23–28.) 

Tato válka mezi dobrem a zlem neskonãila Satanovou poráÏkou

v pfiedsmrtelném Ïivotû. Ve Zjevení 12:17 se pí‰e, Ïe nadále bo-

juje proti Svat˘m BoÏím (viz také NaS 76:28–29). President Ezra

Taft Benson fiekl: „Îijeme v dobû, kterou vidûl Jan Zjevovatel...

Satan vede válku proti ãlenÛm Církve, ktefií mají svûdectví a

ktefií se snaÏí dodrÏovat pfiikázání.“ („The Power of the Word“,

Ensign, May 1986, 79.) 

Studium písem
Pfii studiu Zjevení 12 proveìte dvû z níÏe uveden˘ch 

ãinností (A–C). 

Co se skr˘vá v oznaãení? 

Vypi‰te pût rÛzn˘ch jmen neboli oznaãení, kter˘mi je Lucifer na-

z˘ván ve Zjevení 12:1–10. Vysvûtlete, co se díky kaÏdému z nich

mÛÏeme o Luciferovi dozvûdût, abychom se pfied ním mohli mít

na pozoru a mohli se vyvarovat jeho vlivu. Pfii této ãinnosti vám

mÛÏe pomoci PrÛvodce k písmÛm. 

A

Nic neobdrÏeli (v. 8) –

Nezvítûzili

âasu a ãasÛ, a do pÛl ãasu
(v. 14) – Tfii a pÛl roku

Ostfiíhají (v. 17) – DodrÏují
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Pfieãtûte si o sobû v písmech

1. Zjevení 12:7–11 popisuje válku v nebi v pfiedsmrtelném Ïivotû.

Podle ãeho mÛÏete usuzovat, Ïe jste jedním z tûch, o kter˘ch

se pí‰e ve ver‰i 11? (Viz Abraham 3:23–28.) 

2. Popi‰te v jednom odstavci, co se o sobû dozvídáte ve Zjevení

12:11, a jak vám to, co jste udûlali tehdy, mÛÏe pomoci i nyní. 

3. Jak mÛÏete vztáhnout toto uãení a zásady na svÛj nynûj‰í Ïivot?

Najdûte pfiíklady

Prorok Joseph Smith uãil, Ïe „v‰echny bytosti, které mají tûlo,

mají moc nad tûmi, které ho nemají. ëábel nad námi nemá Ïád-

nou moc, má ji pouze tehdy, pokud mu to dovolíme“. (Teachings
of the Prophet Joseph Smith, 181.) Také prohlásil: „Zlovolní duchové

mají své hranice, omezení a zákony, kter˘mi jsou fiízeni.“ (History
of the Church, 4:576.) President James E. Faust, druh˘ rádce

v Prvním pfiedsednictvu, svûdãil o tom, Ïe existuje „dostateãn˘

‰tít na obranu pfied mocí Lucifera a jeho zástupÛ“ („SlouÏit Pánu

a odolávat ìáblu“, Poselství Prvního pfiedsednictva, listopad 1995). 

Najdûte ve Zjevení 12 pfiíklady, které ukazují, Ïe to, co fiekl prorok

Joseph Smith a president Faust, je pravda. 

Ve Zjevení 13 Jan symbolicky popsal své pokraãující vidûní
bitvy mezi dobrem a zlem. V této kapitole se popisuje zlo,
které Satan ‰ífií na zemi jako mocná ‰elma, která bojuje proti
v‰emu, za ãím stojí království BoÏí, a která se snaÏí vynutit
si svÛj vliv v˘hruÏkami a násilím. ·elma také pfiedstavuje
Satanovo úsilí pfied Kristov˘m druh˘m pfiíchodem a ukazuje,
Ïe poranûní ‰elmy ‰elmu nezastaví (viz Zjevení 13:3).
Jin˘mi slovy, i kdyÏ jedno Satanovo úsilí mÛÏe b˘t zmafieno,
on pokraãuje v nûãem jiném nebo zaãne s nûãím nov˘m. 

Mnozí lidé se snaÏili vykládat v˘znam ãísla „té ‰elmy“
(666; v. 18). Novodobí proroci nepodali Ïádn˘ v˘klad této
pasáÏe a ãlenové mají tudíÏ dbát na to, aby neuãili nebo ne-
‰ífiili lidské teorie, které nejsou v souladu s naukou Církve
a kter˘m proroci neuãí. 

Zjevení 14
Doba Ïní na zemi

Zjevení 13
·elma pfiedstavující zlo

C

B

Zatímco ve Zjevení 13 se popisuje moc a rÛst Satanov˘ch
království, ve Zjevení 14 ãteme o znovuzfiízení evangelia a
o rÛstu království BoÏího na zemi v posledních dnech. Toto
období bylo (a je) pfiirovnáno k dobû Ïní, kdy se ve‰kerá dobrá
úroda shromáÏdí a uschová a v‰e, co je bez uÏitku, se zniãí
– poseká, zaorá a spálí. Jedním z úãelÛ zaloÏení království
BoÏího na zemi v posledních dnech je varovat obyvatele zemû
pfied touto dobou Ïní neboli dnem soudu, kter˘ nastane pfii
druhém pfiíchodu Krista. Jsme-li varováni, mÛÏeme se pfii-
pravit tím, Ïe budeme pfiiná‰et dobré ovoce neboli bohulibé
skutky, díky ãemuÏ budeme bezpeãnû shromáÏdûni k Bohu. 

Porozumûní písmÛm

Zjevení 14

Srp

Vinn˘ lis

Zjevení 14:1 – Majíce jméno Otce napsané na ãele svém
Viz oddíl „Porozumûní písmÛm“ t˘kající se Zjevení 7:3–8

(str. 162). 

Zjevení 14:1–5 – „Prvotiny Bohu“ 
V dávném Izraeli lidé pfiiná‰eli první a nejlep‰í ãást úrody do

chrámu jako obûÈ Bohu. Tím, Ïe Izraelité obûtovali tyto „prvoti-

ny“, ukazovali Pánu, Ïe On je tím nejdÛleÏitûj‰ím v jejich Ïivotû.

Onûch 144 000 muÏÛ uveden˘ch ve Zjevení 14:1–5 uãinilo se

Koupeni (v. 3–4) – Spaseni

(v pÛvodním v˘znamu: vy-

koupeni z otroctví nebo zajetí) 

S Ïenami nejsou po‰kvrnûni
(v. 4) – Nejsou necudní

Panicové (v. 4) – Sexuálnû ãistí

Lest (v. 5) – Jakákoli neãest-

nost, klam

Hnûv (v. 8, 10, 19) – Soud

Smilství (v. 8) – Uctívání

model

Jezero (v. 19–20) – Zde se

jedná o vinn˘ lis, kde se z ví-

na lisovala ‰Èáva tím, Ïe se po

vínû ‰lapalo
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sv˘m Ïivotem to, co dávní Izraelité uãinili se svou úrodou – vû-

novali Pánu to první a nejlep‰í ze své poslu‰nosti (jak je to po-

psáno ve ver‰ích 4–5). A tak se stali „prvotinami“ z Pánova lidu

na zemi. 

Zjevení 14:6–7 – „Vidûl jsem jiného andûla... majícího
evangelium vûãné, aby je zvûstoval tûm, ktefiíÏ bydlí
na zemi“ 
KdyÏ president Gordon B. Hinckley citoval ãást Zjevení 14:6, fie-

kl: „Tento andûl jiÏ pfii‰el. Jmenuje se Moroni. On je tím hlasem,

kter˘ promlouvá z prachu a pfiiná‰í dal‰í svûdectví o tom, Ïe

Pán JeÏí‰ Kristus skuteãnû Ïije.“ (Conference Report, Oct. 1995,

93; nebo Ensign, Nov. 1995, 70.) Jeho cílem je pfiipravit lidi na

pfiíchod Pánû (viz NaS 133:17–19). 

V kontextu Janova vidûní nav‰tívil Moroni poprvé proroka

Josepha Smitha na zaãátku Ïní v oblasti, kde Joseph Ïil, a fiekl

mu o knize, která podle slov presidenta Ezry Tafta Bensona bude

„nástrojem, kter˘ pfiipravil BÛh a kter˘ ,[zaplaví] zemi jako po-

vodeÀ, [aby] shromáÏdil vyvolené své‘ (MojÏí‰ 7:62)“ (Conference

Report, Oct. 1988, 3; nebo Ensign, Nov. 1988, 4) v rámci pfiípravy

na pfiíchod Pánû. 

Studium písem
Pfii studiu Zjevení 14 proveìte ãinnost A a dvû dal‰í 

ãinnosti (B–D). 

Mistrovství v písmu – Zjevení 14:6–7

1. Pfieãtûte si v˘‰e uveden˘ oddíl „Porozumûní písmÛm“ t˘kající

se Zjevení 14:6–7. MoÏná si budete chtít tyto ver‰e oznaãit nebo

si vedle nich napsat nûco, co se t˘ká toho, co jste jiÏ ãetli. 

2. Na základû Zjevení 14:6–7 napi‰te, co byste fiekli tomu, kdo by

se ptal, koho pfiedstavuje postava na vrcholku na‰ich chrámÛ. 

Vysvûtlete symboliku

Pfiedstavte si, Ïe nûkdo, kdo se zajímá o kfiesÈanství, vás poÏádá,

abyste mu vysvûtlili, co znamenají ver‰e ve Zjevení 14:1–5. Chce

zejména vûdût, zda existují nûjací ãlenové Církve, ktefií mají na

ãele napsáno jméno Nebeského Otce. Napi‰te, jak byste mu vy-

svûtlili, co to ve skuteãnosti znamená vzít na sebe jméno BoÏí a co

mÛÏe symbolizovat ãelo. Také vysvûtlete, jak onûch 144 000 muÏÛ

dokázalo, Ïe na sebe skuteãnû vzali jméno Otcovo (viz v. 4–5). 

B

A

DÛleÏité úkoly

1. Ve zjevení 14 se mluví o ‰esti rÛzn˘ch andûlech. Zdá se, Ïe

kaÏd˘ z nich mûl nûjak˘ konkrétní úkol. Zapi‰te si do se‰itu

ver‰e, v nichÏ jsou úkoly jednotliv˘ch andûlÛ popsány. Poté

popi‰te, co mají jednotliví andûlé dûlat. (Jednotliví andûlé

moÏná pfiedstavují celou skupinu andûlÛ nebo nebesk˘ch

slouÏících bytostí.) 

2. Vyberte jakékoli dva andûlské úkoly a popi‰te své pocity,

kdyby tyto úkoly byly dány vám. Vysvûtlete, proã byste se

tak cítili. 

3. Pfieãtûte si Nauku a smlouvy 11:1–4, 27 a do se‰itu si zapi‰te,

které andûlské úkoly se nejvíce podobají tûm, které Pán dal vám. 

Rozmáchnûte se srpem

Ve Zjevení 14 se pí‰e o sklizni, která bude pfiedcházet druhému

pfiíchodu Krista. Pfieãtûte si níÏe uvedené odkazy na ver‰e z písma.

Napi‰te, co se z jednotliv˘ch odkazÛ dozvídáte o tom, co se pfii

sklizni stane, a o tom, jak˘ je úãel této skliznû: Zjevení 14:14–19;

Alma 26:5–7; Nauka a smlouvy 12:1–4; 29:7–12; 33:2–7; 45:1–5;

86:1–7; 88:84–85, 94. 

Aãkoli se Zjevení 4–22 povaÏuje za jedno vidûní, obãas se
v nûm stfiídají rÛzné v˘jevy. Ve Zjevení 15 se objevuje nov˘
v˘jev. Jan v nûm spatfiil „mofie sklené, smí‰ené s ohnûm“
(v. 2), kde Ïili ti, ktefií pfiemohli „‰elmu“ (o níÏ se pí‰e ve
Zjevení 13). V Nauce a smlouvách 130:6–7 je nám fieãeno,
Ïe „v pfiítomnosti BoÏí“ existují koule, které se podobají
„mofii skla a ohnû“. President Brigham Young fiekl: „Tato
zemû se stane celestiálním tûlesem – bude jako mofie skla“
(Discourses of Brigham Young, sel. John A. Widtsoe
[1941], 101). Jan vidûl, Ïe ti, ktefií tam pfieb˘vali, zpívali
písnû chvály Bohu. Také vidûl chrám, kter˘ byl naplnûn slá-
vou BoÏí. Z chrámu vy‰lo sedm andûlÛ odûn˘ch v bílém.
Jejich povûfiení je popsáno ve Zjevení 16. 

Studium písem
Pfii studiu Zjevení 15 proveìte níÏe uvedenou ãinnost. 

Dobrá otázka

1. Jan ve Zjevení 15 zaznamenal slova písnû, kterou sly‰el zpívat

v celestiálním svûtû. Jak byste odpovûdûli na otázku poloÏenou

ve ver‰i 4, kdyÏ vezmete v úvahu to, co po této otázce

následuje? 

2. Pokud je tato odpovûì tak zfiejmá, jak je v písni naznaãeno,

proã je pro tolik lidí tûÏké vzdávat ve svém Ïivotû ãest Pánu

a oslavovat ho? 

3. Kdy se asi nejspí‰e mÛÏete cítit tak, jak se cítili tito zpûváci?

Co mÛÏete dûlat, abyste tyto pocity a postoje ve svém Ïivotû

mûli ãastûji? 

A

Zjevení 15
Vidûní celestiálního svûta

D

C
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Ve Zjevení 15 Jan vidûl sedm andûlÛ, ktefií vy‰li z chrámu
v pfiítomnosti BoÏí. KaÏd˘ dostal koflík neboli nádobu plnou
„hnûvu Boha“ (Zjevení 15:7). Ve Zjevení 16 se popisuje,
jak jednotliví andûlé vylili svÛj koflík na zemi a nechali tak
soudy, neboli BoÏí tresty, dopadnout na zlovolné. 

Nûkteré informace nacházející se ve Zjevení 16 se podobají
tomu, o ãem ãteme ve Zjevení 8–9. Pamatujte na to, Ïe ve
Zjevení 12 se Janovo vidûní vrátilo zpût v ãase a ukázalo mu
události vedoucí k tomu, co spatfiil ve Zjevení 8–11. Proto je
moÏné, Ïe ve Zjevení 16 se opakuje nûco z toho, co Jan vidûl
jiÏ dfiíve, ale tentokrát je to ukázáno z jiného dÛvodu.
Napfiíklad ve Zjevení 16 Jan vidûl, jakou roli bude ‰elma –
Satan – hrát bûhem tûchto soudÛ v posledních dnech. 

Ve Zjevení 9 se nûkteré ver‰e t˘kají války, která se rozpou-
tala poté, co zatroubil ‰est˘ andûl. Ve Zjevení 16 Jan vidûl,
Ïe poté, co ‰est˘ andûl vylil svÛj koflík, ‰elma shromáÏdila
lid do Armageddonu (viz v. 14–16), coÏ je místo poslední
veliké bitvy pfied druh˘m pfiíchodem Krista. Sedm˘ andûl,
podobnû jako sedm˘ andûl ve Zjevení 11, pak oznámil:
„Stalo se“ (Zjevení 16:17), coÏ znamená, Ïe ãas druhého
pfiíchodu nastal. Toto byla hrÛzu nahánûjící chvíle pro ty,
ktefií bûhem pfiede‰l˘ch soudÛ odmítli ãinit pokání, ale nád-
herná chvíle pro spravedlivé. 

Ve Zjevení 16 Jan vidûl, Ïe poslední událostí pfii pfiíchodu
Spasitele bylo zniãení Babylonu, kter˘ pfiedstavuje ìáblova
království. Toto zniãení ìáblov˘ch království bylo velk˘m
vítûzstvím dobra v boji proti zlu, coÏ je tématem této ãásti
Zjevení jiÏ od kapitoly 12. Samotné zniãení je popsáno ve
Zjevení 17–18. 

Zjevení 17–18
Zniãení Babylona – nevûstky

Zjevení 16
Sedm andûlÛ „vylévá“ 

BoÏí soudy

Ve Zjevení 14 se pí‰e o tom, jak Jan sly‰el andûla prohlásit,
Ïe Babylon bude zniãen (viz v. 8). Zpráva o tomto zniãení
zaãíná ve Zjevení 16:19 a ve Zjevení 17–18 se toto zniãení
popisuje podrobnûji. Podobnû jako na jin˘ch místech v knize
Zjevení, i zniãení Babylonu je popisováno symbolick˘m
jazykem. 

Babylon bylo hlavní mûsto dávné Babylónie, ale v písmech
se takto ãasto oznaãuje cel˘ tento národ. Ve Starém zákonû
ãteme o tom, Ïe BabyloÀané dobyli království Judy a odvedli
mnoho IzraelitÛ do zajetí. Mûsto Babylon bylo velmi velké a
lidé z tohoto mûsta byli velmi bohatí. Své bohatství vystavo-
vali na odiv prostfiednictvím pfiepychov˘ch domÛ, obleãení
a tím, jak trávili voln˘ ãas. Také uctívali modly. KvÛli svût-
skosti Babylonu a kvÛli tomu, Ïe to bylo místo, kde byli
drÏeni v zajetí dûti Izraele, Pán v písmech ãasto pouÏíval
jméno Babylon jako symbol hfiíchu, svûtskosti, vlivu ìábla
na zemi a duchovního zajetí, které z toho v‰eho vypl˘vá
(viz NaS 1:16; 133:5, 7, 14). Babylon i jeho hodnoty jsou
protikladem Sionu (viz MojÏí‰ 7:18). 

Porozumûní písmÛm

Zjevení 17

Zjevení 17:8 – ·elma, která „byla, a není, a máÈ
vystoupiti“ 
Zdá se, Ïe tato matoucí vûta se t˘ká ìábla nebo nûkoho, kdo se

zcela oddal sluÏbû ìáblu – a zní jako protiklad toho, co se Jan

dozvûdûl o JeÏí‰i Kristu ve Zjevení 1:4, 8. Aãkoli ìábel mÛÏe Ïít

navÏdy, je nedÛsledn˘, nestál˘ a zcela nedÛvûryhodn˘ (viz Alma

30:60). JeÏí‰ Kristus je v‰ak Bohem „vãera, dnes a na vûky“

(Mormon 9:9) a je nejen mocn˘, ale také dÛsledn˘ a lze mu

vÏdy dÛvûfiovat. A proto svou víru mÛÏeme zamûfiit na Nûj. 

Nevûstka (v. 1, 15–16) –

Osoba pfiijímající peníze za

páchání nemravností; v tomto

pfiípadû se jedná o symbol

Babylonu neboli svûta

Smilství (v. 2, 4) – Nemravné

jednání; také uctívání model

Rouhání (v. 3) – Slova a skut-

ky, které uráÏejí Boha a v‰e, co

On pfiedstavuje, a které jsou

vÛãi Bohu v˘razem neúcty

Brunátn˘m rouchem (v. 4) –

Tmavû rud˘m (fialov˘m)

rouchem

Mátû (v. 5) – Matka
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Zjevení 18

Studium písem
Pfii studiu Zjevení 17–18 proveìte níÏe uvedenou ãinnost. 

Najdûte v˘znam ver‰Û v písmech

Nûkdy lze urãitému symbolu nebo nesrozumitelné pasáÏi v pís-

mech porozumût tím, Ïe hledáte vodítka v pfiedcházejících nebo

následujících ver‰ích. 

1. Porovnejte Zjevení 17:1–2, 6, 18 se Zjevením 18:2–3, 24 a do

se‰itu si zapi‰te, co symbolizuje „nevûstka“ ve Zjevení 17. 

2. Jak vám Zjevení 17:15 pomáhá pochopit Zjevení 17:1? 

3. Ve Zjevení 17:3 se pí‰e o ‰elmû se sedmi hlavami a deseti rohy.

Co podle Zjevení 17:12 znamenají tyto rohy? 

Jindy se mÛÏete obrátit na dal‰í knihy písma – to vám mÛÏe

pomoci nûãemu porozumût nebo najít dodateãné informace. Poté,

co najdete v˘klad daného ver‰e (podobnû, jak jste k nûmu dospûli

v bodech 1–5 této ãinnosti), mÛÏete si k danému ver‰i napsat

poznámku, která vás pfii pfií‰tím studiu tûchto kapitol pfiivede

k tomuto v˘kladu. MÛÏete si napfiíklad zv˘raznit odkaz ve sv˘ch

písmech nebo napsat kfiíÏov˘ odkaz na okraj stránky vedle da-

ného ver‰e. 

4. Abyste porozumûli Zjevení 17, pfieãtûte si 1. Nefiho 14:9–17.

Zapi‰te si, co jste se dozvûdûli o tom, co znamená tato ‰elma,

a o tom, co tato Ïena udûlala pfied obdobím popsaném ve

Zjevení 17. 

5. Jak vám Nauka a smlouvy 133:14 pomáhají porozumût tomu,

co to znamená následovat PánÛv pfiíkaz ve Zjevení 18:4? 

Nûkdy je tûÏké najít dal‰í nápovûdu v písmech. V˘znam daného

ver‰e musí pfiijít skrze Ducha, kdyÏ budete vûnovat ãas pfiemítání.

Pfii pfiemítání o symbolickém jazyku je uÏiteãné pfiedstavit si

v duchu dané symboly a pak je popsat. Pokládejte si napfi. tyto

otázky: Jaké jsou nejv˘znamnûj‰í vlastnosti tohoto symbolu?

Jaké pocity tyto vlastnosti navozují? Jaké poselství vysílají? Jaké

se v tom skr˘vá duchovní poselství? Tyto jednoduché námûty

ãasto podporují pfiemítání, díky ãemuÏ pak na nûco pfiijdete nebo

nûãemu porozumíte. SnaÏte se je pouÏít v bodech 6–7. 

6. Co se z popisu Ïeny ve Zjevení 17:4 dozvídáme o tom, co

Babylon pfiedstavuje? 

7. Vezmete-li v úvahu, co jste se jiÏ dozvûdûli, proã je nevûstka

vhodn˘m symbolem Babylonu? (MÛÏete vyuÏít informace

uvedené v úvodu a v oddílu „Porozumûní písmÛm“.) 

A

Z zboÏí rozko‰í jeho (v. 3) –

Z velkého mnoÏství luxusu

(Babylona) neboli svût-

sk˘ch vûcí

Abyste neobcovali hfiíchÛm
jeho (v. 4) – Abyste nemûli

podíl na jeho hfií‰ích

ZbÛjnûl (v. 7) – Choval se

zlovolnû, usiloval o svûtská

potû‰ení

Marináfi (v. 17) – Kapitán (lodi)

Sypouce prach na hlavy své
(v. 19) – V biblick˘ch dobách

známka zármutku a truchlení

Tráveními tv˘mi (v. 23) –

Tv˘mi kouzly

Závûreãnou událostí, ke které dochází bûhem zniãení Babylona
a toho, co Babylon pfiedstavuje, je pfiíchod „Krále králÛ a
Pána pánÛ“ (viz Zjevení 19:16), JeÏí‰e Krista, kter˘ ‰elmu
zajme a vyvrhne. Toto se popisuje právû ve Zjevení 19. Jan
zaãal popisovat tuto událost nejprve ve Zjevení 11:15–19,
ale pak mu byly podrobnûji ukázány události, které vedou ke
Kristovu druhému pfiíchodu, a v˘znam soudÛ nad zlovol-
n˘mi a jejich zniãení pfii Jeho pfiíchodu. Poãínaje Zjevením
19 aÏ do konce této knihy Jan zaznamenal události t˘kající
se druhého pfiíchodu JeÏí‰e Krista a toho, co se stane poté. 

Porozumûní písmÛm

Zjevení 19

Zjevení 19:7–9 – Svatba Beránkova a veãefie svatby
Beránkovy
Ve Zjevení 12 ãteme o tom, Ïe Ïena symbolizuje Církev. JeÏí‰

nûkolikrát nazval sám sebe Ïenichem, kter˘ má sÀatek s Ïenou

(viz Izaiá‰ 54:5; Matou‰ 22:2–14; Luká‰ 5:34). Tato symbolická

svatba (sÀatek) nám pfiipomíná ná‰ smluvní vztah s Pánem a také

to, Ïe On se o Církev stará jako dokonal˘ manÏel, na kterého

se mÛÏeme spolehnout a kterému mÛÏeme dÛvûfiovat (viz

Efezsk˘m 5:25). 

Svatební veãefie je hostina, na které se oslavuje sÀatek. Symbol

hostiny nám pfiipomíná, Ïe evangelium JeÏí‰e Krista uspokojuje

duchovní, citov˘, spoleãensk˘ i fyzick˘ hlad neboli potfieby v‰ech

potomkÛ Adama a Evy. Souãástí dÛleÏitého poselství, které je

hlásáno v tûchto posledních dnech, je snaha zvát druhé na tuto

velikou veãefii a pfiipravovat se na ni (viz NaS 27:5–14; 58:8–12;

65:2–3). 

Zjevení 19:9, 17–21 – Dvû veãefie
Ve Zjevení 19 se mluví o dvou veãefiích. Nelze je zamûÀovat, i

kdyÏ probíhají v podobném období historie svûta. O první veãefii,

o veãefii svatby Beránkovy, se zmiÀuje pfiedcházející odstavec.

Druhá veãefie, „veãefie velikého Boha“ (viz v. 17), nám symbolicky

pfiipomíná zniãení zlovoln˘ch. Kromû toho nám pfiipomíná, Ïe

pokud vloÏíme svou dÛvûru ve vûci tohoto svûta a odmítneme

vûfiit v Ïivot po smrti, mÛÏeme oãekávat stejn˘ osud, jako má

v‰e Ïivé na zemi – zemfieme, zaãneme se rozkládat a draví ptáci

budou poÏírat maso na‰eho tûla. Na rozdíl od toho evangelium

hlásá vítûzství nad hrobem a moÏnost získat vûãné ‰tûstí. 

Halelujah (v. 1, 3–4, 6) –

Chvála Bohu! 

Kment (v. 8, 14) – Hladká lnû-

ná látka

Pres vína... tlaãiti bude (v. 15)

– Viz vysvûtlení a ilustrace

v oddíle „Porozumûní písm-

Ûm“ t˘kající se Zjevení 14

(str. 166) 

Zjevení 19
Druh˘ pfiíchod Krista 
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Zjevení 19:15, 21 – „Z úst jeho vycházel meã ostr˘...
[a] on bude je spravovati prutem Ïelezn˘m“ 
Meã i Ïelezn˘ prut (tyã ze Ïeleza) jsou symbolem slova BoÏího

(viz ÎidÛm 4:12; 1. Nefi 15:23–24). I kdyÏ to mÛÏe znít nelítostnû,

JeÏí‰ova vláda není nelítostná, ale pevná, mocná a zafiezává se

do srdce ãlovûka, aby mu pomohla trvale se promûnit nebo si

dokonale uvûdomit své provinûní (viz 1. Nefi 16:2; Alma 31:5;

3. Nefi 11:3). 

Studium písem
Pfii studiu Zjevení 19 proveìte dvû z níÏe uveden˘ch 

ãinností (A–C). 

Navrhnûte pozvánku

1. Do se‰itu si nakreslete nebo napi‰te pozvánku na události po-

psané ve Zjevení 19:7–9. Na pozvánce uveìte kaÏd˘ dÛleÏit˘

detail, vãetnû toho, co se bude konat, co si mají vzít na sebe a

co musejí mít, aby se na tyto akce dostali. KdyÏ zvaÏujete, jaké

informace máte na pozvánce uvést, pfieãtûte si tyto ver‰e a

pouÏijte je: Matou‰ 22:2–14; 2. Nefi 9:50–51; Nauka a smlouvy

27:5–14 a 58:8–9. 

2. Kdo, podle toho, co se pí‰e v Nauce a smlouvách 65:1–5, pfiedá

pozvánku na tyto v˘znamné události, o nichÏ se pí‰e ve

Zjevení 19:7–9? 

Odpovûzte na otázky pomocí ver‰Û
z písem 

1. Jeden vá‰ kfiesÈansk˘ kamarád, kter˘ není ãlenem Církve, ne-

vûfií, Ïe dnes existují proroci, a diví se, jak mÛÏeme fiíkat, Ïe

v Církvi proroky máme. Vysvûtlete mu na‰i víru v proroky

pomocí Zjevení 19:10 (viz také Numeri 11:29). 

2. Pomocí Zjevení 19:10 vysvûtlete, co je zdrojem pravého svûdec-

tví (také si mÛÏete pfieãíst 1. Korintsk˘m 2:11; Almu 5:45–46). 

Proã ãervená? 

1. Jan napsal, Ïe JeÏí‰ bude pfii druhém pfiíchodu obleãen v ãer-

veném rouchu (viz Zjevení 19:13). Pfieãtûte si Nauku a smlouvy

19:16–19 a 133:46–51 a pak vysvûtlete, co Jeho ãervené roucho

symbolizuje. 

2. Jakou barvu má obleãení tûch, ktefií pfiijdou s JeÏí‰em pfii Jeho

pfiíchodu? Co tato barva pfiedstavuje? (Viz Zjevení 19:8, 14.) 

Zjevení 20
Milénium

C

B

A

Poté, co JeÏí‰ Kristus pfiijde ve slávû a Babylon bude zniãen,
zapoãne na této zemi období, které se v plánu Nebeského
Otce naz˘vá milénium, coÏ je slovo oznaãující „tisícileté
období“. Aãkoli slovo milénium se ve Zjevení 20 neobjevu-
je, Jan zcela jasnû popsal právû toto období. 

Porozumûní písmÛm

Zjevení 20

Zjevení 20:4 – Kdo sedí na trÛnech a soudí? 
Toto se pravdûpodobnû t˘ká Pánov˘ch sluÏebníkÛ, ktefií budou

podle Pánov˘ch slov posledního dne soudit spoleãnû s Ním (viz

1. Nefi 12:9–10; 3. Nefi 27:27). 

Zjevení 20:4–6 – První vzkfií‰ení
Dal‰í informace t˘kající se toho, kdo bude mít podíl na prvním

vzkfií‰ení, najdete v Mosiá‰ovi 15:21–26 a v Nauce a smlouvách

76:64, 70 a 88:95–98. 

Zjevení 20:7–10 – Gog a Magog
Jména Gog a Magog jsou poprvé pouÏita v Ezechielovi 38–39.

Oznaãují národy, které bojují proti Pánu pfied Jeho druh˘m pfií-

chodem. Ve Zjevení 20 jsou tato jména pouÏita pro ty, ktefií na

konci milénia následují Satana a bojují proti Pánu. 

Studium písem
Pfii studiu Zjevení 20 proveìte dvû níÏe uvedené ãinnosti (A–B). 

Co se zde pí‰e? 

1. V knize Zjevení témûfi patnáct kapitol popisuje poslední dny

pfied druh˘m pfiíchodem Krista, ale pouze jedna kapitola –

kapitola 20 – popisuje milénium (viz tabulka „Hlavní témata

knihy Zjevení“, str. 163). A kdyÏ Jan popisuje milénium,

není nám fieãeno, jak budou lidé Ïít nebo co budou dûlat.

Vysvûtlete, proã je toho, podle vás, tolik napsáno o tom, co se

stane pfied miléniem, ale témûfi nic o dûní nebo událostech bû-

hem milénia. 

A

Propast (v. 1, 3) – Zevní tem-

nota; místo, kde bude pfieb˘-

vat Satan a synové zatracení

(viz NaS 76:31–38) 

·irokost zemû (v. 9) – Velká

ãást svûta
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2. I kdyÏ se toho v knize Zjevení nedozvídáme o ãinnosti lidí

bûhem milénia mnoho, pfiesto se dozvídáme nûkteré velmi

dÛleÏité nauky t˘kající se tohoto v˘znamného období historie

zemû. Ze Zjevení 20 si vypi‰te v‰echny informace t˘kající se

milénia. Zapisujte si je v cel˘ch vûtách a poznamenejte si od-

kazy na ver‰e, ve kter˘ch se dané informace nacházejí. 

Mistrovství v písmu – Zjevení 20:12–13

1. Vypi‰te si ze Zjevení 20:12–13 informace, které by podle vás

kaÏd˘ ãlovûk na zemi chtûl znát pfied svou smrtí. Co myslíte,

proã by mûl kaÏd˘ ãlovûk chtít toto vûdût? 

2. Jaké dal‰í vysvûtlující informace ve 2. Nefim 9:10–16 nacházíme

o tom, co se stane, aÏ budou otevfieny knihy, jak je to popsáno

ve Zjevení 20:12–13? 

3. PouÏijte to, ãemu jste se nauãili v této ãinnosti – vyberte si

jednu z níÏe uveden˘ch vût a napi‰te, co byste fiekli tomu,

kdo namítne toto: 

• „KdyÏ hfie‰í‰, je snadné dosáhnout odpu‰tûní a vyhnout se

následkÛm hfiíchu.“ 

• „BÛh miluje kaÏdého, a tak den soudu nebude tak hrozn˘.“ 

• „Nikdo není dokonal˘, a já jsem lep‰í neÏ spousta lidí,

které znám. Proã se bát nûjakého soudu? Zbyteãnû to

kazí zábavu.“ 

• „NezáleÏí na tom, co dûlá‰, jen kdyÏ tím neubliÏuje‰

druh˘m.“ 

V tûchto posledních dvou kapitolách knihy Zjevení ãteme o
tom, co Jan vidûl ohlednû budoucnosti této zemû poté, co se
po miléniu stane celestiálním svûtem pro ty, ktefií na ní

Zjevení 21–22
Zemû se stává 

celestiálním svûtem

B

budou Ïít. Také nám zanechal své svûdectví, Ïe to, co vidûl,
je pravdivé. KdyÏ ãtete o tom, co Jan napsal o celestiálním
království a o tom, jak nádhern˘ bude Ïivot v nûm, pfiem˘‰-
lejte o tom, co je zapotfiebí k tomu, abychom v celestiálním
království mohli pfieb˘vat. Stojí dosaÏení takové slávy za to,
abychom tyto poÏadavky splnili? 

President Brigham Young nám dal nûkolik námûtÛ k pfie-
m˘‰lení o tom, o ãem se pí‰e ve Zjevení 21–22, kdyÏ fiekl:
„Hovofiíme o sv˘ch zkou‰kách a trápeních v tomto vezdej‰ím
Ïivotû; ale pfiedpokládejte, Ïe byste se mohli spatfiit za tisíce
a miliony let poté, co jste prokázali vûrnost svému náboÏen-
ství bûhem nûkolika krátk˘ch let v tomto ãase a co jste získali
své vûãné spasení a korunu slávy v pfiítomnosti Boha; potom
se podívejte zpátky na svÛj vezdej‰í Ïivot a pohleìte na
ztráty, kfiíÏe a zklamání, zármutky..., budete nuceni zvolat:
,Co na tom v‰em záleÏí? Tyto vûci byly pouze chvilkové, a
my jsme nyní zde. Byli jsme vûrni bûhem nûkolika okamÏikÛ
na‰í smrtelnosti a nyní se tû‰íme vûãnému Ïivotu a slávû,
s mocí ãinit pokrok ve ve‰kerém neohraniãeném poznání a
skrze nespoãetná stadia pokroku, a tû‰íme se úsmûvÛm a
pfiízni na‰eho Otce a Boha a JeÏí‰e Krista.‘“ (Uãení presid-

entÛ Církve – Brigham Young, 178.) 

Porozumûní písmÛm

Zjevení 21

Zjevení 21:2 – Jeruzalém nov˘
Nov˘ Jeruzalém, o kterém se pí‰e ve Zjevení 21, není oním

mûstem, které má b˘t vybudováno na americkém kontinentû

v posledních dnech a o nûmÏ se mluví v souvislosti s druh˘m

pfiíchodem JeÏí‰e Krista (viz âlánky víry 1:10). Zde to oznaãuje

celestiální království. 

Zjevení 21:11–25 – Popis mûsta BoÏího
Kdybyste si dali tu práci a spoãítali rozmûry mûsta BoÏího, které

zde Jan popsal, pochopili byste, Ïe popisoval mûsto, které je vût‰í

neÏ cokoli, co kdy ãlovûk vybudoval. Mimoto zmínka o draho-

cenn˘ch kovech a kamenech pfiedstavuje krásu, kterou nelze

slovy popsat. Tou nejnádhernûj‰í skuteãností je v‰ak pfiítomnost

samotného Boha, díky níÏ jiÏ není potfieba chrámu, ãi dokonce

ani svûtla (viz v. 22–23). 

Zjevení 22

Zjevení 22:2, 14 – Dfievo (strom) Ïivota
Po pádu Adama a Evy byla cesta ke stromu Ïivota uzavfiena, aby

mûli ãas ãinit pokání, aby mohli b˘t zkou‰eni a aby se ve v‰ech

ohledech mohli pfiipravit na pfiijetí tohoto velikého poÏehnání

(viz Alma 12:22–26; 42:2–5; MojÏí‰ 4:31). Jan vidûl, Ïe ovoce stro-

mu Ïivota bylo dostupné v‰em, ktefií pfieb˘vali v celestiálním

svûtû. Dostupnost stromu Ïivota ukazuje, Ïe ve‰keré následky

pádu jsou v tomto království pfiekonány. 

Niãeho zlofieãeného jiÏ více
nebude (v. 3) – T˘ká se dÛsl-

edkÛ pádu Adama a Evy

Kofien a rod DavidÛv (v. 16) –

Potomek DavidÛv a právoplat-

n˘ král Izraele; JeÏí‰ Kristus

OsvûdãujiÈ (v. 18) – Svûdãím

âtverhrané jest (v. 16) – Je ve

tvaru ãtverce 
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Zjevení 22:17 – „Poì“ 
Jak je uvedeno v úvodu k této knize (viz str. 158–159), hlavním

úãelem knihy Zjevení je vyzvat nás, abychom pfii‰li ke Kristu.

Závûreãná kniha – a zvlá‰tû Zjevení 22:17 – tuto v˘zvu opût zd-

ÛrazÀuje. 

Zjevení 22:18–19 – Nepfiidávejte k tûmto vûcem ani
od nich neubírejte
Nûktefií lidé pouÏívají Zjevení 22:18–19 k obhajobû názoru, Ïe

po Bibli nemÛÏe b˘t Ïádné dal‰í zjevení nebo písmo, protoÏe

by to znamenalo, Ïe bychom k Bibli nûco pfiidali. Tímto se

snaÏí zpochybnit Knihu Mormonovu, Nauku a smlouvy

a Drahocennou perlu. 

MojÏí‰ v‰ak napsal totéÏ o sv˘ch knihách (viz Deuteronomium

4:2). Pokud by se MojÏí‰ova slova vyloÏila tak, jak nûktefií vyklá-

dají slova Janova, pak bychom po prvních pûti knihách nemûli

jiÏ Ïádnou Bibli. Jan – podobnû jako MojÏí‰ – mluvil pouze o

tom, co mu BÛh nafiídil napsat – o knize Zjevení. 

Kdokoli mÛÏe zjistit pravdivost novodob˘ch zjevení a písem

posledních dnÛ, kdyÏ se zeptá Boha, zda jsou pravdivá (viz

Matou‰ 7:7–11; Jakub 1:4–5). 

Studium písem
Pfii studiu Zjevení 21–22 proveìte dvû z níÏe uveden˘ch 

ãinností (A–D). 

Nakreslete plakát

Vyberte si ze Zjevení 21–22 nûjak˘ ver‰, kter˘ by podle vás mohl

b˘t dobr˘m námûtem pro plakát a kter˘ by vám pfiipomínal, Ïe

máte zÛstat vûrni Pánu a Jeho uãení. Vysvûtlete, proã vás tento

ver‰ inspiruje, a v malém mûfiítku navrhnûte, jak by mûl podle

vás plakát vypadat. 

Kdo jsou tito lidé? 

1. Pfieãtûte si Zjevení 7:9, 13–17 a porovnejte ho se Zjevením

21:1–4 a napi‰te, kdo jsou obyvatelé onoho svatého mûsta,

které Jan vidûl. (Také si mÛÏete pfieãíst Zjevení 22:11–14.) 

2. Kdo podle Zjevení 21:8 a 22:15 ve svatém mûstû pfieb˘vat

nebude? (SnaÏte se porozumût v˘znamu v‰ech slov, která

jsou uvedena v tûchto ver‰ích.) 

B

A

Co na vás nejvíce zapÛsobilo? 

KdyÏ star‰í Bruce R. McConkie mluvil o knize Zjevení, fiekl:

„Nikde jinde v písmech, která jsou nyní mezi lidmi, nelze najít

tak pfiesné a pfiesvûdãivé vysvûtlení, proã musíme pfiekonat svût,

a jaká z toho plynou poÏehnání. … To, o ãem se pí‰e v tomto

inspirovaném díle, je vskutku jednou z nejmocnûj‰ích pobídek

k osobní spravedlivosti, kterou lze nyní ve svat˘ch písmech najít.“

(„Understanding the Book of Revelation“, Ensign, Sept. 1975, 89.)

Abyste podpofiili to, co fiekl star‰í McConkie, napi‰te si pár slov

alespoÀ o dvou nebo o více vûcech, které na vás nejvíce zapÛs-

obily, kdyÏ jste ãetli knihu Zjevení, a které vás inspirují a moti-

vují ke spravedlivému Ïivotu. 

„PfiijdiÏ tedy, Pane JeÏí‰i“ 

Pfieãtûte si Zjevení 22:20. Pfiem˘‰lejte o tom, ãemu jste se nauãili

bûhem studia Nového zákona, a napi‰te své svûdectví o JeÏí‰ovi.

Také uveìte, proã byste se pfiipojili k Janovû modlitbû, aby JeÏí‰

pfii‰el. 

D

C

MÛÏete vstoupit, pokud
You have kept the covenants

which you have entered into with
the Lord and are made spotless and

pure before the Lord.
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