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1

Svûdectví o Kristu
Star˘ zákon, stejnû jako v‰echna písma, je svûdectvím o tom, Ïe
BÛh Ïije, Ïe JeÏí‰ Kristus je Spasitelem v‰ech lidí a Ïe je musíme
uctívat a Ïít podle jejich uãení, abychom získali pokoj v tomto
Ïivotû a vûãn˘ Ïivot po smrti. 

President Spencer W. Kimball fiekl: „JeÏí‰ Kristus byl Bohem
Starého zákona, a byl to On, kdo [hovofiil] s Abrahamem a
MojÏí‰em. Byl to On, kdo inspiroval Izaiá‰e a Jeremiá‰e, byl to
On, kdo skrze tyto vyvolené muÏe pfiedpovûdûl budoucí události“
(Conference Report, Apr. 1977, 113; nebo Ensign, May 1977, 76). 

JeÏí‰ se po svém vzkfií‰ení ukázal dvûma muÏÛm kráãejícím
z Jeruzaléma do Emaus. Citoval proroctví Starého zákona o sobû,
která muÏe naplnila Duchem a zpÛsobila, Ïe jejich srdce zahofielo
svûdectvím (viz Luká‰ 24:13–32). Pfii svém studiu Starého zákona
hledejte pravdy, které vás mohou více pouãit o JeÏí‰i Kristu a o
tom, jak uplatÀovat jeho evangelium ve svém Ïivotû. Jako souãást
svého studia si povedete se‰it, do kterého si budete zapisovat to,
ãemu jste porozumûli, a také úkoly. V se‰itû si mÛÏete vyhradit
zvlá‰tní místo pro to, ãemu jste se nauãili a co konkrétnû uãí nebo
svûdãí o Kristu. RovnûÏ mÛÏete zjistit, Ïe máte srdce plné svû-
dectví o JeÏí‰i Kristu, kdyÏ ho budete hledat ve Starém zákonû. 

Události zaznamenané ve Starém zákonû
Star˘ zákon zaãíná stvofiením Adama a Evy, prvního muÏe a
první Ïeny. Potom struãnû zaznamenává Ïivot potomkÛ Adama
a Evy aÏ do ãasÛ Noéma, kdy potopa zniãila v‰echny lidi a zví-
fiata, kromû Noéma, jeho rodiny a zvífiat v korábu. Po vylíãení
Noémova Ïivota Star˘ zákon struãnû zaznamenává události
vedoucí k Ïivotu Abrahama, kter˘ uzavfiel smlouvy (posvátné
sliby) s Bohem a obdrÏel od Boha zvlá‰tní zaslíbení t˘kající se
svého potomstva. Zaslíbení, která BÛh dal Abrahamovi, se
naz˘vají „Abrahamova smlouva“ (viz PrÛvodce k písmÛm, heslo
„Abrahamova smlouva“). Abrahamova smlouva pokraãovala
s Abrahamov˘m synem Izákem a vnukem Jákobem, kterého
Pán pfiejmenoval na Izraele. Star˘ zákon poté zaznamenává, jak
BÛh jednal se sv˘m lidem smlouvy, s potomky Jákoba, ktefií se
naz˘vají „dÛm Izraele“ nebo „dûti Izraele“. 

Pfiehled Starého zákona – Obsah
Podívejte se na „Pofiádek knih Starého zákona“ na zaãátku své
Bible. KdyÏ byl Star˘ zákon sestavován, knihy nebyly vÏdy fiazeny
v chronologickém pofiádku. Bylo by dobré oznaãit si obsah tak,
abyste mohli mít na pamûti rÛzné druhy spisÛ ve Starém zákonû.
Napfiíklad si pfiipi‰te ve svém obsahu Starého zákona tato ãtyfii
oznaãení vedle knih, kter˘ch se t˘kají. 

1. Zákon. O knihách od Genesis po Deuteronomium se ãasto
hovofií jako o „zákonu“. ProtoÏe je sepsal MojÏí‰, naz˘vají se
nûkdy „pût knih MojÏí‰ov˘ch“. Genesis zaãíná stvofiením svûta
a Adama a Evy a Deuteronomium konãí na konci MojÏí‰ova
Ïivota. Tûchto pût knih pojednává o smlouvách, které BÛh
uzavfiel s ãlovûkem, a o pfiikázáních, podle nichÏ musejí lidé
v rámci své ãásti smlouvy Ïít. 

2. Dûjiny. Knihy od Jozue po Ester zachycují dal‰í dûjiny dûtí
Izraele a pokr˘vají dobu ‰esti set let po MojÏí‰ovi. Tyto knihy
se obvykle naz˘vají „dûjiny“. Obecnû jsou sefiazeny v chrono-
logickém pofiádku, av‰ak 1. a 2. Paralipomenon jsou v podstatû
druhou verzí dûjin nacházejících se v 1. a 2. Královské, kterou
zapsal jin˘ autor. 

3. Poezie. Knihy od Joba po Kazatele jsou naplnûny uãením a
zjeveními zapsan˘mi v poetické formû, a tak je tato ãást písem
známa jako „poezie“. V této poetické ãásti se také nachází
PíseÀ ·alomounova, aãkoli to podle proroka Josepha Smitha
není inspirovan˘ spis (viz PrÛvodce k písmÛm, heslo „PíseÀ
·alomounova“). Kniha ÎalmÛ obsahuje texty tehdej‰í posvátné
hudby. 

4. Proroci. Knihy od Izaiá‰e po Malachiá‰e obsahují uãení rÛzn˘ch
prorokÛ bûhem doby, kdy mûly dûti Izraele krále. Nejsou
v historickém pofiadí. DÛvod, proã jsou ve svém souãasném
sledu, neznáme. 

Jak získat co nejvût‰í prospûch ze studia
Starého zákona
Pfiíbûhy Starého zákona patfií mezi nejznámûj‰í v historii.
Kdybychom je neznali, mnohé z Nového zákona, Knihy
Mormonovy a Nauky a smluv by nám nedávalo ten prav˘ smysl.
My musíme ale udûlat nûco víc neÏ se jen seznámit s tûmito
pfiíbûhy. Musíme se z nich uãit pravé nauce a tuto nauku musíme
uplatÀovat ve svém Ïivotû. 

AÏ budete pilnû studovat Star˘ zákon, proÏijete chvíle, kdy se
Duch dotkne va‰eho srdce a pomÛÏe vám b˘t podobnûj‰ími
Kristu. Po tisíce let pomáhá Star˘ zákon lidem s vírou následovat
plán Nebeského Otce. 

Jak pouÏívat tuto pfiíruãku
Tato pfiíruãka, jak jiÏ její název napovídá, je prÛvodcem pfii va‰em
studiu písem. Tato pfiíruãka poskytuje pomoc tûmito zpÛsoby. 

Porozumûní písmÛm
Genesis 15

Genesis 15:6 – Pomoc z Pfiekladu Josepha Smitha
PrÛvodce k písmÛm, oddíl V˘bûr z pfiekladu Bible od Josepha
Smith, je uÏiteãn˘m doplÀkem ke Genesis 15. 

Genesis 15:9–17 – Co ãinil Abraham v tûchto
ver‰ích? 
Tyto ver‰e v Genesis 15 popisují zvyk ze starého Stfiedního
v˘chodu uzavírat neboli „roztínat“ smlouvu. Poté, co jedinec
uzavfiel smlouvu, rozsekl zvífie (nebo zvífiata) vedví, pro‰el mezi
obûma kusy, jako kdyby fiíkal: „NedodrÏím-li svou smlouvu,
mohu dopadnout jako toto zvífie.“ V tomto pfiípadû pfiedstavovala
hofiící pochodeÀ Pánovu pfiítomnost a Abrahama ujistila, Ïe Pán
svou smlouvu splní. 

Studium písem

Vysvûtlete symboliku

Zv˘raznûte si v Genesis 15:1 slova, která popisují, ãím Pán bude,
jak sám fiekl, pro Abrama. Napi‰te o tom, jak je Pán tímtéÏ pro ty,
ktefií s ním uzavírají smlouvy a dodrÏují je. 

Dokonãete tyto vûty

1. Abraham mûl obavy, Ïe… (viz v. 3, 7–8) 

2. Pán opûtovnû Abrahama ujistil tím, Ïe… (viz v. 1, 17) 

B

A

Schovanec mÛj (v. 3) –
Nûkdo, kdo se narodil jedno-
mu z m˘ch sluÏebníkÛ

MÛj dûdic (v. 3) – Ten, kdo
obdrÏí mÛj majetek, aÏ zemfiu

Îivot (v. 4) – Tûlo

Po ãem (v. 8) – Jak

Jalovice (v. 9) – Mladá kráva

Zroztínal je na poly (v. 10) –
Rozsekal je na pÛlky

PÛjde‰ k otcÛm sv˘m (v. 15)
– Zemfie‰

Nepravost (v. 16) – Hfiích

V Genesis 15 ãteme o Abrahamov˘ch pochybnostech a oba-
vách. V Genesis 16 se dozvídáme trochu o tom, jak se mohla
cítit Sára. Pán pfiikázal Sáfie, aby dala Abrahamovi za man-
Ïelku Agar, a Abrahamovi pfiikázal, aby si Agar vzal za
manÏelku (viz NaS 132:34–35). Aãkoli to, co Sára pro
Abrahama uãinila, bylo asi obtíÏné, dokazovalo to, jak dych-
tila b˘t poslu‰ná Pána a plnit jeho smlouvy. Pfii ãetbû této
kapitoly pfiem˘‰lejte o tom, jak se v prÛbûhu tohoto struãného
pfiíbûhu asi cítila Agar. 

Porozumûní písmÛm
Genesis 16

Studium písem

Uvûdomûní si BoÏí lásky

Agar uprostfied obtíÏné zkou‰ky poznala to, co mÛÏe pomáhat
pfiekonat zkou‰ky kaÏdému z nás. V Genesis 16 vidíme BoÏí
lásku k Agar a to, jak Agar jeho lásku pfiijala. Zapi‰te si, co vás
na tom zaujalo nejvíce. 

V Genesis 17 BÛh opût poÏehnal Abrahamovi a dal mu
dal‰í zaslíbení t˘kající se poÏehnání, která obdrÏí on a jeho
potomstvo. Pán, stejnû jako to ãiní s námi, dával Abrahamovi
zaslíbení a poÏehnání krok za krokem, pokaÏdé o trochu více.
V‰echna zaslíbení, poÏehnání a smlouvy dané Abrahamovi
se spoleãnû naz˘vají „Abrahamova smlouva“. Star‰í Russell
M. Nelson shrnul zaslíbení Abrahamovy smlouvy a fiekl: 

Genesis 17

Abrahamova smlouva

A

Dûvka (v. 1) – SluÏebnice

Zavfiel Ïivot mÛj (v. 2) –
Zabránil mi mít dûti

Poãala (v. 4–5) – Otûhotnûla

Paní (v. 4, 8) – Îena, která
vlastní sluÏebnici

V lÛno tvé (v. 5) – Tobû

Zlehãila (v. 5) – PfiehlíÏela,
nesná‰ela

Studnice (v. 7) – Pramen

Pokofi se pod ruku její (v. 9)
– Pokofi se a dûlej, co fiíká 

Genesis 16

Abraham si bere Agar

24
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Nûkolik vûcí, které byste mûli vûdût o Starém zákonû
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Úvod
Pod obrázkem svitku najdete úvod ke kapitolám
z písem, jeÏ máte za úkol si pfieãíst, a vysvûtlení

kapitol, jejichÏ ãetbu zadánu nemáte. Oddíl „Úvod“ obsahuje
tyto informace: 

• Historické pozadí

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

• Otázky k zamy‰lení pfied ãetbou nebo bûhem ní, které vám
pomohou soustfiedit 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. Tento
komentáfi ãasto obsahuje prohlá‰ení generálních autorit. 

Studium písem
Oddíl „Studium písem“ obsahuje otázky a ãinnosti,
které vám pomohou objevit zásady evangelia, které

se nacházejí v písmech, pfiem˘‰let o nich a uplatÀovat je.
K vypracování zadan˘ch úkolÛ budete pouÏívat se‰it nebo
zvlá‰tní papír, protoÏe v této pfiíruãce není místo pro zápisy. 

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 návyky uvedené v ãásti „Pfied ãetbou“
(viz str. 5). 

• Pfieãtûte si zadané kapitoly. Pfii ãetbû vyuÏívejte informace
uvedené v pfiíslu‰ném oddíle „Porozumûní písmÛm“.
VyuÏívejte studijní návyky uvedené v ãásti „Bûhem ãetby“
(viz str. 5). Do se‰itu nebo na list papíru si zapisujte poznám-
ky 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
o Starém zákonu více, splÀte v‰echny ãinnosti. 

Semináfi: forma domácího studia
Studujete-li semináfi formou domácího studia, následující rozvrh
ãetby ukazuje, co si máte kaÏd˘ t˘den semináfie pfieãíst. Mûjte na
pamûti, Ïe semináfi je kaÏdodenní náboÏensk˘ vzdûlávací pro-
gram, Ïe ãtení zadan˘ch písem doprovázené modlitbou má b˘t

C

B

A
kaÏdodenní ãinností a Ïe budete muset pracovat na sv˘ch úko-
lech ze semináfie kaÏd˘ ‰kolní den, i kdyÏ nebudete kaÏd˘ den
semináfi 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 t˘dnu pfieãíst a jaké úkoly máte splnit. âetba písem a
pouÏívání této pfiíruãky 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 otázky, na které jste
v daném t˘dnu odpovûdûli. Uãitel si je pfieãte, vyjádfií se k nim
a se‰it vám vrátí. Mohli byste se rozhodnout, Ïe si povedete
poznámky ve dvou se‰itech a Ïe je budete pouÏívat ob t˘den.
Nebo byste mohli pouÏívat krouÏkov˘ blok a pfiedávat z nûho
ty stránky, které se t˘kají va‰eho studia v daném t˘dnu. AÏ vám
je uãitel vrátí, zafiadíte je zpût do bloku. 

Semináfi: forma denního studia
Studujete-li semináfi formou denního studia, budete tohoto stu-
dijního prÛvodce pouÏívat podle pokynÛ svého uãitele. 

Studium písem
Tato pfiíruãka vám bude pomáhat ãíst, studovat a pochopit písma.
JelikoÏ budete vût‰inu svého studijního ãasu vûnovat ãetbû písem
a pfiem˘‰lení o nich, je zde zafiazen tento oddíl, aby vám pomohl
získat ze studia vût‰í prospûch. 

KdyÏ byl star‰í Howard W. Hunter ãlenem Kvora dvanácti
apo‰tolÛ, poskytl ãlenÛm Církve ohlednû studia písem cennou
radu, která je shrnuta níÏe. Jeho my‰lenky si mÛÏete napsat na
kartiãku 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 je skvûl˘ v˘sledek a i patnáct minut mÛÏe b˘t velmi
prospû‰n˘ch. 

• Mûjte studijní plán. (Viz Conference Report, Oct. 1979, 91–93;
nebo Ensign, Nov. 1979, 64–65.) 

KdyÏ se fiídíte tûmito radami, mohou vám je‰tû dal‰í dvû vûci
prospût pfii studiu písem – studijní pomÛcky, které jsou v troj-
kombinaci, a pouÏívání dobr˘ch studijních návykÛ. 
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Rozpis ãetby Starého zákona
Dny, kdy jsem ãetl(a) Zadané kapitoly, které jsem 
deset minut nebo déle pfieãetl(a) tento t˘den

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

PO ÚT ST âT PÁ SO NE T˘den 2 Abraham 3:22–28   MojÏí‰ 1   2   3   4

PO ÚT ST âT PÁ SO NE T˘den 3 MojÏí‰ 5   6   7

PO ÚT ST âT PÁ SO NE T˘den 4 MojÏí‰ 8   Genesis 6:14–22   7   8   9:1–17   11:1–9

PO ÚT ST âT PÁ SO NE T˘den 5 Abraham 1   2   Genesis 13   14:13–24   15   16   17

PO ÚT ST âT PÁ SO NE T˘den 6 Genesis 18   21:1–21   22   23 (ãinnost) 

PO ÚT ST âT PÁ SO NE T˘den 7 Genesis 24   25:19–34   27   28   29   30:1–24   32   33

PO ÚT ST âT PÁ SO NE T˘den 8 Genesis 35   37   39   40   41

PO ÚT ST âT PÁ SO NE T˘den 9 Genesis 42   43   44   45   46   49   50   PJS, Genesis 50:24–38

PO ÚT ST âT PÁ SO NE T˘den 10 Exodus 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

PO ÚT ST âT PÁ SO NE T˘den 11 Exodus 12   13   14   15:22–27   16   17

PO ÚT ST âT PÁ SO NE T˘den 12 Exodus 18   19   20–24

PO ÚT ST âT PÁ SO NE T˘den 13 âinnosti pro Exodus 25–27, 30   28   29   32   33   34

PO ÚT ST âT PÁ SO NE T˘den 14 Leviticus 1   10   11   14   16   19   26

PO ÚT ST âT PÁ SO NE T˘den 15 Numeri 6   9   11   12   13   14   16   21:4–9   22   23   24   27:12–23

PO ÚT ST âT PÁ SO NE T˘den 16 Deuteronomium 4   6   7:1–6   8   10:10–22   26   28   30   32

PO ÚT ST âT PÁ SO NE T˘den 17 Jozue 1   2   3   4   5:10–15   6   7   10   23   24

PO ÚT ST âT PÁ SO NE T˘den 18 SoudcÛ 6   7   8   13   14   15   16   Rut 1   2   3   4

PO ÚT ST âT PÁ SO NE T˘den 19 1. Samuelova 1   2   3   7   8   9   10

PO ÚT ST âT PÁ SO NE T˘den 20 1. Samuelova 13   15   16   17   24   26

PO ÚT ST âT PÁ SO NE T˘den 21 2. Samuelova 7   9   11   12   13   14

PO ÚT ST âT PÁ SO NE T˘den 22 1. Královská 3   8   9:1–9   11   12   17   18   19

PO ÚT ST âT PÁ SO NE T˘den 23 2. Královská 2   4   5   6   17   18   19   22   23

PO ÚT ST âT PÁ SO NE T˘den 24 Úryvky z 1. a 2. Paralipomenon   2. Paralipomenon 15   20   Ezdrá‰ 9   10   Nehemiá‰ 1   6   8

PO ÚT ST âT PÁ SO NE T˘den 25 Ester 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Job 1   2   3   38   42

PO ÚT ST âT PÁ SO NE T˘den 26 Îalmy 22   23   24   Vybrané ver‰e ze ÎalmÛ a Pfiísloví   Kazatel 1   2   4   5   12

PO ÚT ST âT PÁ SO NE T˘den 27 Izaiá‰ 1   2   4   5   11   14

PO ÚT ST âT PÁ SO NE T˘den 28 Izaiá‰ 24   29   30:15–21   33:14–17   40   42:1–7   47:5–10

PO ÚT ST âT PÁ SO NE T˘den 29 Izaiá‰ 48   49   50   53   55   58   61:1–3   63:1–9   65:17–25

PO ÚT ST âT PÁ SO NE T˘den 30 Jeremiá‰ 1   7   9:23–24   16   17:5–8, 19–27   23   29:11–14

PO ÚT ST âT PÁ SO NE T˘den 31 Jeremiá‰ 30   31   33:15–18   52   Pláã 1   5   Ezechiel 2   3

PO ÚT ST âT PÁ SO NE T˘den 32 Ezechiel 11:16–20   18   20:33–44   33   34   37

PO ÚT ST âT PÁ SO NE T˘den 33 Daniel 1   2   3   6

PO ÚT ST âT PÁ SO NE T˘den 34 Ozeá‰ 1   2   3   13:9–14   Joel 2   Amos 3   4   5:4–6, 14–15   8:11–12   Abdiá‰ 1:21

PO ÚT ST âT PÁ SO NE T˘den 35 Joná‰ 1   2   3   4:1–11   Micheá‰ 3   5:2   6:7–8   Abakuk 3:17–18   Sofoniá‰ 3   Aggeus 1

PO ÚT ST âT PÁ SO NE T˘den 36 Zachariá‰ 9:9   10   11:12–13   12:10   13:6   14   Malachiá‰ 3   4
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Studijní pomÛcky v trojkombinaci

KfiíÏové odkazy
KfiíÏov˘ odkaz je odkaz na ver‰ z písem,
kter˘ vás dovede k dal‰ím informacím
a pohledÛm na téma, které studujete.

Pfieãtûte si napfiíklad 1. Nefiho 3:7 a
pov‰imnûte si poznámky pod ãarou 7a.
Vyhledejte a pfieãtûte si ver‰e v písmech
uvedené v poznámce pod ãarou a
potom se zamyslete nad tím, jak vám
tyto ver‰e pomohly porozumût tomu,
jak spolu souvisejí víra a poslu‰nost. 

Odkazy na PrÛvodce k písmÛm
PrÛvodce k písmÛm (PP) obsahu-
je abecední seznam mnoha slov
a námûtÛ s odkazy na ver‰e ze
v‰ech ãtyfi standardních dûl
Církve. Uvádí definice a
vysvûtlení mnoha biblick˘ch
jmen a pojmÛ. 

Pfieãtûte si napfiíklad Nauku a
smlouvy 45:39. Pfii ãetbû vás
moÏná zarazí slovo bojí ve
v˘razu „ten, kdo se mne bojí“.
Znamená to, Ïe Pán chce, aby-
chom se Ho báli? Pov‰imnûte
si poznámky pod ãarou, která
vás odkazuje na PrÛvodce k pís-
mÛm a na témata „Báti se,
bázeÀ, strach - BázeÀ BoÏí“

a „Poslouchati, poslu‰nost, poslu‰n˘“. Najdûte nûjak˘ odkaz
na písma, kter˘ jasnû fiíká, Ïe musíme projevovat Pánovi úctu.
Podívejte se do PrÛvodce k písmÛm na heslo „Báti se, bázeÀ,
strach“ (str. 10) a najdûte dal‰í vysvûtlení pro dvû rÛzná pouÏití
slova bázeÀ v písmech.

Pomoc se slovy a v˘razy
Nûkterá slova a v˘razy jsou oznaãeny níÏe uveden˘mi znaãkami:

• HEB: Alternativní (náhradní) pfieklad z hebrej‰tiny (pÛvodního
jazyka Starého zákona). 

• ¤EC: Alternativní (náhradní) pfieklad z fieãtiny (pÛvodního
jazyka Nového zákona). 

• TJ: Vysvûtlení idiomÛ (slov nebo v˘razÛ pouÏívan˘ch kon-
krétním zpÛsobem v dobû, kdy byla písma napsána, které se
dnes ale obvykle nepouÏívají) a obtíÏn˘ch konstrukcí. 

• NEBOLI: Objasnûní v˘znamu archaick˘ch (star˘ch) v˘razÛ.

Jak vám v˘znam hebrejského slova „chaza“ v 2. Nefim 12:1
pomáhá pochopit, jak mohl Izaiá‰ „vidût“ slovo?

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
uãinil v Bibli mnoho dÛleÏit˘ch zmûn na místech, která neby-
la pfieloÏena správnû (viz âlánky víry 1:8). Tyto zmûny naz˘-
váme „Pfieklad Josepha Smitha“. Tento pfieklad se oznaãuje
zkratkou „PJS“. Nûkteré zmûny, které Joseph Smith uãinil, se
nacházejí ve „V˘bûru z pfiekladu Bible od Josepha Smitha“
v PrÛvodci k písmÛm na stranû 203.

Pfieãtûte si Matou‰e 4:1-6.
Jakou dÛleÏitou pomÛcku
poskytuje Pfieklad Josepha
Smitha pro tyto ve‰e? (Viz
PrÛvodce k písmÛm, str. 210.) 

Rejstfiík místopisn˘ch názvÛ a mapy
Rejstfiík místopisn˘ch názvÛ a mapy, které se nacházejí v PrÛvodci
k písmÛm, jsou uÏiteãné pro vyhledávání míst, o nichÏ se hovofií
v písmech. 

Záhlaví kapitol, záhlaví oddílÛ a shrnutí ver‰Û
Záhlaví kapitol a oddílÛ a shrnutí ver‰Û poskytují rÛzná vysvût-
lení nebo 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 ve vydání písem Svat˘ch
posledních dnÛ jsou jako knihovniãka pfiíruãek – v‰e je na jed-
nom místû! 
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Studijní návyky
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 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 rozumíme, kdyÏ
máme spoleãenství s Duchem. Ve Starém zákonû ãteme o knûzi
Ezdrá‰ovi, kter˘ si „uloÏil v srdci svém, aby zpytoval zákon
HospodinÛv“ (Ezdrá‰ 7:10). PokaÏdé, kdyÏ se chystáte ãíst písma,
pfiipravte své srdce modlitbou. 

Získejte informace o pozadí
Porozumûní historickému pozadí písem vám pomÛÏe hloubûji
pochopit to, co ãtete. PrÛvodce k písmÛm poskytuje informace o
historickém pozadí a struãn˘ pfiehled obsahu a hlavních témat
kaÏdé knihy. Záhlaví oddílÛ v Nauce a smlouvách poskytují
struãné vysvûtlení historického pozadí zjevení. Tento studijní
prÛvodce také uvádí urãité pozadí pro mnoho kapitol v písmech.
Budete-li mít ãas, mÛÏete rovnûÏ ãerpat z dal‰ích knih a pfiíruãek
schválen˘ch Církví, které osvûtlují pozadí ver‰Û, jeÏ ãtete. 

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
hledejte odpovûdi na své otázky. Mûjte na pamûti, Ïe mÛÏete
rovnûÏ pouÏít studijní pomÛcky v trojkombinaci nebo hledat
odpovûdi v církevních pfiíruãkách a publikacích. 

âtûte záhlaví kapitol
Záhlaví kapitol jednodu‰e shrnuje hlavní my‰lenky kapitoly.
Pfieãtení záhlaví kapitoly pfied zahájením ãetby kapitoly není
pouze dobr˘m studijním návykem, ale také vám pomÛÏe pfii-
pravit se na kladení otázek a hledání odpovûdí bûhem ãetby. 

Bûhem ãetby
Neobávejte se zastavit se
Hrudky zlata zpravidla jen tak neleÏí na zemi – musíte je vydo-
lovat nebo vyr˘Ïovat. Va‰e studium písem bude mnohem cennûj‰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 kterém si myslíte,
Ïe je jiÏ znáte, vám mÛÏe nûkdy poskytnout hlub‰í pochopení.
Oddíl „Porozumûní písmÛm“ této pfiíruãky vám pomÛÏe
pochopit fiadu obtíÏn˘ch slov a spojení. 

Buìte si vûdomi toho, Ïe Pán nûkdy inspiroval své proroky, aby
do sv˘ch spisÛ zahrnuli vysvûtlení, která nám pomáhají poznat
v˘znam slov a spojení. Pfieãtûte si napfiíklad Mosiá‰e 3:19 a
poloÏte si otázku, co znamená stát se takov˘m jako dítû. 

PouÏívejte studijní pomÛcky v trojkombinaci
Viz oddíl „Studijní pomÛcky v trojkombinaci“ na stranû 4. 

Vztahujte písma na sebe
PouÏívejte své vlastní jméno ve ver‰i, pomÛÏe vám to k tomu,
Ïe se uãení písem stane pro vás osobnûj‰ím. KdyÏ napfiíklad
v MojÏí‰ovi 1:39 nahradíte „ãlovûka“ sv˘m vlastním jménem,
jak se tento ver‰ zmûní? 

Pfiedstavujte si
Pfiedstavujte si v mysli, co se odehrává. Napfiíklad pfii ãtení
Genesis 37 si pfiedstavujte, jaké byste mûli 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 navrhuje.
Vûnujte urãit˘ ãas zapsání pocitÛ, které jste mûli, kdyÏ jste si
pfiedstavovali to, k ãemu tyto ver‰e nabádají. 

Hledejte spojovací v˘razy
Mezi spojovací v˘razy patfií a, ale, protoÏe, tudíÏ a nicménû. Pfii
ãtení tûchto slov si pov‰imnûte, jak vám pomáhají porozumût
dvûma ãi více my‰lenkám. Nûkdy ukazují, jak jsou dvû nebo
více vûcí podobné nebo odli‰né.  

Napfiíklad, pfiem˘‰líte-li o tom, co naznaãují slova pro a protoÏe
v Nauce a smlouvách 84:54-55, mÛÏete se nauãit dÛleÏité prav-
dû o v˘znamu Knihy Mormonovy.  

Pro a protoÏe naznaãují vztah pfiíãi-
ny a následku mezi vírou Svat˘ch
a vdûãností za Knihu Mormonovu
a jejich schopností pfiijímat zjevení
a Pánova poÏehnání. 

Nyní si pfieãtûte Nauku a smlouvy 45:30–32 a pov‰imnûte si, jak
slovo ale ukazuje kontrast mezi stavem zlovoln˘ch a spravedli-
v˘ch v posledních dnech. 

ZdÛrazÀující slovo ale nás mÛÏe
ujistit, Ïe spravedliví budou u‰et-
fieni nûkter˘ch zniãení pfied dru-
h˘m pfiíchodem. 

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 vrátit a máme dále studovat Nefiova slova,
abychom zjistili, co je naukou Kristovou. 

Dal‰ím pfiíkladem hledání schémat je hledání prorokova vysvût-
lení pfiíãiny a následku tak, 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 schéma jestliÏe/potom, kdyÏ uãil dûti Izraelské o tom, co
se stane, budou-li poslu‰ní nebo naopak neposlu‰ní Pánov˘ch
pfiikázání. 
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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 Pán byl s Josephem. 

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 jasn˘m seznamem. Nalezení
dal‰ích seznamÛ mÛÏe vyÏadovat trochu více úsilí. Napfiíklad
z Nauky a smluv 68:25–31 vypi‰te seznam toho, co Pán vyÏaduje,
aby rodiãe uãili své dûti. 

Pokládejte si otázky
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
zanechávají, kdyÏ fieknou nûco jako „a tak vidíme“. 

Odpovídejte si na otázky poloÏené v písmech
Pán mnohokrát poloÏí 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 – obyãejnû
proto, Ïe si autor myslí, Ïe je zfiejmá. Nûkdy v‰ak pisatelé odpo-
vûì neuvádûjí, protoÏe poloÏená otázka mÛÏe vyÏadovat urãité
pfiem˘‰lení, a moÏná nelze odpovûdût okamÏitû. Pfieãtûte si
napfiíklad Marka 4:35–41 a odpovûzte na ãtyfii otázky v tûchto
ver‰ích, jako kdybyste tam byli. 

Hledejte pfiedobrazy a symbolické v˘znamy
Proroci ãasto pouÏívají symboly a metafory, aby s vût‰í mocí
sdûlili své poselství. Napfiíklad podobenství umoÏÀují sdûlit
poselství prostû, a zároveÀ tak, aby vyjádfiilo mnohem hlub‰í
v˘znam. Pfiíbûh v podobenství ãiní ponauãení zapamatovatel-
nûj‰ím a smysluplnûj‰ím. 

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, ve kterém vidûl
totéÏ, co jeho otec, spolu s v˘kladem symbolÛ v otcovû vidûní
(viz 1. Nefi 11–14). Nûkdy pomohou najít v˘klad kfiíÏové
odkazy v poznámkách pod ãarou. 

2. Pfiem˘‰lejte o charakteristick˘ch vlastnostech symbolu a o tom,
ãemu vás symbol mÛÏe nauãit. Alma pouÏil tuto radu, kdyÏ
svému synovi vysvûtloval, co to je Liahona (viz Alma 37:38–47).

3. Podívejte se, zda vás symbol neuãí nûco o Spasiteli. Pán fiekl
Adamovi, Ïe „v‰echny vûci [o Nûm] vydávají svûdectví“
(MojÏí‰ 6:63). Jak napfiíklad rÛzné prvky v pfiíbûhu o
Abrahamovû obûti jeho syna Izáka svûdãí o obûti JeÏí‰e Krista? 

Pi‰te
Mûjte u sebe papír nebo se‰it, abyste si mohli zapisovat my‰len-
ky, které si chcete zapamatovat, napfiíklad seznamy, to, co jste
hloubûji pochopili, nebo jaké pocity ve vás vyvolalo nûco z toho,
co jste ãetli. Abyste si tyto my‰lenky nebo to, co jste pochopili,
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. Nûktefií
lidé si zv˘razÀují ãi podtrhují dÛleÏitá slova a spojení, která
ver‰i dodávají zvlá‰tního v˘znamu. Dal‰ím zpÛsobem, jak si
vyznaãovat v písmech, je napsat si na okraj kfiíÏov˘ odkaz na
jin˘ ver‰. KdyÏ to udûláte u nûkolika ver‰Û pojednávajících o
stejném tématu, získáte tím fietûzec ver‰Û t˘kajících se konkrét-
ního tématu, kter˘ mÛÏete najít tím, Ïe vyhledáte kter˘koli ver‰
v tomto fietûzci. Oznaãování ver‰Û v písmech vám mÛÏe ãasto
pomoci rychleji najít dÛleÏité ver‰e. 

Po ãetbû
Pfiemítejte
Pfiemítat znamená o nûãem hluboce pfiem˘‰let, zvaÏovat to
v mysli, klást si otázky a vyhodnocovat to, co znáte, a to, ãemu
jste se nauãili. Písma toto nûkdy naz˘vají meditováním ãi „pfie-
my‰lováním“ (viz Jozue 1:8). V písmech existuje nûkolik dobr˘ch
pfiíkladÛ, kdy dÛleÏitá zjevení pfii‰la v dÛsledku pfiemítání, zej-
ména pfiemítání 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 na sebe vztahovali, 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 svou rodinu tak, Ïe
nûkteré zásady, kter˘m uãil Izaiá‰, uplatÀoval v jejich situaci.
Uãil své bratry, Ïe oni, stejnû jako dûti Izraele, zbloudili od Boha
– nikoli BÛh od nich. Také je uãil, Ïe budou-li ãinit pokání, Pán
bude milosrdn˘ a odpustí jim (viz 1. Nefi 19:24; 21:14–16). Nefi
fiekl, Ïe vztahováním Izaiá‰ov˘ch slov na sebe a jeho bratry
mohla vzrÛstat jejich víra v JeÏí‰e Krista jako Vykupitele (viz
1. Nefi 19:23). 

âtûte opakovanû
KdyÏ ãteme nûjakou pasáÏ písem poprvé, je zfiejmé, Ïe se nena-
uãíme v‰emu. Opravdové pochopení písem ve skuteãnosti
vyÏaduje celoÏivotní studium. âasto zaãínáme v písmech vidût
schémata 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 nová uãení nebo klást si
jiné otázky. Pokud se pokusíte sv˘mi slovy napsat pfiíbûh nebo
jen jeden ãi dva ver‰e, moÏná vám to pomÛÏe zjistit, zda jste
porozumûli tomu, co ãtete, a moÏná vám to také pomÛÏe lépe
porozumût písmÛm. 

Pi‰te
Nûktefií lidé si vedou deník, do kterého si zapisují hlavní my‰-
lenku toho, co ãtou, jaké to v nich vyvolává pocity, nebo jak se
podle nich to, co ãtou, t˘ká jejich Ïivota. PouÏíváte-li tuto pfií-
ruãku pfii semináfii formou domácího studia, pro obdrÏení kre-
ditu se od vás vyÏaduje, abyste si vedli se‰it, do kterého si
budete dûlat poznámky. Tento se‰it vám poslouÏí jako deník
studia písem. 

Je také dobré hovofiit o tom, co ãtete, s druh˘mi. Zapsání pozná-
mek, které vám pfiipomenou, o ãem chcete hovofiit, a diskuse o
tom, ãemu jste se nauãili, vám pomÛÏe pochopit více z toho, co
ãtete, a pomÛÏe vám to zapamatovat si to. 
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UplatÀujte
Poznání, které získáváte z písem, nab˘vá skuteãné hodnoty
pouze tehdy, kdyÏ Ïijete podle toho, ãemu se uãíte. Vût‰í blíz-
kost Pánu a pocit pokoje, kter˘ dává On, pfiedstavují jenom
nûkterá poÏehnání, která pfiicházejí k tûm, ktefií Ïijí podle evan-
gelia. Kromû toho Pán fiekl, Ïe tûm, jiÏ Ïijí podle toho, ãemu se
uãí, bude dáno více, zatímco ti, jiÏ podle toho neÏijí, ztratí
poznání, které uÏ mají (viz Alma 12:9–11). 

„Hodujte na slovech Kristov˘ch; neboÈ vizte, slova
Kristova vám fieknou v‰e, co máte ãiniti“ (2. Nefi 32:3).
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ProtoÏe je kniha MojÏí‰ova úplnûj‰í a pfiesnûj‰í verzí uãení
v Genesis 1–6, tento studijní prÛvodce vám pomÛÏe knihu
MojÏí‰ovu ãíst, rozumût jí a uãit se z ní. 

Kniha Abrahamova
ProtoÏe se zjevení v Abrahamovi vztahují k ranûj‰ím ãástem
Bible, studují se spolu s první ãástí Genesis a s knihou MojÏí‰ovou.
Prorok Joseph v roce 1835 obdrÏel urãité dávné egyptské spisy,
které nalezli archeologové v Egyptû. Tyto spisy obsahovaly urãi-
té spisy a uãení proroka Abrahama, které prorok Joseph Smith
pfieloÏil. Jsou rovnûÏ obsaÏeny v Drahocenné perle a naz˘vají se
knihou Abrahamovou. První dvû kapitoly se zab˘vají konkrétnû
Abrahamov˘m Ïivotem a v tomto studijním prÛvodci jsou
probírány spolu s Genesis 11–12. Poslední tfii kapitoly knihy
Abrahamovy obsahují zjevení, která Abraham obdrÏel o pfied-
smrtelném Ïivotû a o stvofiení zemû. Své studium Starého záko-
na zaãnete ãetbou záznamu o pfiedsmrtelném Ïivotû, kter˘ se
nachází v Abrahamovi 3. 

NíÏe uveden˘ pfiehled vám má pomoci uvûdomit si, jak inspiro-
vané dodatky z knih MojÏí‰ovy a Abrahamovy souvisejí s knihou
Genesis. 

Kniha Genesis
Kniha Genesis je první z pûti knih napsan˘ch MojÏí‰em.
Pojednává zhruba o dvaceti pûti stoletích historie – coÏ je více
neÏ cel˘ zbytek Bible, vãetnû Nového zákona! Mnohé z nejzná-
mûj‰ích pfiíbûhÛ z Bible pocházejí z Genesis, napfiíklad pád
Adama a Evy, jak Kain zabil Abela, Noé a potopa, stavba baby-
lonské vûÏe, jak Abraham témûfi obûtoval svého syna a jak byl
Jozef prodán do Egypta. Abyste se o této knize dozvûdûli více,
podívejte se na heslo „Genesis“ v PrÛvodci k písmÛm. 

Kniha MojÏí‰ova
Bûhem nûkolika mûsícÛ po zorganizování Církve dne 6. dubna
1830 Pán pfiikázal proroku Josephu Smithovi, aby pofiídil „pfie-
klad“ Bible. Prorok se z Knihy Mormonovy dozvûdûl, Ïe v Bibli
chybí „mnohé jasné a cenné vûci“ (viz 1. Nefi 13:23–28). Jeho pfie-
klad Bible zahrnoval znovuzfiízení pravd, které byly z Bible ztra-
ceny kvÛli nedbalosti tûch, ktefií opisovali text, nebo proto, Ïe
zlovolní lidé z ní vyÀali pravdy, které nechtûli, aby lidé znali.
Úplná verze tohoto pfiekladu Bible nebyla za Ïivota proroka
Josepha Smitha nikdy vydána. Dnes si v‰ak mÛÏeme zmûny,
které uãinil, pfieãíst, nejdÛleÏitûj‰í z nich se nacházejí v PrÛvodci
k písmÛm. 

Pfieklad Josepha
Smitha (PJS) obsahuje
v Genesis 1–6 tolik zmûn,
Ïe tato ãást byla vydána
oddûlenû v Drahocenné
perle a naz˘vá se knihou
MojÏí‰ovou. V MojÏí‰ovi
to je osm kapitol. MojÏí‰ 1
je jako pfiedmluva k tomu,
co normálnû povaÏujeme
za poãátek Bible, a obsa-
huje informace, které se
v Genesis nenacházejí. 

Porozumûní písmÛm
Abraham 3:22–28

Inteligence, jeÏ byly zorgani-
sovány (v. 22) – Duchovní
dûti Nebeského Otce

První stav (v. 26, 28) –
Pfiedsmrteln˘ Ïivot

Druh˘ stav (v. 26) –
Pozemsk˘ Ïivot

Syn MuÏe (v. 27) – JeÏí‰
Kristus

Poté, co Pán Abrahamovi pfiikázal, aby ‰el do Egypta, uãil ho
pravdám o planetách, slunci, mûsíci a hvûzdách, coÏ v‰echno
byly dÛleÏité symboly tehdej‰ího egyptského náboÏenství.
Abraham pouÏil tyto pravdy k tomu, aby uãil EgypÈany
evangeliu tím, Ïe stavûl na tom, co jiÏ znali (pov‰imnûte si
vysvûtlení Faksimile ã. 3 na stranû 44 Drahocenné perly).
Diskusí o nebesk˘ch tûlesech a jejich pohybech Abraham
uãil EgypÈany, Ïe BÛh, kterého uctívá, je vût‰í neÏ v‰echny
ostatní stvofiené vûci, protoÏe on je Stvofiitelem. 

Abraham 3

Pfiedsmrteln˘ Ïivot
a rada v nebi

Inspirované dodatky ke knize Genesis

KNIHA MOJÎÍ·OVA KNIHA GENESIS KNIHA
ABRAHAMOVA

1:1–42

2:1–31

3:1–25

4:1–32

5:1–59
6:1–4

6:5–68
7:1–69
8:1–13

8:14–30

Îádn˘ odpovídající
text v Genesis 3:1–28

4:1–31

5:1–21

A

M G

1:1–31
2:1–5

2:6–25

Îádn˘ odpovídající
text v Genesis

1:1–31

2:1–25

3:1–24

4:1–26

5:1–32

6:1–13

11:27–32

12:1–13

PO
ROVNÁNÍ OBSAHU

Knihy Genesis, MojÏí‰ova a Abrahamova
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Abraham 3:22–23 – Vyvoleni pfied narozením
Prorok Joseph Smith fiekl: „KaÏd˘ muÏ, kter˘ má povolání slou-
Ïit obyvatelÛm tohoto svûta, byl k tomuto povolání vysvûcen ve
velké radû na nebesích dfiíve, neÏli byl tento svût“ (Teachings of
the Prophet Joseph Smith, sel. Joseph Fielding Smith [1976], 365).
Jin˘mi slovy, nejenom Abraham, ale i vy jste byli vyvoleni
k urãit˘m úkolÛm pfied narozením (viz NaS 138:53–56). 

Abraham 3:27–28 – Pfiedsmrtelná rada v nebi
Abyste získali lep‰í pfiedstavu o tom, co se stalo v rámci pfied-
smrtelné rady v nebi, pfieãtûte si také Zjevení 12:7–11; Nauku a
smlouvy 76:25–28 a MojÏí‰e 4:1–4. 

Studium písem
Pfii studiu Abrahama 3:22–28 proveìte ãinnosti A a potom dvû
ze tfií dal‰ích ãinností (B–D). 

Mistrovství v písmu – Abraham 3:22–23

1. Napi‰te, co se Abraham dozvûdûl o pfiedsmrtelném Ïivotû. 

2. Pfieãtûte si Nauku a smlouvy 138:53–56, coÏ je ãást vidûní pre-
sidenta Josepha F. Smitha o duchovním svûtû. Jaké informace
pfiidává Nauka a smlouvy ke zjevení v Abrahamovi 3:22–23?
MÛÏete si vytvofiit vzájemn˘ kfiíÏov˘ odkaz na tyto ver‰e tak,
Ïe si zv˘razníte odkazy ve sv˘ch odkazech pod ãarou, nebo
tak, Ïe si napí‰ete odkaz na jeden ver‰ na okraj druhého. 

3. Kromû toho, co jste se doãetli v Abrahamovi 3 a Nauce a
smlouvách 138, vezmûte v úvahu i prohlá‰ení proroka Josepha
Smitha v oddíle „Porozumûní písmÛm“ a popi‰te, jak vás tyto
nauky o pfiedsmrtelném Ïivotû ovlivÀují a jaké pocity ve vás
vyvolává to, Ïe tyto vûci víte. 

Hledejte dÛleÏitá slova

1. Urãete slova v Abrahamovi 3:22–23, která fiíkají, koho BÛh
vyvolil, aby byli vedoucími na zemi, a kdy byli vyvoleni.
Napi‰te si tato slova do se‰itu, mÛÏete si je také zakrouÏkovat
ve sv˘ch písmech. 

2. Najdûte v˘raz, kter˘ v Abrahamovi 3:24 nejpravdûpodobnûji
popisuje JeÏí‰e Krista. Zapi‰te si ho do se‰itu a povûzte, proã
ho tento v˘raz dobfie popisuje. 

Napi‰te otázku

Napi‰te nûjakou dÛleÏitou otázku, na kterou by se lidé mohli
zeptat a na kterou lze odpovûdût Abrahamem 3:24–26. 

UplatÀujte nauku

Vyberte jednu z pravd, kter˘m byl Abraham uãen ve ver‰ích
22–28, a napi‰te, jak vás má, jak by vás mohla nebo jak vás bude
podporovat v tom, abyste Ïili spravedlivûji. 

D

C

B

A

Zemû
Vyvolení vedoucí
jsou ve druhém
stavu zkou‰eni. 

Narození do
smrtelnosti

Pfiedsmrteln˘ svût
Vedoucí jsou

vyvoleni v prv-
ním stavu. 

Aãkoli je toto první kapitola Pfiekladu Josepha Smitha,
v Genesis se nenachází nic podobného MojÏí‰ovi 1. Uãení
v MojÏí‰ovi 1 patfií na zaãátek Genesis, protoÏe mluví o tom,
jak MojÏí‰ poznal pravdy, o nichÏ psal v knize Genesis.
Kromû toho MojÏí‰ 1 poskytuje dÛleÏité informace o plánu
Nebeského Otce pro jeho dûti. Pov‰imnûte si, Ïe ke zjevení
MojÏí‰ovi v MojÏí‰i 1 do‰lo po zjevení u hofiícího kefie (viz
MojÏí‰ 1:18), ale pfied MojÏí‰ov˘m návratem do Egypta
(viz MojÏí‰ 1:26). V dÛsledku toho by se toto zjevení, kdyby
bylo ve Starém zákonû, nacházelo nûkde v Exodu 3 nebo 4. 

V urãitém období svého Ïivota se mÛÏeme ptát: „Kdo jsem?“,
„Odkud jsem pfii‰el?“, „Proã jsem zde?“, „Jak a proã byl
stvofien Ïivot na této planetû?“ MojÏí‰ poloÏil podobné otázky,
a BÛh zjevil odpovûdi. Pfii ãetbû pfiem˘‰lejte o tûchto otázkách
a hledejte odpovûdi, které Pán dal MojÏí‰ovi v tomto zjevení,
které obsahuje kapitola 1 stejnû jako zbytek Knihy MojÏí‰ovy.

Porozumûní písmÛm
MojÏí‰ 1

MojÏí‰ 1:11 – MojÏí‰ byl promûnûn
„Mocí Ducha Svatého byli mnozí proroci promûnûni tak, Ïe stáli
v pfiítomnosti BoÏí a vidûli vidûní vûãnosti“ (Bruce R. McConkie,
Mormon Doctrine, 2d ed. [1966], 803). Dal‰í zprávy o lidech, ktefií
byli promûnûni, se nacházejí ve 3. Nefim 28:3–17 a Nauce a
smlouvách 76:11–12, 19–20. 

MojÏí‰ 1:23 – Proã tyto vûci nejsou v Bibli
MojÏí‰ 1:23 vysvûtluje, proã zpráva o MojÏí‰ovû pfiemoÏení
Satana není v na‰í souãasné Bibli. Je zajímavé si pov‰imnout,
Ïe slova Satan a ìábel se v Bibli v Genesis 1–6 neobjevují.

Snésti (v. 2) – ZÛstat na Ïivu

Neustávají (v. 4) – Nekonãí,
nepfiestávají

V podobenství (v. 6, 13, 16) –
Podobn˘

Uschl (v. 11) – Ztratil ve‰kerou
sílu

Promûnûn (v. 11–14) – Zmûnûn
Duchem Svat˘m (zpÛsobem,
kter˘ dovoluje smrtelníkovi
vidût nesmrtelné bytosti) 

Zcela nestáhl (v. 15) – Úplnû
neode‰el

Odsud, odtud (v. 16, 18,
21–22) – Pryã na jiné místo

Neustanu vz˘vati Boha
(v. 18) – Nepfiestanu se modlit

¤val (v. 19) – Vztekle kfiiãel

Skfiípûní zubÛ (v. 22) –
Zatínání zubÛ v bolesti a hnûvu

Poroba (v. 26) – Otroctví

âásteãka (v. 27) – Nejmen‰í ãást

Rozeznávaje, rozeznával
(v. 27–28) – Získávat jasnûj‰í
pochopení a poznání více neÏ
jen normálními smysly

Nesmrtelnost (v. 39) – Îít na
vûky jako vzkfií‰ená bytost

Vûãn˘ Ïivot (v. 39) –
Oslavení, které je tím druhem
Ïivota, kter˘m Ïije BÛh; b˘t
s Bohem a b˘t jako On

MojÏí‰ 1

„Toto je dílo mé a sláva má“ 
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V Pfiekladu Josepha Smitha stejn˘ch kapitol (MojÏí‰ 1–8) se
Satan a ìábel objevuje více neÏ dvacetkrát. Jedním ze zpÛsobÛ,
kter˘mi se Satan snaÏí oklamat lidi, je pfiimût je, aby uvûfiili, Ïe
neexistuje (viz 2. Nefi 28:22). 

Studium písem
Pfii studiu MojÏí‰e 1 proveìte alespoÀ dvû z níÏe uveden˘ch
ãinností (A–D). 

Kdo je BÛh? Kdo je ãlovûk? 

1. Pfieãtûte si MojÏí‰e 1:1–11 a vypi‰te si, co se MojÏí‰ dozvûdûl
o Bohu. 

2. Vypi‰te si, co se MojÏí‰ ze stejn˘ch ver‰Û dozvûdûl o sobû ve
vztahu k Bohu. Tyto dva seznamy si mÛÏete nûjak˘m zpÛsob-
em zv˘raznit v písmech. 

3. Vysvûtlete, jaké asi pocity v MojÏí‰ovi vyvolalo to, co se
dozvûdûl, a proã asi tyto pocity mûl. 

Proã na tom záleÏí? 

1. Jak MojÏí‰ pouÏil to, co se dozvûdûl o sobû a o Bohu (viz
MojÏí‰ 1:1–11), k pfiemoÏení Satana? (Viz MojÏí‰ 1:12–22.) 

2. Jak byste mohli pouÏít MojÏí‰Ûv pfiíklad v MojÏí‰ovi 1:12–22
k pfiekonání poku‰ení ve svém Ïivotû? 

Mistrovství v písmu – MojÏí‰ 1:39

MojÏí‰ 1:39 nám fiíká cel˘ dÛvod BoÏích dûl a stvofiení. Pov‰imnûte
si definicí nesmrtelnosti a vûãného Ïivota v „Porozumûní písmÛm“.

1. Pfiepi‰te si tento ver‰ do se‰itu a slovo „ãlovûka“ nahraìte
sv˘m jménem. 

2. Proã je dÛleÏité znát BoÏí zámûry? 

3. Jaké „dílo“ BÛh uãinil, aby uskuteãnil nesmrtelnost a vûãn˘
Ïivot? 

4. Co dûláte nebo co byste mohli dûlat s tím, co pro vás uãinil BÛh? 

Buìte novinov˘m reportérem

Pfiedstavte si, Ïe jste reportér a Ïe jste byl poÏádán, abyste udûlal
rozhovor s MojÏí‰em po jeho záÏitcích v této kapitole. Napi‰te si
pût otázek, které byste mu poloÏili. 

V písmech se nacházejí tfii záznamy o stvofiení: Genesis 1–2;
MojÏí‰ 2–3 (coÏ je Pfieklad Josepha Smitha Genesis 1–2)
a Abraham 4–5. Tento studijní prÛvodce poskytuje pomoc
se studiem Pfiekladu Josepha Smitha Genesis, ale odkazuje
na Abrahama, abychom porozumûní tûmto vûcem mohli
prohloubit. 

Genesis 1; MojÏí‰ 2

Stvofiení

D

C

B

A

Porozumûní písmÛm
MojÏí‰ 2

MojÏí‰ 2:1 (Genesis 1:1) – JeÏí‰ Kristus je Stvofiitel
MojÏí‰ 2:1; Abraham 3:22–25; 4:1 nám fiíkají, Ïe JeÏí‰ Kristus pod
vedením Otce stvofiil zemi. Mnoho dal‰ích ver‰Û, které uãí této
pravdû, mÛÏete najít v PrÛvodci k písmÛm pod heslem „JeÏí‰
Kristus“ (viz str. 63). 

Studium písem

Udûlejte tabulku

Rozdûlte si stránku v se‰itû
na ‰est ãástí a kaÏdé políãko
nadepi‰te podle vzoru. 

Do kaÏdého políãka napi‰te
nebo nakreslete obrázek toho,
co BÛh onoho dne stvofiil. 

âtvrt˘ den

Pát˘ den

·est˘ den

První den

Druh˘ den

Tfietí den

A

MÛj Jednorozen˘ (v. 1, 26) –
JeÏí‰ Kristus

Bez tvaru (v. 2) –
Nezorganizovaná tak, jako
je nyní

Hlubina (v. 2) - Voda

Bylina (v. 11, 29–30) – Rostlina

Hojnû (v. 20–21) – Ve velkém
mnoÏství

Buìte plodní a rozmnoÏujte
se (v. 22, 28) – Mûjte dûti

Panství (v. 26, 28) –
Zodpovûdnost, starost

PodmaÀte si ji (v. 28) – Mûjte
nad ní moc

Nûktefií lidé vûfií, Ïe zemû byla stvofiena náhodou a Ïe lidstvo
povstalo tím, Ïe se miliony let náhodnû kombinovaly správné
prvky. K tomu jeden spisovatel fiekl: 

„SloÏte náklad cihel na roh stavebního pozemku a nechte mû
sledovat, jak se samy uspofiádají v dÛm – poloÏte mi na stÛl
hrst pruÏinek, koleãek a ‰roubkÛ a nechte mû sledovat, jak
se samy uspofiádají v hodinky – [potom] pro mû bude snaz‰í
uvûfiit, Ïe tyto tisíce svûtÛ mohly b˘t stvofieny, vyváÏeny a
uvedeny do pohybu na sv˘ch rÛzn˘ch obûÏn˘ch drahách, to
v‰e bez jakékoli fiídící inteligence. 

Kromû toho, kdyby ve vesmíru nebyla Ïádná inteligence,
potom by vesmír stvofiil nûco vût‰ího neÏ je sám – neboÈ
stvofiil vás i mû“(Bruce Barton in E. Ernest Bramwell,
comp. Old Testament Lessons [1934 seminary course], 4). 

Pfii ãetbû se snaÏte urãit, co se asi MojÏí‰ snaÏil fiíci
v MojÏí‰ovi 2 (Genesis 1) o stvofiení ãlovûka a v‰ech vûcí
na zemi a v nebi.

11



Co to je a co to není

Pov‰imnûte si, Ïe MojÏí‰ 2 toho mnoho nefiíká o tom, jak byla
zemû stvofiena. Co nám fiíká? (Viz MojÏí‰ 1:31–33, 39.) 

Mistrovství v písmu – Genesis 1:26–27
(MojÏí‰ 2:26–27) 

1. Porovnejte Genesis 1:26–27 s MojÏí‰em 2:26–27. Jak vám
MojÏí‰ 2:26 pomáhá porozumût slovu na‰emu v Genesis 1:26? 

2. V jak˘ch smûrech se ãlovûk li‰í od ve‰kerého ostatního stvofiení
popsaného v Genesis 1 a MojÏí‰ovi 2? 

Genesis 2 (a
MojÏí‰ 3) zakonãuje
prÛbûh stvofiení.
Dozvídáme se v ní
více o pfiikázáních,
která dal BÛh
Adamovi, o vztahu
Adama a v‰eho
ostatního stvofiení
a o stvofiení Evy,
první Ïeny. 

Porozumûní písmÛm
MojÏí‰ 3

MojÏí‰ 3:4–9 – Duchovní stvofiení
V dobû popisované v MojÏí‰ovi 3:5 byly v‰echny vûci „duchovní“,
coÏ znamenalo, Ïe nemohly zemfiít. Star‰í Joseph Fielding Smith
fiekl: „Adamovo tûlo bylo stvofieno z prachu zemû, ale v té dobû
to byla duchovní zemû… 

Zástup (v. 1) – Velk˘ poãet

Posvûtil (v. 3) – Uãinil svat˘m
a posvátn˘m

Pokolení (v. 4) – Poãátky

Duchovnû, duchovní (v. 5, 7,
9) – Vûãn˘, nepodléhající smrti

Pfiirozenû (v. 5, 9) – Smrteln˘,
nakonec zemfie

Obdûlával (v. 5) – Oral,
okopával

Tûlo (v. 5, 7) – Smrteln˘ Ïivot

Sféra (v. 9) – Stav

Volnû jísti (v. 16) – Jíst bez
následkÛ

Pfiilne (v. 24) – Bude jí nejbliÏ-
‰í a zÛstane s ní

Genesis 2; MojÏí‰ 3

Stvofiení Evy

C

B … Co je duchovní tûlo? To je tûlo, které je oÏivováno duchem a
ne krví… 

… Zakázané ovoce mûlo moc vytvofiit krev a zmûnit jeho pod-
statu a nesmrtelnost byla nahrazena smrtelností.“ (Doctrines of
Salvation, comp. Bruce R. McConkie, 3 vols. [1954–56], 1:76–77.) 

Jin˘mi slovy, ve zprávû, kterou máme o stvofiení, ãteme, Ïe Adam
a Eva mûli fyzická tûla, ale byla to „duchovní“ fyzická tûla. KdyÏ
padli, nastala zmûna (jak je popsáno v MojÏí‰ovi 4) a v‰echny
vûci se staly „pfiirozen˘mi“, coÏ znamená, Ïe Adam a Eva byli
podrobeni smrti. Adam a Eva potom mûli „pfiirozené“ fyzické
tûlo (viz také 2. Nefi 2:22). Slova duchovní a pfiirozenû si mÛÏete
v písmech zv˘raznit a na okraj písem si napsat jejich definici. 

NíÏe uveden˘ nákres znázorÀuje rÛzná stádia Adamovy exi-
stence, jak jsou popsána v Genesis 2 a v MojÏí‰ovi 3. 

MojÏí‰ 3:15–17 – Ovoce stromu poznání dobrého
a zlého
Pán dal Adamovi a Evû v zahradû Eden svobodu jednání.
Svoboda jednání, neboli schopnost ãinit rozhodnutí a b˘t za nû
zodpovûdn˘, je nutná pro kaÏdého, kdo touÏí stát se podobn˘m
Bohu. V dÛsledku toho Adam a Eva potfiebovali pouÏívat svou
svobodu jednání a pojíst ze stromu poznání dobrého a zlého, aby
mohli ãinit pokrok a aby se stali podobn˘mi Nebeskému Otci.
ProtoÏe Adam a Eva pojedli ovoce z onoho stromu, pomohlo
jim to ãinit pokrok, ale také to umoÏnilo zbytku dûtí Nebeského
Otce pfiijít na zem a pouÏívat vlastní svobodu jednání (viz
2. Nefi 2:22–27). 

ProtoÏe pád byl nutn˘ k vûãnému pokroku, nûktefií lidé pfiem˘‰-
lejí, proã BÛh prostû neumístil Adama a Evu do padlého stavu
od zaãátku. Kdyby ale Nebesk˘ Otec zpÛsobil, aby se lidé stali
smrteln˘mi, potom by byl naprosto zodpovûdn˘ za v‰echnu
bolest, hfiích a zármutek, které k ãlovûku pfiicházejí kvÛli smrtel-
nému Ïivotu. Adam musel mít svobodu, aby se mohl rozhod-
nout pojíst ovoce a padnout. KvÛli svobodû jednání se ãlovûk
stal zodpovûdn˘ za svÛj vlastní osud. Plán Nebeského Otce
samozfiejmû také obsahuje prostfiedky, kter˘mi mÛÏe v‰echny
své dûti z tohoto padlého stavu vykoupit, ale musejí znovu pou-
Ïít svou svobodu jednání a rozhodnout se plán pfiijmout. ProtoÏe
BÛh dal Adamovi a Evû dar svobody jednání a protoÏe Adam a
Eva svou svobodu jednání pouÏili, mÛÏeme ãinit spravedlivá
rozhodnutí zaloÏená na zásadách evangelia a nakonec se stát
podobn˘mi Bohu. 

MojÏí‰ 3:20–24 (Genesis 2:20–24) – Stvofiení Ïeny
KdyÏ president Gordon B. Hinckley hovofiil k Ïenám Církve, fiekl: 

„Jste naprosto nezbytnou souãástí plánu [Nebeského Otce]. 

Bez vás by plán nemohl fungovat. Bez vás by byl cel˘ program
zmafien… KdyÏ do‰lo na proces tvofiení, Jehova, Stvofiitel, pod
vedením svého Otce, nejprve oddûlil svûtlo od tmy a potom
oddûlil zemi od vod. Následovalo stvofiení rostlinného Ïivota

Stvofiení
duchÛ

Duchovní
stvofiení

Pád do
smrtelnosti

Pád do
smrtelnostiV‰echny vûci byly

nejdfiíve stvofieny
jako duchové (viz

MojÏí‰ 3:5) 

V‰echny vûci byly
dále stvofieny fyzic-
ky, ale v duchovnû

nepadlém stavu
(viz MojÏí‰ 2) 

Pád pfiinesl smr-
telnou, fyzickou

existenci (viz
MojÏí‰ 4:6–32) 
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a po nûm stvofiení Ïivoãi‰ného Ïivota. Potom nastalo stvofiení
muÏe a jako vyvrcholení onoho boÏského aktu nastal korunující
akt, stvofiení Ïeny.“ (Conference Report, Oct. 1996, 90; nebo
Ensign, Nov. 1996, 67.) 

Studium písem

Vyberte dÛleÏitá slova

Vyberte v MojÏí‰ovi 3:2–3 ãtyfii slova, která nám pomáhají nejlépe
porozumût v˘znamu dne sabatu a ocenit ho, a vysvûtlete, jak
prohlubují na‰e porozumûní. 

¤eknûte to vlastními slovy

1. Jaké pfiikázání Adam obdrÏel v MojÏí‰ovi 3:15–17? 

2. Jaké dÛsledky, podle BoÏích slov, bude mít poru‰ení tohoto
pfiikázání? 

Co se stane, kdyÏ zasadíte semínka zeleniny nebo nádherné
kvûtiny do pÛdy a vÛbec se jiÏ o nû nebudete starat? PfiemÛÏe
zelenina plevel a vytûsní ho? Proã plevel vytûsní ty rostliny,
které jsou krásnûj‰í a uÏiteãnûj‰í, kdyÏ jim nevûnujeme péãi?

Porozumûní písmÛm
MojÏí‰ 4

Vykoupit (v. 1) – Spasit od
hfiíchu a smrti

Poslouchati (v. 4) –
Naslouchat a b˘t poslu‰en

VloÏím nepfiátelství mezi tebe
a Ïenu (v. 21) – ZpÛsobím, Ïe
se ty a Ïena budete silnû nená-
vidût a navzájem budete proti
sobû bojovat

Proã si tak mnoho lidí myslí, Ïe je snadnûj‰í volit ‰patné
místo správného? Proã je na zemi tolik zlovolnosti? Proã
lidé, ktefií se jeví jako nevinní, mají tolik zkou‰ek? 

Odpovûdi na tyto otázky souvisejí s tím, co naz˘váme pádem.
Pád nastal tehdy, kdyÏ Adam a Eva pojedli ovoce ze stromu
poznání dobrého a zlého a byli vyhnáni ze zahrady Eden a
z BoÏí pfiítomnosti. Jako dûti Adama a Evy jsme zdûdili
dÛsledky jejich rozhodnutí, coÏ zahrnuje Ïivot mimo BoÏí
pfiítomnost ve svûtû, kter˘ je pln˘ hfiíchu, utrpení, obtíÏí a
smrti. Poznáte v‰ak, Ïe kdyby Adam nepadl, nikdy bychom
se nenarodili a nikdy bychom neãinili pokrok, abychom pfiijali
plnost radosti, kterou Nebesk˘ Otec nabízí sv˘m dûtem. Jsme
poÏehnáni, protoÏe v MojÏí‰ovi 4 máme úplnûj‰í záznam o
pádu Adama a Evy, neÏ mÛÏeme najít v Bibli. A jsme je‰tû
více poÏehnáni tím, Ïe máme Knihu Mormonovu, která
vysvûtluje nauku o pádu plnûji neÏ kterákoli jiná kniha. 

Genesis 3; MojÏí‰ 4

Pád

B

A

MojÏí‰ 4:4 – MÛÏe Satan klamat, zaslepovat a
odvádût do zajetí? 
MojÏí‰ 4:4 popisuje jedin˘ zpÛsob, kter˘m nad námi mÛÏe Satan
získat moc. Na okraj sv˘ch písem si mÛÏete napsat toto vysvût-
lení: „ëábel nemá nad námi Ïádnou moc, ledaÏe mu to dovolíme.
V tom okamÏiku, kdy se boufiíme proti nûãemu, co pfiichází od
Boha, ìábel získává moc.“ (Joseph Smith, Teachings of the Prophet
Joseph Smith, sel. Joseph Fielding Smith [1938], 181.) 

MojÏí‰ 4:12 – Rozhodnutí
Je dÛleÏité vûdût, Ïe dokud nedo‰lo k událostem zaznamenan˘m
v prvních ver‰ích MojÏí‰e 5, Adam a Eva plnû nerozumûli dopadu
svého rozhodnutí. Jin˘mi slovy Adamovo rozhodnutí bylo zalo-
Ïeno na jeho vífie, Ïe to, co dûlá, je správné. Nikdy nebyl smrteln˘
neboli mimo BoÏí pfiítomnost a nemohl mít jasnou pfiedstavu o
tom, jaké budou dÛsledky jeho rozhodnutí. 

MojÏí‰ 4 – Pád
NemÛÏeme zcela pochopit v˘znam pádu v plánu Nebeského Otce,
pokud neporozumíme tomu, Ïe díky pádu Adam a Eva zemfieli
fyzicky i duchovnû (viz MojÏí‰ 3:17). Duchovní smrt znamená
b˘t vylouãen z BoÏí pfiítomnosti (viz MojÏí‰ 5:4). Fyzická smrt je
oddûlením ducha od tûla. Aãkoli Adam a Eva nezemfieli fyzicky
okamÏitû, jakmile pojedli ovoce, nastala v nich zmûna, která
zpÛsobila, Ïe ãasem zemfieli. Nakonec fyzicky zemfieli pfiesnû
tak, jak to BÛh fiekl. Adam a Eva nemûli moc pfiekonat fyzickou
nebo duchovní smrt. Znalost tûchto pravd nám pomáhá porozu-
mût tomu, proã oni i my jako jejich dûti potfiebujeme Spasitele
a usmífiení. Adam a Eva byli pouãeni o usmífiení po pádu. O
nûkter˘ch tûchto uãeních se dozvídáme v MojÏí‰ovi 5. 

Strom poznání dobrého a zlého

Adamova
rozhodnutí

Pojíst
Opustit zahradu a

stát se podroben˘m
smrti, ale s pfiíleÏitos-

tí stát se takov˘m,
jako je BÛh 

Nepojíst
ZÛstat v zahradû

v terestriálním stavu
bez potomstva a
nikdy nezemfiít 

Símû (v. 21) – Dûti

Potfie (v. 21) – Poraní

Poãetí (v. 22) – Proces vzniku
tûhotenství a narození dítûte

V potu tváfie své (v. 25) –
Tvrdou prací

Prázdná (v. 30) – Nesplnûná

Cherubíni (v. 31) – Druh
nebesk˘ch bytostí
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Studium písem

Plán Nebeského Otce

1. Do se‰itu si nakreslete tabul-
ku, která má dva sloupce.
První sloupec nadepi‰te
„Nebesk˘ Otec“ a druh˘
„Satan“. 

Pod kaÏd˘ sloupec si napi‰te
konkrétní slova a v˘razy
z MojÏí‰e 4:1–4, které popisují
Nebeského Otce nebo Satana.
AÏ budete provádût tuto ãin-
nost, mohlo by vám pomoci,
kdyÏ budete vûdût, Ïe
Nebesk˘ Otec pfiedloÏil svÛj
plán spasení sv˘m duchov-
ním dûtem v pfiedsmrtelném 

svûtû pfiedtím, neÏ do‰lo k událostem popsan˘m v tûchto ãtyfiech
ver‰ích. Nebesk˘ Otec vysvûtlil, Ïe nebudeme v jeho pfiítomnosti
a Ïe dostaneme Spasitele, aby nás vykoupil. 

2. V jednom odstavci popi‰te, jak se li‰í JeÏí‰ a Satan. Jak se
napfiíklad li‰í jejich touhy? 

Napi‰te si záznam do deníku

Pfiedstavte si, Ïe jste v událostech popsan˘ch v MojÏí‰ovi 4 Evou.
Napi‰te do deníku záznam, jako byste byli Evou. Zapi‰te si, jaké
byste mûli my‰lenky a pocity, kdyÏ byste zvaÏovali, zda pojíte
ovoce, a jaká by byla va‰e motivace, kdyÏ byste ho nakonec
pojedli. Potom si zapi‰te, jaké byste mûli pocity poté, co byste
pojedli ovoce, a dále si zapi‰te to, co vám Pán fiekl o dÛsledcích
va‰eho rozhodnutí. 

nebo
Pfiedstavte si, Ïe jste v událostech MojÏí‰e 4 Adamem. Zapi‰te si
my‰lenky a pocity, které byste mûli, kdyÏ byste zjistili, Ïe Eva
pojedla ovoce (viz MojÏí‰ 2:27–28; 3:23–24). Vysvûtlete, proã
byste se rozhodli pojíst ovoce – se znalostí dÛsledkÛ (viz MojÏí‰
3:16–17; 4:9), a jaké byste mûli pocity z toho, co vám Pán fiekl o
dÛsledcích va‰eho rozhodnutí. Tento citát vám mÛÏe pfii psaní
pomoci: „Adam… nebyl oklamán; naopak vûdomû se rozhodl
udûlat to, co si Eva pfiála, aby mohl uskuteãnit zámûry svého
TvÛrce.“ (James E. Talmage, Articles of Faith [1960], 69–70.) 

Volitelná ãinnost

1. Struãnû popi‰te, co se stalo s Adamem a Evou, kdyÏ byli
posláni pryã ze zahrady Eden. Pfieãtûte si Almu 12:21–37;
42:2–28 a zjistûte, z jak˘ch dÛvodÛ Pán zabránil Adamovi

C

B

Satan
Nebesk˘

Otec

A

a Evû pojíst ovoce stromu Ïivota krátce poté, co pojedli ze
stromu poznání dobrého a zlého. 

2. Co nám dÛvody, které Pán uvedl, fiíkají o tom, co je dÛleÏité
dûlat v tomto Ïivotû? 

Vyhnání z Edenu a z Pánovy pfiítomnosti muselo b˘t pro
Adama a Evu dûsivé. Nikdy nezaÏili smrtelnost. Jak by se
mohli znovu vrátit do BoÏí pfiítomnosti? Stejnû jako Adam
a Eva jsme i my odfiíznuti z BoÏí pfiítomnosti, a tak se stejná
otázka t˘ká i nás. 

Genesis vypráví pfiíbûh o vyhnání Adama a Evy z Edenu
a z pfiítomnosti Pánû, jako kdyby nemûli Ïádnou nadûji Ïít
opût v Pánovû pfiítomnosti. 

Na‰tûstí kniha MojÏí‰ova obsahuje inspirované dodatky ke
Genesis, které fiíkají, jak byl Adam pouãován o plánu, kter˘
byl pfiipraven pfied stvofiením svûta, aby on i jeho potomstvo
mohli b˘t vykoupeni neboli vysvobozeni od hfiíchu a smrti,
které pád uvedl do svûta. 

MojÏí‰ 5 obsahuje, kromû pravd o vykoupení a usmífiení,
zprávu o tom, jak se Satan a jeho následovníci z pfiedsmr-
telného Ïivota pokou‰eli ovlivnit Adamovu rodinu, aby
zavrhla poselství o vykoupení skrze Krista. Pfii ãetbû si
pov‰imnûte, co se stalo tûm, ktefií odmítli naslouchat radám
Pánû a místo toho se fiídili radami Satana. 

Porozumûní písmÛm
MojÏí‰ 5

V potu ãela svého (v. 1) –
Svou tvrdou prací

Rozdûlovati se dva a dva (v.
3) – Oddûlovat se od sv˘ch
rodiãÛ a uzavírat sÀatek (a
tak se spojovat do dvojic) 

Obûtovati… obûÈ (v. 5; viz
také v. 18–21) – Pfiiná‰et obûÈ,
která byla spálena

Prvorozené (v. 5, 20) –
Prvorozené beránky, telata,
kozy a tak dále

Podobenství (v. 7) –
Podobnost, vzor nebo symbol

Vykoupen (v. 9) – Spasen
od hfiíchu a smrti

Símû (v. 11) – Dûti

Vykoupení (v. 11) –
Osvobození od následkÛ
hfiíchu a smrti

Tûlesn˘mi (v. 13) –
Zab˘vajícími se potfiebami,
potû‰eními a choutkami tûla

Smysln˘mi (v. 13) –
Zab˘vajícími se potû‰eními
smyslÛ neboli jin˘mi slovy
vûcmi, kter˘ch se lze
dotknout, které lze vidût,
vnímat ãichem a sly‰et

Zatraceno (v. 15) – Zastaveno
v pokroku

Pevné ustanovení (v. 15) –
Prohlá‰ení, které nemÛÏe b˘t
zmûnûno

Poãala a porodila (v. 16–17,
42) – Otûhotnûla a mûla dítû

Genesis 4; MojÏí‰ 5

ObûÈ a Adamova rodina
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Studium písem
Pfii studiu MojÏí‰e 5 proveìte alespoÀ tfii z níÏe uveden˘ch
ãinností (A–E). 

Dokonãete tyto vûty (Viz MojÏí‰ 5:4–11.) 

1. Adam pfiiná‰el obûti, protoÏe… 

2. Adam se od andûla dozvûdûl… 

3. Adam a Eva si uvûdomili… 

Porovnejte

V MojÏí‰ovi 5:7–8 andûl Adamovi vysvûtlil, co pfiedstavuje jeho
obûÈ, a v MojÏí‰ovi 5:9 Duch Svat˘ vysvûtlil, Ïe Spasitelov˘m
úkolem je pfiinést vrcholnou vykupující obûÈ. Do se‰itu si zapi‰te
odpovûdi na tyto otázky: 1) Aãkoli dnes nepfiiná‰íme zápalné
obûti, jak to ãinil Adam, kterého obfiadu, jenÏ má stejn˘ úãel, se
úãastníme? 2) Jak tyto obfiady souvisejí s vykoupením, s ãinûním
v‰eho, co ãiníme, „ve jménu Syna“ (v. 8) a s obûtí Jednorozeného?

Adamova doba Na‰e doba

Získejte dal‰í objasnûní z Knihy Mormonovy

MojÏí‰ 5:9–11 uvádí nûkterá poÏehnání, která Adam a Eva a jejich
potomstvo obdrÏeli díky pádu. Pfieãtûte si 2. Nefiho 2:19–27 a
struãnû popi‰te, co se z tûchto dvou odkazÛ dozvídáte o tom,
proã byl pád Adama a Evy nezbytnou souãástí plánu Nebeského
Otce a jak˘m zpÛsobem je pro nás poÏehnáním. 

Zodpovûzte Kainovy otázky

Kain poloÏil dvû dÛleÏité otázky (viz MojÏí‰ 5:16, 34), které lidé
kladou i dnes. Napi‰te dopis, v nûmÏ vysvûtlíte správné odpovûdi
na jeho otázky. 

D

C

??=

B

A

Mûl zálibu v (v. 20) – Schválil

Tváfi jeho poklesla, tváfi
poklesla (v. 21–22) – Zamraãil
se, zachmufiil se

Ohavnosti (v. 25, 52) –
Zlovolné skutky

Ti… vydávati sílu svou
(v. 37) – Dávat ti dost jídla

Prchající, pobuda (v. 37, 39) –
Uprchlík, tulák (ve smyslu, Ïe
byl vylouãen ze své rodiny) 

Odplata (v. 40) – Trest

¤emeslník v (v. 46) – Odborník

On jim neslouÏil (v. 52) –
NeÏehnal jim

Opovrhován (v. 54) – PfiehlíÏen
druh˘mi, nenávidûn

Pfievládati (v. 55) – Mít velk˘
vliv

Zenit ãasu (v. 57) – Vysok˘
bod nebo nejdÛleÏitûj‰í ãas
(Tento v˘raz se t˘ká doby,
kdy pfiijde JeÏí‰ Kristus a
vykoná svou smírnou obûÈ.) 

Stvrzeny (v. 59) – Dány

Satanovy svody

Pfieãtûte si MojÏí‰e 5:12–13 a uvaÏujte o tom, co dûlali Adam a
Eva, a o tom, co dûlal Satan. 

1. V ãem vidíte, Ïe Satan dnes pÛsobí podobn˘m zpÛsobem? 

2. Co Satan ve sv˘ch svodech „nepropaguje“? (Viz MojÏí‰ 5:41,
52–54; viz také Alma 30:60.) 

Adam a Eva padli kvÛli neposlu‰nosti zákona a byli
„vylouãeni“ z BoÏí pfiítomnosti (MojÏí‰ 5:4). V MojÏí‰ovi 5
ãteme o tom, jak neposlu‰nost vede lidi je‰tû dále od Boha –
jako v pfiípadû Kaina, Lámecha a dal‰ích. KdyÏ Adam a Eva
opustili zahradu Eden, byli pouãováni, aby rozumûli nau-
kám a Ïili podle nich a aby uzavírali a dodrÏovali smlouvy.
Také se dozvûdûli, které spásné obfiady jsou od nich poÏado-
vány, aby se mohli navrátit do pfiítomnosti BoÏí a Ïít v ní.
O mnoh˘ch z tûchto vûcí nás uãí MojÏí‰ 6. Prorok Enoch
uãil svÛj lid tûmto pravdám a snaÏil se jej inspirovat
k tomu, aby ãinil pokání ze sv˘ch hfiíchÛ a zlovolnosti, aby
mohl b˘t vykoupen a pfiiveden zpût do pfiítomnosti BoÏí. 

Porozumûní písmÛm
MojÏí‰ 6

Oslavoval (v. 2) – Velebil

Neposkvrnûn˘ (v. 6) –
Nezneãi‰tûn˘, ãist˘

Rodokmen (v. 8, 22) –
Rodinná historie

Pokolení (v. 8, 28) – Dûti,
vnouãata a tak dále

PodnoÏí BoÏí (v. 9) – Zemû
(viz v. 44) 

Zplodil (v. 10–11, 13–14, 17,
21, 25) – Byl jeho otcem

Genesis 5; MojÏí‰ 6

Enoch uãí prvním
zásadám evangelia

E

15



Studium písem
Pfii studiu MojÏí‰e 6 proveìte alespoÀ tfii z níÏe uveden˘ch ãin-
ností (A–E). 

Sestavte obsah

Napi‰te, jak by mohl vypadat obsah pro knihu popsanou
v MojÏí‰ovi 6:5–25. 

Napi‰te o své rodinû nebo své rodinû

1. Proã podle MojÏí‰e 6:45–46 Enoch a jeho lid znali své pfiedky
(otce)? 

2. Napi‰te nûco o jednom ze sv˘ch pfiedkÛ, které „znáte“ díky
záznamÛm, které byly vedeny. Uveìte z jejich Ïivota nûco o
tom, co vás inspiruje k tomu, abyste byl lep‰ím ãlovûkem. 

nebo
Napi‰te nûco, co byste chtûli, aby o vás vûdûli va‰i potomci.
UvaÏujte o slovech presidenta Kimballa: 

Co popisují? 

1. Najdûte v MojÏí‰ovi 6:27–29 níÏe uvedené v˘razy, které popi-
sují hfiíchy lidí v Enochovû dobû: „srdce jejich se zatvrdilo“,
„u‰i jejich jsou otupûlé k sly‰ení“, „oãi jejich nemohou vidûti
daleko“, „zapírali mne“, „ve tmû usilovali o své vlastní rady“,
„vymysleli vraÏdu“, „nezachovávali pfiikázání, [daná]

C

„Vezmûte si se‰it… Zaãnûte dnes a zapisujte do nûj
své kaÏdodenní ãinnosti, své nejhlub‰í my‰lenky, své
úspûchy a své neúspûchy, své styky a své triumfy, své
dojmy a svá svûdectví.“ (Spencer W. Kimball, „,The
Angels May Quote from It‘“, New Era, Oct. 1975, 5.) 

B

A

Panství (v. 15) – Moc

Zbytek (v. 17) – Men‰í skupi-
na, která zbyla po oddûlení
od celku

Ustanovení (v. 30) – Oficiální
oznámení

Zástup (v. 44) – Velk˘ poãet

Jsme uãinûni podílníky
(v. 48) – ProÏíváme

Bûda (v. 48) – Zármutek

PÛvodní vina (v. 54) –
Pfiestupek Adama a Evy

Poãaty v hfiích (v. 55) –
Narozeny do hfií‰ného svûta
rodiãÛm, ktefií Ïijí v padlém
svûtû a sami hfie‰í

Hfiích je poãat (v. 55) – Touha
po hfiíchu zaãíná rÛst

Posvûceny (v. 59–60) – Uãinûny
ãist˘mi a svat˘mi, oãi‰tûny

Ospravedlnûny (v. 60) –
Osvobozeny od hfiíchu nebo
viny, dosáhly odpu‰tûní

ObÏivuje (v. 61) – Dává Ïivot

Adamovi“ a „kfiivû pfiísahali“. Tyto v˘razy si mÛÏete v písmech
podtrhnout nebo zv˘raznit. 

Povolání od Pána

1. Jaké pocity mûl podle MojÏí‰e 6:31 Enoch ze svého povolání
od Pána? 

2. Vysvûtlete, jak se asi Enoch cítil potom, co Pán fiekl a uãinil
v MojÏí‰ovi 6:32–36. 

3. Pfieãtûte si MojÏí‰e 7:13–19 a napi‰te, jak se naplnily Pánovy
sliby Enochovi. 

Jak dostáváme své dûdictví od Nebeského
Otce? 

Jako dûti BoÏí máme nárok
zdûdit v‰e, co má BÛh. KdyÏ
v‰ak hfie‰íme, stáváme se
neãist˘mi a Ïádná neãistá
vûc nemÛÏe zdûdit království
BoÏí. Pán uãil Adama, jak
se stát ãist˘m a tak získat
oprávnûní zdûdit vûãn˘ Ïivot.
Enoch uãil témuÏ svÛj lid.
Pfieãtûte si MojÏí‰e 6:48–68
a potom si zhotovte tabulku
podobnou té, která je zde
uvedena. Do prvního sloupce
napi‰te to, k ãemu do‰lo kvÛli
pádu. Do druhého sloupce
napi‰te to, co nám fiíká, jak
pfiekonat následky pádu. 

Pfiem˘‰leli jste nûkdy o tom, co si BÛh musí myslet a co
musí pociÈovat, kdyÏ sleduje zlovolnost sv˘ch dûtí na zemi?
MojÏí‰ 7 nám pomáhá pochopit, jak BÛh vidí své dûti, jaké
pocity v Nûm vyvolává jejich zlovolnost a jak bude zlovolnost
nakonec odstranûna. 

Porozumûní písmÛm
MojÏí‰ 7

Zahynuli (v. 1) – Zemfieli

Muka (v. 1) – Utrpení

Ohnivé rozhofiãení, oheÀ
mého rozhofiãení (v. 1, 34) –
Velk˘ trest

Genesis 5; MojÏí‰ 7

Sion vzat do nebe

Jak je pád
pfiekonán

KvÛli 
pádu

E

D

2. Popi‰te, co podle vás znamená „srdce jejich se zatvrdilo“,
„u‰i jejich jsou otupûlé k sly‰ení“, „oãi jejich nemohou vidûti
daleko“ a co znamená „ve tmû usilovali o své vlastní rady“. 

3. Uveìte protiklad kaÏdého v˘‰e uvedeného v˘razu tak, aby
popisoval spravedliv˘ lid. Jin˘mi slovy, prostfiednictvím evangelia
na‰e srdce mÛÏe b˘t ____, oãi mohou vidût ____, a tak dále. 
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MojÏí‰ 7:16–20 – Budování a utvrzování Sionu
President Spencer W. Kimball hovofiil o utvrzování Sionu v na‰í
dobû: 

„Chtûl bych navrhnout tfii základní vûci, které musíme dûlat,
máme-li ,opût [pfiivésti] Sion‘. …

Zaprvé musíme odstranit individuální sklon k sobectví, kter˘ je
pastí na du‰i, svazuje srdce a zatemÀuje mysl… 

Zadruhé se musíme zcela vûnovat spolupráci s druh˘mi a musíme
s nimi pracovat ve vzájemné harmonii. V na‰ich rozhodnutích
musí b˘t jednomyslnost a v na‰ich skutcích musí b˘t jednota… 

,Má-li Duch Pánû zvelebovat na‰i práci, potom tento duch jednoty
a spolupráce musí b˘t pfievaÏujícím duchem ve v‰em, co dûlá-
me‘… (Teachings of the Prophet Joseph Smith, str. 1983). …

Zatfietí musíme na oltáfi poloÏit a obûtovat v‰e, co Pán poÏaduje.
Zaãínáme pfiinesením ,srdce zlomeného a ducha zkrou‰eného‘.
Potom pokraãujeme vûnováním nejlep‰ího úsilí ve svém urãe-
ném pracovním poli a povolání. Uãíme se sv˘m povinnostem a
plnû je vykonáváme. Nakonec zasvûcujeme svÛj ãas, talenty a
prostfiedky tak, jak jsme vyz˘váni sv˘mi místními vedoucími a
jak nás nabádá na‰eptávání Ducha.“ (Conference Report, Apr.
1978, 122–124; nebo Ensign, May 1978, 81.) 

Studium písem
Pfii studiu MojÏí‰e 7 proveìte alespoÀ dvû z níÏe uveden˘ch
ãinností (A–D). 

Nesobeckost

JednotaSpolupráce

ZasvûceníÚsilíObûÈ

V bitevním ‰iku (v. 7) –
Zorganizováni a pfiipraveni
k boji

Rozdûlí se (v. 7) – Rozpt˘lí se
a usadí

Pohrdáno (v. 8) – Budou
neoblíbení a pfiehlíÏení

Vzkvétali (v. 17) – Dafiilo
se jim

Zbytek (v. 20, 22, 28, 43) –
Zb˘vající poãet

Zahalil (v. 26, 56) – Pokryl

Závûsy tvé jsou stále rozpro-
stfieny (v. 30) – Stvofiení stále
pokraãuje

LÛno (v. 30, 31, 63, 69) –
Nejvnitfinûj‰í ãásti, symbol
velmi úzkého vztahu s nûãím

B˘t pfiíbytkem trÛnu tvého
(v. 31) – Dlít ve tvé pfiítomnosti

Cit (v. 33) – Láska

Oko mé je mÛÏe proniknouti
(v. 36) – Moje oko mÛÏe
pohlédnout aÏ do jejich nitra

Ten, jehoÏ jsem vyvolil,
Vyvolen˘ mÛj (v. 39) – JeÏí‰
Kristus

Nitro jeho se pohnulo (v. 41)
– Pocítil velmi siln˘ zármutek

âasn˘m (v. 42) – Fyzick˘m

Zenit ãasu (v. 46) – Vysok˘
bod nebo nejdÛleÏitûj‰í ãas
(Tento v˘raz se t˘ká doby,
kdy pfiijde JeÏí‰ Kristus a
vykoná svou smírnou obûÈ.) 

ZadrÏí (v. 51) – Zastaví

Zbytek (v. 52) – âást

Opásati bedra svá (v. 62) –
Pfiipravit se

SouÏení (v. 66) – Zkou‰ky a
trápení

Mistrovství v písmu – MojÏí‰ 7:18

Pfieãtûte si MojÏí‰ovu 7:4–27 a pfiedstavte si, jaké by to bylo b˘t
souãástí Enochovy komunity. Napi‰te dopis pomyslnému pfiíteli,
kter˘ Ïije nûkde jinde a chce vûdût, jak vytvofiit tak úÏasné místo,
jako je Sion. PouÏijte informace v MojÏí‰ovi 7, zejména ver‰ 18,
a svému pfiíteli vysvûtlete, co to vyÏaduje zaloÏit Sion a Ïít v nûm.
Povzbuìte svého pfiítele a poraìte mu, co mÛÏe ãlovûk ve va‰em
vûku dûlat, aby „odstranil sobectví“ nebo dosáhl nûãeho dal‰ího
z toho, co navrhl president Kimball. Zejména se zamûfite na to,
co by vá‰ pfiítel mohl nejprve dûlat ve své rodinû a potom
v Církvi a ve spoleãnosti. 

Co nutí Pána k pláãi? 

1. V MojÏí‰ovi 7:29–31 se Enoch tázal Pána, proã pláãe. Pfieãtûte
si ver‰e 31–40 a zapi‰te si odpovûì na Enochovu otázku. 

2. Co podle MojÏí‰e 7:41 udûlal Enoch, kdyÏ pochopil Pánovu
odpovûì na svou otázku? 

3. Co myslíte, nad ãím by mohli Pán a Enoch plakat pfii pohledu
na dne‰ní svût? 

Odpovûzte na Enochovy otázky

Pfieãtûte si MojÏí‰e 7:42–67 a najdûte otázky, které Enoch poloÏil
Pánu. Jednotlivé otázky si zapi‰te do se‰itu a ke kaÏdé otázce
struãnû doplÀte Pánovu odpovûì. 

Vysvûtlete metaforu

V MojÏí‰ovi 7:62 se Enoch dovûdûl o znovuzfiízení evangelia
v posledních dnech. Dovûdûl se o dvou dÛleÏit˘ch událostech,
které se stanou, aby napomohly shromáÏdûní „vyvolen˘ch“
z celé zemû, aby se pfiipravili na druh˘ pfiíchod: „Spravedlivost
se‰lu s nebe; a pravdu vy‰lu ze zemû.“ UvaÏujte o tom, co víte
o událostech, které nastaly v rámci znovuzfiízení, a vysvûtlete,
o ãem podle vás Pán hovofiil. 

D

C

B

A
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Písma hovofií o dvou odli‰n˘ch obdobích, kdy Pán oãi‰Èuje
zemi od zlovolnosti. První bylo v dobû Noémovû (viz
Genesis 6) a druhé bude pfii druhém pfiíchodu. Ver‰e Joseph
Smith–Matou‰ 1:41–43 v Drahocenné perle popisují, ãím se
tato dvû období budou navzájem podobat. Nejvût‰í rozdíl
v tûchto dvou obdobích spoãívá v tom, Ïe za dnÛ Noéma byla
zemû oãi‰tûna vodou a pfii druhém pfiíchodu bude oãi‰tûna
ohnûm. Tyto dvû události jsou symbolem toho, jak jsme
oãi‰tûni kfitem vodou a kfitem ohnûm – coÏ je oãi‰tûní du‰e,
ke kterému dochází, kdyÏ skuteãnû pfiijmeme dar Ducha
Svatého. 

Genesis 6–9 vypráví pfiíbûh o Noémovi a o potopû. Pfii ãetbû
hledejte dÛvody, proã Pán zniãil zlovolné, a proã bylo jejich
zniãení tím nejlep‰ím, co mohl udûlat pro spasení v‰ech sv˘ch
dûtí. UvaÏujte také o tom, jak by Noémovy dny mohly b˘t
pfiirovnány k na‰í dobû – coÏ je doba pfied oãi‰tûním zemû
ohnûm. 

MojÏí‰ 8 je pfiekladem Genesis 5:23–32; 6:1–13 od Josepha
Smitha, a tak bude vhodné, kdyÏ si pfied pfieãtením Genesis
6:14–22 pfieãtete MojÏí‰e 8. Pov‰imnûte si, Ïe MojÏí‰ 8 je
poslední kapitolou MojÏí‰e v Drahocenné perle. Pro zbytek
Starého zákona budou v‰echny odkazy na Pfieklad Josepha
Smitha ve „V˘bûru z pfiekladu Bible od Josepha Smitha“
v PrÛvodci k písmÛm. 

Porozumûní písmÛm
MojÏí‰ 8

Genesis 6

Oklejuje‰ jej (v. 14) –
Nanese‰ na nûj látku podob-
nou dehtu

Loket (v. 15–16) – Vzdálenost
mezi loktem a ‰piãkou

nejdel‰ího prstu dospûlého
ãlovûka (pfiibliÏnû ãtyfiicet
pût centimetrÛ) 

Pokoje (v. 16) – Úrovnû

Plod ledví jeho (v. 2) – Jeho
potomek

Poslouchali, poslouchati (v.
13, 15, 20–21, 23–24) –
Naslouchat a b˘t poslu‰en

Synové BoÏí (v. 13, 21) – Ti,
jiÏ uzavfieli smlouvu s Pánem

Synové lid‰tí (v. 14) – Ti, jiÏ
neuzavfieli smlouvu s Pánem
nebo jí nebyli poslu‰ni

Prodaly samy sebe (v. 15) –
Vdaly se mimo smlouvu

Byl pov˘‰en (v. 22) –
Zamûfioval se na… a choval se
podle

Pfiedstavû (v. 22) – Touze

Projeveny (v. 24) – Známy

Zarmucovalo ho (v. 25) –
PociÈoval velkou lítost

Na‰el milost (v. 27) – ObdrÏel
poÏehnání a moc, byl schválen

Pokolení (v. 27) – âas

Tûlo (v. 29) – Lidé

Genesis 6; MojÏí‰ 8

Noémovo kázání

MojÏí‰ 8, Genesis 6 – Proã Pán zaplavil zemi
President John Taylor pomohl vysvûtlit, proã se Pán rozhodl
zniãit v‰echny lidi na zemi, kromû rodiny Noémovy. President
Taylor zdÛraznil, Ïe svût byl tak zlovoln˘, Ïe dûti vyrÛstaly a
nemûly jinou volbu, neÏ b˘t zlovolné. V tomto stadiu, kdy nee-
xistuje moÏnost rozhodovat se pro spravedlivost, jiÏ není rozumné
posílat nevinné duchy z nebe na zemi. V dÛsledku toho Pán
zniãil v‰echny zlovolné a zaãal znovu s rodinou Noémovou
vychovávat spravedlivé muÏe a Ïeny. „Tím, Ïe jim odÀal jejich
pozemskou existenci, zabránil jim v tom, aby pfiedávali své hfiíchy
jako dûdictví svému potomstvu a zpÛsobovali tak jeho degeneraci
[tím, Ïe je vedli ke zlovolnosti] a také jim zabránil dopou‰tût se
dal‰ích skutkÛ zlovolnosti.“ (Journal of Discourses, 19:158–159.)
Kdyby BÛh nezatopil zemi, jeho velk˘ plán by nemohl b˘t napl-
nûn. Pfieãtûte si, co Nefi fiekl ve 2. Nefim 26:24 o tom, proã Pán
jedná tak, jak jedná. 

Studium písem
Pfii studiu Genesis 6 a MojÏí‰e 8 proveìte tfii ze ãtyfi níÏe uvede-
n˘ch ãinností (A–D). 

Vzor pro plnûní na‰eho povolání od Pána

1. V Nauce a smlouvách 4:2–4 Pán fiekl, Ïe jedním ze zpÛsobÛ,
jak se staneme posvûcen˘mi a pfiineseme spasení své du‰i, je
ten, Ïe pracujeme celou svou mocí, myslí a silou pro pfiinesení
spasení druh˘m. Noé je vynikajícím pfiíkladem tohoto procesu.
Podle níÏe uvedeného vzoru si do se‰itu nakreslete schéma a
doplÀte do nûj informace, které najdete v MojÏí‰ovi 8:14–27.
Pfii této ãinnosti si pov‰imnûte, jak Noé zveleboval své povolání
od Pána. Vûnujte rovnûÏ zvlá‰tní pozornost tomu, jak byl
poÏehnán silou a mocí a jak do‰el poznání, Ïe Pán je jím a
jeho úsilím potû‰en. 

2. AÏ vyplníte políãko pro MojÏí‰e 8:27, podívejte se do PrÛvodce
k písmÛm na heslo „milost“, abyste plnûji porozumûli tomu,
co Noé v dÛsledku své pilné práce obdrÏel. Pod své schéma
napi‰te pár fiádek pojednávajících o milosti. 

V ãem je rozdíl? 

1. Pfieãtûte si MojÏí‰e 8:13–14, 21 a definici v˘razÛ „synové
BoÏí“ a „synové lid‰tí“ v oddíle „Porozumûní písmÛm“
v˘‰e. Vysvûtlete rozdíl mezi syny a dcerami BoÏími a syny

B

Co udûlal Pán

Ver‰ 15

Ver‰ 17

Ver‰ 19

Ver‰ 26

Co udûlal Noé

Ver‰ 16

Ver‰ 20

Ver‰e 23–24

Ver‰ 25
Ver‰ 27

Co udûlali lidé

Ver‰ 18

Ver‰e 20–22

Ver‰ 24

A
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a dcerami lidsk˘mi. Ve svém vysvûtlení také uveìte, kdo
asi patfií do tûchto ãtyfi skupin lidí dnes.

2. Podle MojÏí‰e 8:15–22 vysvûtlete, co Pán fiekl o synech BoÏích
Ïenících se s dcerami lidsk˘mi nebo o synech lidsk˘ch Ïenících
se s dcerami BoÏími, a proã to podle vás bylo tak dÛleÏité. 

Poskytnûte vysvûtlení nûkomu, kdo tomu
nerozumí

PouÏijte informace v oddíle „Porozumûní písmÛm“ spolu s tím,
co jste se doãetli v MojÏí‰ovi 8, abyste odpovûdûli na otázku
„Jak mohl milující BÛh zatopit svût?“ 

Poãítejte

Pfieãtûte si Genesis 6:14–22
a vypoãítejte, jak byl koráb
velk˘, potom ho porovnejte
s nûãím, co dobfie znáte.
Popi‰te velikost korábu
do se‰itu. (Vodítko: Spoãítat
rozmûry korábu vám
pomÛÏe, kdyÏ se podíváte

do PrÛvodce k písmÛm na heslo „loket“.) 

Genesis 6 vypráví o
Noémovi pfied potopou.
Genesis 7 pojednává o
Noémov˘ch závûreãn˘ch
pfiípravách pfied potopou
a o tom, co se stalo bûhem
potopy. 

Porozumûní písmÛm
Genesis 7

Studium písem

Zjistûte, co se pfiihodilo

1. Pfieãtûte si 1. Petrovu 3:18–20, Nauku a smlouvy 138:6–11, 28–35
a popi‰te, co JeÏí‰ Kristus uãinil pro lidi zniãené potopou. 

A

âistá, neãistá (v. 2, 8) –
Zvífiata povaÏovaná za pfiija-
telná nebo nepfiijatelná k jídlu
a k obûti Bohu

Aby Ïivé zachováno bylo
símû (v. 3) – Aby jim bylo
umoÏnûno mnoÏit se

Studnice (v. 11) – Prameny vod

Propast veliká (v. 11) – Oceán

Tûlo (v. 15–16, 21) – Zvífiata
(v. 15–16), lidé (v. 21) 

Rozmohly (v. 18–19, 24) –
Zaplavily

Genesis 7

Potopa

D

C

2. KdyÏ víte, Ïe Spasitel uãinil vûci popsané v 1. Petrovû a
v Nauce a smlouvách 138, co vás to o Nûm uãí? 

Porozumûní písmÛm
Genesis 8

Studium písem

UplatÀujte pfiíbûh

PouÏijte to, co jste se doãetli v Genesis 6–8, a vypi‰te si zpÛsoby,
kter˘mi byli Noé a jeho rodina zachránûni pfied potopou. Potom
písemnû porovnejte jejich skutky s tím, co my musíme dûlat
dnes, abychom duchovnû pfieÏili pfii pfiípravû na druh˘ pfiíchod. 

Noémova doba Dne‰ní doba

Genesis 9 popisuje, jak Noé a jeho rodina opou‰tûjí koráb a jak
pomáhají Nebeskému Otci naplnit jeho zámûry s jeho dûtmi.

Genesis 9

Nov˘ zaãátek

??=

A

Zastavily se (v. 1) – Opadly

AÈ se v hojnosti rozplozují
(v. 17) – AÈ se zvy‰uje jejich
poãet

Bíti (v. 21) – ·kodit

Genesis 8

Dé‰È ustává
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Porozumûní písmÛm
Genesis 9:1–17

Genesis 9 – Pomoc z Pfiekladu Josepha Smitha
Genesis 9 porozumíte lépe, kdyÏ si pfieãtete Pfieklad Josepha
Smitha t˘kající se této kapitoly. 

Genesis 9:18–29 – Matoucí pfiíbûh o Noémovi
Pravdûpodobnû neznáme v‰echny podrobnosti tohoto pfiíbûhu o
Noémovû opilosti. Víme, Ïe Pán Noéma za tuto pfiíhodu nikdy
neodsuzoval, i kdyÏ v‰ude jinde v písmech opilství odsuzuje.
KdyÏ se v dobách Starého zákona uchovávala ‰Èáva z hroznÛ
(naz˘vaná víno), ta po ãase pfiirozenû kvasila a mohla zpÛsobit
opilost. Ale zkva‰ená hroznová ‰Èáva se velmi li‰í od toho, co
Bible naz˘vá „nápojem opojn˘m“. Opojn˘ nápoj se zhotovoval
z rÛzn˘ch plodÛ a obilnin se zámûrem zpÛsobovat opilost.
Noémova opilost po pití „vína“ byla pravdûpodobnû neúmyslná.

Také není jasné, co se stalo v Genesis 9:22, kdy „vidûl… Cham,
otec KanánÛv, hanbu otce svého“ a proã ve 25. ver‰i Noé v dÛsl-
edku toho Kanána proklel. Nûktefií vûfií, Ïe odûv, o kterém se
zde mluví, nûkdo vzal, protoÏe mûl zvlá‰tní náboÏensk˘
v˘znam a mohl pfiedstavovat Noémovo knûÏství. Kdyby
Kanán nebo Cham vzali tento odûv, prokletí by mohlo souviset
s Abrahamem 1:26–27, kde ãteme, Ïe potomci Chama byli
„[prokleti], co se t˘ká KnûÏství“ (v. 26). 

Prorok Joseph Smith dodal: „Zmínil jsem se o prokletí Chama
za to, Ïe se vysmíval Noémovi, kdyÏ byl opil˘, ale ten neudûlal
nic ‰patného. Noé byl spravedliv˘ muÏ, a pfiesto se napil vína a
opil se; Pán ho v dÛsledku toho neopustil, neboÈ si uchoval ve‰-
kerou moc svého knûÏství, a kdyÏ byl osoãen Kanánem, proklel
ho knûÏstvím, jehoÏ byl nositelem, a Pán respektoval jeho slovo
a knûÏství, které drÏel, pfiestoÏe byl opil˘, a prokletí zÛstává na
potomstvu Kanánovu aÏ do tohoto dne.“ (History of the Church,
4:445–446.) 

KdyÏ se budeme snaÏit získat nebo pouÏívat poÏehnání knûÏ-
ství neãestnû, budeme prokleti a ztratíme pfiíleÏitosti, poÏehnání
a moc. Napfiíklad lidé, ktefií získají knûÏství nebo knûÏské obfiady
tak, Ïe lÏou o své zpÛsobilosti, neobdrÏí poÏehnání tûchto obfiadÛ,
ale ztratí je. Pána nemÛÏeme oklamat. 

PloìteÏ se a rozmnoÏujte se,
a naplÀte zemi (v. 1) – Mûjte
dûti

Bylina zelená (v. 3) – Rostliny

Vylil krev ãlovûka (v. 6) –
Zabil jinou osobu

Vyhlazeno (v. 11) – Zniãeno

ProtoÏe byli jedinou rodinou na zemi, nacházeli se v podobné
situaci jako Adam a Eva. Noémova rodina v‰ak mûla tu
v˘hodu, Ïe znala ãasnou a duchovní historii mezi Adamem
a potopou. KdyÏ vezmete v úvahu to, co víte o dÛvodech,
kvÛli nimÏ Pán zaplavil zemi, na co byste si v Ïivotû dávali
velk˘ pozor, kdybyste byli ãlenem Noémovy rodiny? âemu
byste jistû uãili své dûti? 

PfiíleÏitost Noéma a jeho rodiny zaãít znovu ve svûtû oãi‰tû-
ném od zlovolnosti je symbolem pfiíleÏitosti, které se nám
dostává, kdyÏ jsme pokfitûni – získáváme ‰anci zaãít znovu
a b˘t pilnûj‰ími v následování plánu Nebeského Otce. Právû
tak jako se duha stala pro Noémovu rodinu pfiipomínkou
BoÏí lásky a milosrdenství, svátost pro nás mÛÏe b˘t ãastou
pfiipomínkou toho, Ïe Pán pro nás pfiipravil cestu, abychom
skrze usmífiení získali vûãn˘ Ïivot. 

Studium písem

Co je va‰í „duhou“? 

1. Pán dal Noémovi znamení, neboli
pfiipomínku smlouvy, kterou uãinil.
Znamení Noémovi pomáhalo mít na
pamûti, jak byl Pán k nûmu milosrd-
n˘. Napi‰te o nûãem, co vám pfiipo-
míná, jak milosrdn˘ je Pán k vám. 

2. Jak pro nás mÛÏe b˘t svátost tím,
ãím byla duha pro Noéma? 

Genesis 10 vyjmenovává nûkolik generací potomkÛ
Noémov˘ch synÛ: Jáfeta (viz v. 2–6), Chama (viz v. 6–20)
a Sema (viz v. 21–31). Po této kapitole je Bible pfieváÏnû
záznamem o nûkter˘ch potomcích Sema. Pojem Semita –
obvykle se t˘ká ÎidÛ – znamená „potomek SemÛv“. 

SnaÏili jste se nûkdy komunikovat s nûk˘m, kdo nehovofiil
stejn˘m jazykem jako vy? Kolik práce by vyÏadovalo, kdyby
v‰ichni studenti ve ‰kole hovofiili rÛzn˘mi jazyky a nemohli
se domluvit? Genesis 11 nám fiíká, proã máme na zemi
rÛzné jazyky. 

Porozumûní písmÛm
Genesis 11:1–9

Zemû lepká (v. 3) – Látka
podobná dehtu

Zmást (v. 7, 9) – Uvést ve
zmatek, pomíchat

Genesis 11

Babylonská vûÏ

Genesis 10

Noémovi potomci

A
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Genesis 11:10–32 – AbrahamÛv rodokmen

Studium písem
Pfii studiu Genesis 11:1–9 proveìte dvû z níÏe uveden˘ch
ãinností (A–C). 

Pfieãtûte a porovnejte

1. Pfieãtûte si Genesis 11:1–4 a vysvûtlete, co lidé v Sinear dûlali
ve snaze dosáhnout nebe. 

2. Pfieãtûte si Skutky 4:12; 2. Nefiho 9:41–43; Mosiá‰e 3:17; 5:10–15
a napi‰te, jak si mÛÏeme uãinit „jméno“ (Genesis 11:4), které
nám umoÏní vstoupit do nebe. 

Uveìte do souvislosti s Knihou Mormonovou

Pfieãtûte si Genesis 11:5–9, abyste zjistili, jak Pán zareagoval na
pokus lidí uãinit si jméno a vûÏ dosahující do nebe. Potom si
pfieãtûte Etera 1:33–43 a do se‰itu si struãnû zapi‰te, co se pfiihodilo
jedné skupinû lidí v dobû, o které hovofií Genesis. 

Co si vy o tom myslíte? 

Vysvûtlete, proã byly podle vás Pánovy skutky v Genesis 11:1–9
pro lidi poÏehnáním. 

C

B

A

Noé

Sem

Táre
Sedm˘ pravnuk NoémÛv
(viz Genesis 11:10–26) 

Náchor
OÏenil se s Melchou
(dcera Hárana; viz

Genesis 11:29) 

Abram (Abraham) 
OÏenil se se Sarai

(Sára, dcera Hárana;
viz Genesis

11:29; 20:12) 

Háran

Sarai
(Sára) 

JeschaLot
(viz Genesis 11:27–29) 

Melcha

Mohou b˘t lidé spravedliví, kdyÏ Ïijí v domovû, kde není
pûstována spravedlivost nebo kde jsou pro svou spravedli-
vost pronásledováni vlastními rodiãi? Pokud ano, co musejí
tito lidé udûlat, aby pfiekonali zlovolné vlivy? Velk˘ prorok
Abraham, naz˘van˘ „pfiítelem BoÏím“ (Jakub 2:23), vyrÛ-
stal právû v takovéto situaci. Bûhem svého Ïivota pfiekoná-
val problémy a nároãné úkoly, kter˘m ãelil ve svém mládí, a
byl takov˘m vzorem spravedlivosti, Ïe mu BÛh slíbil, Ïe
v‰ichni, jiÏ pfiijmou pravé evangelium, budou nazváni jeho
dûtmi, a Ïe JeÏí‰ Kristus se narodí jako jeden z jeho potomkÛ.
Pfii ãetbû o Abrahamovi v pfií‰tích nûkolika kapitolách
Abrahama a Genesis hledejte, co dûlal, aby tyto problémy a
nároãné úkoly pfiekonal a stal se jedním z nejvût‰ích proro-
kÛ v dûjinách. 

Porozumûní písmÛm
Abraham 1

PoÏehnání otcÛ (v. 2) –
Obfiady a smlouvy knûÏství

Dûdic (v. 2) – âlovûk, kter˘
má nárok na pfiijetí poÏehnání
nebo dûdictví od jiného, pro-
toÏe je jeho dítûtem, blízk˘m
pfiíbuzn˘m nebo jedincem,
kterému dárce dÛvûfiuje

Ustanovení (v. 4) – Povolání,
vysvûcení

Símû (v. 4) – Dûti, vnouãata a
tak dále

Pohané (v. 5, 7) – V tûchto
ver‰ích ti, jiÏ neuctívají pravé-
ho a Ïivého Boha

Ctnost (v. 11) – âistota,
poslu‰nost zákonÛ a pfiikázání
o pohlavní ãistotû

Znázornûní (v. 12) – Kresba

Obrázky (v. 14) – Text a kresby

Z této linie vze‰li (v. 22) –
Z tohoto jednotlivce pocházejí

Patriarchální (v. 25–26) –
Z otce na syna

Modláfiství (v. 27) – Uctívání
fale‰n˘ch bohÛ

Chronologie (v. 28) – Historie

Bolestnû tr˘znûn (v. 30) – Ve
velké tísni nebo bídû

Potomstvo (v. 31) – Dûti a
vnouãata, potomci

Abraham 1

Abraham touÏí po knûÏství

Jak jiÏ bylo zmínûno v úvodu ke Genesis (viz „Knihy Genesis,
MojÏí‰ova a Abrahamova“ na str. 9, Joseph Smith obdrÏel více
spisÛ a uãení proroka Abrahama pfiekladem nûkolika papyrÛ,
které získal, kdyÏ Ïil v Kirtlandu ve státû Ohio. Kniha
Abrahamova není povaÏována za souãást pfiekladu Bible od
Josepha Smitha, ale Abraham 1–2 nám pomáhá lépe pochopit
události popsané v Genesis 12.
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Studium písem
Pfii studiu Abrahama 1 proveìte dvû z níÏe uveden˘ch ãinností
(A–C). 

O jaká poÏehnání usilujete? 

1. Star‰í Neal A. Maxwell fiekl: „To, co si neustále a snaÏnû pfie-
jeme, je tím, ãím se po ãase nakonec staneme a co obdrÏíme
ve vûãnosti.“ (Conference Report, Oct. 1996, 26; nebo Ensign,
Nov. 1996, 21.) Pfieãtûte si Abrahama 1:2–4 a vypi‰te si poÏeh-
nání, o která Abraham „usiloval“ a která si „pfiál“. MÛÏete si
je také zv˘raznit ve sv˘ch písmech. 

2. Vyberte si z tohoto seznamu nûco, po ãem také touÏíte nebo
o co usilujete, a vysvûtlete proã. Mûli byste si pov‰imnout, Ïe
na konci 2. ver‰e se dozvídáme, Ïe Abraham získal to, o co
usiloval. Jeho Ïivot je vzorem, jak mÛÏete získat stejná poÏeh-
nání, o která usiloval on. 

Proã jsou spravedliví pronásledováni? 

1. Urãete dÛvody, proã byly pronásledovány tfii panny i Abraham,
a porovnejte tyto dÛvody se zpÛsoby, kter˘mi jsou nûkdy,
podle vás, pronásledováni spravedliví. 

2. Vysvûtlete, proã, podle vás, stojí za to Ïít spravedlivû, i kdyÏ
budete pronásledováni. 

Napi‰te ver‰e vlastními slovy

Vlastními slovy si zapi‰te Abrahama 1:18–19 a uveìte, co Pán
Abrahamovi slíbil, a také uveìte zodpovûdnosti, které z toho
pro Abrahama vypl˘valy. 

V Abrahamovi 1 se doãítáte o Abrahamovû pfiání získat
urãitá poÏehnání od Pána a o tom, jak tato poÏehnání zaãal
pfiijímat (viz zejména v. 18–19). V Abrahamovi 2 Pán slíbil
Abrahamovi dal‰í poÏehnání. Pfii ãetbû hledejte to, co Abraham
uãinil, aby projevil svou vûrnost a zpÛsobilost obdrÏet od
Boha taková zaslíbení. 

Porozumûní písmÛm
Abraham 2

Rozmohl (v. 1) – Zhor‰il se

Nesl jméno mé (v. 6) – Byl
m˘m pfiedstavitelem (jako
misionáfi), svûdãil o mnû

Nadmíru (v. 9) – Více neÏ lze
zmûfiit

Poãítáno (v. 10) – PovaÏováno

Horlivû (v. 12) – Velmi
usilovnû

Du‰e, jeÏ jsme získali (v. 15)
– Lidé obrácení k evangeliu

Vroucnû (v. 18) – Upfiímnû a
pilnû

Abraham 2

Abraham pfiijímá
smlouvy od Boha

C

B

A

Abraham 2 – Kde se odehrávalo to, co se
dovídáme o Abrahamovi? 
Viz PrÛvodce k písmÛm, mapa 1. 

Abraham 2:8–11 – Abrahamova smlouva
Více o Abrahamovû smlouvû si mÛÏete pfieãíst v PrÛvodci k písmÛm
pod heslem „Abrahamova smlouva“. O Abrahamovû smlouvû
budete je‰tû studovat v Genesis 17. 

Abraham 2:22–25 – Ona je moje sestra
Nûktefií lidé pfiem˘‰lejí, proã Abraham nazval Sarai svou sestrou.
Prvním a nejdÛleÏitûj‰ím dÛvodem je to, Ïe mu tak fiekl BÛh. Je
také uÏiteãné vûdût, Ïe hebrej‰tina nemá rÛzná slova pro vnuãku,
vnuka, sestfienici, bratrance, netefi nebo synovce. Pro rodinné
vztahy se pouÏívaly v‰eobecné pojmy jako syn, dcera, bratr a sestra.
ProtoÏe Sarai byla dcerou Abrahamova bratra Hárana, byla také
známá jako jeho sestra. 

Zdá se podivné, Ïe EgypÈané nemûli pocit, Ïe cizoloÏství s man-
Ïelkou nûjakého muÏe je správné, ale zfiejmû jim neãinilo problém
zabít muÏe, aby se mohli „zákonnû“ oÏenit s jeho manÏelkou. Je
dÛleÏité si pov‰imnout, Ïe kdyby Abraham zemfiel v této dobû,
Pánova smlouva s ním by se nemohla naplnit. A tak mu Pán
fiekl, co má v tomto pfiípadû fiíci, aby mu zachránil Ïivot a naplnil
smlouvu. 

Studium písem

Hledejte dÛkaz

1. Pfieãtûte si Abrahama 2:1–17 a najdûte dÛkazy toho, Ïe
Abraham vûfiil v Boha a dÛvûfioval Mu. Tyto dÛkazy si zapi‰te
do se‰itu. 

2. Zapi‰te si, co by podle vás mohl nûkdo jin˘ najít ve va‰em
Ïivotû, co dokazuje, Ïe následujete Boha, Ïe v Nûj vûfiíte a Ïe
Mu dÛvûfiujete. Zaznamenejte pfiíklady ze svého Ïivota, které
se podobají tomu, jak Abraham projevoval svou víru v Boha,
nebo si poznamenejte, co byste si pfiáli, aby se ve va‰em Ïivotû
podobalo Abrahamovu pfiíkladu víry. 

PouÏijte kaÏdé slovo

PouÏijte v‰echna dále uvedená slova, abyste napsali jednu nebo dvû
vûty shrnující to, co Pán slíbil Abrahamovi v Abrahamovi 2:8–11:
poÏehnat, símû, sluÏba, knûÏství, evangelium, otec, rodiny, spasení.

Genesis 12 znovu popisuje nûkteré z událostí, o nichÏ jste
ãetli v Abrahamovi 1–2. Genesis 12 navíc udává konkrétní
místo, kde Abraham postavil oltáfi a uctíval Pána (viz
Genesis 12:8) a rovnûÏ podrobnosti toho, co se stalo, kdyÏ
Abraham pfii‰el do Egypta a fiekl Faraonovi, Ïe Sára je jeho
sestra (viz Genesis 12:14–20). 

Genesis 12–13

AÈ není Ïádn˘ svár

B

A
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Pov‰imnete si, Ïe v knize Genesis aÏ do kapitoly 17 se
Abraham naz˘vá „Abram“ a Sára „Sarai“. AÏ budete ãíst
Genesis 17, dovíte se více o tom, proã byla jejich jména
zmûnûna. 

Abraham vyrÛstal v rodinû, kde ho otec pronásledoval za to,
Ïe byl vûrn˘ Bohu. LotÛv otec (Háran) zemfiel je‰tû pfied
Lotov˘m dûdeãkem (Táre). Jak Abraham, tak Lot mûli
zkou‰ky. Strávili spolu mnoho ãasu pfii stûhování z Ur,
potom do Egypta a nakonec do zaslíbené zemû Kanán. Jejich
Ïivot se v‰ak vyvíjel zcela odli‰nû. Mohli bychom pfiem˘‰let
o tom, proã se Ïivot AbrahamÛv tak li‰il od Ïivota Lotova,
kdyÏ vyrÛstali v podobné situaci. Pfii ãetbû pfií‰tích ‰esti aÏ
osmi kapitol Genesis hledejte rozhodnutí, která Abraham a
Lot uãinili, a jak je tato rozhodnutí ãasem ovlivÀovala. 

Porozumûní písmÛm
Genesis 13

Studium písem

Pomozte pfiíteli

Napi‰te o tom, jak byste mohli pouÏít pfiíbûh o Abrahamovi a
Lotovi v Genesis 13:5–13, abyste pomohli pfiíteli vyfie‰it problém,
kter˘ má ve vztahu s nûkter˘m rodiãem nebo jin˘m ãlenem
rodiny. 

Získejte pomoc z Nového zákona

Pfieãtûte si ÎidÛm 11:8, 10, 13–16 a zjistûte, co mohlo Abrahama
motivovat k tomu, aby svÛj problém vyfie‰il zpÛsobem uveden˘m
v této kapitole. 

V Genesis 13:12 ãteme, Ïe Lot „[rozbil stany] aÏ k Sodomû“.
V Genesis 14:12 se dozvídáme, Ïe„bydlil v Sodomû“.
V dÛsledku toho se stal zajatcem v bitvû mezi tehdej‰ími
rÛzn˘mi králi zemû. Abrahama se válka zfiejmû nedotkla,
dokud Lot neupadl do zajetí. Genesis 14:1–12 vysvûtluje, jak
rÛzní králové vytvofiili vojenská spojenectví, aby se chránili a
zvítûzili v bitvách. KdyÏ v té dobû jeden král pro druhého
krále nûco udûlal, oãekávalo se od nûho nûco na oplátku. Pfii
ãetbû Genesis 14:13–24 si pov‰imnûte, co Abraham uãinil,

Genesis 14

Abraham potkává
Melchisedecha

B

A

Nesnáz (v. 7–8) – Svár

Pozdvih oãí sv˘ch (v. 10) –
Rozhlédl se

·ífi (v. 17) – ·ífika

Hnuv se (v. 18) – Odstûhoval se

aby Lotovi pomohl, a co si Abraham myslel o pfiijímání poct,
moci, penûz nebo lichotek od lidí se svûtskou mocí. Porovnejte
tuto reakci s tím, jak pfiijal a ctil muÏe s nebeskou mocí a pra-
vomocí. 

Porozumûní písmÛm
Genesis 14:13–24

Studium písem
Pfii studiu Genesis 14:13–24 proveìte ãinnost A a potom buì
ãinnost B, nebo C. 

Kdo byl Melchisedech? 

Pfieãtûte si v PrÛvodci k písmÛm v oddíle V˘bûr z pfiekladu Bible
od Josepha Smitha Genesis 14:25–40; Almu 13:14–19 a Nauku a
smlouvy 84:14; 107:1–4; 138:41. Popi‰te, kdo byl Melchisedech a
proã mu podle vás Abraham platil desátek a proã od nûho obdrÏel
poÏehnání. 

Dojdûte k vlastnímu závûru

Bylo známo, Ïe lidé v Sodomû byli bohatí, oddávali se mnoha
svûtsk˘m radovánkám a byli velmi zlovolní. Co nás Abrahamovy
skutky vÛãi králi Sodomy uãí o jeho hodnotách a oddanosti
Bohu? Pfii odpovûdi na tuto otázku uvaÏujte o tom, co mohl
Abraham od krále Sodomy získat. UvaÏujte také o zásadû, která
se nachází v Moronim 10:30. 

Nakreslete obrázek

Nakreslete nûco, co pfiedstavuje nebo symbolizuje pfiíbûh
o Abrahamovi popsan˘ v Genesis 14:17–24. 

Pán Abrahamovi jiÏ dfiíve slíbil mnohé t˘kající se jeho
potomstva, vãetnû toho, Ïe bude tak poãetné jako „prach
zemû“(Genesis 13:16). V dobû, kterou popisuje Genesis 15,
nemûli Abraham a Sára stále Ïádné dûti. V této kapitole Pán
pomohl Abrahamovi poznat, Ïe jeho sliby se pfiesto vyplní. 

Genesis 15

Smlouva potvrzena

C

B

A

A oddûliv se (v. 15) –
Rozdûlili se na skupiny, aby
se pokusili je obklíãit

ZboÏí (v. 16, 21) – To, co bylo
uzmuto

Pobití (v. 17) – Zabití

Pozdvihl jsem ruky své (v.
22) – Dal jsem slib neboli
uzavfiel jsem smlouvu
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Porozumûní písmÛm
Genesis 15

Genesis 15:6 – Pomoc z Pfiekladu Josepha Smitha
PrÛvodce k písmÛm, oddíl V˘bûr z pfiekladu Bible od Josepha
Smith, je uÏiteãn˘m doplÀkem ke Genesis 15. 

Genesis 15:9–17 – Co ãinil Abraham v tûchto
ver‰ích? 
Tyto ver‰e v Genesis 15 popisují zvyk ze starého Stfiedního
v˘chodu uzavírat neboli „roztínat“ smlouvu. Poté, co jedinec
uzavfiel smlouvu, rozsekl zvífie (nebo zvífiata) vedví, pro‰el mezi
obûma kusy, jako kdyby fiíkal: „NedodrÏím-li svou smlouvu,
mohu dopadnout jako toto zvífie.“ V tomto pfiípadû pfiedstavovala
hofiící pochodeÀ Pánovu pfiítomnost a Abrahama ujistila, Ïe Pán
svou smlouvu splní. 

Studium písem

Vysvûtlete symboliku

Zv˘raznûte si v Genesis 15:1 slova, která popisují, ãím Pán bude,
jak sám fiekl, pro Abrama. Napi‰te o tom, jak je Pán tímtéÏ pro ty,
ktefií s ním uzavírají smlouvy a dodrÏují je. 

Dokonãete tyto vûty

1. Abraham mûl obavy, Ïe… (viz v. 3, 7–8) 

2. Pán opûtovnû Abrahama ujistil tím, Ïe… (viz v. 1, 17) 

B

A

Schovanec mÛj (v. 3) –
Nûkdo, kdo se narodil jedno-
mu z m˘ch sluÏebníkÛ

MÛj dûdic (v. 3) – Ten, kdo
obdrÏí mÛj majetek, aÏ zemfiu

Îivot (v. 4) – Tûlo

Po ãem (v. 8) – Jak

Jalovice (v. 9) – Mladá kráva

Zroztínal je na poly (v. 10) –
Rozsekal je na pÛlky

PÛjde‰ k otcÛm sv˘m (v. 15)
– Zemfie‰

Nepravost (v. 16) – Hfiích

V Genesis 15 ãteme o Abrahamov˘ch pochybnostech a oba-
vách. V Genesis 16 se dozvídáme trochu o tom, jak se mohla
cítit Sára. Pán pfiikázal Sáfie, aby dala Abrahamovi za man-
Ïelku Agar, a Abrahamovi pfiikázal, aby si Agar vzal za
manÏelku (viz NaS 132:34–35). Aãkoli to, co Sára pro
Abrahama uãinila, bylo asi obtíÏné, dokazovalo to, jak dych-
tila b˘t poslu‰ná Pána a plnit jeho smlouvy. Pfii ãetbû této
kapitoly pfiem˘‰lejte o tom, jak se v prÛbûhu tohoto struãného
pfiíbûhu asi cítila Agar. 

Porozumûní písmÛm
Genesis 16

Studium písem

Uvûdomûní si BoÏí lásky

Agar uprostfied obtíÏné zkou‰ky poznala to, co mÛÏe pomáhat
pfiekonat zkou‰ky kaÏdému z nás. V Genesis 16 vidíme BoÏí
lásku k Agar a to, jak Agar jeho lásku pfiijala. Zapi‰te si, co vás
na tom zaujalo nejvíce. 

V Genesis 17 BÛh opût poÏehnal Abrahamovi a dal mu dal‰í
zaslíbení t˘kající se poÏehnání, která obdrÏí on a jeho potom-
stvo. Pán, stejnû jako to ãiní s námi, dával Abrahamovi
zaslíbení a poÏehnání krok za krokem, pokaÏdé o trochu více.
V‰echna zaslíbení, poÏehnání a smlouvy dané Abrahamovi se
spoleãnû naz˘vají „Abrahamova smlouva“. Star‰í Russell M.
Nelson shrnul zaslíbení Abrahamovy smlouvy a fiekl: 

Genesis 17

Abrahamova smlouva

A

Dûvka (v. 1) – SluÏebnice

Zavfiel Ïivot mÛj (v. 2) –
Zabránil mi mít dûti

Poãala (v. 4–5) – Otûhotnûla

Paní (v. 4, 8) – Îena, která
vlastní sluÏebnici

V lÛno tvé (v. 5) – Tobû

Zlehãila (v. 5) – PfiehlíÏela,
nesná‰ela

Studnice (v. 7) – Pramen

Pokofi se pod ruku její (v. 9)
– Pokofi se a dûlej, co fiíká 

Genesis 16

Abraham si bere Agar
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„Tato smlouva… má v‰epfiesahující v˘znam. Obsahovala
nûkolik zaslíbení: 

Abrahamovo potomstvo bude poãetné a bude mít nárok na
vûãné rozrÛstání a bude mít nárok mít knûÏství; 

Abraham se stane otcem mnoha národÛ; 

Kristus a králové pfiijdou prostfiednictvím Abrahamovy
rodové linie; 

Zdûdí urãité zemû; 

Skrze jeho símû budou poÏehnány v‰echny národy zemû; 

Tato smlouva bude vûãná – dokonce po ,tisíc pokolení‘.“
(Conference Report, Apr. 1995, 42; nebo Ensign, May
1995, 33.) 

Star‰í Bruce R. McConkie vysvûtlil, jak byla Abrahamovi
pfiidávána poÏehnání: 

„Abraham nejprve obdrÏel evangelium kfitem (kter˘ je
smlouvou spasení); potom mu bylo pfiedáno vy‰‰í knûÏství a
uzavfiel celestiální sÀatek (kter˘ je smlouvou oslavení) a tím
získal uji‰tûní, Ïe bude mít vûãné rozrÛstání; nakonec obdrÏel
zaslíbení, Ïe v‰echna tato poÏehnání budou nabídnuta ve‰-
kerému jeho smrtelnému potomstvu. (Abraham 2:6–11;
NaS 132:29–50.) …

… Ty její ãásti, které se t˘kají osobního oslavení a vûãného
rozrÛstání, se obnovují kaÏdému ãlenu domu Izraele, kter˘
vstupuje do fiádu celestiálního manÏelství.“ (Mormon
Doctrine, 13.) 

ProtoÏe v‰ichni ãlenové Církve jsou potomstvem Abrahama
skrze smlouvu, máme peãlivû uvaÏovat o smlouvách, které
Pán uzavfiel s Abrahamem, a poznat, jak˘m zpÛsobem platí
pro nás. 

Porozumûní písmÛm
Genesis 17

Genesis 17:9–14 – Obfiízka
Symbolem neboli znamením smlouvy, kterou BÛh uzavfiel
s Abrahamem, byla obfiízka. Obfiízka symbolizovala ãistotu pfied
Bohem a byla také symbolickou pfiipomínkou zaslíbení, která
Pán dal Abrahamovi o jeho potomstvu. Více o obfiízce se mÛÏete
doãíst v PrÛvodci k písmÛm. Dnes se obfiízka nevyÏaduje. 

Studium písem

Urãete prvky smlouvy

Smlouva je dohoda mezi dvûmi stranami, v níÏ obû slibují, Ïe
budou dûlat urãité vûci. Ve smlouvû evangelia BÛh vÏdy stanovuje
podmínky, neboli co se v rámci smlouvy musí dûlat a pfiijmout,
a ãlovûk slibuje, Ïe bude tûchto podmínek poslu‰en. 

A

RozmnoÏím tû náramnû
velmi (v. 2) – Dám ti mnoho
potomkÛ

Rozplodil náramnû velmi
(v. 6) – Mnoho potomkÛ

Roz‰ífiím tû v národy; i králo-
vé z tebe vyjdou (v. 6) – Národy
a králové budou patfiit mezi
nûkteré ze tv˘ch potomkÛ

Dokonal (v. 22) – Ukonãil

1. O co Pán Ïádal Abrahama, kdyÏ pfiijímal tuto smlouvu? (Viz
v. 1, 10.) 

2. Co Pán Abrahamovi slíbil? (Viz v. 2–8, 15–19.) Ujistûte se, Ïe
jste si pfieãetli i v‰echny ver‰e t˘kající se této kapitoly v PrÛvodci
k písmÛm v oddíle V˘bûr z pfiekladu Bible od Josepha Smitha,
a zahrÀte je do seznamu. 

3. Pfieãtûte si Genesis 12:1–3; 13:14–16; 15:1–7 a Abrahama
1:18–19; 2:9–11. Daná zaslíbení pfiidejte k seznamu, kter˘ jste
zaãali sestavovat v˘‰e. 

Zorganizujte prvky

V Abrahamovû smlouvû jsou
ãtyfii základní kategorie poÏeh-
nání: zemû, potomstvo, knûÏ-
ství a evangelium a spasení.
Vezmûte seznam, kter˘ jste
zhotovili v ãinnosti A, a zorga-
nizujte jeho poloÏky podle
kategorií. Máte-li pocit, Ïe nûja-
ké poÏehnání patfií do více
kategorií, napi‰te ho pod kaÏ-
dou pfiíslu‰nou kategorii. 

Co se skr˘vá ve jménu? 

Pov‰imnûte si, Ïe v rámci smlouvy byla Abrahamovi a Sáfie
zmûnûna jména (viz Genesis 17:4–8; 15–16). Poznámka pod ãarou
v anglick˘ch písmech SPD uvádí, Ïe Sára znamená „královna“.

1. Jak byste se cítili, kdybyste obdrÏeli jméno jako Sára? Proã? 

2. V jakém smûru bylo Sáfiino jméno dodateãn˘m svûdectvím o
BoÏích zaslíbeních? Kdo je to královna a co nás to uãí o tom,
k˘m se mÛÏe stát? 

3. ProtoÏe ãlenové Církve jsou dûtmi Abrahama a Sáry, co se
mÛÏeme o sobû dozvûdût ze jmen, která dal BÛh tûmto
v˘znamn˘m manÏelÛm? 

4. V jak˘ch smûrech se pfiijetí jména podílí na smlouvû, kterou
uzavíráme s Pánem dnes, abychom se stali jeho lidem? (Viz
2. Nefi 31:13, 17–20; Mosiá‰ 18:8–10; Moroni 4:1–3.) 

5. Jaké je to nové jméno, které dostáváme, kdyÏ jsme pokfitûni a
pfiijímáme svátost? Co si myslíte, jak˘ má v˘znam vzít toto
jméno na sebe? 

V Genesis 17 Pán Abrahamovi
slíbil, Ïe Sára porodí syna.
Doãetli jsme se, jak Abraham
na tento slib zareagoval.
V Genesis 18 zjistíme, jak
zareagovala Sára, kdyÏ se
dozvûdûla o tomtéÏ slibu. 

Genesis 18

„ZdaliÏ je nûco pfiíli‰ tûÏkého
pro Hospodina?“ 

C

Abrahamova smlouva

Zemû | Potomstvo

|
KnûÏství | Spasení

a evangelium

|

B
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Porozumûní písmÛm
Genesis 18

Genesis 18:1–22 – Kdo nav‰tívil Abrahama? 
Genesis 18:1 uvádí, Ïe se Abrahamovi zjevil Pán. To nezname-
ná, Ïe Pán byl jedním ze tfií muÏÛ, ktefií ho nav‰tívili. Pfieklad
Josepha Smitha uvádí, Ïe tito tfii muÏi byli svat˘mi muÏi, ktefií
byli nositeli knûÏství a byli oficiálními pfiedstaviteli Pána. 

Genesis 18:20 – Hfiíchy Sodomy a Gomory
KdyÏ ãteme Genesis 19, dozvíme se, Ïe jedním z hlavních hfiíchÛ
tûchto mûst byla nemorálnost. Ezechiel 16:48–50 nám pomáhá
poznat, Ïe lidé Sodomy a Gomory byli py‰ní, nebyli ochotni starat
se o chudé a potfiebné, které mûli mezi sebou, a byli zahálãiví. 

Genesis 18:23–33 – Zlovolní mohou b˘t u‰etfieni
kvÛli spravedliv˘m
Pfieãtûte si Almu 10:20–23, abyste se dozvûdûli více o této zásadû
u‰etfiení zlovoln˘ch. 

Studium písem

Odpovûzte na Pánovu otázku

1. Pov‰imnûte si, Ïe otázka v Genesis 18:14 („ZdaliÏ [je nûco pfií-
li‰ tûÏkého pro Hospodina]?“) není zodpovûzena. V Luká‰ovi
1:37 vyhledejte odpovûì a potom ji vysvûtlete. 

2. Napi‰te o nûjakém záÏitku, kter˘ jste mûli vy, nebo nûkdo,
koho znáte, kter˘ ukazuje, Ïe nic není „[pfiíli‰ tûÏkého pro
Hospodina]“ (v. 14). 

Vyberte nejlep‰í slova

Po pfieãtení Genesis 18:16–33 uvaÏujte o tom, co jste se dozvûdû-
li o Abrahamovû charakteru a o charakteru Boha. Vyberte z této
pasáÏe dvû slova, která podle vás nejlépe popisují Abrahama, a
dvû slova, která podle vás nejlépe popisují podstatu Boha. 

Genesis 19

Sodoma a Gomora

B

A

Nepomíjej (v. 3) – Neopou‰tûj

Zadûlej (v. 6) – Pfiiprav pro
peãení

Vedlé ãasu Ïivota (v. 10, 14) –
V dobû, kdy lze poãít Ïivot

Pfiestal byl Sáfie bûh Ïensk˘
(v. 11) – Sára byla pfiíli‰ stará
na to, aby mûla dítû

Pán (v. 12) – ManÏel

âinili spravedlnost a soud
(v. 19) – Îili spravedlivû a
pomáhali druh˘m

Kfiik (v. 20) – To, co se fiíká o
hfiíchu a zlovolnosti

ObtíÏen jest náramnû (v. 20)
– Je stra‰liv˘

Pohledím, jestliÏe podle kfiiku
jejich, … ãinili (v. 21) – Zjistím,
zda dûlali v‰e, co lidé fiíkali

Odstup to od tebe, abys
takovou vûc uãiniti mûl (v.
25) – To není zpÛsob, kter˘m
to obvykle dûlá‰

Prach a popel (v. 27) – Nic ve
srovnání s Bohem

Dokonal fieã (v. 33) – Dokonãil
fieã

Genesis 14:12 uvádí, Ïe Lot „bydlil v Sodomû“. V Genesis
18 se u Abrahama zastavili poslové od Boha na cestû do
Sodomy a Gomory a Abraham se dozvûdûl o BoÏím plánu
na zniãení Sodomy a Gomory. Genesis 19 vypráví pfiíbûh o
tom, co se stalo, kdyÏ poslové dorazili, aby pomohli Lotovi a
jeho rodinû opustit Sodomu a Gomoru pfied jejich zniãením. 

Aãkoli Lot staãil uniknout ze Sodomy a Gomory pfied jejich
zniãením, nûktefií ãlenové jeho rodiny si zvykli na zlovolné
zpÛsoby Sodomy a Gomory. Ti byli zniãeni, protoÏe se nefií-
dili radou, aby ode‰li. 

V Genesis 20 BÛh opût fiekl Abrahamovi, aby si zachránil
Ïivot tím, Ïe fiekne, Ïe Sára je jeho sestra. V dÛsledku toho
mohl Pán pomoci jistému Abimelechovi a jeho rodinû pochopit,
Ïe Abraham je prorok. âlenové Abimelechovy rodiny byli
poÏehnáni, protoÏe uvûfiili, Ïe Abraham je muÏ BoÏí a prorok.

Nûkdy je na‰e trpûlivost a víra zkou‰ena, kdyÏ usilujeme o
naplnûní Pánov˘ch zaslíbení. Genesis 21 obsahuje záznam
o tom, jak se naplnil BoÏí slib dan˘ Abrahamovi a Sáfie, Ïe
Sára porodí syna. K událostem v Genesis 21 do‰lo, kdyÏ
bylo Abrahamovi sto a Sáfie devadesát let. Lze pochybovat o
tom, Ïe narození jejich syna bylo nûãím jin˘m neÏ zázrakem
a poÏehnáním od Boha? 

Porozumûní písmÛm
Genesis 21

Studium písem

Napi‰te dopis

Pfiedstavte si, Ïe jste v situaci buì Abrahama, nebo Sáry, a napi‰te
pfiíteli dopis, v nûmÏ vylíãíte, jak se narodil Izák. Uveìte
podrobnosti tohoto pfiíbûhu zpátky aÏ do doby, kdy si Sára mys-
lela, Ïe nikdy nebude mít dûti, a popi‰te, jaké byste mûli pocity
bûhem jednotliv˘ch ãástí pfiíbûhu. 

A

Nav‰tívil (v. 1) – PoÏehnal

Ostaveno (v. 8) – JiÏ nekojeno
matefisk˘m mlékem

Dûvka (v. 10, 12–13) –
SluÏebnice

Stfielec (v. 20) – Lovec
s lukem a ‰ípem

Genesis 20–21

Splnûn˘ slib
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Kdyby vás Pán poÏádal, abyste se nûãeho vzdali, co by pro
vás bylo nejtûÏ‰í opustit? Udûlali byste to? Proã? Genesis
22 vypráví pfiíbûh o jedné z nejvût‰ích zkou‰ek, které kdy
BÛh nûkomu dal. Pfied ãetbou kapitoly 22 si pfieãtûte, co Pán
fiekl ãlenÛm Církve v Nauce a smlouvách 101:4–5. Pfii ãetbû
Genesis 22 si pfiedstavte, Ïe jste buì na Abrahamovû, nebo
Izákovû místû, a uvaÏujte o tom, co byste si v kaÏdém bodû
pfiíbûhu mysleli. 

Porozumûní písmÛm
Genesis 22

Genesis 22 – Proã Pán poÏadoval, aby Abraham
obûtoval Izáka? 
„Proã Pán poÏadoval od Abrahama nûco takového? ProtoÏe vûdûl,
jaká bude jeho budoucnost, a Ïe bude otcem nesãetného potom-
stva, rozhodl se ho vyzkou‰et. BÛh to neudûlal pro sebe, neboÈ
skrze své pfiedzvûdûní vûdûl, co Abraham uãiní; ale úãelem bylo
v‰típit Abrahamovi ponauãení a umoÏnit mu osvojit si znalost,
kterou nemohl získat Ïádn˘m jin˘m zpÛsobem. Právû proto BÛh
zkou‰í kaÏdého z nás. Není to pro Jeho poznání, neboÈ On zná
v‰echny vûci pfiedem. Zná cel˘ vá‰ Ïivot a v‰e, co budete dûlat.
Ale zkou‰í nás pro na‰e dobro, abychom mohli vûdût my sami…
VyÏadoval od Abrahama, aby se podrobil této zkou‰ce, protoÏe
mûl v úmyslu dát mu slávu, oslavení a poctu, mûl v úmyslu
uãinit ho králem a knûzem, aby sdílel s Ním sam˘m slávu, moc
a panství, které pouÏívá.“ (George Q. Cannon, Conference
Report, Apr. 1899, 66.) 

Star‰í Neal A. Maxwell uplatnil tyto pravdy na nás, kdyÏ fiekl,
Ïe ná‰ Ïivot „nemÛÏe b˘t naplnûn vírou a souãasnû b˘t bez
obtíÏí… 

TudíÏ, skuteãnû nemÛÏeme, vy ani já, oãekávat, Ïe jednodu‰e
proklouzneme Ïivotem, jako bychom fiíkali – Pane dej mi zku‰e-
nosti, ale ne zármutek, utrpení, bolest, protivenství, zklamání, a
urãitû nechci b˘t opu‰tûn. Pane, zadrÏ pfiede mnou v‰echny tyto
záÏitky, které Tû uãinily tím, ãím jsi! Potom mi dovol pfiijít a
pfieb˘vat s Tebou a plnû sdílet Tvou radost!“ (Conference
Report, Apr. 1991, 117; nebo Ensign, May 1991, 88.) 

Prorok Joseph Smith zdÛraznil, Ïe obûÈ je jedním ze zpÛsobÛ,
kter˘m získáváme vût‰í víru. Napfiíklad, co si myslíte, jak by
vzrostla va‰e víra v Boha, kdybyste proÏili to, co Abraham?
Nevyrostl by ve vífie, kdyby odmítl pfiinést jako obûÈ to, co Pán
pfiikázal. Joseph Smith fiekl: „NáboÏenství, které nevyÏaduje obûÈ
v‰ech vûcí, nikdy nemá moc dostateãnou k tomu, aby vytvofiilo
víru nutnou pro Ïivot a spasení.“ (Lectures on Faith [1985], 69.) 

Tamto (v. 5) – Na jiné místo

Bojí‰ (v. 12) – Chová‰ úctu,
lásku a respekt

Trní (v. 13) – Kefi, kfioviny

Vládnouti… branami (v. 17)
– Mít moc nad

Genesis 22

Obûtování Izáka

Genesis 22:14 – Kde bylo místo Hospodin opatfií,
a co to jméno znamená? 
Abraham nazval místo, kde postavil obûtní oltáfi, „Hospodin
opatfií“, coÏ bylo proroctví, Ïe na téÏe hofie bude pozdûji spatfien
Pán. Stejná skupina pahorkÛ, obvykle naz˘vaná hora Moria (viz
Genesis 22:2), byla místem ·alomounova chrámu a Spasitelova
ukfiiÏování. 

Studium písem
Pfii studiu Genesis 22 proveìte tfii z pûti níÏe uveden˘ch ãinností
(A–E). 

Symbol Krista

1. Pfieãtûte si Jákoba 4:3–5 a vysvûtlete, co se z toho dozvídáme
o Abrahamu a Izákovi. 

A

Jeruzalém v JeÏí‰ovû dobû

Spasitelovo ukfiiÏování
pahorek Golgota

·alomounÛv
chrám

hora Olivová 

hora Moria
Hospodin opatfií

Getsemany

cesta do Betléma
a Hebronu

cesta
k Mrtvému

mofii

cesta do Betany a Jericha
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í
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2. Vypi‰te si co nejvíce
podrobností z tohoto pfiíbû-
hu o Abrahamovi a Izákovi,
které nás uãí nûãemu o
usmífiení JeÏí‰e Krista.
Informace si mÛÏete uspo-
fiádat do tabulky podobné
té, která je zde uvedena. 

Najdûte a zaznamenejte si pfiíklady

1. Sepi‰te si seznam v‰ech dÛkazÛ, které mÛÏete nalézt v Genesis
22:1–14, kter˘ dokazuje Abrahamovu poslu‰nost, vûrnost a
oddanost Bohu. 

2. Vyberte si ze svého seznamu jeden bod, kter˘ na vás obzvlá‰tû
zapÛsobil, a napi‰te si, jak byste ho mohli uplatnit ve svém
Ïivotû. 

Pfiemítejte o obûti a zapi‰te si to

1. Co si myslíte, proã byl Abraham ochoten dát svého syna jako
obûÈ? 

2. Co Pán poÏaduje na vás, abyste pfiiná‰eli jako obûÈ? (Viz
3. Nefi 9:19–20.) 

3. Proã nûkdo b˘vá ochoten pfiiná‰et obûti Bohu? 

AÏ budete uvaÏovat o odpovûdích na tyto otázky, vezmûte
v úvahu toto uãení proroka Josepha Smitha: „NeboÈ aby se ãlovûk
vzdal v‰eho, co má, svého charakteru a povûsti, své cti a chvály,
svého dobrého jména u lidí, sv˘ch domÛ, sv˘ch pozemkÛ,
sv˘ch bratrÛ a sester, své manÏelky a dûtí, a dokonce také svého
Ïivota… vyÏaduje více neÏ pouhé vûfiení…, Ïe ãiní vÛli BoÏí,
ale skuteãné poznání a uvûdomûní si, Ïe aÏ tato utrpení skonãí,
vejde do vûãného odpoãinku a bude podílníkem slávy BoÏí.“
(Lectures on Faith, 68; viz také Pavlovo uãení v ÎidÛm 11:17–19.) 

Porovnejte zaslíbení

Pfieãtûte si BoÏí zaslíbení Abrahamovi v Genesis 12:2–3; 13:14–16;
15:5; 17:2, 4, 7. Porovnejte je s tím, co BÛh slíbil Abrahamovi
v Genesis 22:15–18. V ãem jsou shodná nebo odli‰ná? 

Pfiemítejte o tom, jak zkou‰ky a nelehké
záÏitky posilují na‰i víru, a zapi‰te si to

Jak zkou‰ky podobné té Abrahamovû a Izákovû posilují na‰i víru
v Krista? Nûkteré my‰lenky uvedené v˘‰e v oddíle „Porozumûní
písmÛm“ vám mohou pomoci odpovûdût na tuto otázku. 

V Genesis 23 se doãítáme, Ïe Sára zemfiela. Sára byla první
ãlenkou Abrahamovy rodiny, která byla pohfibena v zemi,
kterou BÛh Abrahamovi zaslíbil. 

Genesis 23

Sára umírá

E

D

C

B

ObûÈ Syna
BoÏího

Abraham
a Izák

Studium písem

Pfiedstavte Abrahama

Pfiedstavte si, Ïe vedete shromáÏdûní, kde je hlavním fieãníkem
Abraham. Napi‰te si, jak byste ho pfiedstavili, a uveìte o jeho
Ïivotû to, co pokládáte za nejdÛleÏitûj‰í a nejpÛsobivûj‰í. 

Jaké jsou podle vás nejdÛleÏitûj‰í vlastnosti, které je tfieba
posoudit pfii rozhodování o tom, koho si vzít? Komu byste
dÛvûfiovali, Ïe vám vybere manÏelského partnera? 

President Spencer W. Kimball fiekl: „Tím nejvût‰ím a prost˘m
faktorem ovlivÀujícím to, ãím budete zítra, va‰i aktivitu,
va‰e postoje, vá‰ koneãn˘ osud… je to jedno rozhodnutí,
které ãiníte… kdyÏ Ïádáte onoho jedince, aby byl va‰ím
Ïivotním druhem. To je to nejdÛleÏitûj‰í rozhodnutí v celém
va‰em Ïivotû! Není to, kam pÛjdete do ‰koly nebo jaké lekce
budete studovat, nebo jak˘ je vá‰ hlavní obor, nebo jak si
budete vydûlávat na Ïivobytí. Tato rozhodnutí, i kdyÏ jsou
dÛleÏitá, jsou vedlej‰í a nejsou niãím ve srovnání s dÛleÏit˘m
rozhodnutím, které ãiníte, kdyÏ nûkoho Ïádáte, aby byl va‰ím
vûãn˘m spoleãníkem.“ (The Teachings of Spencer W.
Kimball, Edward L. Kimball, ed. [1982], 301.) 

V˘bûr partnera pro manÏelství je dÛleÏit˘ pro kaÏdého,
ale zejména pro ty, jiÏ touÏí po poÏehnáních Abrahamovy
smlouvy, která zahrnuje pfiíslib vûãné rodiny. Pokud manÏel
i manÏelka pfiijmou Abrahamovu smlouvu, která se v plnosti
pfiijímá v chrámu, a dodrÏují ji, mohou mít poÏehnání vûãné
rodiny. Pfii ãetbû si pov‰imnûte úsilí, které bylo vynaloÏeno
k tomu, aby se Izák mohl oÏenit ve smlouvû, a toho, jak Pán
v tomto procesu pomáhal. UvaÏujte o tom, jaké úsilí jste
ochotni vynaloÏit, abyste uzavfieli sÀatek ve smlouvû, a jak
by vám mohl pomoci Pán. 

Porozumûní písmÛm
Genesis 24

Pfiíbuznost (v. 4) – Rodina,
pfiíbuzní

Pfiísaha (v. 8, 41) – Pfiikázání
a slib

V rukou (v. 10) – Na starost

Studnice (v. 20) – Místo, kde
pijí zvífiata

Mlãe, rozjímaje (v. 21) –
âekal a zÛstal v klidu

Zvûdûl (v. 21) – Poznal

Potrava (v. 25, 32) – Jídlo pro
zvífiata

Kter˘Ï neodjal (v. 27) –
Kter˘ dal

Odsedlal (v. 32) – SloÏil náklad

Pfiemy‰lování (v. 63) –
Pfiem˘‰lení o nûãem s mod-
litbou

Genesis 24

ManÏelka pro Izáka

A
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Studium písem

âím se má vyznaãovat ten, koho si
chcete vzít? 

1. Napi‰te si seznam toho, co jste se z Genesis 24 dozvûdûli o
Rebece, a díky ãemu, podle vás, byla dobrou manÏelkou pro
Izáka. 

2. Napi‰te, kter˘ z bodÛ svého seznamu byste nejvíce uvítali
u svého manÏelského partnera, a vysvûtlete proã. 

Genesis 25 nám fiíká, Ïe poté, co Sára zemfiela, si vzal
Abraham jinou manÏelku a mûl více dûtí. V této kapitole se
rovnûÏ doãítáme o jeho smrti a pohfibu. Je uveden struãn˘
v˘ãet Izmaelov˘ch potomkÛ a potom se kapitola soustfieìuje
na pfiíbûh o narození Ezaua a Jákoba, dvojãat Izáka a Rebeky.
Pfiíbûh o Ezauovi a Jákobovi vyvolává dÛleÏité otázky, které
si má poloÏit kaÏd˘ z nás: Jaké mám pocity díky tomu, Ïe jsem
se narodil s Abrahamovou smlouvou jako sv˘m dûdictvím?
Jak moc si této smlouvy váÏím? 

Porozumûní písmÛm
Genesis 25:19–34

Genesis 25:30–34 – Ezau prodal své prvorozenství
V kultufie tohoto ãasového období obdrÏel prvorozen˘ syn
„prvorozenství“, coÏ zahrnovalo právo pfiedsedat rodinû a
dvojnásobn˘ díl otcova majetku a pozemkÛ po otcovû smrti.
Prvorozen˘ syn potom pfievzal péãi o zbytek rodiny, vãetnû vdovy
po otci. Zjevení, které Rebeka obdrÏela ohlednû sv˘ch dvou synÛ,
jí pravdûpodobnû pfiipravilo na to, aby pochopila, Ïe tuto tradici
nebude nutné uplatnit v jejich rodinû. ObdrÏení prvorozenství
smlouvy se neuskuteãnilo na základû pofiadí narození, ale na
základû spravedlivosti. Pfiíbûh popsan˘ v Genesis 25:29–34 nám
mÛÏe pomoci uvûdomit si, proã bylo Rebece fieãeno, aby oãeká-
vala, Ïe prvorozenství obdrÏí mlad‰í syn. Nûktefií lidé Jákoba
kritizují, Ïe svého bratra „podvedl“, neznáme v‰ak cel˘ pfiíbûh.
Pfiíbûh ukazuje, jak málo si Ezau cenil prvorozenství a poÏehnání

Neplodná (v. 21) – Nemohla
mít dûti 

Z Ïivota tvého se rozdûlí (v.
23) – Narodí

Umûl˘ (v. 27) – Zruãn˘

Pokrm (v. 28) – Maso zvífiat,
která Ezau ulovil

Krmiãka, krmû (v. 29–30, 34)
– Du‰en˘ pokrm

Zemdlen˘, umdlel (v. 29–30)
– Unaven˘ a hladov˘

Genesis 25

Jakou hodnotu má smlouva? 

A

Roucha (v. 65) – Látka zakr˘-
vající tváfi, v této spoleãnosti

ji tradiãnû nosily neprovdané
Ïeny

b˘t prvorozen˘m synem v Abrahamovû linii smlouvy, a to, Ïe
Jákob po tûchto poÏehnáních touÏil. 

Studium písem

Jak se to dûje dnes? 

Ezau vymûnil nûco, co by pro nûj v budoucnosti mûlo velkou
hodnotu (své prvorozenství), za nûco, co mûlo malou hodnotu a co
bylo moÏné získat ihned a co uspokojovalo okamÏitou chuÈ (hlad).
Popi‰te, jak lidé dnes vymûÀují vûãné pfiíleÏitosti a poÏehnání za
nûco svûtského nebo za to, co uspokojuje nûjakou choutku. 

V Genesis 26 se doãítáme, jak Pán Ïehnal Izákovi a jak s ním
obnovil Abrahamovu smlouvu (viz v. 3–5, 23–25). Kapitola
26 také vypráví o dal‰ích Izákov˘ch zku‰enostech, které se
podobaly tomu, co se pfiihodilo jeho otci Abrahamovi (viz v.
6–11, 19–22, 26–31). Závûreãné ver‰e kapitoly popisují, jak
se Ezau rozhodl oÏenit se mimo smlouvu a jak toto rozhod-
nutí Izáka a Rebeku zarmoutilo. 

Nûktefií lidé si myslí, Ïe mohou obdrÏet poÏehnání, aniÏ by
byli poslu‰ni pfiikázání, která jsou s nimi spojena. M˘lí se
(viz NaS 130:20–21). V Genesis 25:29–34 ãteme, jak se Ezau
staral více o uspokojení sv˘ch okamÏit˘ch osobních chutí
neÏ o zodpovûdnosti a poÏehnání vypl˘vající z postavení
prvorozeného syna ve smlouvû. V Genesis 26:34–35 Ezau
opût projevil, jak málo si cení této smlouvy, kdyÏ si vybral
manÏelku mimo smlouvu. KdyÏ víme o Ezauovi tyto dvû
vûci, pomÛÏe nám to porozumût tomu, co se stalo v Genesis
27. Musíme si uvûdomit, Ïe Ezau nebyl zpÛsobil˘ pro
poÏehnání, která mu Izák touÏil udûlit. 

Mûli byste si také pov‰imnout, Ïe poÏehnání zaslíbená
Jákobovi v Genesis 27 byla podmínûna – coÏ znamená,
Ïe Jákobovi byla pfiislíbena pouze tehdy, kdyÏ bude Ïít ve
vûrnosti smlouvû. Tato poÏehnání nebyla automatická.
AÏ budete pokraãovat v ãetbû Genesis 28–35, hledejte to, co
dûlal Jákob, aby si zajistil naplnûní zaslíben˘ch poÏehnání. 

Porozumûní písmÛm
Genesis 27

Toul (v. 3) – Pouzdro na ‰ípy

Tuãnost (v. 28, 39) –
Prosperita

Opatfiil (v. 37) – PoÏehnal

SvrÏe‰ jho jeho s ‰íje své (v. 40)
– Nebude‰ jeho sluÏebníkem

Prchlivost (v. 44) – Hnûv

Genesis 26–27

Jákob obdrÏel poÏehnání
smlouvy

A

29



Genesis 27 – Ukradené poÏehnání? 
Aãkoli si Izák myslel, Ïe Ïehná Ezauovi, kdyÏ si uvûdomil, Ïe
poÏehnal Jákoba, poÏehnání nezmûnil a ani Jákoba neproklel
(viz Genesis 27:33). Je zfiejmé, Ïe Izák si uvûdomil, Ïe Pán ho
inspiroval, aby poÏehnal toho správného. Pfiíbûh o Jákobovi a
Izákovi nám pomáhá uvûdomit si, Ïe Pán inspiruje své sluÏebníky,
aby uskuteãnili jeho vÛli nehledû na svou slabost nebo neúplné
poznání situace. 

Jákobovi byla v dobû, kterou zachycuje Genesis 27, zaslíbena
poÏehnání, ale tato poÏehnání se nenaplnila, dokud nebyl
poslu‰n˘ pfiikázání, která umoÏnila, aby tato poÏehnání
vstoupila do jeho Ïivota. 

Studium písem

Poraìte Ezauovi

Pfiedstavte si, Ïe jste EzaÛv pfiítel a máte pfiíleÏitost hovofiit s ním
po událostech zaznamenan˘ch v Genesis 27. Vezmûte v úvahu to,
co jste se dozvûdûli z Genesis 25–27, a pomozte Ezauovi pochopit,
proã Jákob obdrÏel poÏehnání smlouvy, a navrhnûte mu, co
má dûlat. 

V Genesis 27 Izák poÏehnal Jákobovi, Ïe se mu bude dafiit a
Ïe bude panovat nad sv˘m star‰ím bratrem Ezauem. Nejvût‰í
poÏehnání, která Jákob mohl získat, v‰ak byla poÏehnání
smlouvy daná jeho dûdeãkovi Abrahamovi a otci Izákovi.
V Genesis 28 Pán uãil Jákoba více o smlouvû a jejích
poÏehnáních. 

Porozumûní písmÛm
Genesis 28

Genesis 28:10–28 – Jákob v Bethelu
Nejsme si zcela jisti tím, jak vypadal Ïebfiík v Jákobovû snu.
V kaÏdém pfiípadû Ïebfiík symbolizuje „vystupování“ do nebe
skrze prostfiedky, které poskytl BÛh a které spravují jeho sluÏeb-
níci (andûlé). 

Trefil na (v. 11) – Pfii‰el na

Vstupovali (v. 12) –
Vystupovali

Sstupovali (v. 12) –
Sestupovali

Ostfiíhati (v. 15) – Bdít nad
tebou a Ïehnat ti

Hrozné (v. 17) – Svaté

Genesis 28

Jákobova posvátná zku‰enost

A

Star‰í Marion G. Romney uãil, Ïe stupínky Ïebfiíku pfiedstavují
smlouvy, které uzavíráme s Bohem a které nás k Nûmu pfiibliÏují.
Také fiekl: „Chrámy jsou pro nás pro v‰echny tím, ãím byl Bethel
pro Jákoba.“ („Temples—The Gates to Heaven“, Ensign, Mar.
1971, 16.) Chrámy jsou „horami Pánû“, kam chodíme, abychom
se pozvedli nad vûci tohoto svûta, pfiiblíÏili se k Bohu a nebi a
poznali, jak vejít vûãnû do jeho pfiítomnosti. Obfiady, které pfiijí-
máme v chrámu, jsou nezbytné pro na‰e oslavení, a tak je chrám
„bránou“ k Bohu a vûãnému Ïivotu. 

Studium písem
Pfii studiu Genesis 28 proveìte jednu z níÏe uveden˘ch ãinností
(A–B). 

Identifikujte zaslíbení

V Genesis 28 Izák pfii-
slíbil Jákobovi urãitá
poÏehnání, Pán pfiislíbil
Jákobovi urãitá poÏeh-
nání a Jákob pfiislíbil
Pánu, Ïe udûlá urãité
vûci. Identifikujte sliby
v této kapitole a zapi‰-
te je do tabulky podob-
né té, která je zde
znázornûna. 

Nakreslete svÛj Ïebfiík do nebe

1. Do se‰itu si nakreslete Ïebfiík (podle jednoho ze vzorÛ uvede-
n˘ch v˘‰e). Na stupínky nebo pfiíãle Ïebfiíku napi‰te obfiady,
které musíte obdrÏet, a smlouvy, které musíte uzavfiít s Bohem,
abyste získali vûãn˘ Ïivot. 

2. Svou kresbu ukaÏte sv˘m rodiãÛm nebo církevním vedoucím,
aby se podívali, zda jste nûco nevynechali. 

3. Napi‰te, co právû nyní v Ïivotû dûláte, abyste tyto smlouvy
získali, nebo co dûláte, abyste byli zpÛsobilí pro poÏehnání
smluv, které jste jiÏ uzavfieli. 

Genesis 29

Jákobovy dûti, ãást 1

B

Jákob
pfiislíbil
Pánu

(viz v. 20–22)

Pán 
pfiislíbil

Jákobovi
(viz v. 13–15)

Izák
pfiislíbil

Jákobovi
(viz v. 3–4)

A

30



V Genesis 32 se doãtete, jak Pán zmûnil Jákobovo jméno na
Izrael. V Církvi ãasto hovofiíme o „dvanácti kmenech Izraele“,
coÏ se t˘ká dvanácti synÛ Jákoba (Izraele) a jejich potomkÛ.
Genesis 29–30 vypráví pfiíbûh o Jákobov˘ch sÀatcích a o
narození jedenácti z jeho dvanácti synÛ. 

Porozumûní písmÛm
Genesis 29

Studium písem
Pfii studiu Genesis 29 proveìte ãinnost A nebo B. 

Postavte se na jejich místo

Pfiedstavte si, Ïe jste Jákob, Lía nebo Ráchel. Napi‰te blízkému
pfiíteli nebo ãlenu rodiny Ïijícímu nûkde jinde a popi‰te mu pfiíbûh
z Genesis 29, jako kdybyste byli ona osoba. 

Jakou cenu má dobré manÏelství? 

1. V dávné dobû muÏ platil otci
Ïeny za právo vzít si jeho
dceru. ProtoÏe Jákob mûl
málo nebo vÛbec nic, co udû-
lal, aby zaplatil za právo vzít
si Líu a Ráchel? 

2. Vysvûtlete, proã byste byli
nebo nebyli ochotni udûlat
to, co udûlal Jákob, abyste
získali urãitého partnera pro
manÏelství. 

3. Napi‰te, jaká je podle vás
„cena“ dobrého, vûãného
manÏelství dnes. 

B

A

Táre

AbrahamNáchor Háran

Lot Melcha Sarai JeschaIzákBathuel

Lában Rebeka Jákob

Lía Ráchel

Povûst (v. 13) – Zprávy

Darmo (v. 15) – Zadarmo

Oãi mdlé (v. 17) – Jemné a
krásné oãi

Pûkné postavy a krásné tváfii
(v. 17) – Ve v‰ech ohledech
pfiitaÏlivá

V‰el k ní (v. 21) – Byl jejím
manÏelem (doslovnû ve‰el do
jejího stanu a Ïil s ní) 

ProãeÏs (v. 25) – Proã

Oklamal (v. 25) – Podvedl

VyplÀ t˘den této (v. 27–28) –
ZÛstaÀ s ní Ïenat˘ a poãkej,
neÏ bude‰ nûco dûlat, dokud
neskonãí t˘denní svatební
oslava

Otevfiel Ïivot její (v. 31) –
PoÏehnal jí, aby mûla dûti

Neplodné (v. 31) – Nemohla
mít dûti

Porozumûní písmÛm
Genesis 30

Genesis 30:25–43 – Jákobovi se dafií
V Genesis 30 se doãítáme, Ïe Jákob se snaÏil navrátit do zemû
svého otce. PoÏádal Lábana, zda by si s sebou mohl vzít to, co
získal svou prací. Pán zázraãn˘m zpÛsobem dal, aby se Jákobovi
dafiilo, a tak mûl mnohem více, neÏ mu byl Lában ochoten dát. 

Studium písem

Jákobovy dûti

Zhotovte si pfiehled Jákobov˘ch synÛ podle vzoru uvedeného
níÏe. Pro vyplnûní pfiehledu se budete muset také podívat do
Genesis 29:31–35. JákobÛv poslední syn Beniamin se narodil aÏ
v pokroãilém Jákobovû vûku; pfiíbûh o Beniaminovû narození
je v Genesis 35. MÛÏete si ve svém pfiehledu ponechat místo
a dopsat ho pozdûji. Uspofiádejte syny v pofiadí, ve kterém se
podle písem narodili. Jméno kaÏdého syna si mÛÏete rovnûÏ
zv˘raznit nebo podtrhnout, kdyÏ se ve ver‰ích objeví poprvé.
Oznaãíte-li si písma tímto zpÛsobem, uvidíte kaÏdé jméno rych-
le, aÏ budete pfií‰tû ãíst. 

DÛvod, proã bylo
jméno dáno

Lía byla potû‰ena,
Ïe má pro Jákoba
syna, i kdyÏ mûla
pocit, Ïe není
milována.

V˘znam jména

Hle, syn

Matka

Lía

Jméno dítûte

Ruben

Simeon

Lévi

A

Plod Ïivota (v. 2) – Dûti

Rodila na kolena má (v. 3) –
Jako moje sluÏebnice mûla
dûti za mû

Mzda (v. 18) – Odmûna

Obdafiil (v. 20) – PoÏehnal

Otevfiel Ïivot její (v. 22) –
PoÏehnal jí, aby mûla dûti

Pohanûní (v. 23) – Hanba a
zármutek

Genesis 30

Jákobovy dûti, ãást 2
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V Genesis 31 Pán Jákobovi pfiikázal, aby se navrátil do rodné
zemû, která mu byla zaslíbena smlouvou. KdyÏ se Jákob
vydal na cestu domÛ, Lában a jeho synové a sluÏebníci se
rozzlobili. Mysleli si, Ïe Jákob si s sebou vzal majetek, kter˘
patfiil Lábanovi, a Ïárlili na to, jak BÛh Jákobovi Ïehnal.
Lában se také hnûval proto, Ïe Jákob s sebou vzal jeho dcery.
Také v‰ak ãteme, Ïe Lában jednal s Jákobem a s vlastními
dcerami bûhem dvaceti let, kdy Ïil Jákob mezi nimi, nespra-
vedlivû. Dokonce sv˘m dcerám odpíral i jejich oprávnûné
dûdictví. Ráchel se pokusila ãinit si nárok na své dûdictví
a opustila zemi svého otce s jeho mal˘mi modlami, které
obsahovaly právní popis jejího majetku. Lában Jákoba a jeho
rodinu dostihl a hovofiili o tom, jak Lában jednal s Jákobem
a proã se Jákob rozhodl vrátit domÛ. Nakonec si Lában a
Jákob slíbili, Ïe si nebudou ubliÏovat a Ïe Jákob bude jednat
laskavû s Lábanov˘mi dcerami a vnouãaty. 

Jak˘ byl vztah mezi Jákobem a Ezauem, kdyÏ Jákob ode‰el,
aby si na‰el manÏelku? (Viz Genesis 27:41–45.) Kdybyste
byli Jákobem, jaké byste mûli pocity pfii návratu domÛ? Co
byste v takové situaci dûlali? 

Genesis 32–33 popisuje JákobÛv návrat a to, co udûlal, aby se
pfiipravil na setkání s Ezauem. Pfii ãetbû uvaÏujte o tom, jak
se z tohoto pfiíbûhu mÛÏete nauãit napravit ‰patné vztahy. 

Porozumûní písmÛm
Genesis 32

Vojsko (v. 2) – Armáda, leÏení

Byl pohostinu (v. 4) – Îil

Rmoutil se (v. 7) – Dûlal si
starosti

Houf (v. 8, 21) – Skupina

Toho, coÏ bylo pfied rukama
(v. 13) – Jeho majetek

Stádo (v. 16, 19) – Skupina
zvífiat

Ukrotím (v. 20) – Pokusím se
uti‰it

Pfies brod (v. 22) – Pfies fieku

Pfiíhbí vrchní stehna jeho (v.
25, 32) – Pouzdro jeho kyãle

Zachována (v. 30) – Zachránûna

Îíla (v. 32) – ·lachovité pfii-
pojení svalu ke kosti

Genesis 32

Jákob putuje k domovu

Genesis 31

Jákob opou‰tí Pádan Syrskou

Studium písem

UplatÀujte slova novodob˘ch prorokÛ

UvaÏujte o tomto prohlá‰ení presidenta Spencera W. Kimballa a
potom napi‰te, jak by ho bylo moÏno uplatnit na nûco z toho, co
Jákob udûlal v Genesis 32:1–23. 

„Budeme-li usilovat o pokoj a chopíme-li se iniciativy pfii urov-
návání neshod – mÛÏeme-li odpou‰tût a zapomínat z celého
srdce – mÛÏeme-li oãistit svou du‰i od hfiíchu, obviÀování,
hofikosti a viny dfiíve, neÏ hodíme kamenem po druh˘ch –
odpou‰tíme-li v‰echny skuteãné nebo domnûlé prohfie‰ky pfied-
tím, neÏ poprosíme o odpu‰tûní za své vlastní hfiíchy – zaplatíme-
-li vlastní dluhy, velké nebo malé, pfiedtím, neÏ tlaãíme na své
dluÏníky – vyãistíme-li své oko od oslepujících trámÛ dfiíve, neÏ
zveliãíme smítka v oãích druh˘ch – jak úÏasn˘ to bude svût!“
(Conference Report, Oct. 1949, 133.) 

Co to znamená? 

1. Pfieãtûte si v Knize Mormonovû Enose 1:1–5 a povûzte, co
podle vás znamená „zápasit“ pfied Pánem. 

2. Proã podle vás Jákob zápasil pfied Pánem? (Pomoc mÛÏete
najít ve ver‰ích 9–12.) 

Porozumûní písmÛm
Genesis 33

Studium písem

Ezauovo hledisko

Popi‰te pfiíbûh, kter˘ se nachází
v Genesis 32–33, jako kdybyste
byli Ezau. Uveìte, jaké jste mûli
pocity ohlednû Jákoba pfied
dvaceti lety, a jaké pocity k nûmu
chováte v dobû, v níÏ se odehrá-
vá tento pfiíbûh. PouÏijte infor-
mace v Genesis 33, abyste pfiíbûh
vylíãili co nejpfiesnûji. 

A

Outlí (v. 13) – Malé Poznenáhlu (v. 14) – Pomalu

Genesis 33

Jákob potkává Ezaua

B

A
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Poslední ãást Genesis 33 fiíká, Ïe se Jákob naãas usadil
v oblasti naz˘vané Sichem. Genesis 34 popisuje, jak muÏ
jménem Sichem donutil Dínu, Jákobovu dceru, aby s ním
mûla pohlavní styk. To rozhnûvalo její bratry. Dva z nich,
Simeon a Lévi, provedli plán, kter˘ mûl za následek smrt
Sichema a dal‰ích muÏÛ z jeho mûsta. Jákoba jejich pomsta
velmi rozhnûvala. 

Porozumûní písmÛm
Genesis 35

Studium písem

Pfiipravujte se jít do domu Pánû

V hebrej‰tinû Beth-el znamená „DÛm BoÏí“. Bethel byl pro Jákoba
tím, ãím jsou pro nás dnes chrámy. KdyÏ toto víme, co nás mÛÏe
Genesis 35:1–5 uãit o náv‰tûvách chrámu? 

A

Bohy cizí (v. 2, 4) – Modly,
sochy

SsouÏení (v. 3) – PotíÏe

Z bedr tv˘ch vyjdou (v. 11) –
Budou tv˘mi potomky

Znamení pamûtné (v. 14, 20)
– Oltáfi

Spal (v. 22) – Mûl pohlavní styk

V Genesis 28 mûl Jákob velmi dÛleÏit˘ duchovní záÏitek na
místû, které pojmenoval Bethel. V té dobû Pán slíbil, Ïe bude
s Jákobem, aby se mohl vrátit do své domoviny a aby tam
mohl opût uctívat Pána. S dvanácti dûtmi a o více neÏ dvacet
let pozdûji se na toto posvátné místo vrátil a mûl zde dal‰í
dÛleÏit˘ duchovní záÏitek. Pfii ãetbû pfiem˘‰lejte o v‰em, co
jste se o Jákobovi dozvûdûli, o v‰em, co se pfiihodilo od jeho
poslední náv‰tûvy Bethelu, a o tom, jak jeho zku‰enosti
mohly ovlivnit jeho pocity ohlednû toho, co mu BÛh slíbil
v Bethelu tentokrát. 

Genesis 35

Jákob se vrací do Bethelu

Genesis 34

Pomsta Jákobov˘ch synÛ

Porovnejte to, co Pán fiekl Jákobovi, s tím,
co fiekl druh˘m

Pfieãtûte si, co Pán fiekl Abrahamovi v Genesis 12:1–3; 15:17–21;
17:1–8; 22:15–18. Jak se tato slova podobají tûm, která Pán fiekl
Jákobovi v Genesis 35:9–12? 

Genesis 36 uvádí jména mnoha Ezauov˘ch potomkÛ (Ezau se
ve ver‰ích 1 a 43 také naz˘vá „Edom“). Ezauovo potomstvo
v prÛbûhu biblické historie sousedilo s Jákobem (Izraelem) a
naz˘valo se „Edomité“. 

Mûjte na pamûti, Ïe i kdyÏ byl Jozef prvorozen˘m synem
Ráchel, byl jedenáct˘m synem podle pofiadí narození. I kdyÏ
byl zpÛsobil˘ pro to, aby mûl poÏehnání prvorozenství,
mÛÏeme si pfiedstavit, jaké pocity vÛãi nûmu muselo chovat
deset star‰ích bratrÛ, kdyÏ tato poÏehnání obdrÏel. Pfii ãetbû
jednotliv˘ch ãástí Genesis 37 pfiem˘‰lejte o tom, jak byste
se cítili, kdybyste v té dobû byli Jozefem. 

Prvorozen˘ syn se po smrti otce stal vedoucím rodiny.
Pfiebíral rovnûÏ péãi o ostatní ãleny rodiny. Pro plnûní tûchto
zodpovûdností mu byl jako dûdictví dán dvojnásobn˘ díl
pozemkÛ a majetku. Na základû smlouvy, kterou BÛh uzavfiel
s Abrahamem, mûl prvorozen˘ syn rovnûÏ duchovní zodpo-
vûdnosti. (Dal‰í informace – viz PrÛvodce k písmÛm, heslo
„Prvorozenství“.) 

Práva prvorozenství obvykle obdrÏel prvorozen˘ syn.
Ruben se v‰ak sám uãinil nezpÛsobil˘m pro tuto poctu
(viz Genesis 35:22; 1. Paralipomenon 5:1). Práva prvoro-
zenství byla dána Jozefovi, prvorozenému synovi Ráchel,
Jákobovy druhé manÏelky. „Suknû promûnn˘ch barev“,
kterou dal Jákob Jozefovi (viz Genesis 37:3), je povaÏována
za vyjádfiení skuteãnosti, Ïe Jozef obdrÏel práva prvorozen-
ství (viz William Wilson, Old Testament Word Studies
[1978], s.v. „colour,“ 82). 

Genesis 36–37

Jozef a suknû
promûnn˘ch barev

B
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Porozumûní písmÛm
Genesis 37

Studium písem
Pfii studiu Genesis 37 proveìte dvû z níÏe uveden˘ch ãinností
(A–C). 

Vyberte název pro Ïivotopis

Kdybyste psali JozefÛv Ïivotopis konãící Genesis 37, jak˘ byste
mu dali název? Vysvûtlete proã. 

Jozefovy zkou‰ky

1. Vypi‰te si z Genesis 37 tûÏkosti, kter˘m Jozef ãelil. 

2. Co si myslíte, jaké pocity v Jozefovi vyvolávaly tyto tûÏkosti? 

3. Jak se Jozefovy tûÏkosti podobají tûÏkostem, kter˘m ãelí
mladí lidé dnes? 

Získejte dal‰í informace z Knihy Mormonovy

1. Vysvûtlete, proã se podle vás Jákob „nedal… potû‰iti“ (v. 35). 

Jozef byl prodán do otroctví

Dotain
Sichem

Hebron

Memfis
0            50 mil=80 km

V Dotain bratfii uvrhli sedmnáctiletého Jozefa
do jámy a prodali ho procházející karavanû
Izmaelitsk˘ch kupcÛ. 

Izmaelit‰tí zavedli Jozefa do Egypta
a prodali ho do otroctví. 

Jozef slouÏil jedenáct
let Putifarovi, dva roky
strávil ve vûzení a potom
si ho vyÏádal Faraon a
v tfiiceti letech ho uãinil
prvním ministrem Egypta. 

C

B

A

Mládenãek (v. 2) – Chlapec
(znamená chlapec Jozef) 

Zlou povûst o nich (v. 2) –
Zprávu, Ïe (bratfii) udûlali
nûco zlého

Pokojnû (v. 4) – Laskavû

Vázali snopy (v. 7) – Svazovali
stonky obilí do svazkÛ

Snop (v. 7) – Svazek p‰enice

Kralovati (v. 8) – Vládnout

Mûl pozor (v. 11) – Pamatoval

Ukládali (v. 18) – Plánovali

Vytrhl (v. 21) – Zachránil

MnoÏství (v. 25) – Skupina

Vonné vûci a kadidlo a mirru
(v. 25) – Drahocenné vûci na
prodej

Kupci (v. 28) – Obchodníci

VloÏiv Ïíni na bedra svá
(v. 34) – Oblékl se do hrubého
odûvu (tradice ukazující jeho
zármutek) 

2. Jákob si ponechal kus Jozefovy suknû, kter˘ mu synové pfii-
nesli. Pozdûji, kdyÏ se dozvûdûl, Ïe je Jozef naÏivu, prorokoval
o jeho potomstvu. Pfieãtûte si toto proroctví v Almovi 46:24–25
a vysvûtlete ho vlastními slovy. Toto proroctví se net˘ká pouze
lidí z Knihy Mormonovy, ale i vás, pokud jste z kmene
Efraimova nebo Manassesova (Jozefovi synové). 

Genesis 38 pojednává o Judovi, ãtvrtém synovi Jákoba
(Izraele), a o jeho pfiíkladu zlovolnosti. Doãítáme se, Ïe se
oÏenil mimo smlouvu a nepeãoval o svou rodinu tak, jak
mûl. Doãítáme se také o tom, Ïe poru‰il zákon cudnosti se
svou snachou, aãkoli v té dobû nevûdûl, Ïe je to ona. 

V kontrastu s tím nám Genesis 39 fiíká, jak se Jozef snaÏil
ãinit dobro. Aãkoli byl Jozef vûrn˘ mlad˘ muÏ, zakusil velké
zkou‰ky. Bylo moÏné, Ïe jiÏ nikdy nespatfií svou rodinu. Jak
byste se cítili v podobné situaci? Co byste dûlali se sv˘m
náboÏensk˘m pfiesvûdãením a praktikami, kdybyste byli
daleko od nûkoho své víry? 

Prorok Joseph Smith pfii jedné pfiíleÏitosti fiekl star‰ímu
Georgi A. Smithovi: „Nikdy se nenech zastra‰it… [K]dybych
byl ponofien do nejhlub‰í propasti Nového Skotska a navr‰ily
se na mû Skalisté hory, vytrval bych, pouÏíval bych víru a
udrÏoval si odvahu a vystoupil bych na vrchol“ (John Henry
Evans, Joseph Smith: An American Prophet [1933], 9).
Pfii ãetbû Genesis 39 hledejte, jak byl Jozef pfiíkladem pro
prohlá‰ení proroka Josepha Smitha. 

Porozumûní písmÛm
Genesis 39

Genesis 39:7–20 – Jozef a Putifarova manÏelka
President Ezra Taft Benson vysvûtlil Jozefovy skutky takto: 

„KdyÏ byl Jozef v Egyptû, co bylo první v jeho Ïivotû – BÛh,
jeho práce nebo Putifarova manÏelka? KdyÏ se ho snaÏila svést,
odpovûdûl slovy: ,Jak bych tedy uãinil takovou ne‰lechetnost,
a hfie‰il i proti Bohu?‘ (Genesis 39:9.) 

Jozef byl uvrÏen do vûzení, protoÏe dal Boha na první místo.
Kdybychom ãelili podobné volbû, komu by patfiila na‰e nejvy‰‰í
oddanost? Dali bychom Boha pfied bezpeãí, pokoj, vá‰nû, bohat-
ství a lidské pocty? 

Faraon (v. 1) – Král Egypta

Jediné (v. 6) – Kromû

U‰lechtilé (v. 6) – Silné

Krásného vzezfiení (v. 6) –
Pohledn˘

Spát, leÏet (v. 7, 10, 12, 14) –
Mít pohlavní styk

Roucho (v. 12–13, 15–16) –
Svrchní obleãení

Pán jeho (v. 16) – Putifar

AniÏ k ãemu dohlídal (v. 23)
– Nestaral se o to

Genesis 38–39

Jozefova spravedlivost
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KdyÏ byl Jozef donucen volit, dychtil více potû‰it Boha neÏ
manÏelku svého zamûstnavatele. KdyÏ se od nás poÏaduje,
abychom se rozhodli, dychtíme více potû‰it Boha neÏ svého ‰éfa,
uãitele, souseda nebo známost?“ (Conference Report, Apr. 1988,
4; nebo Ensign, May 1988, 4–5.) 

Studium písem

Najdûte opakující se my‰lenku

1. Pfieãtûte si ver‰e 2–3, 21, 23 a najdûte ve v‰ech ãtyfiech ver‰ích
podobn˘ v˘raz. (Tento v˘raz si mÛÏete ve sv˘ch písmech
podtrhnout.) Proã bylo podle vás pro Jozefa dÛleÏité, aby vûdûl,
Ïe je to pravda? 

2. Co Jozef udûlal v Genesis 39, co umoÏnilo, aby v˘raz ve ver‰ích
2–3 byl pravdiv˘ i ve ver‰ích 21 a 23? 

Mistrovství v písmu – Genesis 39:9

1. Jaké dÛvody Jozef uvedl, kdyÏ odolával svádûní Putifarovy
Ïeny k nemorálnosti? 

2. Co z Jozefova prohlá‰ení a skutkÛ na vás nejvíce zapÛsobilo?
Jak byste mohli pouÏít stejné my‰lenky, kdyÏ odoláváte poku-
‰ení ve svém Ïivotû? 

Pfii ãetbû Genesis 40–41 hledejte dal‰í pfiíklady, které ukazují,
Ïe byl „Hospodin s Jozefem“ (Genesis 39:21). UvaÏujte o
tom, Ïe Jozef by nedosáhl Ïádného úspûchu, kdyby se poddal
poku‰ení Putifarovy manÏelky. Pfii ãetbû si pov‰imnûte, jak
Pán obrátil to, co se zdálo b˘t ‰patnou situací, v situaci
dobrou. 

Porozumûní písmÛm
Genesis 40

·eÀk˘fi (v. 1–2) – SluÏebník

Postavil jim… Jozefa (v. 4) –
Uãinil Jozefa za nû zodpo-
vûdn˘m

KaÏd˘ podlé vyloÏení sna
svého (v. 5) – Sen kaÏdého
muÏe mûl rÛzn˘ v˘znam

VyloÏení, vyloÏil (v. 8, 12, 16,
18, 22) – V˘klad, povûdûl
v˘znam nûãeho

Pupence pou‰tûl (v. 10) –
VyrÛstaly kvûty nebo listy

Pov˘‰í hlavy tvé (v. 13) –
Propustí tû z vûzení a obdafií
pfiízní

Genesis 40

Jozef ve vûzení

B

A

Studium písem

Sny a v˘klady

Zhotovte si tabulku podobnou té, která je uvedena níÏe, a vepi‰-
te do ní sny ‰eÀk˘fie a pekafie a v˘klady, které Jozef uvedl. 

Uveìte svÛj názor

Na základû toho, co dosud víte o Jozefovû Ïivotû, vysvûtlete,
proã podle vás dokázal vyloÏit sny v této kapitole. 

Jak byste se cítili, kdybyste byli povoláni pfied hlavu svého
státu, a mûli jí poskytnout radu? Na co byste mysleli a co
byste fiekli? Co byste dûlali, kdybyste se stali vedoucím své
zemû, druh˘m hned za presidentem, králem, královnou nebo
pfiedsedou vlády? Pfii ãetbû Genesis 41 zjistûte, co v tûchto
situacích dûlal Jozef, a porovnejte jeho skutky s tím, co byste
dûlali vy. 

Porozumûní písmÛm
Genesis 41

Studium písem
Pfii studiu Genesis 41 proveìte dvû z níÏe uveden˘ch ãinností
(A–C). 

·eredné (v. v. 3–4, 19–21,
26–27) – Slabé, nemocné

Roucho (v. 14) – Obleãení

VyloÏil (v. 24) – Vysvûtlil

Zhubí zemi (v. 30) –
Spotfiebuje v‰echny potravi-
ny, které zemû mÛÏe vypro-
dukovat, zemû nebude
produkovat dost

Opatrného (v. 33, 39) – S dob-
r˘m úsudkem

Let hojn˘ch (v. 34) – Let
s velk˘m mnoÏstvím jídla

Poklad (v. 36) – Uskladnûní

Stolicí (v. 40) – Jako král

Roucho (v. 42) – Obleãení

SloÏil (v. 48) – Uskladnil

ZrÛst (v. 52) – Prosperovat

Rozmohl se (v. 56) – Stal se
stra‰liv˘m

Genesis 41

Jozef a Farao

B

V˘kladObsah snÛ

·eÀk˘fi

Pekafi

A
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Popi‰te nebo nakreslete

Popi‰te nebo znázornûte na obrázku dva Faraonovy sny a
povûzte, co podle Jozefa znamenaly. 

Dokonãete tyto vûty vlastními slovy

1. Poté, co Faraon vypovûdûl Jozefovi svÛj sen, Jozef… 

2. Jozef navrhl… 

3. Faraon uãinil Jozefa… 

4. Jozef mûl dva syny… 

Co se domníváte, Ïe si myslel? 

1. Popi‰te, co si podle vás Jozef asi myslel a jaké pocity asi mûl
ohlednû svého Ïivota na konci kapitoly 41, kdyÏ uvaÏoval o
tom, jak mu Pán Ïehnal od doby, kdy Ïil se svou rodinou
v Kanánu. 

2. Jakou radu by asi Jozef dal druh˘m ohlednû jejich zkou‰ek? 

3. Jak by se toto v‰e zmûnilo, kdyby Jozef podlehl Putifarovû
manÏelce? 

Pfiedstavte si, Ïe vás nûkdo zradil a zpÛsobil vám finanãní
problémy, kdy jste pfii‰li témûfi o ve‰ker˘ majetek. Pozdûji
byste se finanãnû zotavili a stali byste se velmi bohat˘mi.
Poté byste se dozvûdûli, Ïe ten, kdo vám dfiíve ublíÏil, je
nyní velmi chud˘ a témûfi zmírá hladem. Jak byste se cítili?
Co byste udûlali? Proã? 

Jozefovy záÏitky popsané v Genesis 42–45 se v mnohém
podobají právû popsané situaci. To, co proÏil, nás má pfiimût
k pfiem˘‰lení o tom, jak jednáme s tûmi, ktefií nám ublíÏili.
Pfii ãtení bychom také mohli na tento pfiíbûh nahlíÏet
z pohledu tûch, ktefií mu ublíÏili. Proã dostali pfiíleÏitost se
zmûnit a proã Pán dává podobné pfiíleÏitosti nám? Pfii ãetbû
kapitol 42–45 se zamûfite na tyto my‰lenky. 

Genesis 42

Jozefovi bratfii jdou
do Egypta
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A Porozumûní písmÛm
Genesis 42

Studium písem

Co se stalo Jozefov˘m bratrÛm? 

„V˘ãitky a potom hlubok˘ zármutek jsou pfiípravou na pokání…

… Utrpení je velmi dÛleÏitou souãástí pokání. âlovûk nezaãal
ãinit pokání, dokud silnû netrpûl za své hfiíchy.“ (Spencer W.
Kimball, The Teachings of Spencer W. Kimball, 87–88.) 

UvaÏujte o v˘‰e uvedeném prohlá‰ení a vyhledejte v Genesis 42
to, co ukazuje, jak Jozefovi bratfii zapoãali s procesem pokání za
to, co mu uãinili, a zapi‰te si to. Tyto vûci vyhledávejte i pfii
ãetbû Genesis 43–44. 

Na konci Genesis 42 byl Jákob (Izrael) rozhodnut neposílat
Beniamina do Egypta, i kdyÏ tam byl Simeon stále zadrÏován.
Pfii ãetbû Genesis 43 hledejte, co zmûnilo JákobÛv názor. Co
se podle vás stalo, kdyÏ Jozef spatfiil svého mlad‰ího bratra? 

Porozumûní písmÛm
Genesis 43

Velice se zafiekl (v. 3) – Varoval

Proã jste… tak zle uãinili (v.
6) – Proã jste byli tak krutí

Slibuji za nûj (v. 9) – Budu za
nûj zodpovûdn˘. Juda slíbil
Izraelovi, Ïe zÛstane v Kanánu
a dá svÛj Ïivot za Beniamina,
kdyÏ se Beniamin nevrátí
z Egypta. 

Neprodlévali (v. 10) – Neãekali

Kadidlo, strdí, vonné vûci,
mirra, daktyly, mandle (v. 11)
– Drahocenné vûci

Om˘lení (v. 12) – Omyl

Poklonu ãinili (v. 28) –
Poklekli pfied ním a s poko-
rou sklonili hlavy

Pohnula se stfieva (v. 30) –
Pocítil siln˘ záchvûv lásky

ZdrÏoval se (v. 31) – Ovládal
své city

Genesis 43

Jozefovi bratfii se
vracejí do Egypta

A

Ukázal se k nim jako cizí (v.
7) – Nefiekl jim, kdo je

Nepevná místa zemû (v. 9,
12) – Jak málo potravin mÛÏe
vyrÛst (znamená, Ïe Jozefovi
bratfii pfii‰li, aby se podívali,
zda EgypÈané nejsou zesláblí
nedostatkem jídla) 

Jednoho není (v. 13, 32) –
Jeden zemfiel

Ukován (v. 19) – Zavfien

Krve jeho vyhledává se (v. 22)
– Budeme voláni k zodpovûd-
nosti za to, co jsme mu uãinili

Uzfiel (v. 27) – Spatfiil
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Studium písem

Najdûte naplnûní proroctví

Pfieãtûte si opût Jozefovy sny, které se nacházejí v Genesis 37:5–10.
Zapi‰te si konkrétní zpÛsoby, kter˘mi se tyto sny naplnily
v Genesis 42–43, vãetnû konkrétních ver‰Û, které povaÏujete za
naplnûní tûchto snÛ. 

Na zaãátku tohoto pfiíbûhu o Jozefovi a jeho bratrech se nezdá-
lo, Ïe by se star‰í bratfii pfiíli‰ starali o osud sv˘ch mlad‰ích
bratrÛ, ani se nezdálo, Ïe by si dûlali velké starosti s pocity
svého otce. Pfii ãetbû si v‰ímejte, jak se tyto pocity mûnily. 

Porozumûní písmÛm
Genesis 44

Studium písem

Proã je tento pfiíbûh symbolem? 

President Brigham Young uãil, Ïe „Jozef byl pfiedustanoven, aby
byl ãasn˘m spasitelem domu svého otce, a símû Jozefovo je usta-
noveno, aby byli duchovními a ãasn˘mi spasiteli celého domu
Izraele v posledních dnech“ (Journal of Discourses, 7:290). Prorok
Joseph Smith byl pfiím˘m potomkem Jozefa, syna Jákobova; vût-
‰ina ãlenÛ Církve je z rodové linie buì Efraima, nebo Manassese,
Jozefov˘ch dvou synÛ. Jak Jozefovi novodobí potomci (Církev)
dûlají pro dÛm Izraele duchovnû to, co on v dávné dobû uãinil
pro svou rodinu ãasnû? 

Proã je Juda pfiedobrazem Krista? 

Popi‰te, jak se Judovy skutky v Genesis 44:18–34 podobají
budoucím skutkÛm jeho potomka JeÏí‰e Krista. 

B

A

Ospravedlníme (v. 16) –
ProkáÏeme nevinu

Nepravost (v. 16) – Hfiích

Genesis 44

Jozef zkou‰í své bratry

A

V Genesis 45 Jozef nakonec odhalil bratrÛm svou totoÏnost.
Pfied ãetbou si pfiedstavte, jak budou reagovat Jozefovi bratfii,
EgypÈané a jeho otec Jákob (Izrael). Pak si tuto kapitolu
pfieãtûte a zjistûte, co se skuteãnû stalo. 

Porozumûní písmÛm
Genesis 45

Studium písem
Pfii studiu Genesis 45 proveìte ãinnost A nebo B. 

Zapi‰te si záznam do deníku

Zapi‰te si pomysln˘ záznam do deníku, jako byste byli Jozef
na konci dne, kdy odhalil bratrÛm svou totoÏnost. Uveìte tam,
jak asi nahlíÏel na svÛj Ïivot dvacet let poté, co byl prodán do
Egypta, i na obtíÏné zkou‰ky, které zakusil. 

Co si myslíte, Ïe fiekli? 

V Genesis 45:25–27 povûdûli Jozefovi bratfii Jákobovi o tom, co
se stalo, kdyÏ byli v Egyptû. Urãitû v‰ak museli doplnit urãité
ãásti pfiíbûhu, jako to, co se skuteãnû stalo Jozefovi, kdyÏ si Jákob
myslel, Ïe zemfiel. Pfiedstavte si, Ïe jste Juda, a zapi‰te si, co
byste pfii této pfiíleÏitosti Jákobovi fiekli. Do svého zápisu uveìte
níÏe uvedené body: jak se za léta zmûnily va‰e pocity (napfiíklad

B

A

ZdrÏeti [se] (v. 1) –
Ovládnout své city

NermuÈteÏ se (v. 5) –
Netrapte se

Zachování (v. 7) – ZpÛsob
zachránûní

Chovati (v. 11) – Sytit

AniÏ se ohlédejte (v. 20) –
Nestarejte se o

Okfiál (v. 27) – Zesílil

Genesis 45

Jozef se dává poznat sv˘m
bratrÛm
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porovnejte Genesis 37:23–34 s Genesis 43:3–10; 44:14–34), které
události je zmûnily, co si myslíte o vûcech z minulosti a co si
myslíte o tom, co se pfiihodilo pfii va‰í cestû do Egypta, zejména
na konci, kdy Jozef odhalil svou totoÏnost. 

Jákob si myslel, Ïe jeho syn je mrtv˘. Po dvaceti letech se
dozvûdûl, Ïe je Jozef naÏivu a Ïe bude mít pfiíleÏitost svého
milovaného syna znovu spatfiit. Sotva si mÛÏeme pfiedsta-
vit, jaké bylo jejich shledání (pfieãtûte si o nûm v Genesis
46:28–30). Tato kapitola rovnûÏ obsahuje seznam jmen
v‰ech Jákobov˘ch (Izraelov˘ch) potomkÛ, ktefií ode‰li do
Egypta a Ïili tam (viz v. 8–27). 

Porozumûní písmÛm
Genesis 46

Studium písem

Jozef – pfiedobraz Krista

Jedním zvlá‰tním zpÛsobem, kter˘m nûktefií dávní proroci
vydávali svûdectví o Kristu, bylo to, jak Ïili, nebo to, co se jim
pfiihodilo. KdyÏ peãlivû sledujeme Ïivot prorokÛ, vidíme schémata
nebo pfiedobrazy toho, co se stane Spasiteli nebo co Spasitel udûlá
nebo fiekne. JozefÛv Ïivot v Egyptû obsahoval mnoho tûchto
pfiedobrazÛ. 

Projdûte si JozefÛv Ïivot (viz Genesis 37–46). Vypi‰te si co nejví-
ce podrobností o Jozefovû Ïivotû, které se buì podobají tomu,
co se pfiihodilo JeÏí‰i Kristu, nebo které nás uãí nûãemu o Spasiteli.
O této ãinnosti mÛÏete diskutovat s druh˘mi, abyste vytvofiili
dlouh˘ seznam. Nûktefií studenti v písmech na‰li patnáct aÏ dvacet
rÛzn˘ch vûcí t˘kajících se Jozefa, které jsou pfiedobrazem Krista. 

Genesis 47–48

Jákob adoptuje Jozefovy syny

A

Vidûní (v. 2) – Sen

Oznámil (v. 28) – Ukázal cestu

Obírají se (v. 32) – Pracují

Obchod (v. 33) – Práce

V mrzkosti (v. 34) – PovaÏují
za ‰patné

Genesis 46

Otec a syn se znovu
setkávají! 

Genesis 47 vypráví o tom, co se pfiihodilo bûhem posledních
pûti let hladu. Hlad se stal tak stra‰liv˘m, Ïe nûktefií lidé
vymûÀovali svÛj osobní majetek a pozemky za jídlo. Díky
této v˘mûnû se Faraon postupnû stal vlastníkem témûfi
v‰eho v zemi. 

Na konci Genesis 47 byl Jákob pfiipraven zemfiít. Mûl pouze
jednu Ïádost – aby byl pohfiben v zemi, kterou BÛh zaslíbil
jemu, jeho otcÛm a jeho potomstvu. 

Pfied smrtí musel urãit zodpovûdnosti prvorozenství.
PoÏehnání a zodpovûdnosti prvorozenství obvykle obdrÏel
prvorozen˘ syn. Izák v‰ak ve skuteãnosti nebyl prvním
dítûtem Abrahama. Jákob nebyl prvorozen˘m Izáka. Jozef
byl témûfi posledním synem, kter˘ se Jákobovi narodil.
Pfiesto tito tfii muÏi obdrÏeli poÏehnání prvorozenství.
V Genesis 48 Efraim obdrÏel prvorozenství místo svého
star‰ího bratra Manassese. Neexistuje Ïádná zpráva o tom,
proã byl vybrán Efraim. Víme, Ïe BÛh si vybírá lidi podle
sv˘ch zákonÛ a zámûrÛ (viz NaS 130:20–21). I kdyÏ práva
prvorozenství obdrÏel Efraim, Manassesova poÏehnání jsou
také velká díky tomu, co bylo zaslíbeno ve‰kerému Jozefovu
potomstvu (viz Genesis 49:22–26; Deuteronomium
33:13–17). Kromû toho byli oba tito synové „adoptováni“
Jákobem (viz Genesis 48:5). Díky právu prvorozenství mûl
Jozef nárok na dvojit˘ díl dûdictví od svého otce Jákoba.
Efraim byl urãen, aby pfiedsedal rodinû Izraele nebo ji vedl.
Efraimovi i Manassesovi byla dána jedna ãást z dvojnásob-
ného dílu dûdictví a stali se dvûma z „kmenÛ Izraele“. 

Genesis 49 obsahuje poÏehnání, která dal prorok a patriarcha
Jákob (Izrael), neÏ zemfiel, sv˘m dvanácti synÛm. Zejména
si pov‰imnûte poÏehnání dan˘ch Judovi, mezi jehoÏ potomky
patfií JeÏí‰ Kristus, a poÏehnání dan˘ch Jozefovi, jehoÏ
potomky jsou lidé Knihy Mormonovy a vût‰ina ãlenÛ Církve
od znovuzfiízení. 

Genesis 49

Patriarchální poÏehnání
pro syny Izraele
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Abychom této kapitole lépe porozumûli, je uÏiteãné vûdût,
Ïe v pÛvodní hebrej‰tinû byla napsána jako poezie. Poetická
forma ãasto pouÏívaná v písmech, zejména ve Starém zákonû,
se naz˘vá „paralelismus“. V této formû pisatel nebo fieãník
nûco fiíká a potom to za pouÏití jin˘ch slov opakuje.
Pov‰imnûte si dvou v˘razÛ na konci ver‰e 11: 

• „Práti bude u vínû roucho své.“ 

• „V ãerveném vínû [bude práti] odûv svÛj.“ 

Porozumûní písmÛm
Genesis 49

Studium písem
Pfii studiu Genesis 49 proveìte dvû z níÏe uveden˘ch ãinností
(A–C). 

Identifikujte poÏehnání

Ve sv˘ch písmech podtrhnûte jména dvanácti synÛ Izraele, abyste
mohli rychle nalézt poÏehnání jednotliv˘ch synÛ. Zapi‰te si nûco
o tom, jaké zvlá‰tní vûci byly zaslíbeny Judovi a Jozefovi; zdá
se, Ïe dvû poÏehnání vynikají nad ostatní. 

Patriarchální poÏehnání

PoÏehnání daná v Genesis 49 se podobají patriarchálnímu
poÏehnání. Vysvûtlete, co pro vás znamená va‰e patriarchální
poÏehnání. 

B

A

Jákobovo poÏehnání Judovi a JozefoviJákobovo poÏehnání Judovi a Jozefovi

JudaJuda JozefJozef

Vyv˘‰enost (v. 3) – Nejvy‰‰í v

Prudce sbûhne‰ (v. 4) – Jsi
unáhlen˘

Po‰kvrnil (v. 4) – Zneãistil
(viz Genesis 35:22) 

LÛÏe (v. 4) – Postel

Nástrojové nepravosti (v. 5) –
Zbranû pro násilí

Svévolnû (v. 6) – Sobecky
s nedostatkem sebeovládání

Berla (v. 10) – Právo nebo
pravomoc vládnout

Osle (v. 11) – Oslátko

Danû (v. 15) – Nucená práce

Rozko‰e královské (v. 20) –
Vzácné vûci dávané králÛm

LaÀ (v. 21) – Samice jelena

Ratolest (v. 22) – Velká vûtev

Hofikostí naplnili (v. 23) –
Velice pokofiili

Kofiist (v. 27) – Vûci zabrané
silou

nebo
Vysvûtlete, proã dostáváme patriarchální poÏehnání a jaké jsou
poÏadavky na jeho obdrÏení. 

Jak se toto proroctví naplnilo? 

Vysvûtlete, co znamená ver‰ 22 v Genesis 49. Jako pomÛcku si
pfieãtûte 1. Nefiho 5:14–16 a Jákoba 2:25, které uvádûjí, z kterého
kmene pochází lid Knihy Mormonovy. Také mûjte na mysli, Ïe
star‰í LeGrand Richards fiekl, Ïe „pahrbky vûãné“ v Genesis
49:26 se t˘kají americk˘ch kontinentÛ (viz Conference Report,
Apr. 1967, 20). 

Bible je záznamem domu Izraele. Genesis znamená „poãátky“.
Genesis je kniha poãátkÛ, kde se doãítáme o poãátku svûta
a poãátku domu Izraele. Genesis 50 je poslední kapitolou
Genesis a zaznamenává smrt Izraele (Jákoba); v tomto
smyslu je Genesis 50 „koncem poãátku“. 

Velká ãást Genesis 50 se nenachází v Bibli, ale neuvedená
ãást byla zjevena proroku Josephu Smithovi a nachází se
v PrÛvodci k písmÛm v oddíle V˘bûr z pfiekladu Bible od
Josepha Smitha, Genesis 50:24–38. Tato zpráva nás pfiipra-
vuje na to, abychom lépe porozumûli Exodu, protoÏe se
zmiÀuje o MojÏí‰ovi a o jeho díle. 

Porozumûní písmÛm
Genesis 50

PJS, Genesis 50:24–38

Studium písem
Pfii studiu Genesis 50, vãetnû V˘bûru z pfiekladu Bible od Josepha
Smitha v PrÛvodci k písmÛm, proveìte dvû z níÏe uveden˘ch
ãinností (A–D). 

Proã si dûlali starosti? 

1. Proã podle vás Jozefovi bratfii udûlali to, co udûlali v Genesis
50:14–21? 

2. V ãem byl Jozef pfiíkladem kfiesÈana? 

A

Plod ledví mého (tvého) (v. 24,
26–27, 30–31) – Moji potomci

Vûtev (v. 24–25) – Skupina

Vidoucí (v. 6–27, 29–30, 33) –
Prorok

Pomazat vonn˘mi vûcmi (v.
2–3, 26) – Pfiipravit pro pohfieb

Kvílení (v. 10) – Velmi smutná
slova a pláã

Genesis 50

Jákob a Jozef umírají

C
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Urãete prvky Jozefova proroctví

Z Genesis 50:24–38 ve V˘bûru z pfiekladu Bible od Josepha
Smitha v PrÛvodci k písmÛm si vypi‰te, co Jozef prorokoval, Ïe se
stane rodinû Izraele. 

Najdûte v˘razy

1. Genesis 50:24–38 ve V˘bûru z pfiekladu Bible od Josepha Smitha
v PrÛvodci k písmÛm hovofií o Bibli a o Knize Mormonovû.
Které ãásti se t˘kají Bible a které Knihy Mormonovy? 

C

B

Kniha Exodus je
druhou z pûti
knih MojÏí‰ov˘ch.
V Exodu se doãítá-
me o MojÏí‰ovû
narození, jeho
povolání prorokem
a o tom, jak
vyvedl dûti Izraele
z Egypta. Exodus
znamená „v˘chod“
nebo „odchod“. 

Proã ãíst Exodus? 
Je mnoho dÛvodÛ, proã je kniha Exodus v˘znamná pro Svaté
posledních dnÛ v dne‰ní dobû. První polovina Exodu obsahuje
inspirující pfiíbûh o tom, jak MojÏí‰ vedl Izraelity pfii zázraãném
úniku z otroctví. 

Také poznáváme pozoruhodné události v náboÏenské historii,
jako jsou pfiesnice, rozdûlení Rudého mofie a pfiedání desatera
pfiikázání. Z uãení v Exodu mÛÏeme získat víru, Ïe Pán povede
svÛj lid tím, Ïe mu bude povolávat proroky, aby ho uãili a vedli,
tím, Ïe mu bude dávat svÛj zákon, vyz˘vat ho, aby uzavíral
smlouvy, Ïe bude tento zákon dodrÏovat, a tím, Ïe mu bude
dávat chrámy, kde mÛÏe obdrÏet smlouvy a plnûji ho uctívat.
Pán slibuje, Ïe ti, jiÏ jsou vûrní, mohou vejít do jeho pfiítomnosti. 

Pfiipravte se studovat Exodus
Mezi koncem Genesis a zaãátkem Exodu existuje období, o kterém
se v Bibli nepí‰e. Bûhem této doby se dûti Izraele rozmnoÏily a
dafiilo se jim v zemi, kterou jim pfiidûlil faraon, kter˘ vládl v dobû
Jozefa. Po letech se k moci dostal nov˘ rod faraonÛ, kter˘ uÏ
nemûl k Jozefovû rodinû úctu, a Izraelity zotroãil. 

První ãást Exodu zachycuje pfiíbûh o MojÏí‰ovi a o roli, kterou
hrál pfii vysvobození dûtí Izraele z poddanství (viz kapitoly 1–18).
Zbytek Exodu pojednává o tom, jak bylo znovu mezi dûtmi
Izraele zavedeno uctívání a náboÏenské zákony a smlouvy. Tyto
zákony a smlouvy byly dány proto, aby Izraelity pfiipravily na
vstup do zemû, kterou jim BÛh, jako potomkÛm Abrahama,
zaslíbil (viz kapitoly 19–40). 

Nane‰tûstí Izraelité ãasto reptali na BoÏí jednání s nimi, coÏ je
vedlo ke vzpoufie a neposlu‰nosti. Jejich reptání a vzpoura jim
zabránily obdrÏet v‰echna poÏehnání, která jim Pán chtûl udûlit.
Pfii ãtení vás mÛÏe udivit, jak byl Pán k IzraelitÛm milosrdn˘ – i
kdyÏ proti nûmu reptali. (Dal‰í informace o knize Exodus – viz
PrÛvodce k písmÛm, heslo „Exodus“.) 

2. Co podle Jozefov˘ch slov udûlala (a udûlá) Kniha Mormonova? 

Kdo je tento vidoucí? 

Identifikujte vidoucího, o kterém se hovofií v Genesis 50:30–33,
a vysvûtlete, co Jozef prorokoval, Ïe tento vidoucí udûlá. 

D

Co dûláte, kdyÏ víte, Ïe je nûco ‰patné, ale mocní a dÛleÏití
lidé vám fiíkají, abyste to pfiesto udûlali? Exodus 1 uvádí
pfiíklad skupiny Ïen, která ãelila právû takové situaci. 

Porozumûní písmÛm
Exodus 1

Studium písem
Pfii studiu Exodu 1 proveìte buì ãinnost A a B, nebo pouze
ãinnost C. 

Dokonãete tyto vûty

1. Faraon ztíÏil dûtem Izraele velice Ïivot, protoÏe… 

2. Faraon pfiikázal porodním bábám, aby… 

3. Porodní báby neuposlechly Faraonova pfiíkazu, protoÏe… 

Identifikujte zásadu

Pfieãtûte si Nauku a smlouvy 3:7–8. Jak se to vztahuje na to, co
dûlaly porodní báby? Na okraj vedle ver‰Û 7–8 si mÛÏete napsat
„Exodus 1:15–22“. 

Uplatnûte zásadu

1. Zapi‰te si, zda si myslíte, Ïe je snaz‰í obávat se toho, co si
myslí pfiátelé, nebo se obávat Boha, a vysvûtlete proã. 

C

B

A

Opatrnû sobû poãínejme (v.
10) – Ovládejme je zpÛsobem,
kter˘ nám pfiinese prospûch

Úfiedník (v. 11) – Zde ten,
kdo pfiidûluje tûÏkou práci

Baby (v. 15–21) – Porodní
asistentky

Bály se Boha (v. 17, 21) –
Ctily Boha a dbaly na Nûj
více neÏ na jiné vûci

Exodus 1

OdváÏné porodní báby

Kniha Exodus
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2. Zapi‰te si nûjak˘ pfiíklad, kter˘ ukazuje, jak se lidé ve va‰em
vûku bojí více lidí neÏ Boha. Do se‰itu si napi‰te dopis pro
nûkoho s tímto problémem, abyste mu pomohli porozumût,
co má dûlat. V dopisu pouÏijte to, ãemu jste se nauãili v Nauce
a smlouvách 3:7–8, a pfiíbûh v Exodu 1. 

V Církvi víme, Ïe „muÏ musí
b˘ti povolán Bohem“ pfiedtím,
neÏ Ho mÛÏe pfied lidmi
zastupovat (âlánky víry 1:5).
Skutkové 7 zaznamenávají, Ïe
MojÏí‰ zfiejmû vûdûl, Ïe bude
tím, kdo bude pomáhat vysvo-
bodit Hebrejce z Egypta. Pfii
ãetbû Exodu 2 hledejte, jak Pán
pfiipravoval MojÏí‰e na to, aby
uãinil velké dílo pro svÛj lid, a
ãemu se asi ze sv˘ch zku‰eností
nauãil. Pfiem˘‰lení o

MojÏí‰ov˘ch zku‰enostech vám mÛÏe také pomoci pfiem˘‰let
o tom, jak byste mohli slouÏit Pánu ve svém Ïivotû vy. Jak se
na tyto zodpovûdnosti pfiipravujete nyní? Co dûláte, abyste
z tûchto pfiípravn˘ch zku‰eností získali co nejvíce? 

Porozumûní písmÛm
Exodus 2

Studium písem

Získejte pomoc z Nového zákona

Pfieãtûte si Skutky 7:22–29 a ÎidÛm 11:24–27. Potom proveìte
níÏe uvedené ãinnosti. 

1. Vysvûtlete, jak prostfiedí, ve kterém byl MojÏí‰ vychováván,
ho speciálnû pfiipravilo na vysvobození dûtí Izraele. 

2. Vysvûtlete, o co se MojÏí‰ snaÏil, kdyÏ zabil EgypÈana (viz
Exodus 2:11–12). 

MojÏí‰ova pfiíprava

Abyste lépe pochopili to, co se stalo MojÏí‰ovi, kdyÏ byl
v Madianu, pfieãtûte si Exodus 2:15–22. V Exodu 3:1 si pfieãtûte

B

A

Vzala mu o‰itku z sítí (v. 3) –
Vyrobila pro nûj vodotûsn˘
ko‰ík z rákosí nebo palmov˘ch
listÛ

Dûveãky (v. 5) – SluÏebnice

Tepat (v. 11, 12) – Bít s úmys-
lem zranit

Vadili se (v. 12) – Prali se

Úpûli (v. 22) – Sténali

Poznal (v. 24) – Vûdûl, jak Ïijí

Exodus 2

MojÏí‰Ûv ran˘ Ïivot

dal‰í Raguelovo jméno (viz Exodus 2:17). Potom si pfieãtûte
Nauku a smlouvy 84:6, abyste zjistili, co Raguel musel poskyt-
nout MojÏí‰ovi. Do se‰itu si zapi‰te tfii záÏitky, které mûl MojÏí‰
v Madianu a o kter˘ch si myslíte, Ïe byly dÛleÏité pfii jeho pfií-
pravû na práci s dûtmi Izraele. 

Porozumûní písmÛm
Exodus 3

Exodus 3:11–16 – „Jsem, kter˘Ï jsem“ 
„Jsem, kter˘Ï jsem“ je tvar slova „Jehova“, coÏ je jedno ze jmen
JeÏí‰e Krista. MojÏí‰ a Izraelité tomuto jménu rozumûli tak, Ïe
BÛh je vûãn˘ a nestvofien˘ ãlovûkem, jako byli jiní tehdej‰í bozi.
Toto jméno pfiedstavovalo pro Pána zpÛsob, kter˘m oznaãoval
sebe jako v‰emocného pravého a Ïivého Boha. Izraelité zaãali
toto jméno velice ctít a prohlásili, Ïe jeho vyslovení je rouhání. 

Kdykoli se toto jméno Jehova objevuje v hebrejském textu Starého
zákona, je nejãastûji pfiekládáno jako „Hospodin“. V Novém
zákonû se skupina ÎidÛ snaÏila zabít JeÏí‰e, protoÏe svûdãil, Ïe
je „Já jsem“, kter˘ hovofiil k MojÏí‰ovi a dal‰ím prorokÛm (viz
Jan 8:58). Tento odkaz Nového zákona potvrzuje, Ïe JeÏí‰ Kristus
je Jehova, BÛh Starého zákona. 

Studium písem

Poznejte více o Bohu

Exodus 3 nám fiíká, jak se BÛh zjevil MojÏí‰ovi a povolal ho za
proroka. Pfii studiu kapitoly 3 se dozvídáme nejenom to, k ãemu
byl MojÏí‰ povolán, ale také se dozvídáme nûco o samotném Bohu. 

1. Popi‰te, co jste se dozvûdûli o Bohu z toho, co fiekl a uãinil
v Exodu 3. 

A

Vztáhnu ruku svou (v. 20) –
PouÏiji svou moc

Dostali jste nûkdy nûjak˘ úkol, o kterém jste si mysleli, Ïe ho
nemÛÏete úspû‰nû splnit, protoÏe jste mûli pocit, Ïe na nûj
nestaãíte? Pokud jste nûco takového zaÏili, proã jste se snaÏili
tento úkol splnit? Pokud jste nic takového nezaÏili, co by to
od vás vyÏadovalo, abyste se snaÏili? Exodus 3–4 zazname-
nává, jak Pán povolal MojÏí‰e, aby vysvobodil dûti Izraele
z Egypta. Doãítáme se, Ïe MojÏí‰ si myslel, Ïe není dost dobr˘
na to, aby vysvobodil svÛj lid, a potom ãteme, co udûlal Pán,
aby ho ujistil, Ïe to zvládne, a jak mu pomohl. Co vás uãí
Eter 12:27 o tom, co Pán slibuje vám stejnû jako MojÏí‰ovi? 

Exodus 3

Hofiící kefi
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2. Jak by mohly pravdy, které jste o Bohu poznali v této kapitole,
pomoci nûkomu, kdo je v zajetí hfiíchu (jako byl Izrael v zajetí
Egypta) nebo po kom je vyÏadováno splnûní obtíÏného úkolu
(jako po MojÏí‰ovi). 

Pfieãtûte si opût úvod k Exodu 3. 

Porozumûní písmÛm
Exodus 4

Studium písem

Co kdyÏ mi neuvûfií? 

Udûlejte si tabulku podob-
nou té, která je zde uvedena.
DoplÀte do ní to, co jste se
dozvûdûli v Exodu 4 o
MojÏí‰ov˘ch obavách z jeho
úkolu a o tom, co Pán uãinil,
aby jeho obavy rozpt˘lil. 

KdyÏ ãiníme to, co je správné, nejsme vÏdycky okamÏitû
odmûnûni nebo nemusíme mít okamÏit˘ úspûch zpÛsobem,
jak˘m bychom si to pfiáli. Dûlat to, o ãem víme, Ïe je správné,
i kdyÏ to nepfiiná‰í okamÏitou odmûnu nebo i kdyÏ se zdá,
Ïe se vûci zhor‰ují, místo aby se zlep‰ovaly, je dÛleÏitou
zkou‰kou víry (viz Eter 12:6). 

Na konci Exodu 4 ãteme, Ïe se MojÏí‰ vrátil do Egypta a
ukázal svému lidu znamení a zázraky. Lidé mu uvûfiili a zdálo
se, Ïe dychtí ho následovat v jeho úloze vysvoboditele. Pfii
ãetbû Exodu 5 si pov‰imnûte, jak a proã se postoje lidí

Exodus 5

Zatvrzel˘ Farao

Jak Pán
obavu

rozpt˘lil

MojÏí‰Ûv strach,
pochybnosti

a obavy

A

Za Àadra svá (v. 6–7) –
Na hruì

Malomocná (v. 6) – Trpící
malomocenstvím, koÏní
nemocí

V˘mluvn˘ (v. 10) – Dobr˘
v fieãi

Prvé (v. 10) – V minulosti

Exodus 4

MojÏí‰ se vrací do Egypta

zmûnily. Pfiem˘‰lejte také o tom, co byste v podobné situaci
dûlali vy. 

Porozumûní písmÛm
Exodus 5

Studium písem
Proveìte ãinnost A a potom buì ãinnost B, nebo C. 

ShrÀte kapitolu

ShrÀte Exodus 5 podle níÏe uvedeného pfiíkladu. Dokonãete
kaÏdou vûtu vlastními slovy. 

MojÏí‰ a Aron poÏádali Faraona… 
a tak

Faraon odpovûdûl… 
a tak

Izraelité fiekli Faraonovi… 
a tak

Faraon fiekl… 
a tak

Izraelité fiekli MojÏí‰i a Aronovi… 

Napi‰te pomysln˘ zápis do deníku

Zaznamenejte, co byste napsali na konec Exodu 5, kdybyste
zaÏili to, co MojÏí‰ a Aron. 

Vysvûtlete dÛleÏitou my‰lenku

Napi‰te IzraelitÛm, proã Pán nûkdy dovoluje, aby se na‰e situace
zhor‰ila, místo aby se zlep‰ila, i kdyÏ ãiníme to, co je správné.
Ve své odpovûdi mÛÏete pouÏít nûjaké ver‰e z písem, dávn˘ch
nebo novodob˘ch, nebo byste mohli pouÏít prohlá‰ení generální
autority, které moÏná máte k dispozici. 

V závûru Exodu 5 byli MojÏí‰ i dûti Izraele skleslí, zdálo se, Ïe
poslu‰nost Boha pfiinesla pouze více zkou‰ek. Exodus 6 obsa-
huje Pánovy sliby, Ïe je vysvobodí a Ïe je bude podporovat. 

Exodus 6

Já jsem Hospodin

C

B

A

AÈ mi slaví svátky na pou‰ti
(v. 1) – Uctívá mû

Mor (v. 3) – Epidemie, nakaÏ-
livá choroba

Roboty (v. 4–5) – Vynucené
práce

Vy odvozujete je od robot
jejich (v. 5) – ZpÛsobujete, Ïe
pfiestávají pracovat

Prvé (v. 7–8, 14) – V minulosti

Neujímejte z ní, ujato, neuj-
mete (v. 8, 11, 19) – NesniÏujte

Neohlédali (v. 9) – Nevûnovali
pozornost

Strni‰tû (v. 12) – Krátká stébla
ponechaná po poÏnutí pole
p‰enice, jeãmene atd. 

Zo‰klivili jste nás (v. 21) –
ZpÛsobili jste, Ïe nás Faraon
nenávidí
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Porozumûní písmÛm
Exodus 6

Studium písem

Najdûte poselství povzbuzení

Vyberte to, co povaÏujete za dvû povzbudivé vûci, které Pán
IzraelitÛm fiekl v Exodu 6. Vysvûtlete, proã podle vás byla obû
poselství pro dûti Izraele povzbudivá a proã by mohla povzbudit
i nûkoho, kdo má zkou‰ky a problémy dnes. 

Porozumûní písmÛm
Exodus 7

Vojska (v. 4) – Oddíly nebo
skupiny lidí

Vztáhnu ruku svou (v. 5) –
UkáÏu svou moc

âarodûjníci (v. 11) – Lidé,
ktefií se pokou‰ejí dûlat kouz-
la za pomoci zl˘ch duchÛ

âáry (v. 11, 22) – Provozování
ãarodûjnictví

Ustávati (v. 18) – Zdráhat se

V Exodu 5 dal Pán Faraonovi pfiíleÏitost, aby prostû nechal
dûti Izraele jít, ale Faraon to odmítl. Exodus 7 zahajuje sérii
konfrontací, které mûli MojÏí‰ a Aron s Faraonem. MojÏí‰
a Aron poÏádali Faraona, aby dovolil IzraelitÛm odejít, a
prohlásili, Ïe kdyÏ to nedovolí, BÛh ukáÏe svou moc tím,
Ïe Egypt postihne ranami nebo mu zpÛsobí problémy.
V dÛsledku toho jsou znamení, která BÛh seslal, známa jako
„rány egyptské“. Exodus 7–10 zaznamenává devût rÛzn˘ch
ran. O desáté ránû se bude diskutovat v Exodu 11–13. 

To, Ïe Pán postihl Egypt tolikrát, ukazuje, jak je milosrdn˘.
Místo aby Faraona a Egyptské okamÏitû zniãil, dal jim mnoho
pfiíleÏitostí, aby uznali jeho i jeho moc. Pánov˘m zámûrem je,
aby se k nûmu obrátily v‰echny jeho dûti. Teprve po devíti
pÛsobiv˘ch ukázkách Pánovy moci a poté, co Faraon úplnû
zatvrdil své srdce, Pán pfiipravil desátou zniãující ránu. 

Oddíl „Porozumûní písmÛm“ vám pomÛÏe se slovy a v˘razy
podle jednotliv˘ch kapitol, ale oddíl „Studium písem“ spojí
v‰echny ãtyfii kapitoly do jednoho oddílu. PomÛÏe vám to
vidût tyto události jako jeden celek. 

Exodus 7–10

Rány

A

Ruce vztaÏené (v. 6) – Tento
v˘raz je symbolem moci

Dûdictví (v. 8) – Trvalé
vlastnictví

Úzkost ducha (v. 9) – Skleslost

Exodus 7 – Jak mohli Faraonovi kouzelníci konat
„zázraky“? 
KdyÏ byl president Joseph Fielding Smith presidentem Kvora
dvanácti apo‰tolÛ, fiekl: 

„V prÛbûhu v‰ech vûkÛ a témûfi ve v‰ech zemích pouÏívali lidé
velké okultní a mystické síly, dokonce k uzdravování nemocn˘ch
a ke konání zázrakÛ. Na dvorech dávn˘ch králÛ se vyskytovali
vû‰tci, kouzelníci a astrologové. Mûli urãité moci, jimiÏ vû‰tili a
fie‰ili problémy monarchÛ, jejich sny atd… 

… Spasitel prohlásil, Ïe Satan má moc svázat tûla muÏÛ a Ïen a
tûÏce je trápit [viz Matou‰ 7:22–23; Luká‰ 13:16]… Je tfieba mít
na pamûti, Ïe Satan má velké znalosti, a tím mÛÏe pouÏívat pra-
vomoc a do urãité míry ovládat prvky, kdyÏ nezasáhne nûjaká
vût‰í moc.“ (Answers to Gospel Questions, 5 vols. [1957], 1:176, 178.)

Exodus 8

Exodus 9

Exodus 10

Studium písem

Proã BÛh seslal rány? 

Pfieãtûte si Exodus 7:1–7; 9:16 a povûzte, co Pán fiekl o tom, proã
ukazoval znamení a zázraky. 

Najdûte rány

Udûlejte si tabulku podle té, která je uvedena níÏe, a doplÀte do
ní údaje, které najdete o jednotliv˘ch devíti ranách. 

Jak na ránu
zareagoval

Faraon nebo
jeho sluÏebníci

Úãinek rány
na Izraelity

Úãinek rány
na EgypÈany

Co udûlali
MojÏí‰ a

Aron pfied
ránouRánaOdkaz

Exodus
7:14–25

Exodus
8:1–15

Exodus
8:16–19

Exodus
8:20–32

Exodus
9:1–7

Exodus
9:8–12

Exodus
9:13–35

Exodus
10:1–20

Exodus
10:21–29

B

A

Ostatky (v. 5) – To, co zbylo

Osídlo (v. 7) – Problém, nûco,
co zpÛsobuje trápení

Bylina (v. 12, 15) – Rostlina

Pfiíbytky (v. 23) – Domovy

Mor (v. 15) – Epidemie,
nakaÏlivá choroba

NepfiiloÏil srdce (v. 21) –
Nevûnoval pozornost, neres-
pektoval

V‰ecky krajiny tvé (v. 2) –
Celou zemi

Oddechnutí (v. 15) – Úleva

Nezklamává (v. 29) –
Nejedná neãestnû
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Exodus 11 je pokraãováním osobního setkání MojÏí‰e a
Faraona, ke kterému do‰lo na konci Exodu 10. Zatímco byl
MojÏí‰ stále je‰tû ve Faraonovû pfiítomnosti, obdrÏel zjevení
o desáté a poslední ránû. Ohlásil Faraonovi, Ïe poslední ránou
bude smrt prvorozen˘ch v celé zemi. Faraon MojÏí‰ovi
odpovûdûl jako pfiedtím – zatvrdil své srdce a ignoroval
MojÏí‰ovo varování. MojÏí‰ potom ode‰el a Faraonovu tváfi
jiÏ nikdy nespatfiil (viz Exodus 10:29; viz také v. 28). 

Desátá a poslední rána popsa-
ná v Exodu 11–12 byla pro
EgypÈany velkou tragédií.
Poslední rána byla také jednou
z nejv˘znamnûj‰ích událostí
v dûjinách IzraelitÛ, kdy BÛh
ukázal svou moc, zatímco
vysvobozoval svÛj lid. Pro
v‰echny, ktefií vûfií v JeÏí‰e
Krista, je tato událost – známá
jako pfiesnice – jedním z nej-
mocnûj‰ích symbolÛ Krista,
které se nacházejí ve Starém

zákonû, a mÛÏe posílit na‰e svûdectví o jeho usmífiení. Pfii
ãetbû hledejte, jak lze BoÏí zázraãné vysvobození IzraelitÛ
z egyptského zajetí pfiirovnat ke Kristovu usmífiení, a pfiem˘‰-
lejte o tom, jak JeÏí‰ Kristus vysvobozuje nás z duchovního
zajetí hfiíchu. 

Porozumûní písmÛm
Exodus 12

Chleby pfiesné (v. 8, 15,
17–18, 20) – Chléb vyroben˘
bez kvasnic

Bedra pfiepásaná (v. 11) –
S páskem kolem plá‰tû

Právem (v. 14, 17) – Jako
posvátn˘ rituál nebo trval˘
zákon

Kvas (v. 15, 19) – Kvasnice

Toliko (v. 16) – Kromû

K veãerou (v. 18) – Západ
slunce

Vybefite (v. 21) – Vyberte

Yzop (v. 22) – Rostlina

Medenice (v. 22) – Miskovitá
nádoba

Dopustí (v. 23) – Dovolí

Ostfiíhati (v. 24) – Dûlat,
zachovávat nebo ochraÀovat

SluÏba (v. 25–26) –
Ceremonie, obfiad

Nutkali (v. 33) – Naléhali na
nû, aby ode‰li

Prodlévati (v. 39) – ZÛstat

Vojska (v. 41) – Lidé

Ostfiíhána (v. 42) – Pamatována
a chována jako poklad

Cizozemec (v. 43) – Neizraelita

Exodus 11–12

Pfiesnice

Exodus 11:2 – Proã Pán poÏadoval po Izraelitech,
aby si pfii odchodu vypÛjãili vûci? 
Slovo vypÛjãí zde není pouÏito zpÛsobem, jak˘m ho normálnû
pouÏíváme. Hebrejské slovo pro vypÛjãit znamená poÏádat nebo
poÏadovat. Jin˘mi slovy, Izraelité poÏádali o zaplacení za sluÏby,
které EgypÈanÛm po léta poskytovali. KvÛli nedávn˘m ranám
bylo srdce EgypÈanÛ dostateãnû obmûkãeno, aby dávali ‰tûdfie
(viz Exodus 12:35–36). AÏ budete v Exodu ãíst dále, zjistíte, co
Pán chtûl, aby s tímto bohatstvím udûlali. 

Exodus 12:1–20 – Zvífiecí obûÈ je podobenstvím
Krista
President Joseph Fielding Smith fiekl: 

„KdyÏ Izraelité opou‰tûli Egypt, Pán jim dal pfiesnice. Mûli vzít
beránka bez vady, nemûli mu zlomit Ïádnou kost. Mûli ho zabít,
upéct a jíst s hofik˘mi bylinami a nekva‰en˘m chlebem. Tuto
hostinu si mûli od té doby pfiipomínat kaÏd˘ rok, dokud nepfiijde
Kristus. To bylo také v podobenství obûti JeÏí‰e Krista. Zastavíte-li
se, abyste o tom pfiemítali, bylo to právû v období pfiesnic, kdy
byl ná‰ Pán zatãen a ukfiiÏován, aby naplnil sliby, které byly uãi-
nûny, Ïe pfiijde, aby byl na‰ím Vykupitelem. 

V‰echny tyto vûci poukazují na jeho pfiíchod a sluÏbu. Ve sku-
teãnosti obûÈ sahá zpût aÏ do dnÛ Adamov˘ch. Obûtní zvífiata
mûla b˘t bez vady, neboÈ to bylo podobenství obûti JeÏí‰e Krista
a poukazovalo to na jeho pfiíchod. V knize Genesis se toho o
smyslu obûti moc nedozvíme, protoÏe jednoduché vûci t˘kající
se obûti byly odstranûny.“ (Doctrines of Salvation, comp. Bruce R.
McConkie, 3 vols. [1954–56], 1:22.) 

Studium písem

Uãte se z pfiesnic o Kristu

Pfiesnice jsou pfiedobrazem nebo symbolem usmífiení JeÏí‰e
Krista. Udûlejte si tabulku podle té, která je zde uvedena. Za
pouÏití Exodu 12:1–20, 43–49 si vypi‰te prvky pfiesnic a potom
napi‰te, co podle vás tyto prvky pfiedstavují, kdyÏ se uplatní na
Krista, jeho usmífiení a na na‰e vysvobození pokáním ze zajetí
hfiíchu a svûtskosti. NíÏe uvedené odkazy na písma vám mohou
pomoci pfii hledání v˘znamu symbolÛ: Jeremiá‰ 51:6; Jan
19:30–36; 1. Petrova 1:18–20; Mosiá‰ 27:24–26; Alma 5:21, 27, 57;
34:8–10; Nauka a smlouvy 19:16–19, 31. 

SnaÏte se najít alespoÀ tyto prvky: nov˘ kalendáfi, beránek (bez
vady), krev na vefiejích, nekva‰en˘ chléb, jedeno s hofik˘mi byli-
nami. Na zaãátku tohoto studijního prÛvodce je mal˘ oddíl
nazvan˘ „Hledejte pfiedobrazy a symbolické v˘znamy“ (na str.
6), kter˘ vám pomÛÏe vyloÏit nebo najít duchovní v˘znam
symbolÛ z písem. První dva prvky jsou uvedeny jako pfiíklad
pro vás. 

Duchovní v˘znam
nebo v˘klad

Skrze své pokání a
skrze usmífiení JeÏí‰e
Krista mÛÏeme uãinit
„nov˘ zaãátek“. 

Krev Beránka BoÏího,
neboli JeÏí‰e Krista,
nás oãi‰Èuje, ãiníme-li
pokání. 

Prvky pfiesnic

Zmûna kalendáfie;
pfiesnice oznaão-
valy první mûsíc
roku

Beránek

Ver‰

2

3

A
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A co dnes? 

JeÏí‰ Kristus po svém
vzkfií‰ení uvedl
pokyny t˘kající se
obûtí podle zákona
MojÏí‰ova. 

1. Dnes po nás Pán
poÏaduje, abychom
se úãastnili jistého
obfiadu, kter˘
nám pomáhá mít
na pamûti stejné
duchovní vûci,
jeÏ v dávn˘ch
dobách pfiipomí-
naly pfiesnice.
Pfieãtûte si
Matou‰e 26:17–30
a povûzte, o jak˘
obfiad se jedná. 

2. Pfieãtûte si 1. Korintsk˘m 5:7–8 a povûzte, proã my jiÏ pfiesni-
ce nezachováváme. 

Pfiedstavte si, Ïe jste byli v jiné zemi odsouzeni k smrti.
Pfied popravou by nûkdo za velkou cenu vykoupil va‰i svo-
bodu. Co byste k tomuto jedinci pociÈovali? Jak˘ byste mûli
po zbytek svého Ïivota k tomuto ãlovûku vztah? Tento scénáfi
se podobá situaci prvorozencÛ muÏského pohlaví v Izraeli.
Zemfieli by v dÛsledku desáté rány, pokud by nemûli na
vefiejích krev beránka. Tato krev je doslovnû vykoupila neboli
zachránila pfied smrtí. Exodus 13 zaznamenává, co Pán fiekl
tûmto prvorozen˘m, ktefií od oné doby nadále v urãitém
smyslu Ïili ve „vypÛjãeném ãase“, protoÏe se nemohli
zachránit sami. Pfied smrtí je zachránila pouze krev. 

Porozumûní písmÛm
Exodus 13

PosvûÈ (v. 2) – Oddûlit Pánu a
uãinit svat˘m

Otvírá Ïivot (v. 2, 12, 15) –
Prvorozen˘

V ãas jist˘ (v. 10) – V dobû,
kdy fiekl Pán

Vyplatit (v. 13, 15) – Zaplatit
za. Jin˘mi slovy, beránek je
obûtován místo nûãeho jiného,

aby se uznalo, Ïe to, co bylo
zachránûno, patfií Pánu. 

Náãelník (v. 16) – Ozdobn˘
pruh nebo stuha no‰ená na ãele

Nepykal (v. 17) – Nezmûnil
názor

Pfiísahou zavázal (v. 19) –
Uzavfieli smlouvu neboli uãi-
nili slib

Exodus 13

Prvorozen˘

B Studium písem

Prvorozen˘

1. Pfiedstavte si, Ïe jste otcem v Izraeli za dnÛ MojÏí‰e. Napi‰te,
co byste fiekli svému prvorozenému synovi o tom, kdo je,
proã se pro nûj dûlají zvlá‰tní vûci a proã se od nûj zvlá‰tní
vûci oãekávají. Pfii sv˘ch úvahách o tom, co fieknete, vûnujte
zvlá‰tní pozornost Exodu 13:1–3, 8–16. 

2. Pfieãtûte si 1. Korintsk˘m 6:20; 1. Petrovu 1:18–19; 2. Nefiho 2:8;
9:7–9; Nauku a smlouvy 18:10–12 a zapi‰te si, jak se podobáte
prvorozenému v Izraeli. Také si zapi‰te, co mÛÏete dûlat, abyste
vÏdy mûli na pamûti, co Pán uãinil, a abyste mu projevovali
vdûãnost za vykoupení poskytnuté jeho usmífiením. 

Jedním z poÏehnání vypl˘vají-
cích ze zkou‰ek v Ïivotû je to,
Ïe zkou‰ky nás ãasto pobízejí,
abychom se obrátili o pomoc
k Pánu (viz Eter 12:27). KdyÏ
obdrÏíme Pánovu moc a pomoc,
na‰e víra a pfiesvûdãení, Ïe mu
mÛÏeme dÛvûfiovat v budoucích
zkou‰kách, se prohloubí.
Musíme mít na pamûti, Ïe ve
vût‰inû pfiípadÛ boÏská pomoc
pfiichází aÏ poté, co pouÏijeme

víru a nejprve udûláme v‰e, co je v na‰ich silách (viz Eter
12:6). KdyÏ pomoc pfiijde, obvykle je to zpÛsobem, kter˘ nám
pomáhá vidût ruku Pánû. 

V Exodu 13:17–18 fiekl Pán MojÏí‰ovi, kter˘m smûrem má
vést dûti Izraele na cestû do zaslíbené zemû. ¤ekl, Ïe nepovede
Izraelity pfiímo a tou nejkrat‰í cestou, protoÏe je‰tû nemají
dostatek víry, aby ãelili Filistinsk˘m, ktefií se jim budou snaÏit
zabránit ve vstupu do zemû. Útûchu mÛÏeme najít v uji‰tûní,
Ïe Pán nám nedá tûÏ‰í úkoly, neÏ mÛÏeme zvládnout (viz
1. Nefi 3:7). UmoÏní nám v‰ak projít problémy a nároãn˘mi
úkoly, o kter˘ch ví, Ïe je mÛÏeme pfiekonat, abychom posílili
svou víru a dÛvûru v nûj. Exodus 14 vypráví o jednom
takovém problému. KdyÏ byla víra IzraelitÛ vyzkou‰ena,
zaÏili zázrak, kter˘ jim opût ukázal moc BoÏí, protoÏe BÛh
jim pomohl pfiekonat to, co se zdálo b˘t nefie‰itelnou situací. 

Exodus 14

Pfiekroãení Rudého mofie

A
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Porozumûní písmÛm
Exodus 14

Studium písem
Pfii studiu Exodu 14 proveìte ãinnost A nebo B. 

Poskytnûte radu

PouÏijte konkrétní námûty a v˘razy z kapitoly 14, abyste napsali
dopis s radou pro nûkoho, kdo nedávno vstoupil do Církve nebo
se stal aktivním a kdo proÏívá obtíÏné období kvÛli b˘val˘m
pfiátelÛm a zvykÛm, a zdá se, Ïe ho to k nim táhne zpût. 

Porovnejte

Porovnejte body v prvním
sloupci s body ve sloupci
druhém a vysvûtlete,
jak spolu souvisejí.
Potfiebujete-li pomoc,
pfieãtûte si 1. Korintsk˘m
10:1–4. Na okraj vedle
zaãátku Exodu 14 si mÛÏ-
ete napsat 1. Korintsk˘m
10:1–4. 

Jak vyjadfiujete ‰tûstí a vdûãnost? Co dûláte, abyste projevili
Pánu to, jaké máte pocity? Exodus 15 vypráví, jak Izraelité po
svém zázraãném úniku napsali a zazpívali Pánu u Rudého
mofie píseÀ. Nedlouho po svém vysvobození stály dûti Izraele
pfied dal‰í zkou‰kou. Pfieãtûte si Exodus 15:22–27 a zjistûte,
jak této dal‰í zkou‰ce ãelily. 

Exodus 15

Reptání, ãást 1

Dnes

Kfiest

Opu‰tûní zpÛs-
obÛ svûta

ObdrÏení daru
Ducha Svatého

Îivot ve svûtû,
kde lze tûÏko
najít vûci podpo-
rující duchovnost

MojÏí‰ova
doba

Odchod z Egypta

Putování v
pustinû

Pfiekroãení
Rudého mofie

Sloup z oblaku a
ohnû, kter˘ bdûl
nad Izraelity, vedl
je a ochraÀoval je

B

A

Oslaven budu v Faraonovi
(v. 4, 17–18) – Pán fiíká, Ïe lidé
ho budou pravdûpodobnûji
ctít jako Boha pro to, co udûlá
Faraonovi a egyptskému
vojsku. 

V ruce vyv˘‰ené (v. 8) –
Navzdory tomu

Bdûní jitfiní (v. 24) – Od 2.00
hodin do svítání

Porozumûní písmÛm
Exodus 15:22–27

Studium písem

Jaká je va‰e oblíbená náboÏenská píseÀ? 

KdyÏ byli Izraelité ‰Èastní a vdûãní, zpívali Pánu. Pfii které nábo-
Ïenské písni máte pocit, Ïe jste blíÏe k Bohu? Vysvûtlete proã. Ve
svém vysvûtlení pouÏijte slova této písnû. 

Co se s tím chystáte udûlat? 

1. Pfieãtûte si Exodus 15:22–27 a porovnejte to, co udûlali lidé,
s tím, co uãinil MojÏí‰, kdyÏ si uvûdomili, Ïe nemají vodu. 

2. âemu se mÛÏete nauãit z rÛzn˘ch zpÛsobÛ, jak˘mi na tuto
zkou‰ku reagovali MojÏí‰ a lidé? 

Volitelná ãinnost

Pfieãtûte si Exodus 15:22–27 a Almu 36:17–21 a vysvûtlete, jak˘
duchovní v˘znam mohl mít záÏitek v Marah, kter˘ se t˘kal
tûlesné nepohody. 

Exodus 15 zaznamenává, Ïe dûti Izraele, kdyÏ mûly problém,
„reptaly“ neboli stûÏovaly si na MojÏí‰e a na Pána. Je pro
nás tûÏké pochopit, jak mohly reptat tak brzy po velkém
zázraku u Rudého mofie. Musíme v‰ak mít na pamûti, Ïe
aãkoli otroctví omezovalo svobodu IzraelitÛ, poskytovalo jim
rovnûÏ Ïivotní nezbytnosti podobn˘m zpÛsobem jako ãlovûku
ve vûzení. ProtoÏe mûly dûti Izraele omezenou svobodu ãinit
rozhodnutí, byly duchovnû nevyspûlé. ProtoÏe má Pán zájem
o ná‰ rÛst, chce – dokonce vyÏaduje – abychom se rozhodo-
vali. ProtoÏe potfiebujeme jeho pomoc, poskytuje nám ji
zpÛsobem, kter˘ od nás vyÏaduje, abychom dûlali obtíÏné
vûci, které nás posilují. Reptat proti Pánu znamená ukazo-
vat, Ïe postrádáme víru v to, Ïe on ví, co je pro nás nejlep‰í. 

Exodus 16–17 obsahuje mnoho reptání dûtí Izraele. Pfii
ãetbû tûchto kapitol hledejte to, ãemu Pán uãil dûti Izraele,
aby je posílil a dal jim pádnûj‰í dÛvod dÛvûfiovat mu. 

Exodus 16

Reptání, ãást 2

C

B

A

Reptal (v. 24) – StûÏoval si

Soudy (v. 25) – Zákon

Práva (v. 25) – Pfiikázání

Zkusil (v. 25) – Vyzkou‰el
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Porozumûní písmÛm
Exodus 16

Studium písem

Jak˘ byl úãel manny? 

1. Jak˘ byl podle Exodu 16:4 jeden z úãelÛ manny? 

2. Jak mohla podle vás manna, na základû toho, co jste se doãetli
v kapitole 16, naplnit úãel, kter˘ uvádí 4. ver‰? 

Manna byla pfiedobrazem Krista

Pfieãtûte si Jana 6:31–35 a 48–51 a napi‰te nûco o tom, jak se manna
podobá JeÏí‰i Kristu a jak se my podobáme dûtem Izraele. MÛÏe
vás zajímat, Ïe v hebrej‰tinû Betlém (mûsto, kde se narodil JeÏí‰)
znamená „dÛm chleba“. 

Proti komu ve skuteãnosti reptáte? 

KdyÏ reptáte proti sv˘m vedoucím, proti komu ve skuteãnosti
reptáte? (Viz Exodus 16:8; NaS 84:36.) 

Pfii ãetbû Exodu 17 vezmûte v úvahu toto – Ïíznit a chtít
se napít vody není hfiích. Tak proã se Pán na dûti Izraele
rozzlobil? 

Porozumûní písmÛm
Exodus 17

Studium písem
Pfii studiu Exodu 17 proveìte ãinnost A nebo B. 

Co byste fiekli? 

Kdybyste mûli pût minut na to, abyste pohovofiili k IzraelitÛm po
událostech zaznamenan˘ch v Exodu 17, co byste jim fiekli a proã?

Jak se to dûje dnes? 

Porovnejte to, co lidé chtûli udûlat proroku MojÏí‰ovi v Exodu
17:4, s tím, co pro nûj ve ver‰ích 10–13 udûlali Aron a Hur. 

B

A

Pilnû vkládej (v. 14) – ¤íkej

Exodus 17

Reptání, ãást 3

C

B

A

U veãer, k veãerou (v. 6, 12) –
Pfii západu slunce

Gomer (v. 16, 18, 22, 32, 36) –
Asi dva litry

Z toho nepozÛstavuje (v. 19)
– Nenechává nebo ne‰etfií si to

Jak reagujete, kdyÏ vás lidé kritizují? Co kdyÏ mají pravdu?
Pfiijmete jejich názor a zmûníte se nebo se pfiete jenom proto,
abyste si uchovali hrdost? MojÏí‰ byl velk˘m prorokem
ustanoven˘m nad v‰ím lidem. Pov‰imnûte si v‰ak, co se
stalo v Exodu 18, kdyÏ nûkdo kritizoval MojÏí‰ovo jednání
a doporuãil, jak by ho mohl zmûnit. V tomto pfiípadû ten,
kdo MojÏí‰e kritizoval, nemûl osobnû co získat, mûl pouze
zájem pomoci nûkomu, koho mûl rád. 

Porozumûní písmÛm
Exodus 18

Studium písem
MojÏí‰ se snaÏil dûlat v‰echno. 

Pán uãil MojÏí‰e organizaci vedení dûtí Izraele. 

Vládce
nad 1000

Vládce
nad 1000

VÛdce
MojÏí‰

Vládce
nad 1000

Vládce
nad 50

Vládce
nad 50

Vládce
nad 100

Vládce
nad 100

Vládce
nad 100

Vládce
nad 100

Vládce
nad 100

Vládce
nad 100

Vládce
nad 100

Vládce
nad 100

Vládce
nad 100

Vládce
nad 100

Vládce
nad 10

Vládce
nad 10

Vládce
nad 10

Vládce
nad 10

Vládce
nad 10

Vládce
nad 10

Vládce
nad 10

Vládce
nad 10

Vládce
nad 10

Vládce
nad 10

VÛdce
MojÏí‰

Armáda
Jozue

Mluvãí
Aron

Duchovní záleÏitosti
MojÏí‰

Vzdûlávání
MojÏí‰

Putování
MojÏí‰

Soudce
MojÏí‰

Písma
MojÏí‰

Obûti
MojÏí‰

Blaho a sociální péãe
MojÏí‰

Plánování
MojÏí‰

Politické záleÏitosti
MojÏí‰

Nevole (v. 8) – PotíÏe

Rady (v. 16) – Pfiikázání

Vyhledej (v. 21) – Vyber

Lakomství (v. 21) – Touha po
vûcech druh˘ch

Exodus 18

Ochrana MojÏí‰e pfied únavou
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Ochrana MojÏí‰e pfied únavou

Zhotovte si tabulku podle
té, která je zde uvedena, a
doplÀte do ní informace,
které jste získali v Exodu
18:13–26. 

âemu se uãíme z MojÏí‰ova pfiíkladu? 

Co se dozvídáme o MojÏí‰ovi ze zpÛsobu, jak˘m zareagoval na
Jetrovu kritiku? 

MojÏí‰ byl na hofie Sinai, kdyÏ
ho Pán povolal, aby vysvobodil
Izraelity z Egyptského zajetí
(viz Exodus 3). Pán MojÏí‰ovi
slíbil, Ïe poté, co vyvede dûti
Izraele z Egypta, budou „slou-
Ïiti… Bohu na hofie této“,
coÏ znamená na hofie Sinai
(Exodus 3:12). Po zázraku u
Rudého mofie napsal MojÏí‰
píseÀ, ve které fiekl, Ïe Pán
vyvedl Izraelity z Egypta, aby
mohli b˘t v jeho „svatyni“,

která je „na hofie dûdictví [t]vého“ (Exodus 15:17). 

Od doby, kdy byl MojÏí‰ povolán za proroka, bylo souãástí
BoÏího plánu pfiivést dûti Izraele k hofie Sinai – místu, které
Pán uãinil svat˘m. Podle Nauky a smluv MojÏí‰ usiloval o
to, aby pfiivedl svÛj lid do pfiítomnosti Pánû skrze obfiady
knûÏství (viz NaS 84:19–24). Dnes bychom mohli fiíci, Ïe je
chtûl vzít do chrámu, aby obdrÏeli moc z v˘sosti. Pro MojÏí‰e
a dûti Izraele byla hora Sinai chrámem – místem, kde se
Pán mohl uãinit znám˘m svému lidu. Pfii ãetbû Exodu 19
mûjte toto na mysli. 

Exodus 19

Na hofie Sinai

B

Situace

V ãem je
problém

Navrhované
fie‰ení

Co pfiinese
realizace 
fie‰ení

Co uãinil
MojÏí‰

A Porozumûní písmÛm
Exodus 19

Exodus 19 – Exodus jako symbol na‰í pouti zpût
do BoÏí pfiítomnosti
NíÏe uveden˘ nákres ukazuje pfiehled cesty dûtí Izraele jako
skupiny, a jak je jejich pouÈ pfiedobrazem pouti, kterou podniká-
me, kdyÏ se snaÏíme navrátit do pfiítomnosti BoÏí. 

Studium písem

MojÏí‰ vystupuje na horu Sinai a
sestupuje z ní

Exodus 19 obsahuje zprávu o tom, jak MojÏí‰ tfiikrát vystoupil
na horu Sinai a sestoupil z ní. MojÏí‰ vystoupil na Sinai, aby
hovofiil s Pánem, a potom putoval z hory dolÛ, aby Pánova slova
pfiedal lidu. V téÏe dobû se MojÏí‰ snaÏil pfiipravit lid, aby byl
dostateãnû hoden toho, aby také vystoupil na horu a rozmlouval
s Pánem. NíÏe uveden˘ nákres vám mÛÏe pomoci uspofiádat tuto
kapitolu vyznaãením MojÏí‰ov˘ch v˘stupÛ na Sinai a sestupÛ z ní.

Struãnû uveìte, co se stalo pfii jednotliv˘ch v˘‰e uveden˘ch
v˘stupech. Pfieãtûte si v Exodu 20–23; 24:1–8, co se stalo pfii
pfií‰tím MojÏí‰ovû v˘stupu na horu Sinai. 

První cesta Druhá cesta Tfietí cesta

Ver‰e
7–8

Na Sinai

Na Sinai Na Sinai

DolÛ k lidu DolÛ
k lidu

DolÛ
k lidu

Ver‰e
14–20

Ver‰
25

Ver‰e
3–6

Ver‰e
9–13

Ver‰e
20–24

A

Svût

zemû
egyptská Rudé

mofie

Oblak a
sloup
ohnû

Pustina

Hora
Sinai

zemû
zaslíbená

Stanovené hranice, které zabraÀují lidem vejít
do pfiítomnosti BoÏí, dokud toho nejsou hodni

Kfiest Duch Svat˘
PouÈ svûtem

k Bohu Chrám
Celestiální
království

Zvlá‰tní (v. 5) – „,Cenûn˘
poklad‘, ,uãinûn˘‘ nebo
,vyvolen˘ Bohem‘“ (Russell
M. Nelson in Conference
Report, Apr. 1995, 44; nebo
Ensign, May 1995, 34). 

PosvûÈ, posvûtil (v. 10, 14,
22–23) – Uãinil ãist˘mi a
svat˘mi

Varujte se (v. 12) – Dávejte
pozor

Sstoupil (v. 18) – Sestoupil

Osvûdã, osvûdãil (v. 21, 23) –
PfiikaÏ

Neobofiil na nû (v. 22, 24) –
Neukázal se jim
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Pfiíprava na chrám

Star‰í J. Ballard Washburn, sedmdesátník, fiekl: „NemÛÏeme jít
do Jeho svatého domu nehodnû, aniÏ bychom na sebe pfiivodili
soudy BoÏí. NeboÈ BÛh nebude vysmíván.“ (Conference Report,
Apr. 1995, 12–13; nebo Ensign, May, 1995, 11–12.) 

1. Vypi‰te si pravdy, které v Exodu 19 fiekl MojÏí‰ nebo Pán a
které zdÛrazÀují v˘znam toho, ãemu uãil star‰í Washburn. 

2. Proã je dÛleÏité b˘t zpÛsobil˘m pfied vstupem do chrámu?
(DÛleÏitá pomoc – viz NaS 97:15–17.) 

Star‰í Bernard P. Brockbank, asistent Kvora dvanácti apo‰t-
olÛ, fiekl: „Bohem dané Desatero pfiikázání je stále základní
souãástí BoÏího zpÛsobu Ïivota a základní souãástí evange-
lia království. ZpÛsob, jak˘m Ïijeme a jak˘m ctíme Pána a
jeho pfiikázání v domovû, souvisí se stupnûm slávy, kterou
si zaslouÏíme pozdûji. Kdyby ve‰keré lidstvo Ïilo podle
Desatera pfiikázání, mûli bychom na této zemi sebeúctu, pokoj,
lásku a ‰tûstí.“ (Conference Report, Oct. 1971, 41; nebo
Ensign, Dec. 1971, 63.) 

Porozumûní písmÛm
Exodus 20

Rytiny (v. 4) – Pfiedmût
uctívání

Podobenství (v. 4) – Obraz,
socha nebo jiné znázornûní

Nepravost (v. 5) – Hfiích

Nadarmo (v. 7) – Bez vhodné-
ho zámûru

Pfii jednom ze tfií v˘stupÛ, které MojÏí‰ podnikl na horu Sinai,
ho BÛh uãil pfiikázáním, která si mÛÏeme pfieãíst v Exodu
20. Tato uãení ve‰la do ‰irokého povûdomí jako Desatero
pfiikázání. Pán pozdûji fiekl, Ïe Desatero pfiikázání jsou
„slova té smlouvy“ neboli poÏadavky pro pfiijetí smlouvy
(viz Exodus 34:28). V dÛsledku toho bylo Desatero pfiikázá-
ní dáno IzraelitÛm, aby je mohli pfiijmout, dfiíve neÏ jim
bylo dovoleno vystoupit na horu Sinai. Desatero pfiikázání
se v té dobû velice podobalo mûfiítkÛm, která jsou vyÏadová-
na dnes, abychom mohli získat chrámové doporuãení. 

Pozdûji bylo Desatero pfiikázání napsáno na kamenné desky
a vloÏeno do truhly úmluvy (o které se doãtete pozdûji) a
naz˘valo se „svûdectví“. Mít svûdectví o zásadách Desatera
pfiikázání je základem pro pochopení zásad evangelia,
kter˘m pozdûji uãili Spasitel a prorok Joseph Smith (viz
Deuteronomium 10:1–5). 

Exodus 20

Desatero pfiikázání

B Studium písem

Mistrovství v písmu – Exodus 20:3–17

âtvrté a páté pfiikázání (viz Exodus 20:8–12) nám fiíkají, co máme
dûlat. Ostatní pfiikázání nám fiíkají, co dûlat nemáme. Pfiepi‰te tato
záporná pfiikázání jako kladná pfiikázání, abyste vidûli zpÛsoby,
jak jednotlivá pfiikázání dodrÏovat. 

Co si myslíte vy? 

Kterému z Desatera pfiikázání podle vás potfiebuje svût dnes
vûnovat vût‰í pozornost? Proã? 

Jak zareagovali? 

1. Co udûlaly dûti Izraele poté, co sly‰ely a vidûly vûci zazname-
nané v Exodu 19–20? (Viz také Exodus 20:18–21.) 

2. Co si myslíte, proã se nûktefií lidé rozhodnou nepfiiblíÏit se
k Bohu nebo se od nûho vzdálit? 

Exodus 21–23 obsahuje konkrétní uplatnûní BoÏích zákonÛ
pfiípad od pfiípadu. Napfiíklad „nezabije‰“ je jedním
z Desatera pfiikázání, co kdyÏ ale nûkoho váÏnû zraníte?
Nebo co kdyÏ nezabijete ãlovûka, ale zvífie? Exodus 21–23
pojednává o tûchto otázkách a také popisuje trest, kter˘ mÛÏe
následovat poru‰ení nûjakého pfiikázání. Uvedené tresty jsou
maximálními tresty za poru‰ení a nejsou nezbytnû automa-
tické. Tato starozákonní zásada byla nahrazena evangeliem
JeÏí‰e Krista (viz Matou‰ 5:38–48). 

V Exodu 20–23 MojÏí‰
vysvûtlil dûtem Izraele BoÏí
zákony. Aby mohly jakkoli
postupovat vpfied, musely se
nejprve zavázat, Ïe budou podle
tûchto zákonÛ Ïít. Exodus 24
podává zprávu o závazku,
kter˘ Izraelité uãinili a kter˘
je pfiipravil na pfiijetí vy‰‰ích
zákonÛ spojen˘ch s chrámem.

Exodus 24

Sedmdesát star‰ích vidí Boha

Exodus 21–23

Oko za oko a zub za zub

C

B

A
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V dÛsledku toho Pán po ãtvrté povolal MojÏí‰e na horu
Sinai, aby obdrÏel dal‰í informace o obfiadech, které by jeho
lidu dovolily vstoupit do jeho pfiítomnosti. 

Porozumûní písmÛm
Exodus 24

Studium písem

Jak dÛleÏité jsou smlouvy? 

1. Poté, co dal MojÏí‰ lidu BoÏí zákony, co se lid smlouvou zavá-
zal, Ïe bude ãinit? (Viz Exodus 24:3–8.) 

2. Co podle Exodu 24:9–11 zaÏilo sedmdesát star‰ích v Izraeli,
protoÏe uãinili tuto smlouvu? 

3. Co Pán slíbil, Ïe se stane, kdyÏ s ním uzavfiete smlouvy a
budete je dodrÏovat? (Viz Mosiá‰ 18:8–10; NaS 20:77, 79.) Jak
se tyto pfiísliby vztahují k tomu, co se stalo MojÏí‰ovi a sedm-
desáti star‰ím? 

Exodus 25–27 a 30 obsahuje pokyny, které dal Pán MojÏí‰ovi
o stavbû stánku. Stánek byl pro dûti Izraele právû tak posvát-
n˘m místem, jako jsou chrámy posvátn˘m místem pro nás
dnes. Tento stánek byl navrÏen jako pfienosn˘, protoÏe se
dûti Izraele v pustinû ãasto stûhovaly. Pokyny pro stavbu
stánku jsou velmi podrobné a pomáhají nám pochopit, Ïe
v‰e, co souvisí s chrámem, je pro Pána dÛleÏité, kdyÏ uãí a
inspiruje svÛj lid. Budova a vybavení chrámu nás uãí dÛl-
eÏit˘m zásadám, které zpÛsobují, Ïe se chceme cítit blíÏe
Pánu a chceme dodrÏovat jeho pfiikázání. NíÏe uvedené
nákresy stánku oznaãují kaÏd˘ pfiedmût nebo prvek ve stán-
ku. Uvedeny jsou rovnûÏ nûkteré návrhy, které naznaãují, co
nás tyto prvky pomáhají uãit o Bohu a o jeho plánu pro jeho
dûti.

Informace z Exodu 25–27 a 30 o stánku nahrazují obvyklé
oddíly „Porozumûní písmÛm“ a „Studium písma“. KaÏd˘
níÏe uveden˘ bod obsahuje ãinnost spojenou se studiem
písma, kterou si máte provést do se‰itu a která vám má
pomoci lépe porozumût tomu, jak stánek a jeho vybavení
uãilo zásadám evangelia. 

Exodus 25–27, 30

Stánek

A

Jedním hlasem (v. 3) – Se
sjednocenou myslí

Aj (v. 8) – Toto je

KníÏata (v. 11) – Vedoucí

Nevztáhl ruky své (v. 11) –
BoÏí moc IzraelitÛm neu‰kodi-
la. Normálnû by spatfiení Boha
bylo více, neÏ by mohli snést. 

SluÏebník (v. 13) – Pomocník

Stánek

Pouze oprávnûn˘m lidem bylo
dovoleno dotknout se truhly
smlouvy (viz Exodus 25:10–22),
a tak k ní patfiily tyãe, aby mohla
b˘t pfiená‰ena. Uvnitfi truhly byly
kamenné desky obsahující zákon
napsan˘ Pánem. Pozdûji do ní
byly rovnûÏ uloÏeny manna a
Aronova puãící hÛl. Víko pfiedsta-

vuje pfiítomnost BoÏí a naz˘vá se slitovnice (neboli milosrdná
stolice). Jednou roãnû knûz vykonal obfiad na slitovnici, aby uãi-
nil usmífiení za lid (viz informace pro Leviticus 16 na str. 57). Co
Pán o slitovnici fiekl MojÏí‰ovi v Exodu 25:22? 

Na stole chlebÛ pfiedloÏení (viz
Exodus 25:23–30) leÏelo dvanáct
velk˘ch bochníkÛ chleba. Chleba
se o kaÏdém sabatu vymûÀoval a
knûÏí ho snûdli. Aãkoli se o tom
Exodus nezmiÀuje, podle Ïidovské
tradice se na stÛl dávalo rovnûÏ
víno. Co by mohl pfiedstavovat
chléb a víno? 

Svícen neboli stojan na lampy (viz
Exodus 25:31–40) je slavn˘m sym-
bolem Ïidovské víry a ãasto je
naz˘ván sv˘m hebrejsk˘m jménem
menora. Sedm nádobek svícnu na
vrcholu bylo naplnûno ãist˘m
olivov˘m olejem, do kterého byl
zasazen knot, jenÏ se zapálil. âíslo
sedm u HebrejcÛ pfiedstavuje
celistvost nebo dokonalost.

Posvátn˘ svícen neboli
stojan na lampy

StÛl chlebÛ pfiedloÏení

Truhla smlouvy

Pfiítomnost 
BoÏí

Svatynû svat˘ch
(viz Exodus 25:22) 

Závoj

Oltáfi kadidla
(viz Exodus 30:1–10) 

Truhla smlouvy
(viz Exodus 25:10–22) 

Celestiální

Terestriální

Telestiální

Posvátn˘ svícen neboli stojan na lampy
(menora; viz Exodus 25:31–40) 

Svaté místo

Vnûj‰í nádvofií

Umyvadlo neboli nádoba na vodu
(viz Exodus 30:17–21) 

Hlavní oltáfi neboli obûtní oltáfi 
(viz Exodus 27:1–8) 

Andûl‰tí 
stráÏci

Modlitba

Îijte svûtlem
Ducha a tûlem
a krví Krista

Kfiest a
odpu‰tûní hfiíchÛ

Poslu‰nost 
a obûÈ

StÛl chlebÛ pfiedloÏení
(viz Exodus 25:23–30) 
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Podobenství o deseti pannách, které vyprávûl JeÏí‰, poskytuje
vodítko pro vysvûtlení toho, co pfiedstavuje olej v lampách (viz
Matou‰ 25:1–13; NaS 45:56–59). Zapi‰te si, co si myslíte, Ïe olej
pfiedstavoval. 

V‰echny zápalné obûti se vykoná-
valy na obûtním oltáfii (viz Exodus
27:1–8). ObûÈ byla první vûcí, kte-
rou jedinec, kdyÏ vstoupil do
stánku, vykonal, jestliÏe touÏil
postoupit dále. Co Pán poÏaduje
od svého lidu dnes jako obûÈ? (Viz
3. Nefi 9:19–20.) Kterou z prvních
zásad a obfiadÛ evangelia tento
oltáfi pfiedstavoval? (Viz âlánky

víry 1:4.) Star‰í Neal A. Maxwell fiekl: „Skuteãn˘m skutkem
osobní obûti není nyní, ani nikdy nebylo, poloÏení zvífiete na
oltáfi. Je to spí‰e ochota poloÏit na oltáfi zvífie, které je v nás – a
potom ochotnû sledovat, jak je spáleno! Toto je obûÈ ‚[Pánu srdce
zlomeného] a ducha zkrou‰eného‘. (3. Nefi 9:20.)“ (Meek and
Lowly [1987], 94.) 

Îhavé uhlí se pokládalo na oltáfi
kadidla (viz Exodus 30:1–10)
kaÏdé ráno a veãer, kdy veleknûz
pálil kadidlo. Pfieãtûte si Îalmy
141:2 a Zjevení 5:8; 8:3–4 a vysvût-
lete, co podle vás pfiedstavoval
tento oltáfi. 

KnûÏí pouÏívali umyvadlo pro
um˘vání (viz Exodus 30:18–21)
pfii pfiípravû na vstup do svat˘ch
míst stánku. V MojÏí‰ovû dobû
byla umyvadlem prostû velká
nádoba, av‰ak kdyÏ ·alomoun
postavil trval˘ chrám, umístil
toto umyvadlo na hfibet dvanácti
volÛ. Co si myslíte, ãemu se Pán

snaÏil uãit svÛj lid tím, Ïe umístil umyvadlo pfied vchod do
svatûj‰ích míst stánku? 

Exodus 28–29 obsahuje Pánovo zjevení MojÏí‰ovi ohlednû
knûÏí, ktefií pracovali ve stánku a vykonávali obfiady za lid.
Tato zjevení obsahují pokyny o tom, jak ustanovovat a
vysvûcovat knûze, co si mûli oblékat a jaké byly nûkteré jejich
povinnosti. Tak jako u stánku, kdyÏ uvaÏujeme o symbolice
toho, co se vykonávalo, mÛÏe nás to nauãit více o evangeliu
a o tom, co od nás Pán oãekává. 

Exodus 28–29

KnûÏí v chrámu

Umyvadlo neboli nádoba 
na vodu

Oltáfi kadidla

Hlavní oltáfi neboli
obûtní oltáfi

Porozumûní písmÛm
Exodus 29

Studium písem
Pfii studiu Exodu 28–29 proveìte dvû z níÏe uveden˘ch ãinností
(A–C). 

Jak byli povoláni? 

Pfieãtûte si Exodus 28:1; ÎidÛm 5:1, 4 a âlánky víry 1:5. Vysvûtlete,
jak byli Aron a jeho synové povoláni za knûze a jak je zpÛsob,
kter˘m byli povoláni, vzorem pro v‰echny, ktefií v Církvi pfiijímají
nûjak˘ knûÏsk˘ úfiad. 

Udûlejte si pfiehled posvátné ceremonie

Exodus 29:1–21 popisuje, jak byli vysvûcováni neboli ustanovováni
knûÏí, aby pracovali v chrámu. Udûlejte si pfiehled ceremonie
tak, Ïe popí‰ete, co se stalo, podle níÏe uveden˘ch ver‰Û: 

• První krok (viz v. 4) 

• Druh˘ krok (viz v. 5–6) 

• Tfietí krok (viz v. 7) 

• âtvrt˘ krok (viz v. 10–14) 

• Pát˘ krok (viz v. 15–18) 

• ·est˘ krok (viz v. 19–21) 

Jaká je symbolika? 

U‰i, ruce a nohy Arona a jeho synÛ byly posvûceny krví. Víme,
Ïe krev symbolizovala usmífiení Krista, které má moc uãinit nás
svat˘mi. Co symbolizují na‰e u‰i, ruce a nohy a co nás tato sym-
bolika uãí o pfiípravû na vykonávání chrámov˘ch povinností? 

C

B

A

âepice
(viz Exodus 28:36–38) 

Náprsník
(viz Exodus 28:15–30) 

Plá‰È
(viz Exodus 28:31–35) 

Nárameník
(viz Exodus 28:6–12)

¤ádem vûãn˘m (v. 9) –
Vûãn˘m obfiadem

Hin (v. 40) – Asi ‰est litrÛ

Posvûceno, posvûtím (v.
43–44) – Uãinûno svat˘m
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Exodus 31 zaznamenává, jak Pán povolal zruãné muÏe, aby
pomáhali stavût stánek a zhotovit jeho vybavení. Pohyb krá-
lovství BoÏího vpfied vyÏaduje mnoho rÛzn˘ch druhÛ talentÛ.
A proto stavební, umûlecké, obchodní a dal‰í dovednosti, to
v‰e mÛÏe pomáhat v budování Pánova království, kdyÏ mu
tyto talenty zasvûtíme. Exodus 31 také obsahuje Pánovu
pfiipomínku Izraeli, aby se o sabatu zdrÏoval práce – dokonce
i práce na jeho stánku. 

Porozumûní písmÛm
Exodus 32

Poznámka: NezapomeÀte se podívat na zmûny ve V˘bûru z pfie-
kladu Bible od Josepha Smitha v PrÛvodci k písmÛm pro tuto a
dal‰í kapitoly. 

Exodus 32:26 – „Kdo je na Pánovû stranû?“ 
Star‰í George Albert Smith, kdyÏ byl ãlenem Kvora dvanácti
apo‰tolÛ, zdÛraznil, jak je dÛleÏité, abychom zÛstávali na Pánovû
stranû: „Existuje dobfie definovaná dûlicí ãára oddûlující Pánovo
území od Luciferova. Îijeme-li na Pánovû stranû ãáry, Lucifer
tam nemÛÏe pfiijít, aby nás ovlivÀoval, pfiekroãíme-li ale linii na

Slité (v. 4, 8) – Odlité z kovu

Tvrdé ‰íje (v. 9) – Py‰n˘

Prchlivost (v. 10, 12) – Hnûv

Vyhladil (v. 10, 12) – Zniãil

VymaÏ (v. 32–33) – OdstraÀ

Exodus 24 pojednává o tom, jak MojÏí‰ vystoupil na horu
Sinai a po ãtyfiicet dnÛ rozmlouval s Pánem. MojÏí‰ následnû
obdrÏel zjevení, které se nachází v Exodu 25–31. Pfiedtím neÏ
MojÏí‰ vystoupil na horu, dûti Izraele uzavfiely smlouvu
s Bohem, Ïe budou dodrÏovat pfiikázání, která jim byla do té
doby zjevena skrze MojÏí‰e, vãetnû Desatera pfiikázání. Jak
bylo zmínûno dfiíve, závazek IzraelitÛ, Ïe budou Ïít podle
Desatera pfiikázání, byl dÛleÏit˘ proto, aby mohli obdrÏet vût‰í
poÏehnání, o která MojÏí‰ prosil Pána na hofie Sinai. Kdyby
Izraelité poru‰ili Desatero pfiikázání, ztratili by dal‰í poÏeh-
nání, která jim Pán touÏil udûlit. Nane‰tûstí se právû to stalo. 

Exodus 32

Zlaté tele

Exodus 31

MuÏi povoláni k práci
na stánku

jeho území, jsme v jeho moci. DodrÏováním pfiikázání Pánû jsme
bezpeãnû na Jeho stranû ãáry, jsme-li ale neposlu‰ní Jeho uãení,
dobrovolnû pfiekraãujeme do oblasti poku‰ení a vyvoláváme
zniãení, které je tam neustále pfiítomno. KdyÏ toto víme, jak
úzkostlivû bychom mûli vÏdy dbát na to, abychom Ïili na
Pánovû stranû ãáry.“ („Our M. I. A.“, Improvement Era, May
1935, 278.) 

Studium písem

Mûli krátkou pamûÈ? 

Pfieãtûte si Exodus 20:3–6; 24:3; 32:1–6, 8 a odpovûzte na níÏe
uvedené otázky: 

1. Které z Desatera pfiikázání poru‰ily dûti Izraele v Exodu 32? 

2. Co si myslíte, proã udûlaly to, co udûlaly? 

Uplatnûte zásadu

1. Jak˘mi zpÛsoby jsou lidé dnes pokou‰eni k tomu, aby byli
netrpûliv˘mi ohlednû zpÛsobu, jak˘m BÛh koná urãité vûci,
a jak poru‰ují jeho pfiikázání? 

2. Jak by mohl b˘t tento nedostatek trpûlivosti povaÏován za
uctívání fale‰ného boha? 

Uãte se o hfiíchu a o pokání

V Exodu 32:19–29 MojÏí‰ rychle volal lid k pokání. Jaké lekci se
mÛÏeme nauãit o úãincích hfiíchu a o poÏadavcích ãinit pokání
na základû toho, jak MojÏí‰ jednal, a toho, co se stalo? 

ProtoÏe dûti Izraele uctíváním zlatého telete poru‰ily svou
smlouvu s Pánem, staly se nehodn˘mi toho, aby s nimi byla
Pánova pfiítomnost. Pán v‰ak svÛj lid neopustil. I kdyÏ dûti
Izraele nemohly b˘t v jeho pfiítomnosti, Pán v Exodu 32:34
slíbil, Ïe s nimi do zaslíbené zemû pÛjde jeho andûl. Exodus
33 zachycuje události, které ukazují rozdíl mezi vztahem
IzraelitÛ a MojÏí‰e k Pánu. Tento rozdíl by nás mûl vést
k tomu, abychom si poloÏili otázku, zda touÏíme po Pánov˘ch
pln˘ch poÏehnáních a usilujeme o nû, nebo zda pouze
necháme proroky a dal‰í církevní vedoucí, aby mûli dÛleÏité
duchovní záÏitky. TouÏíme-li po pln˘ch Pánov˘ch poÏehná-
ních, co musíme dûlat? 

Porozumûní písmÛm
Exodus 33

Jdi, vstup odsud (v. 1) –
Odejdi z místa, na kterém se
nachází‰

Okrasy (v. 4, 6) – Ozdobné
obleãení a ‰perky

Exodus 33

MojÏí‰ vidí znovu Pána

C

B

A
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Studium písem

Co ztratili? 

1. Najdûte slova, které Pán pouÏil ve ver‰ích 3 a 5 Exodu 33, aby
popsal dûti Izraele. Pravdûpodobnû si je budete chtít zv˘raznit
ve sv˘ch písmech. Co tato slova symbolizují? 

2. Jaká poÏehnání podle ver‰Û 7–11 ztratily dûti Izraele kvÛli
v˘‰e popsanému postoji? 

3. Popi‰te struãn˘ pfiíklad toho, jak by dnes mohl nûkdo ztratit
velká poÏehnání kvÛli stejnému postoji. 

Buìte misionáfiem pouÏívajícím ver‰ 
z mistrovství v písmu

Va‰i zájemci fiíkají, Ïe nevûfií pfiíbûhu Josepha Smitha o Prvním
vidûní, protoÏe podle nich Bible fiíká, Ïe ãlovûk nemÛÏe vidût
Boha. Mohou vám ãíst Exodus 33:20. Vysvûtlete, jak byste jim
odpovûdûli za pouÏití Exodu 33:11; Exodu 33:20 ve V˘bûru
z pfiekladu Bible od Josepha Smitha v PrÛvodci k písmÛm a dvou
dal‰ích ver‰Û z písem, které ukazují, Ïe ãlovûk ve skuteãnosti
Boha vidût mÛÏe. MoÏná budete muset pouÏít studijní pomÛcky
ve sv˘ch písmech. Napi‰te si odkazy, které najdete, do sv˘ch
písem vedle Exodu 33:11. 

Na hofie Sinai MojÏí‰ od Pána obdrÏel zákony, pfiikázání,
obfiady a smlouvy, které byly napsány na kamenn˘ch deskách.
KdyÏ MojÏí‰ sestoupil ze Sinaje a uvidûl, Ïe dûti Izraele
uctívají zlaté tele, mr‰til deskami o zem a rozbil je (viz
Exodus 32:15–19). Ukázalo se, Ïe Izraelité nejsou hodni
obdrÏet v‰e, co bylo na deskách napsáno. 

I my mÛÏeme ztratit velká poÏehnání, jsme-li neposlu‰ní. Pán
v‰ak mûl s dûtmi Izraele trpûlivost a poskytl jim pfiíleÏitosti
ãinit pokání a vrátit se k nûmu. ProtoÏe Pán nám touÏí
pomáhat, ãasto nám dává dal‰í nebo nová, pfiísnûj‰í pfiiká-
zání, která nám poskytují pfiíleÏitost k tomu, abychom ãinili
pokání a nakonec obdrÏeli plná poÏehnání, která nám touÏí
dát. Exodus 34 zaznamenává dal‰í pfiikázání, která Pán dal
neposlu‰n˘m dûtem Izraele. 

Exodus 34

Men‰í zákon

B

A

Stánek (v. 7, 10) – Stan. (Toto
není stánek popsan˘ v Exodu
25–27 a 30.) 

Nevyvozuj (v. 15) – Neodvádûj Porozumûní písmÛm
Exodus 34

Studium písem

Získejte pomoc z Pfiekladu Josepha Smitha

Pfieãtûte si Exodus 34:1–2 ve V˘bûru z pfiekladu Bible od Josepha
Smitha v PrÛvodci k písmÛm a zapi‰te si, jak se druhé desky li‰ily
od tûch prvních. 

Proã se li‰ily? 

Pfieãtûte si Mosiá‰e 13:29–30 a Nauku a smlouvy 84:19–27 a
zapi‰te si, proã se druhé desky li‰ily od tûch prvních. 

Exodus 35–40 pojednává o tom, jak dûti Izraele provedly
Pánova pfiikázání t˘kající se stánku daná v Exodu 25–30.
Vût‰ina z toho, co je psáno v Exodu 35–40, je formulována
pfiesnû tak, jako Exodus 25–30, aby se tím ukázalo, Ïe se
Izraelité snaÏili dodrÏovat Pánovy pfiíkazy pfiesnû. 

Studium písem

Co se stalo pfii zasvûcení stánku? 

Pfieãtûte si Exodus 40:34–38 a zapi‰te si, co se stalo, kdyÏ byl
stánek dokonãen. 

A

Exodus 35–40

Stánek je postaven a zasvûcen

B

A

Nikoli (v. 7) – Îádn˘m
zpÛsobem

Varuj se pak (v. 12) – Dbej
na to

Osídlo (v. 12) – Past

Háje (v. 13) – Místa, kde se
uctívají fale‰ní bohové

Horliv˘ (v. 14) – Chovající
hluboké pocity a oãekávající
vûrnost

Smilnit (v. 15–16) – B˘t
nevûrn˘ Bohu

Slit˘ch (v. 17) – Odlit˘ch
z kovu

Otvírá Ïivot (v. 19) – Je prvo-
rozen˘

Prázdní (v. 20) – Bez zaplacení
vykupující ceny
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Leviticus je tfietí z pûti knih MojÏí‰ov˘ch (viz „Knihy Genesis,
MojÏí‰ova a Abrahamova“ na str. 9). Pfiedpokládáme, Ïe pokyny
v Leviticu byly zjeveny MojÏí‰ovi, buì kdyÏ byl na hofie Sinai,
nebo nûkdy krátce po událostech popsan˘ch v Exodu, protoÏe
ãást pokynÛ pojednává o obûtech, které mají b˘t pfiiná‰eny ve
stánku. Leviticus znamená „t˘kající se LevítÛ“. Pán si vyvolil
kmen Léví, aby se staral o stánek, pracoval v nûm a pomáhal
zbytku domu Izraele vykonávat obfiady na tomto posvátném
místû. Vût‰ina Leviticu poskytuje pokyny t˘kající se obfiadÛ,
které budou vykonávány ve stánku, zpÛsobilosti nositelÛ knûÏ-
ství, ktefií je budou vykonávat, a povinností lidu souvisejících
s tûmito obfiady. 

„Pfiíruãka“ pro Levíty 
ProtoÏe je Leviticus „pfiíruãka“ pro Levíty slouÏící v chrámu,
obsahuje mnoho podrobn˘ch pokynÛ t˘kajících se rÛzn˘ch druhÛ
obûtí a náboÏensk˘ch praktik, které se dne‰nímu ãtenáfii mohou
zdát zvlá‰tní nebo neznámé. Pohlédnete-li za tyto neznámé
praktiky, mÛÏete se nauãit dÛleÏit˘m pravdám o hfiíchu, pokání,
odpu‰tûní, svatosti a usmífiení JeÏí‰e Krista. 

Pfiipravte se ke studiu Leviticu

P¤EHLED LEVITICU

Popis

Buìte ospravedlnûni, coÏ znamená mít
odpu‰tûny hfiíchy a b˘t zpÛsobilí pfied
Bohem

Obûti, které usmifiují hfiích nebo vyjadfiují
ochotu b˘t oddan˘mi Bohu

Zákony pro nositele knûÏství, ktefií
pomáhají pfii obûtech

Zákony oãi‰Èování pro lid

Vysvûtlení dne usmífiení, kdy cel˘ dÛm
Izraele mohl b˘t oãi‰tûn

StaÀte se posvûcen˘mi, coÏ znamená stát
se svatûj‰ími a zboÏnûj‰ími

Osobní svatost

Svatost v rodinn˘ch vztazích

Svatost ve spoleãensk˘ch vztazích a
svatost kongregace

Svatost knûÏství

Oslavy a posvátné události, které
podporují svatost

PoÏehnání, která pocházejí z poslu‰nosti
zákonÛ BoÏích 

Zasvûcování majetku Pánu

Kapitoly

Leviticus 1–16

Leviticus 1–7

Leviticus 8–10

Leviticus 11–15

Leviticus 16

Leviticus 17–27

Leviticus 17

Leviticus 18

Leviticus 19–20

Leviticus 21–22

Leviticus 23–25

Leviticus 26

Leviticus 27

âást 1

âást 2

âást 3

âást 4

Apo‰tol Pavel uãil, Ïe MojÏí‰Ûv zákon „pûstounem na‰ím byl
k Kristu“ (Galatsk˘m 3:24). Jin˘mi slovy, úãelem zákona
MojÏí‰ova bylo pomoci IzraelitÛm zamûfiit jejich pozornost
na zásady, které je povedou k JeÏí‰i Kristu (viz Jákob 4:4–5;
Jarom 1:11; Alma 34:13–14). MojÏí‰Ûv zákon byl velmi
pfiísn˘ a vyÏadoval mnoho konkrétních úkonÛ navrÏen˘ch
k tomu, aby pomáhaly dûtem Izraele mít neustále na pamûti
Boha a jejich povinnost vÛãi nûmu. Napfiíklad zabití zvífiete
jako obûti za hfiích jedinci pfiipomínalo, Ïe dÛsledky hfiíchu
jsou „smrtelné“. Naopak nevinné zvífie, které zemfielo místo
ãlovûka, kter˘ zhfie‰il, také slouÏilo jako symbol toho, co se
stane, aÏ bezhfií‰n˘ Spasitel pfiijde na zemi a prolije za nás
svou krev a spasí nás od hfiíchu. 

Leviticus 1 uvádí pokyny pro zápalnou obûÈ. KnûÏí pfiiná‰eli
tuto obûÈ dvakrát dennû. Jedinci mohli také pfiiná‰et zápalnou
obûÈ, aby projevili svou oddanost a odevzdanost Bohu. Mnohé
z pokynÛ t˘kajících se zápalné obûti jsou stejné jako pro
dal‰í obûti vysvûtlené v Leviticu. Nejvût‰í rozdíl mezi zápal-
nou obûtí a ostatními obûÈmi je v tom, Ïe pro zápalnou obûÈ
se na oltáfii spálilo celé zvífie, coÏ symbolizovalo úplnou
oddanost nebo odevzdání se Bohu. 

Pfii ãetbû pfiem˘‰lejte o rÛzn˘ch zpÛsobech, kter˘mi nás
zápalná obûÈ mÛÏe uãit o usmífiení JeÏí‰e Krista, a o tom,
jak pfiipomínala IzraelitÛm jejich povinnost vÛãi Bohu. 

Porozumûní písmÛm
Leviticus 1

Studium písem

Najdûte symboly pokání

Zv˘raznûte si konkrétní poÏadavky na zápalnou obûÈ, které se
nacházejí v Leviticu 1:1–9 a které jsou uvedeny v níÏe uvedené
tabulce. V se‰itû si zhotovte tuto tabulku a vysvûtlete, co nás
kaÏd˘ prvek zápalné obûti uãí o pokání skrze usmífiení JeÏí‰e
Krista. 

A

Bez po‰kvrny (v. 10) – Bez
známky jakékoli nedokonalosti

Vole (v. 16) – Îaludek

Leviticus 1

Zápalná obûÈ

Kniha Leviticus
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Leviticus 1:8–9 hovofií o obûtování rÛzn˘ch ãástí zvífiecího tûla.
Hlava pfiedstavuje na‰e my‰lenky. Nohy pfiedstavují na‰i chÛzi
neboli smûr, kter˘m jdeme. Vnitfinosti pfiedstavují na‰e pocity,
touhy a motivace. Tuk pfiedstavuje na‰i sílu a zdraví. Co symbo-
lizují úkony ve ver‰ích 8–9? (Viz také NaS 59:5.) 

Studium písem

Zákon obûti

Obûti popsané v Leviticu se po ãlenech Církve dnes jiÏ nevyÏa-
dují. Zásady uãené prostfiednictvím obûtí jsou v‰ak stále pravdivé
a musejí b˘t souãástí na‰eho Ïivota, chceme-li dobfie vycházet
s Bohem. 

1. Pfieãtûte si 3. Nefiho 9:19–20 a zapi‰te si, co Pán fiekl, abychom
obûtovali místo zvífiat. 

2. Uveìte pfiíklady toho, jak podle vás mÛÏete dûlat to, co JeÏí‰
pfiikázal ve 3. Nefim 9:19–20. 

A

Leviticus 2–7 podrobnû popisuje rÛzné obûti, které mûli
Izraelité pfiiná‰et. Leviticus 2 popisuje obûti pokrmÛ neboli
jídla. Leviticus 3 popisuje obûti pokojné. Leviticus 4–5 popi-
suje rÛzné druhy obûtí za hfiích a pfiestupek. Leviticus 6–7
obsahuje dal‰í pokyny t˘kající se v‰ech tûchto rÛzn˘ch obûtí.

Leviticus 2–7

Dal‰í obûti

Co se dovídáte o pokání
nebo usmífiení JeÏí‰e KristaPoÏadavek

Musíte pfiinést „obût svou“ (Leviticus
1:2), coÏ znamená, Ïe nemÛÏete obû-
tovat nûco, co patfií nûkomu jinému. 

Musíte obûtovat zvífie, a to „samce
bez vady“ (v. 3). 

Musíte obûtovat „dobrovolnû“ (v. 3). 

Musíte svou obûÈ pfiinést ke „[dvefiím]
stánku“, kter˘ pfiedstavuje místo, kde
pfieb˘vá BÛh (v. 3). 

Musíte vloÏit ruku na hlavu obûtního
zvífiete a potom jej sami zabít (viz
v. 4–5). 

Musíte z obûti stáhnout kÛÏi (viz v. 6). 

KnûÏí poloÏí „hlavu“, „tuk“, vnitfiní
orgány a „nohy“ na oltáfi (viz v. 8–9). 

ObûÈ je zcela spálena ohnûm (viz v. 9). 

Leviticus 8–9 zaznamenává skuteãné ustanovení Arona a
jeho synÛ ke sluÏbû v knûÏském úfiadu ve stánku (viz Exodus
28–29). Po ustanovení následovala pozoruhodná ukázka
Pánovy slávy, která ukazovala, Ïe Pán schválil to, co se stalo.

Leviticus 10 je jednou z mála kapitol v knize Leviticus, která
popisuje jednu událost, místo aby pouze uvádûla pokyny.
Obsahuje mocné poselství o vûrnosti v knûÏství. Pfii ãetbû
uvaÏujte o této otázce: Co si Pán myslí o zpÛsobu, kter˘m
vykonáváme posvátné obfiady? 

Porozumûní písmÛm
Leviticus 10

Kadidlnice (v. 1) – Nádoba
na pálení kadidla

Cizí (v. 1) – Zakázan˘

Právo (v. 13–14) – Mzda
nebo plat

Hrudí (v. 14–15) – Zvífiecí
hruì, která byla zvedána a

obracena v rámci ceremonie
pokojné obûti. 

Plece vzná‰ení (v. 14–15) –
Zvífiecí plec pozvednutá a
pfiedloÏená pfied Pána v rámci
ceremonie pokojné obûti

Nepravost (v. 17) – Hfiích

Pfiestal (v. 20) – Byl uspokojen

Leviticus 10

Nositelé knûÏství
musejí b˘t svatí

Leviticus 8–9

Vysvûcení Arona a jeho synÛ
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Leviticus 10:12–20 – Proã Aron nejedl maso
z obûti? 
MojÏí‰ si pov‰iml, Ïe Aron a jeho synové Eleazar a Itamar nejedli
obûÈ za hfiích zpÛsobem, jak byli pouãeni. Aron na to MojÏí‰ovi
fiekl, Ïe nepovaÏoval za správné jíst maso potom, co se stalo jeho
synÛm pro jejich neposlu‰nost. Tato odpovûì MojÏí‰e uspokojila.
Nemáme se podílet na urãit˘ch obfiadech, napfiíklad na svátosti,
kdyÏ jsme neuãinili pokání nebo kdyÏ nám na‰i vedoucí knûÏství
poradili, abychom se na nich nepodíleli. JestliÏe ãlovûk touÏí
ãinit pokání a zlep‰it se, jestliÏe se nedopustil závaÏn˘ch hfiíchÛ,
které je‰tû nebyly vyfie‰eny s biskupem, a jestliÏe není pod knûÏ-
sk˘m omezením, pak je tento ãlovûk zpÛsobil˘ pfiijímat svátost. 

Studium písem

Dejte radu t˘kající se správného ctûní
knûÏství

Je zfiejmé, Ïe Pán dnes neusmrcuje v‰echny nespravedlivé a
neuctivé nositele knûÏství. V Leviticu 10 v‰ak bylo dÛleÏité, aby
Pán poskytl toto mocné ponauãení, protoÏe Aronovi synové
zacházeli s knûÏstvím lehkováÏnû velice brzy po pozoruhodné
ukázce BoÏí slávy pfii jejich ustanovení (viz Leviticus 9). Abyste
nûkterému mladému muÏi, kter˘ mÛÏe pfii své sluÏbû pfii obfiadu
svátosti provádût „Ïertíky“, poradili a zdÛraznili, jak je dÛleÏité
správnû ctít knûÏství, pouÏijte Leviticus 10:1–7 a Nauku a
smlouvy 121:36–38. 

Proã ne? 

1. Co Pán pfiikázal, Ïe nemají Aron a jeho Ïijící synové dûlat?
(Viz Leviticus 10:8–11.) 

2. Jak˘ dÛvod uvedl Pán pro toto pfiikázání? 

V kter˘koli den se lidé mohou zapomenout pomodlit nebo
zanedbat práci nebo uctívání, ale jen zfiídkakdy se zapomenou
najíst. ProtoÏe jedním z úãelÛ MojÏí‰ova zákona bylo posky-
tovat IzraelitÛm neustálé kaÏdodenní pfiipomínky jejich
povinnosti vÛãi Bohu, zákon obsahoval pokyny t˘kající se
toho, co Izraelité mohli a nemohli jíst. Tyto pokyny obsahuje
Leviticus 11. Tato pravidla a pokyny jsou obecnû známá jako
„zákony ko‰er“. Ko‰er pochází z hebrejského slova, které zna-
mená „náboÏensky ãist˘“. Zákony ko‰er, podobnû jako Slovo
moudrosti zjevené v na‰í dobû, podporovaly dobré zdraví, ale
jejich hlavním úãelem bylo uãit poslu‰nosti. Tento zdravotní
zákon, podobnû jako Slovo moudrosti dnes, pomáhal oddûlit
BoÏí lid od svûta ve zvycích a praktikách, coÏ byl dal‰í úãel
MojÏí‰ova zákona, a pomáhal jim, aby se stali ãist˘mi a
svat˘mi. 

Leviticus 11

„Slovo moudrosti“
pro Izraelity

B

A

Porozumûní písmÛm
Leviticus 11

Studium písem
Pfii studiu Leviticu 11 proveìte dvû z níÏe uveden˘ch ãinností
(A–C). 

Je to ko‰er? 

Ko‰er znamená správn˘ nebo posvûcen˘ Ïidovsk˘m zákonem.
Do se‰itu si napi‰te tato zvífiata: hlem˘Ïì, ovce, my‰, saranãe,
ãáp, vepfi, kráva, velbloud, orel, Ïralok. Pro kaÏdé zvífie napi‰te,
zda bylo pro Izraelity k jídlu „ko‰er“ ãi nikoli, a potom vysvût-
lete proã. U kaÏdého dÛvodu uveìte ver‰ z Leviticu 11, kter˘
podporuje va‰i odpovûì. 

Projdûte si Slovo moudrosti

Pfieãtûte si Nauku a smlouvy 89:5–17 a vypi‰te si, co Pán pfiikázal
ãlenÛm Církve v na‰í dobû, aby jedli nebo naopak nejedli.
Porovnejte tyto pokyny s Leviticem 11, kde Pán uãil dûti Izraele,
co mohou a co naopak nemohou jíst. 

Proã na tom záleÏí? 

Co si myslíte, proã Pán svému lidu pfiikázal, aby nejedl urãité
vûci? (Potfiebujete-li pomoc, viz Leviticus 11:43–47; 1. Korintsk˘m
6:19–20 a NaS 89:1–4, 18–21.) 

V Leviticu v kapitolách 12–15 dal Pán pokyny ohlednû toho,
co je „ãisté“ a „neãisté“ podle zákona MojÏí‰ova ve vztahu
k tûlesn˘m funkcím a nemocem. Leviticus 12 vysvûtluje
zákony, které platily pro Ïeny po porodu. Po urãitou dobu
byly povaÏovány za „neãisté“, ale Pán také urãil konkrétní
obfiady, které je po uplynutí urãité doby mohly uãinit opût
obfiadnû „ãist˘mi“. Maria, JeÏí‰ova matka, se tûmito obfiady
fiídila po JeÏí‰ovû narození (viz Luká‰ 2:21–24, 39). 

Nûktefií lidé jsou udiveni my‰lenkou, Ïe pfiirozené tûlesné
funkce nûkoho zneãi‰Èují. Musíme v‰ak pochopit to, Ïe podle
MojÏí‰ova zákona „neãisté“ neznamenalo ‰pinavé nebo
odporné, ale prostû nepfiijatelné pro úãast na posvátn˘ch
obfiadech. Mûjte také na pamûti, Ïe MojÏí‰Ûv zákon byl urãen
k tomu, aby poskytoval vnûj‰í fyzické pfiipomínky, které se
nacházely v kaÏdodenním Ïivotû, aby IzraelitÛm pfiipomínaly
hlub‰í duchovní pravdy. 

Leviticus 12

âisté a neãisté

C

B

A

Svinû (v. 7) – Prase

Noh a orlice mofiská (v. 13) –
Hebrejská slova pro tato zví-

fiata naznaãují, Ïe ‰lo o druh
drav˘ch ptákÛ

Kfiehafi (v. 17) – Pravdûpodobnû
druh dravého ptáka
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Leviticus 13–14 se zab˘vá malomocenstvím. Z popisu
v tûchto kapitolách je zfiejmé, Ïe malomocenství zahrnovalo
nûkolik rÛzn˘ch infekãních koÏních onemocnûní. Dal‰í
informace o malomocenství – viz heslo „Malomocenství“
v PrÛvodci k písmÛm. 

Porozumûní písmÛm
Leviticus 14

Studium písem

Porovnejte oãi‰tûní z malomocenství 
s oãi‰tûním od na‰ich hfiíchÛ

ProtoÏe malomocenství bylo zfietelnû viditelné a zahrnovalo roz-
pad neboli rozklad tûla, slouÏilo jako vynikající symbol hfií‰nosti.
Hfiích niãí ãlovûka duchovnû stejn˘m zpÛsobem, jak˘m ho
malomocenství niãí fyzicky. Leviticus 14 popisuje, co musí ãlovûk
ceremoniálnû neboli náboÏensky dûlat, aby byl oãi‰tûn po vylé-
ãení z malomocenství. MÛÏeme vidût paralely mezi procesem
oãi‰tûní z malomocenství a tím, jak pfiekonáváme úãinky hfiíchu. 

Pfied studiem Leviticu 14 byste mûli vûdût, Ïe kdyÏ nûkdo one-
mocnûl malomocenstvím, poÏadovalo se, aby Ïil mimo tábor.
TotéÏ platí o hfiíchu. KdyÏ hfie‰íme, oddûlujeme se od plného
spoleãenství s Pánem a jeho Církví. Napfiíklad nemusí nám b˘t
dovoleno pfiijímat svátost nebo obdrÏet chrámové doporuãení. 

Kroky ceremoniálního oãi‰tûní z malomocenství se nacházejí
v níÏe uveden˘ch skupinách ver‰Û. Pfieãtûte si jednotlivé skupiny
ver‰Û z Leviticu 14, jednotlivé kroky struãnû popi‰te a vysvûtlete,
jak tyto kroky uãí procesu hfiíchu a pokání. U kaÏdé skupiny
ver‰Û najdete otázku, která vám pomÛÏe soustfiedit my‰lenky. 

1. Ver‰e 2–3. Pokud malomocenství symbolizuje hfiích, koho by
mohl pfiedstavovat knûz? 

2. Ver‰e 4–8. Mûli byste vûdût, Ïe a) cedrové dfievo je známé tím,
Ïe pomáhá uchovávat druhé vûci pfied rozkladem a rozpa-
dem; b) ãervec je ãerven˘, pfiipomíná nám krev, která je sym-
bolem Ïivota a usmífiení; c) yzop se ve Starém zákonû pouÏíval
jako oãistná rostlina a d) krev a voda jsou symboly zrození
(viz MojÏí‰ 6:59). Vezmete-li v úvahu tyto informace, co je podle
vás symbolizováno v tûchto ver‰ích? 

3. Ver‰ 9. Novorozenci obvykle mají jen malé nebo nemají Ïádné
ochlupení, s v˘jimkou vlasÛ na hlavû. Jaké by mohlo b˘t
poselství tohoto ver‰e? (Viz 3. Nefi 11:37.) 

A

Mírka (v. 10, 12, 15, 21) – Asi
jeden a pÛl litru

Leviticus 13–14

Malomocenství

4. Ver‰e 10–14. VzpomeÀte si na podobnou symboliku v Exodu
28–29. Jak by se mohla tato symbolika uplatnit zde? 

5. Ver‰e 15–18. Olivovník je symbolem pokoje a ãistoty a olivov˘
olej se stal symbolem Ducha Svatého a konání spravedliv˘ch
ãinÛ a skutkÛ sluÏby (viz NaS 45:56–57). Jak je toto souãástí
procesu oãi‰tûní se od hfiíchu? (Viz 2. Nefi 31:17.) 

6. Ver‰e 19–20. Nakonec, co umoÏÀuje pokání? 

V‰ech prvních patnáct kapitol Leviticu nûjak souvisí s tím,
jak se jednotliví lidé stávali „spravedliv˘mi“ u Boha skrze
obûÈ nebo jak se pfied ním stávali obfiadnû „ãist˘mi“ poslu‰-
ností jeho zákonÛ ãistoty. Leviticus 15 obsahuje dal‰í pokyny
o tom, jak lidské funkce souvisejí v rámci MojÏí‰ova zákona
s ãistotou nebo neãistotou. Musíme si v‰ak uvûdomit, Ïe
neexistuje Ïádné skuteãné odpu‰tûní hfiíchÛ bez upfiímného
pokání a Kristova usmífiení. Leviticus 16 popisuje posvátnou
ceremonii, kterou Pán pfiikázal IzraelitÛm konat jednou roãnû
v urãit˘ ãas a která symbolizovala, jak JeÏí‰ Kristus usmífií
hfiíchy v‰ech lidí. Zatímco rity popsané v Leviticu 1–15 byly
sv˘m uplatnûním individuální, den usmífiení popsan˘
v Leviticu 16 symbolizoval usmífiení za hfiíchy celého izra-
elského národa a byl dnem, kdy se cel˘ dÛm Izraele postil
a odpoãíval. 

Porozumûní písmÛm
Leviticus 16

Leviticus 16:10 – Azazel
Azazel bylo jméno dané kozlovi, kter˘ „uprchl“ do pustiny, aby
se jiÏ nikdy nevrátil, a kter˘ mûl na sobû krev, neboli hfiíchy lidu.
Azazel symbolizoval, Ïe skrze usmífiení mohou b˘t odpu‰tûny
v‰echny hfiíchy Izraele a Ïe se jiÏ nikdy nevrátí. 

Ko‰ilka (v. 4) – Spodní
obleãení

Pas (v. 4) – ·erpa

Metat losy (v. 8–10) – Vrhat
oznaãené kameny nebo hrací
kostky za úãelem dosaÏení
náhodného rozhodnutí nûãe-
ho. KdyÏ metali losy svatí
muÏi, bylo to vyjádfiením
víry, Ïe BÛh bude nad událos-
tí dohlíÏet a oznámí svou
vÛli. V Leviticu 16 byl jeden

kámen oznaãen pro Pána a
druh˘ pro Azazela. KdyÏ
Aron vrhl kameny, podle
toho, jak dopadly, byl jeden
kozel vybrán, aby byl obûto-
ván, a druh˘ byl vybrán, aby
byl Azazelem. 

Svûdectví (v. 13) – Truhla
úmluvy

Posvûtí (v. 19) – Uãiní svat˘m

Oãi‰tûní (v. 20) – Usmífiení

Leviticus 15–16

Den usmífiení
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Studium písem

Posvátná a dÛleÏitá ceremonie

Leviticus 16:3–28 obsahuje pokyny pro knûze v den usmífiení.
NíÏe uvedená osnova uvádí ‰est v‰eobecn˘ch krokÛ obsaÏen˘ch
v ceremonii. Napi‰te odpovûdi na otázku u jednotliv˘ch krokÛ. 

1. Co symbolizuje to, o co Pán poÏádal Arona ve ver‰i 4?
(Viz v. 3–5.) (Vodítko: Pfiesvûdãete se, Ïe víte, co je „lnûná“.) 

2. Proã Aron potfieboval dva kozly? (Viz v. 6–10.) 

3. Co si myslíte, proã Aron potfieboval uãinit usmífiení za sebe
dfiíve, neÏ uãinil usmífiení za lid? (Viz v. 11–14.) Jak se tento
krok li‰í od toho, kdyÏ své usmífiení vykonal Kristus? (Viz
ÎidÛm 9:6–14; Alma 34:8–12.) 

5. Proã musel Aron oãistit svaté místo chrámu? Co vám tento
poÏadavek fiíká o dÛleÏitosti ãistoty v oãích BoÏích a o moci
usmífiení? (Viz v. 15–19.) 

6. Jak oba kozlové (ten pouÏit˘ jako obûÈ i ten pouÏit˘ jako
Azazel) pfiedstavují Krista a jeho usmífiení? (Viz v. 20–22.) 

7. Co pfiedstavují zodpovûdnosti Arona a zodpovûdnosti muÏe,
kter˘ vedl Azazela do pustiny? (Viz v. 20–22; viz také NaS
36:5–6.) 

Leviticus 17–18 zaznamenává Pánovy pokyny IzraelitÛm
o praktikách, které je jasnû oddûlí od fale‰n˘ch náboÏenství
jejich doby. Leviticus 17 obsahuje pokyny, co mûli Izraelité
dûlat, kdyÏ zabili zvífie. I kdyÏ zvífie nemûlo b˘t pfiineseno jako
obûÈ, Izraelité ho museli pfiivést pfied Pána do stánku. Tato
praxe pomáhala zabránit obûtování fale‰n˘m bohÛm a
pomáhala IzraelitÛm mít na pamûti, Ïe v‰e, co mají, pfii‰lo
od Pána. Pán také IzraelitÛm v Leviticu 17 pfiikázal, aby
nejedli krev. Krev je obvykl˘m symbolem Ïivota a nûkterá
tehdej‰í fale‰ná náboÏenství v rámci sv˘ch náboÏensk˘ch
rituálÛ obsahovala pití krve. Touto praktikou se vûfiící snaÏili
prodlouÏit si Ïivot. Pán dal Izraeli rÛzné obûti symbolizující
velkou obûÈ JeÏí‰e Krista, pfii které bude prolita jeho krev,
aby dala vûãn˘ Ïivot v‰em tûm, ktefií v nûj uvûfií a budou
poslu‰ni jeho pfiikázání (viz Leviticus 17:11). 

Leviticus 18 obsahuje Pánovo varování IzraelitÛm, Ïe
nemorální sexuální chování by mohlo zpÛsobit zniãení nár-
odÛ a Ïe Izraelité budou zniãeni, jestliÏe se na tûchto prakti-
kách budou podílet. 

Leviticus 17–18

Varujte se modláfiství

A

Leviticus 19–20 zaznamenává PánÛv dÛraz na svatost.
Hebrejské slovo pro svat˘ je „qada‰“, coÏ znamená b˘t
posvûcen, zasvûcen nebo oddán nebo b˘t oddûlen od svûta a
svûtskosti. Pán nejenom IzraelitÛm pfiikázal, aby byli svatí,
ale v tûchto dvou kapitolách uvedl konkrétní pfiíklady toho,
co by mohli ve svém kaÏdodenním Ïivotû dûlat, aby byli
tohoto pfiikázání poslu‰ni. KaÏdá z tûchto konkrétních ãin-
ností pomáhala IzraelitÛm mít na pamûti, aby se oddûlovali
od svûta a jeho bezboÏn˘ch praktik. JeÏí‰ pozdûji vysvûtlil
základní zásadu skr˘vající se za svatostí, kdyÏ uãil své apo-
‰toly, Ïe je nevezme ze svûta, ale bude je ochraÀovat pfied
zlem (viz Jan 17:14–16). 

Pfii ãetbû urãete zásadu skr˘vající se za kaÏd˘m pfiikázáním,
které Pán dal. Jak˘mi zpÛsoby po nás poÏaduje, abychom Ïili
podle tûchto zásad dnes, kdyÏ se snaÏíme „neb˘t ze svûta“? 

Porozumûní písmÛm
Leviticus 19

Studium písem

Najdûte zásadu

UvaÏujete-li o zásadû skr˘vající se za kaÏd˘m pfiikázáním
v Leviticu 19, témûfi kaÏdé pfiikázání v kapitole platí i pro Svaté
posledních dnÛ dnes. Nûkterá jsou zfiejmá (jako ta ve v. 11–12),
ale jiná se nám zdají podivná. V Leviticu 19 si vyberte dvû pfii-
kázání, která se zdají b˘t specifická pro lidi v oné dobû. Urãete
zásady skr˘vající se za pfiikázáními a pfiepi‰te je, aby platily pro
na‰i dobu. Napfiíklad ve ver‰i 19 Pán zapovûdûl mít pole se dvûma
rÛzn˘mi plodinami nebo souãást obleãení skládající se ze dvou

A

Báti (v. 3) – Mít rád a
respektovat

Ponese (v. 8) – Bude za nû
zodpovûdn˘

Po‰kvrnil (v. 8, 12) –
Znesvûtil posvátné

Neutiskne‰ (v. 13) –
Nepodvede‰

Scházeti (v. 19) – Páfiit se

Jiného pokolení (v. 19) –
Jiného druhu

Rozdíln˘m (v. 19) – Smí‰en˘m
(dva rÛzné druhy) 

Vykoupena (v. 20) –
Vyplacena a osvobozena

Zmrskáni (v. 20) – Zbiãováni

Neobfiezaní (v. 23) – Nesvatí

Hádati, zakládati na ãasích
(v. 26) – RÛzné druhy vû‰tûní

Stfiíhati vlasÛ hlavy své
okrouhle (v. 27) – T˘ká se
úãesu, kter˘ nosili uctívaãi
fale‰n˘ch náboÏenství

Hadaãi (v. 31) – Ti, ktefií tvrdí,
Ïe komunikují s duchy
zemfiel˘ch

Vû‰Èci (v. 31) – Lidé, ktefií
vyvolávají duchy zemfiel˘ch

Korec, pinta (v. 36) –
Jednotky míry

Leviticus 19–20

„Svatí buìte nebo svat˘ jsem“ 
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rÛzn˘ch druhÛ látky. Pán skrze tato pfiikázání Izraeli pfiipomínal,
Ïe se nemají mísit se svûtem a mají zÛstat svat˘mi. Dnes mÛÏe-
me tuto zásadu uplatnit na známost nebo sÀatek. Máme mít
známost se ãleny Církve a máme uzavírat sÀatek ve smlouvû. 

Mistrovství v písmu – Leviticus 19:18

Pfieãtûte si JeÏí‰ovo pfiikázání v Matou‰ovi 22:35–39. Co Pán fiekl
v Leviticu o dÛleÏitosti tohoto pfiikázání? 

Leviticus 21–22 obsahuje pfiikázání t˘kající se svatosti knûÏí,
jejich rodin a obûtí, které pfiiná‰eli. Dnes máme také zvlá‰tní
mûfiítka pro ty, ktefií slouÏí na misii a v postaveních s pra-
vomocí, stejnû jako mûfiítka pro zpÛsob, kter˘m jsou vyko-
návány na‰e obfiady. 

Leviticus 24 obsahuje urãité pokyny pro pouÏívání svícnu a
stolu chlebÛ pfiedloÏení ve stánku. Kapitola 24 potom vypráví
pfiíbûh o muÏi, kter˘ se rouhal BoÏímu jménu a byl odsouzen
k smrti, protoÏe rouhání bylo v˘slovnû zakázáno v pfiikázá-
ních, která BÛh dal dûtem Izraele. âást vysvûtlení jeho trestu
obsahuje znám˘ v˘raz „oko za oko, zub za zub“ (v. 20). 

Leviticus 23 pojednává o tom, jak Pán ustanovil pût posvát-
n˘ch období, kdy mûl cel˘ Izrael vynaloÏit zvlá‰tní úsilí, aby
byl svat˘ a pfiilnul tûsnûji k Pánu. Tûmito obdobími byl sabat
(viz v. 1–3), slavnost nekva‰en˘ch chlebÛ neboli pfiesnice
(viz v. 4–14), slavnost t˘dnÛ neboli letnice (viz v. 15–23),
den usmífiení (viz v. 26–32) a slavnost stánkÛ (viz v. 33–44).

Leviticus 25 sv˘m námûtem souvisí s kapitolou 23. V Leviticu
25 se doãítáme, Ïe Pán IzraelitÛm pfiikázal, aby mûli sabat
nejenom kaÏdého sedmého dne, ale také vyhlásil kaÏd˘ sedm˘
rok rokem sabatu. V tomto sabatním roce nemûli pûstovat
plodiny, ale mûli nechat pÛdu odpoãinout. Kromû toho po
sedmkrát sedmi letech (ãtyfiicet devût let), v padesátém roce
mûl b˘t zvlá‰tní sabatní rok, naz˘van˘ milostivé léto. Bûhem
milostivého léta nemûli Izraelité nejenom sít nebo sklízet,
ale mûli odpustit v‰echny dluhy a propustit na svobodu
v‰echny otroky. Milostivé léto Izraeli pomáhalo mít na
pamûti, Ïe mají b˘t milosrdní k druh˘m a k zemi, protoÏe
i k nim je BÛh milosrdn˘. 

Leviticus 23–25

Posvátné dny a události

Leviticus 21–22

Svatost knûÏství

B

Pán vysvûtlil, co oãekává od IzraelitÛ, pokud jde o náboÏen-
skou ãistotu a svatost, a uzavfiel knihu Leviticus vysvûtlením
dÛsledkÛ poslu‰nosti nebo naopak neposlu‰nosti tûchto pfii-
kázání (viz Leviticus 26). Pán také dal nûkolik závûreãn˘ch
rad o plném zasvûcení se jeho sluÏbû. 

Porozumûní písmÛm
Leviticus 26

Studium písem

Identifikujte rozhodnutí a dÛsledky

Na papír si podle níÏe uvedeného vzoru nakreslete tabulku se
dvûma sloupci. Jeden sloupec nadepi‰te „Pakli“ a druh˘ „Potom“. 

1. Pfii ãetbû Leviticu 26 hledejte
slova pakli a jestli(Ïe). MÛÏete
si je v písmech oznaãit nebo
zakrouÏkovat. Zapisujte si do
sloupce „Pakli, jestli(Ïe)“ to,
o ãem Pán fiekl, Ïe to mÛÏe
Izrael dûlat. 

2. Do sloupce „Potom“ si vypi-
sujte, co Pán fiekl, Ïe se stane,
kdyÏ Izrael uãiní urãitá roz-
hodnutí. Projdûte si takto
celou kapitolu

Potom

DÛsledky tûch-
to rozhodnutí

Pakli,
jestli(Ïe) 

Rozhodnutí,
která mohli
Izraelité uãinit

A

Mlácení (v. 5) – SklizeÀ obilí

Postihne (v. 5) – Bude trvat do

Vinobraní (v. 5) – SklizeÀ
hroznÛ vinné révy

Jísti budete úrody nûkolika-
leté, a kdyÏ nové pfiijdou,
staré vyprázdníte (v. 10) –
KdyÏ pfiijde nová sklizeÀ, je‰tû
budete jíst ze zásoby poslední
skliznû, a tuto starou sklizeÀ
budete muset odstranit, abyste
mûli místo pro sklizeÀ novou. 

Zo‰kliviti (v. 15, 43–44) –
Nemít rád a zanedbávat

Prosti (v. 13) – Svobodní

Souchotiny a zimnice
pálãivá (v. 16) – Nemoci

Maní (v. 21, 23–24, 27, 41) –
V protivenství

Mor (v. 25) – Epidemie, nemoci

HÛl (v. 26) – Zásoba

Zpu‰tûní (v. 31, 33) – Zniãení

Zpustly (v. 31–32) – Byly
zniãeny

Národy, pohané (v. 33, 38, 45)
– V tûchto ver‰ích ti, jiÏ neznají
pravého a Ïivého Boha

Leviticus 26–27

PoÏehnání nebo zlofieãení
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Putování v pustinû
Kniha Numeri
dostala své jméno,
kdyÏ byla pfiekládá-
na do fieãtiny, proto-
Ïe obsahuje zprávu
o tom, jak MojÏí‰
dvakrát „poãítal“
neboli sãítal lid
Izraele (viz Numeri
1–4; 26). Nûktefií
Hebrejci ji naz˘vají
Vajedabber (první
slovo knihy
v hebrej‰tinû), coÏ
znamená „Mluvil

pak“. Zdá se, Ïe toto jméno je pfiiléhavé, protoÏe Numeri obsahuje
více neÏ 150 zpráv o tom, jak BÛh hovofiil s MojÏí‰em. Kniha je
v hebrej‰tinû ãastûji naz˘vána Bemidbar, coÏ znamená „V pustinû“.
Tento název popisuje prostfiedí, které je typické pro témûfi celou
knihu. I kdyÏ název Numeri zní spí‰e jednodu‰e, kniha ve sku-
teãnosti obsahuje nûkteré velmi dÛleÏité a inspirující pfiíbûhy o
ãtyfiicetiletém putování Izraele po Sinajské pou‰ti. 

Pfiipravte se k ãetbû Numeri
Numeri obsahuje nûkolik pfiíbûhÛ o reptání, o stûÏování si a o
vzpoufie dokonce i MojÏí‰ov˘ch nejbliÏ‰ích druhÛ a rodinn˘ch
pfiíslu‰níkÛ. Pán dal dûtem Izraele pfiíleÏitost vejít do jejich
zaslíbené zemû asi rok poté, co opustily Egypt, ony se ale bály,
reptaly a boufiily se, a tak tuto pfiíleÏitost ztratily. Pfii ãetbû byste
mûli brát v úvahu to, Ïe i my, podobnû jako dûti Izraele, máme
dnes proroka. Jak pfiijímáme jeho rady? Jaké jsou dÛsledky toho,
kdyÏ následujeme, nebo naopak nenásledujeme, prorokovy rady?

Knihu Numeri lze rozdûlit do tfií oddílÛ: 1) opu‰tûní Sinaje (viz
kapitoly 1–10), 2) putování v pustinû (viz kapitoly 11–21) a 3)
pfiíprava na vstup do zaslíbené zemû (viz kapitoly 22–36). 

Numeri 1–4 zaznamenává, jak byl Izrael spoãten podle kmenÛ
neboli rodin. Kmen JozefÛv obdrÏel dvojnásobné dûdictví
kvÛli prvorozenství. Toto dvojnásobné dûdictví bylo rozdûleno
mezi dva Jozefovy syny, Efraima a Manassese. V dÛsledku
toho byl tûmto dvûma synÛm udûlen status samostatn˘ch
kmenÛ Izraele (viz Genesis 48:5),a tak vzniklo v Izraeli tfii-
náct kmenÛ. Kmen Léví mûl zvlá‰tní povolání drÏet knûÏství
a vykonávat obfiady zákona MojÏí‰ova. KvÛli tomuto povolání
Ïili mezi v‰emi ostatními kmeny a nebyli poãítáni stejn˘m
zpÛsobem. Obecnû se mûlo za to, Ïe Izrael má dvanáct
kmenÛ – plus Levíty. Numeri 1–2 uvádí, Ïe dvanáct kmenÛ

Numeri 1–4

Seãtení lidu

Stfiedozemní mofie
Dama‰ek

Jericho
Nébo
Jeruzalém

Aziongaber

Ramesses
Sochot

MOÁB

MADIAN

Suezsk˘ záliv

Slané mofie (Mrtvé mofie) 

Sinai (Oréb) 

Rudé mofie

Hebron

Ceneretské (Galilejské) mofie

BÁZAN

EDOM

GESEN
pou‰È Sin

pou‰È Fáran

pou‰È Sur

pou‰È Etam

pou‰È Sin

EGYPT

SINAJSK¯
POLOOSTROV

KA
NÁ

N AMMON

N
il

bylo spoãítáno a pro pochod a tábofiení byly zorganizovány
do skupin. Numeri 3–4 zaznamenává, jak byli spoãítáni
Levíté a jak dostali své povûfiení. 

Numeri 3–4 také vysvûtluje, Ïe v‰echno prvorozené mezi
dûtmi Izraele patfií Pánu, protoÏe byli zachránûni pouze
Pánov˘m milosrdenstvím, kdyÏ oznaãili vefieje sv˘ch dvefií
krví v dobû desáté rány v Egyptû (viz Exodus 12–13). Pán
v‰ak vysvûtlil, Ïe místo toho, aby mu na pln˘ úvazek slouÏili
prvorození z kaÏdé rodiny, budou mu místo nich slouÏit
Levíté. Aby kaÏd˘ prvorozen˘ syn v ostatních dvanácti
kmenech projevil, Ïe uznává, Ïe Levíté slouÏí místo nûj, bylo
od nûj poÏadováno, aby kaÏd˘ rok zaplatil urãitou ãástku
penûz na podporu práce LevítÛ ve stánku. To se naz˘valo
„peníze v˘platy“ (viz Numeri 3:44–51). 

Studium písem

Mohli byste to b˘t vy

Pfieãtûte si Numeri 3:12–13; 4:40–41 a vysvûtlení Numeri 1–4
v˘‰e, abyste se dozvûdûli, co Pán fiekl o prvorozen˘ch v celém
Izraeli. Potom si pfieãtûte 2. Nefi 9:6–9 a vysvûtlete, jak mÛÏeme
b˘t pfiirovnáni k prvorozen˘m v Izraeli. Jin˘mi slovy, co by se
nám stalo bez Kristova usmífiení? (Viz také 1. Korintsk˘m 6:19–20;
1. Petrova 1:18–19.) 

Co máte dûlat? 

KdyÏ vezmete v úvahu to, co jste se dozvûdûli v ãinnosti A, jak
má znalost toho, komu patfiíme, ovlivÀovat na‰e priority? Co
z toho, co po nás Pán Ïádá, by se mohlo pfiirovnat k „penûzÛm
v˘platy“? 

Numeri 5–8

Pfiídavky k MojÏí‰ovu
zákonu

B

A

Sever

Jih

Neftalím

Simeon

Léví
Synové

Gersonovi

MojÏí‰
Aron

Léví
Synové Kahatovi

Manasses

Západ V˘chod

Efraim

Beniamin

Zabulon

Juda

Izachar

Dan

Ruben

Léví
Synové Merariovi

Asser

Gád

Stánek a 
síÀ shromáÏdûní

Kniha Numeri
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Numeri 5–6 obsahuje dal‰í pokyny, které dal Pán ohlednû
nemoci (viz 5:1–4), pokání (viz 5:5–10), toho, co má dûlat
manÏel, kdyÏ si myslí, Ïe mu manÏelka byla nevûrná (viz
5:11–31), tûch, ktefií dávají zvlá‰tní slib, Ïe budou slouÏit
Pánu (nazareové; viz 6:1–21) a poÏehnání, které mají knûÏí
proná‰et nad lidem (viz 6:22–27). V Numeri 7–8 se doãítá-
me o obûtech, které byly pfiineseny pfii zasvûcení stánku, a o
ustanovení LevítÛ k vykonávání jejich zvlá‰tních knûÏsk˘ch
povolání. 

Tento studijní prÛvodce vûnuje zvlá‰tní pozornost Numeri 6,
která popisuje zákon nazareÛ. V hebrej‰tinû nazir znamená
„ten, kdo je zasvûcen˘ nebo oddan˘“. A tak kdyÏ se lidé
nûjak˘m zvlá‰tním zpÛsobem zavázali Pánu, nebo kdyÏ je
Pánu zavázali jejich rodiãe, naz˘vali se „nazareové“. 

Porozumûní písmÛm
Numeri 6

Numeri 6:22–27 – PoÏehnání pro Izrael od jeho
vedoucích
Pánovi pomazaní stále ãasto nabízejí poÏehnání cel˘m kongre-
gacím nebo Církvi jako celku. UvaÏujte napfiíklad o tûchto
poÏehnáních pronesen˘ch tfiemi rÛzn˘mi presidenty Církve
pfii generální konferenci: 

„Nyní, pravomocí svatého knûÏství, která je mi udûlena, udûluji
své poÏehnání Svat˘m posledních dnÛ a dobr˘m lidem, aÈ jsou
kdekoli. 

Îehnám vám prohlubujícím se rozli‰ováním, kdyÏ soudíte
mezi Kristem a antikristem. Îehnám vám vût‰í mocí ãinit
dobro a odolávat zlu. Îehnám vám hlub‰ím porozumûním
Knize Mormonovû.“ (Ezra Taft Benson, Conference Report,
Apr. 1986, 100; nebo Ensign, May 1986, 78.) 

„A nyní, milovaní bratfii a sestry, skrze moc a pravomoc knûÏství,
která je mi udûlena, a mocí povolání, které nyní zastávám, sesílám
na vás svá poÏehnání. Îehnám vám ve va‰em úsilí Ïít Ïivotem
podobnûj‰ím Kristu. Îehnám vám, abyste mûli hlub‰í touhu b˘t
zpÛsobil˘mi chrámového doporuãení a nav‰tûvovat chrám tak
ãasto, jak to okolnosti dovolují. Îehnám vám, abyste ve svém
domovû obdrÏeli pokoj Nebeského Otce a abyste byli vedeni,
kdyÏ uãíte svou rodinu následovat Mistra.“ (Howard W. Hunter,
Conference Report, Oct. 1994, 119; nebo Ensign, Nov. 1994, 88.) 

„Zanecháváme s vámi poÏehnání, a to apo‰tolské poÏehnání.
Îehnáme vám, aby se na vás Pán usmíval s pfiízní, aby ve va‰em
domovû a ve va‰em Ïivotû mohlo b˘t ‰tûstí a pokoj, aby mezi
manÏeli a manÏelkami, dûtmi a rodiãi bylo cítit atmosféru lásky,
úcty a vdûãnosti. KéÏ vzhlíÏíte k Bohu a Ïijete (viz Alma 37:47)
‰Èastnû, bezpeãnû, pokojnû a s vírou.“ (Gordon B. Hinckley,
Conference Report, Apr. 1995, 118; nebo Ensign, May 1995, 88.) 

Studium písem
Pfii studiu Numeri 6 proveìte dvû z níÏe uveden˘ch ãinností
(A–D). 

Oddûlí (v. 2, 5–6) – Zasvûtí se
Bohu, bude oddûlen od svûta

Nevejde (v. 6) – Nedotkne se

Napi‰te reklamu

Napi‰te pomyslnou reklamu, abyste získali muÏe k tomu, aby se
stali nazareji. Va‰e reklama má zahrnovat alespoÀ tfii vûci, které
Pán od nazareÛ oãekával (zvlá‰tní pozornost vûnujte Numeri
6:3–7). 

Kdo patfiil mezi slavné nazareje? 

Pfieãtûte si tyto ver‰e a vyjmenujte tfii lidi, ktefií byli nazareji:
SoudcÛ 13:5, 24; 1. Samuelova 1:11, 19–20, 28; Luká‰ 1:13–15. 

Uplatnûte to dnes

O co jsme Ïádáni dnes, abychom se zasvûtili Bohu a odli‰ili se
od mnoha dal‰ích lidí ve svûtû? 

Pfiem˘‰lejte o poÏehnáních od sv˘ch
vedoucích

Z oddílu „Porozumûní písmÛm“ v˘‰e vyberte jedno poÏehnání,
které byste rádi obdrÏeli, a vysvûtlete proã. Co musíte dûlat,
abyste ono poÏehnání obdrÏeli? 

Numeri 9 vymezuje zaãátek druhého roku putování IzraelitÛ
z Egypta do zaslíbené zemû. Kapitola 9 uvádí, co mají dûti
Izraele dûlat, aby zÛstaly oddan˘mi Pánu, a jak mohou
poznat, Ïe je Pán s nimi. Jak ukazujeme Pánu dnes, Ïe jsme
Mu oddaní, a jak nám On dává poznat, Ïe je s námi? 

Porozumûní písmÛm
Numeri 9

Numeri 9:6–14 – Kdo se má zúãastnit pfiesnic? 
Je zajímavé si pov‰imnout, Ïe v Numeri 9 nebylo nûkter˘m
muÏÛm, ktefií pfii‰li do kontaktu s mrtv˘m tûlem, pravdûpodobnû
prostû proto, Ïe pohfibívali mrtvého pfiíbuzného, dovoleno
úãastnit se pfiesnic. Podle zákona MojÏí‰ova byli „neãistí“. Pán
v‰ak zjevil MojÏí‰ovi, Ïe pfiesnice jsou tak dÛleÏité, Ïe se ho mají
zúãastnit i ti, ktefií jsou neãistí, protoÏe se dotkli mrtvého tûla.
Kromû toho Pán fiekl, Ïe je velmi váÏn˘m hfiíchem b˘t zcela
ãist˘ a zpÛsobil˘, a odmítnout zúãastnit se jídla bûhem pfiesnic. 

ProtoÏe Spasitel zavedl svátost, která nahradila pfiesnice, mohli
bychom nûkteré my‰lenky vyuÏít v osobním Ïivotû. Napfiíklad
máme vyuÏít kaÏdé moÏné pfiíleÏitosti, abychom se zpÛsobile
úãastnili obfiadu svátosti. Mít pfiíleÏitost zúãastnit se na‰eho
shromáÏdûní svátosti a potom úãast odmítnout je hfiích. Pfiijímání
svátosti je tak dÛleÏité, Ïe Pán chce, abychom ji pfiijímali, i kdyÏ

Jist˘ ãas (v. 3, 7, 13) – PánÛv
urãen˘ ãas

U veãer (v. 3, 11, 15) – Západ
slunce

Ponese (v. 13) – Bude za nûj
zodpovûdn˘

Ustanovení jednostejné (v. 14)
– Stejná pravidla a praktiky

Numeri 9

První pfiesnice v pustinû

D

C

B

A
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moÏná ve svém Ïivotû máme urãité osobní skvrny. Na‰i vedoucí
knûÏství nám mohou poradit, kdy máme, nebo naopak nemáme,
pfiijímat svátost, coÏ je zásada skr˘vající se za tím, co se stalo
v kapitole 9. 

Studium písem

VÏdy mûjte na pamûti

První polovina Numeri 9 vypráví o prvním v˘roãí pfiesnic
v Egyptû. UvaÏujte o níÏe uveden˘ch klíãov˘ch slovech a v˘ra-
zech a popi‰te, jak se t˘kají pfiesnic (mÛÏete se podívat zpût na
své studium Exodu 12): 

1. âtrnáct˘ den prvního mûsíce

2. Nekva‰ené chleby a hofiké byliny

3. Îádné zlámané kosti

Jak je Pán vedl? 

1. Popi‰te, co Numeri 9:15–23 fiíká o tom, jak Pán vedl dûti Izraele.

2. Co si myslíte, Ïe se dûti Izraele nauãily z toho, Ïe byly tímto
zpÛsobem vedeny pustinou? 

3. Jak Pán vede svÛj lid dnes? 

Numeri 10 pojednává o prvním
pohybu v˘pravy Izraele od
hory Sinai poté, co tam dlouho
pob˘vali. KdyÏ Izraelité ode‰li,
potkali MojÏí‰ova ‰vagra a
pozvali ho, aby se k nim pfiipo-
jil – právû tak jako my máme
zvát druhé, aby se k nám pfii-
pojili na na‰í pouti zpût k Bohu.

Numeri 10 také vysvûtluje, Ïe
stánek – pfiedstavující místo,
kde pfieb˘vá Pán – byl pfii jejich
pouti stfiedem jejich pozornosti.

Numeri 11

Izraelité jsou ovládáni
sv˘mi choutkami

Numeri 10

Odchod ze Sinaje

B

A

Pfii ãetbû Numeri 11 uvaÏujte o tom, jak se tyto otázky t˘kají
IzraelitÛ: Jaké pocity ve vás vyvolává to, kdyÏ udûláte nûkomu
nûco dobrého, a ten si místo vdûãnosti stûÏuje? Co by se stalo,
kdyby vám Pán dal v‰e, o co jste poÏádali, aniÏ by uvaÏoval,
zda to, o co jste poÏádali, je pro vás dobré ãi nikoli? 

Porozumûní písmÛm
Numeri 11

Numeri 11:29 – MojÏí‰ si pfiál, aby v‰ichni lidé
byli proroky
Prorok Joseph Smith fiekl: „BÛh nezjevuje Josephovi nic, jenom to,
co oznámí Dvanácti, a i nejposlednûj‰í Svat˘ mÛÏe znát v‰echny
vûci tak rychle, jak je schopen je snést.“ (Teachings of the Prophet
Joseph Smith, sel. Joseph Fielding Smith [1976], 149.) 

Studium písem
Pfii studiu Numeri 11 proveìte tfii z níÏe uveden˘ch ãinností
(A–E). 

Nûkterá reptání a kritika dnes

Pfiedstavte si, Ïe se cítíte tak, jako se cítili Izraelité v Numeri
11:1–9. Napi‰te stíÏnost MojÏí‰ovi, ve které vyjádfiíte to, co si
myslíte, Ïe lidé v té dobû fiíkali. 

Napi‰te odpovûì

PouÏijte to, co fiekl MojÏí‰ v Numeri 11:10–15 a co jste se aÏ
dosud dozvûdûli o této pouti, a napi‰te, jak byste mohli odpovû-
dût na stíÏnosti IzraelitÛ, kdybyste byli jejich vÛdcem. 

Co se dûje, kdyÏ si stûÏujeme? 

Podívejte se na Numeri 11:1–4 a Judu 1:14–16 a povûzte, co se
nakonec stane lidem, ktefií si stûÏují na Pána a jeho sluÏebníky nebo
proti nim reptají. V Numeri 11:20 si pov‰imnûte, co Pán fiekl, Ïe
dûti Izraele ve skuteãnosti dûlají, kdyÏ reptají proti MojÏí‰ovi. 

Najdûte dÛleÏitá slova

Najdûte tfii dÛleÏitá slova nebo v˘razy, které povaÏujete za dÛl-
eÏité a které popisují, co dûlalo sedmdesát muÏÛ a proã byli
povoláni v reakci na MojÏí‰ovu skleslost. 

D

C

B

A

Lid pfiimí‰en˘ (v. 4) –
Neizraelité

Napadla Ïádost (v. 4) – Pocítili
silnou touhu uspokojit své
chutû (v tomto pfiípadû touhu
po jiném jídle neÏ byla manna)

Du‰e na‰e vyprahlá (v. 6) –
Ztratili jsme chuÈ (na mannu) 

Koliandr (v. 7) – Rostlina pfií-
buzná petrÏeli

Bdelium (v. 7) – Pryskyfiice,
vosková látka

MoÏdífi (v. 8) – Miskovitá
nádoba

Jako chut nového oleje (v. 8)
– Jako chuÈ nûãeho pfiiprave-
ného na oleji

Poãal, zplodil (v. 12) – Dal
zrození

Pohrdli (v. 20) – Odvrátili se,
neprojevili vdûãnost

Pû‰í (v. 21) – MuÏi star‰í dva-
ceti let, ktefií mohli b˘t vojáky

Ty horlí‰ (v. 29) – Îárlí‰

Dva lokty (v. 31) – PfiibliÏnû
jeden metr

Deset mûr (v. 32) – PfiibliÏnû
2300 litrÛ

Îádal (v. 34) – Usilovali o vûci
související s tûlesn˘mi chutûmi
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Jaké z toho plyne ponauãení? 

Pfieãtûte si Galatsk˘m 5:16–17 a povûzte, jak tyto ver‰e vyjadfiují
to, co lze povaÏovat za hlavní my‰lenku Numeri 11. Pfiem˘‰lejte
o v˘znamu slova Ïádost (ve v˘znamu Ïádostivost) a o tom, co Pán
uãinil sedmdesáti star‰ím v reakci na tuto situaci. 

Jednou z úÏasn˘ch vûcí na Pánovû Církvi je, Ïe ãiní dary
Ducha dosaÏiteln˘mi pro v‰echny, ktefií o nû zpÛsobile usi-
lují. Tato pravda se projevila v Numeri 11, kdy PánÛv Duch
sestoupil na sedmdesát izraelitsk˘ch muÏÛ a oni prorokovali.
Aãkoli tyto dary mÛÏe zakusit kaÏd˘, v království BoÏím
pfiesto musí b˘t pofiádek. BÛh povolává muÏe, aby pfiedsedali,
a udûluje jim zvlá‰tní inspiraci potfiebnou ke správû Církve.
To, Ïe zakusíme duchovní dary, neznamená, Ïe jiÏ nejsme
podrobeni vedoucím knûÏství, které BÛh vyvolil, aby nám
pfiedsedali. 

KdyÏ nûktefií ãlenové obdrÏeli duchovní dary nebo poznání,
zaãali se povaÏovat za lep‰í neÏ jsou ti, ktefií jim pfiedsedají.
Tato p˘cha ãasto vede ke kritizování vedoucího a k neochotû
fiídit se radami. Pokud se kritizující lidé nepokofií a neuãiní
pokání ze sv˘ch pocitÛ, brzy zjistí, Ïe jsou odlouãeni od
Ducha a jsou na cestû k odpadlictví. Numeri 12 nejenom uãí
zásadû podporování na‰ich vedoucích, ale také ukazuje, Ïe i ti,
ktefií by to mûli znát, mohou upadnout do tohoto poku‰ení. 

Porozumûní písmÛm
Numeri 12

Studium písem

Co se dûje, kdyÏ kritizujeme proroka nebo
dal‰í církevní vedoucí? 

1. Jaká ponauãení symbolizuje to, co se stalo Marii? 

2. Jak Mariin trest souvisí s tím, co ãteme v Nauce a smlouvách
1:14? 

A

Zavinutí (v. 8) – ObtíÏnû sro-
zumitelné vûci

Podobnost (v. 8) – Tûlesná
podoba

Malomocná (v. 10) – Trpící
malomocenstvím (koÏní
nemoc; viz PrÛvodce k písmÛm,
heslo „Malomocenství“) 

Numeri 12

Podporování nebo
odmítání proroka

E

Co nejobtíÏnûj‰ího jste kdy museli udûlat, abyste dodrÏeli
Pánova pfiikázání nebo od nûj obdrÏeli zaslíbené poÏehnání?
Proã jste to udûlali? Co by se stalo, kdybyste tak neuãinili? 

KdyÏ Pán vysvobodil Izraelity z Egypta, fiekl, Ïe je povede do
zemû Kanán, coÏ byla zemû navûky zaslíbená Abrahamovi,
Izákovi a Jákobovi a jejich potomstvu. Po mnoha zázracích a
více neÏ roãním putování v pustinû Izraelité nakonec dorazili
na hranice této zaslíbené zemû. Numeri 13–14 vypráví pfiíbûh
o dvanácti muÏích, z kaÏdého kmene byl jeden, ktefií byli
vysláni, aby zjistili, jak zemû vypadá a kdo v ní Ïije. Doãítáme
se také o zprávû, kterou lidu pfiedali, a o tom, jak se lid rozhodl
naloÏit s tím, co sly‰el. 

Pfii ãetbû Numeri 13–14
si pokládejte tyto otázky:
KdyÏ stojím pfied nûãím,
co se zdá b˘t velmi tûÏk˘m
úkolem od Pána, reaguji se
strachem nebo s vírou? Jak
by na vás mohlo zapÛsobit
to, kdyÏ by si vût‰ina lidí
kolem vás zvolila strach
namísto víry? (Viz NaS
30:1–2.) ZpÛsob, jak˘m
zareagujete, vypovídá o

tom, nakolik dÛvûfiujete Pánu – nakolik vûfiíte, Ïe pokud dává
nûjaké pfiikázání nebo slib, pfiipravil rovnûÏ cestu, abyste to
mohli splnit (viz 1. Nefi 3:7). 

Porozumûní písmÛm
Numeri 13

Numeri 14

LoupeÏ (v. 3, 31) – Nûco
zajatého

Roztrhli roucha svá (v. 6) –
Roztrhli si ‰aty na znamení
velkého zármutku

Popouzeti, popouzeli (v. 11,
13) – Rozhnûvat

Mor (v. 12) – Epidemie, nemoc

Padnou (v. 29) – Zemfiou

Jediné (v. 30) – Kromû

Pohrdli (v. 31) – Odmítli

Potírali (v. 45) – Naprosto
poráÏeli

Ozeá‰ (v. 9, 17) – Jozue

Sochor (v. 24) – Rovná hÛl

Krotil (v. 31) – UklidÀoval

Numeri 13–14

Spatfiení zaslíbené zemû
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Studium písem
Pfii studiu Numeri 13–14 proveìte dvû z níÏe uveden˘ch ãinností
(A–D). 

Vytvofite reklamu

Vytvofite reklamu z pohledu Jozua nebo Kálefa, abyste povzbudili
Izraelity vstoupit do zaslíbené zemû. 

Pfiesvûdãete Izraelity

1. Uveìte dÛvody, proã vût‰ina IzraelitÛ nechtûla vejít do zaslí-
bené zemû. 

2. PouÏijte události a uãení, o nichÏ jste se jiÏ doãetli v Genesis,
Exodu, Leviticu nebo v první ãásti Numeri, abyste pfiesvûdãili
Izraelity, aby ‰li kupfiedu a ve‰li do zaslíbené zemû. 

Porovnejte události v historii

1. Struãnû popi‰te, jak dûti Izraele reagovaly na zprávu zvûdÛ
(nachází se v Numeri 14:1–4). 

2. Pfieãtûte si Numeri 14:28–33 a porovnejte to, co fiekly dûti
Izraele, s tím, co fiekl Pán o jejich nedostatku víry. 

„MÛÏeme to udûlat po svém“ 

Co se Izraelité rozhodli udûlat a proã se jim to nepodafiilo? 

Poté, co hlavní ãást IzraelitÛ projevila nedostatek víry (viz
Numeri 13–14) a zhfie‰ila proti Pánu, nepfiekvapuje, Ïe
Numeri 15 hovofií o pfiiná‰ení obûtí nutn˘ch pro odpu‰tûní
hfiíchÛ. Numeri 15 hovofií konkrétnû o „svévolném“ hfie‰e-
ní, coÏ znamená hfie‰it, a pfiitom vûdût, Ïe to, co dûláte, je
‰patné (porovnejte Numeri 14:44 s Numeri 15:30–31).
Numeri 15 konãí pfiikázáním, které by Izraeli mohlo pomoci
vÏdy mít na pamûti, Ïe poslu‰nost pfiikázání je dÛleÏitá. 

Lidé nûkdy mají pocit, Ïe ve skuteãnosti nemusejí následovat
uãení prorokÛ, protoÏe si myslí, Ïe proroci jsou jenom lidé
jako my ostatní a vyjadfiují pouze svÛj názor na vûci. KdyÏ
byl star‰í Harold B. Lee ãlenem Kvora dvanácti apo‰tolÛ,
fiekl: „Chci vám vydat své svûdectví, Ïe moje zku‰enosti mû

Numeri 16

Vzpoura proti prorokovi

Numeri 15

Získání odpu‰tûní

D

C

B

A

nauãily, Ïe ti, ktefií kritizují vedoucí této Církve, projevují
duchovní onemocnûní, které, pokud není léãeno, nakonec
pfiivodí duchovní smrt.“ (Conference Report, Oct. 1947,
67.) O nûkolik let pozdûji, jako president Kvora dvanácti
apo‰tolÛ a ãlen Prvního pfiedsednictva, president Lee fiekl:
„Va‰e i na‰e bezpeãnost závisí na tom, zda následujeme ty,
které Pán postavil, aby pfiedsedali jeho církvi, ãi nikoli.“
(Conference Report, Oct. 1970, 153.) 

Tûm, které Pán vyvoluje, aby nám pfiedsedali, jsou dávány
posvátné klíãe, aby mohli pfiijímat zjevení pro fiízení Církve
a k tomu, aby nás vedli ve spravedlivosti. To, jak reagujeme
na pokyny sv˘ch vedoucích, odráÏí na‰e pocity k Nebeskému
Otci a na‰i víru v Nûho. Pfieãtûte si, co Pán fiekl Izraeli
posledních dnÛ v Nauce a smlouvách 1:14; 121:16–17;
124:45–46. Hledejte, jak Numeri 16 v˘stiÏnû ilustruje
pravdu tûchto prohlá‰ení. 

Porozumûní písmÛm
Numeri 16

Studium písem

Vyprávûjte pfiíbûh vlastními slovy

1. Vlastními slovy napi‰te pfiíbûh uveden˘ v Numeri 16. 

2. Vysvûtlete, jak je tento pfiíbûh pfiíkladem prohlá‰ení presidenta
Harolda B. Leeho v úvodu této kapitoly. 

Kapitolám Numeri 17–19 dokáÏete plnûji porozumût tehdy,
kdyÏ budete pfii jejich ãetbû myslet na to, co se stalo v Numeri
16. V kapitole 16 ‰lo pfiedev‰ím o to, Ïe skupina muÏÛ mûla
pocit, Ïe dokáÏí vykonávat urãité knûÏské obfiady, které byly
pfiidûleny pouze knûÏím, kter˘mi v té dobû byli Aron a jeho
synové. Tato vzpoura mûla za následek smrt vzboufiencÛ.
Zemfieli i mnozí z tûch, ktefií vzboufience následovali.
Pov‰imnûte si, Ïe trest smrti udûlen˘ v dÛsledku závaÏného
hfiíchu byl zpÛsobem, jak˘m Pán uãil dávn˘ Izrael i nás, 

Numeri 17–19

Pokraãování k tragic-
kému incidentu

A

Slovoutní (v. 2) – Dobfie
známí lidé

Kadidlnice (v. 6, 17–18, 37–39)
– Nádoby na spalování kadidla

Oddûlil (v. 9) – Vyvolil

Popouzeli (v. 30) – Rozhnûvali

Rozstoupila se (v. 31) –
Rozdûlila se

Pryã (v. 37) – Ven z tábora

Posvûceny (v. 37–38) – Svaté
nebo posvátné

Plechy (v. 38) – Kovové listy
(z kovu kadidelnic) 

Prchlivost (v. 46) – Hnûv
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Numeri 20 líãí události, které se pfiihodily pfiibliÏnû tfiicet
osm let po vzpoufie v Numeri 16. Nevíme, co se bûhem tûchto
let pfiihodilo nebo proã o tomto období nemáme záznam. Nic
nebylo zaznamenáno pravdûpodobnû z toho dÛvodu, Ïe se
v tûchto letech v podstatû nic nezmûnilo. Napfiíklad Numeri
20 zaãíná tím, jak Izrael reptal proti MojÏí‰ovi a Aronovi,
coÏ je pfiesnû to, kde skonãil záznam pfied tfiiceti osmi lety.
Tentokrát je v‰ak pfiíbûh ponûkud odli‰n˘ v tom, Ïe MojÏí‰ a
Aron se stali tak zoufal˘mi, Ïe v reakci na lid udûlali chybu
v úsudku. KvÛli této chybû v úsudku je Pán potrestal a
fiekl jim, Ïe nebudou mít v˘sadu dovést dûti Izraele do
zaslíbené zemû. 

Z ãetby Deuteronomia 1:37; 3:25–28 se dozvídáme, Ïe MojÏí‰
byl potrestán pro svou neposlu‰nost. Potrestáním MojÏí‰e
Pán mocnû uãil dûti Izraele, Ïe ke vstupu do zaslíbené zemû
se vyÏaduje poslu‰nost – dokonce i (a moÏná obzvlá‰tû)
pokud jde o proroka. Kdyby se MojÏí‰ odch˘lil od Pánov˘ch
pfiikázání a nebyl potrestán, tito zatvrzelí lidé by mohli
omlouvat své hfiíchy ve vût‰í mífie tak, Ïe by fiíkali, Ïe vidûli,
jak se MojÏí‰ odch˘lil od Pánov˘ch pfiikázání a nebyl
potrestán. Jako dÛkaz toho, Ïe Pán MojÏí‰e váÏnû neodsoudil,
se v jiném ver‰i doãítáme, Ïe byl pfienesen do nebe, aniÏ
okusil smrti, a Ïe se ukázal na zemi pfii velmi dÛleÏit˘ch
pfiíleÏitostech, aby pfiedal klíãe knûÏství budoucím generacím
(viz Luká‰ 9:28–36; Alma 45:19; NaS 110:11). 

Numeri 20 také obsahuje zprávu o tom, jak se Izrael pokou‰el
pokojnû projít pfies Edom a setkal se s odporem. Edom byl
zemí potomkÛ Ezaua (Jákobova bratra). MÛÏete se podívat
na mapu 2 na konci PrÛvodce k písmÛm. 

Na zaãátku Numeri 20 je zpráva o smrti MojÏí‰ovy sestry
Marie; na konci kapitoly je zpráva o smrti MojÏí‰ova bratra
Arona a o tom, jak se veleknûzem stal AronÛv syn Eleazar. 

Numeri 20

Tfiicet osm let zklamání

Ïe závaÏn˘ nebo pokraãující hfiích mÛÏe mít za následek
duchovní smrt, protoÏe úplné pokání je mnohem obtíÏnûj‰í. 

Numeri 17 popisuje, jak Pán uãinil zázrak pro ty, ktefií
pfieÏili, aby mohli vûdût, Ïe BÛh vyvolil Arona a oprávnil
ho vykonávat knûÏské obfiady v jejich dobû. 

Numeri 18 popisuje dal‰í povinnosti, které pfiíslu‰ely pouze
Aronovi a jeho synÛm, ktefií byli vysvûceni do knûÏského
úfiadu. Numeri 18 také popisuje povinnosti, které pfiíslu‰ely
dal‰ím LevítÛm, a ukazuje rozdíl mezi úfiadem knûze a v‰emi
dal‰ími povinnostmi Levítského knûÏství. 

Nakonec Numeri 19 vysvûtluje pravidla a pfiikázání t˘kající
se toho, jak zacházet s mrtv˘mi tûly, coÏ byl jistû po událos-
tech v Numeri 16 problém. 

Je pravdûpodobné, Ïe mnoho IzraelitÛ, podobnû jako Maria
a Aron v Numeri 20, zemfielo bûhem tfiiceti osmi let pobytu
v pustinû. Pán v‰ak fiekl, Ïe v‰ichni, ktefií byli na poãátku
exodu star‰í dvaceti let (s v˘jimkou Jozua a Kálefa, ktefií
podali pozitivní zprávu o zaslíbené zemi), zemfiou dfiíve,
neÏ v˘prava Izraele vejde do zaslíbené zemû. Numeri 21
zaznamenává událost, pfii které zemfieli mnozí dal‰í. Tento
pfiíbûh je obzvlá‰tû v˘znamn˘, protoÏe obsahuje pfiedobraz
Krista – mûdûného hada. ProtoÏe celé pokolení IzraelitÛ
nechtûlo pohledût na hada, zemfielo fyzicky i duchovnû a byl
jim odepfien vstup do zaslíbené zemû. Zdá se, Ïe tato událost
oddûlila ty, jejichÏ víra byla nejslab‰í, od tûch, jejichÏ víra
byla silná, protoÏe zbytek Numeri 21 líãí, jak Izraelité
porazili ty, jiÏ se jim protivili, a jak úspû‰nû postoupili
k zaslíbené zemi. KdyÏ byli Izraelité silnûj‰í ve vífie, mnohem
více se jim dafiilo. 

Porozumûní písmÛm
Numeri 21

Studium písem

Vyprávûjte pfiíbûh vlastními slovy

Pfiedstavte si, Ïe jste uãitelem Primárek. Vyprávûjte pfiíbûh
zaznamenan˘ v Numeri 21:4–9 slovy, kter˘m mohou dûti rozu-
mût. Nakreslete jeden nebo dva obrázky, které byste mohli
dûtem ukázat bûhem vyprávûní pfiíbûhu. 

A

Zo‰klivila (v. 5) – Nesná‰í,
nenávidí

Chléb niãemn˘ (v. 5) – Manna

Numeri 21

Mûdûn˘ had
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Najdûte dÛleÏité v˘klady z dal‰ích písem

Zhotovte si tabulku podle té, která je uvedena níÏe, a doplÀte
do ní informace, které se t˘kají události popsané v Numeri 21. 

Kolik penûz by vám nûkdo
musel zaplatit, abyste udûlali
nûco, o ãem víte, Ïe to není
správné? Numeri 22–24
vypráví pfiíbûh o muÏi, kter˘
musel uãinit toto rozhodnutí.
Jmenoval se Balám. Byl vû‰t-
cem (tím, kdo tvrdí, Ïe pfiedví-
dá budoucnost), kter˘ vûfiil
v Boha Izraele, nebo pfiinej-
men‰ím o Nûm vûdûl do té
míry, Ïe na nûj mohl zapÛsobit
Duch. Moábsk˘ král se snaÏil

zaplatit Balámovi, aby zlofieãil Izraeli, aby jej Moáb‰tí mohli
porazit v boji. Pfii ãetbû pfiem˘‰lejte o tom, co byste dûlali,
kdybyste byli Balámem, a ãemu byste se z této zku‰enosti
mohli nauãit. 

Porozumûní písmÛm
Numeri 22

Numeri 23

Numeri 24

Berla (v. 17) – HÛl, kterou drÏí
vladafi na znamení své moci.
V tomto pfiípadû se t˘ká
Mesiá‰e, kter˘ je vládcem
Izraele. 

ZmuÏile (v. 18) – Silnû a
odváÏnû

Panovati (v. 19) – Vládnout

Vyhnán (v. 22) – Zniãen

Nepfiimû‰uje se (v. 9) – Není
poãítán

Toliko zadní díl (v. 13) –
Pouze ãást

Kouzla, zaklínání (v. 23) –
Pfiedpovídání prosperity

Svíral se (v. 3) – Dûlal si
starosti

PoÏere (v. 4) – Sní, zkonzumuje

Peníze za zlofieãení (v. 7) –
Peníze za prorokování

Nezpûãuj se (v. 16) – NebraÀ se

Numeri 22–24

Pfiíbûh o Balámovi

Co fieklKdo hovofiilOdkaz na písma

Jan 3:14–16

1. Nefi 17:40–41

Alma 33:18–22

Helaman 8:13–15

B Numeri 22:20–35 – Proã se BÛh hnûval na Baláma
za to, Ïe udûlal to, co mu fiekl? 
Pán Balámovi fiekl, Ïe kdyÏ ho moábsk˘ kníÏe poÏádá, aby je
opût doprovázel, má jít a fiíkat pouze ta slova, která mu Pán fiekne
(viz Numeri 22:20). Ver‰ 21 zaznamenává, Ïe Balám nazítfií pro-
stû vstal a vydal se na cestu. Nûktefií si pov‰imli, Ïe se zdá, Ïe se
Balám srdcem upnul na peníze, které mûl za své sluÏby dostat
(viz 2. Petr 2:15); ode‰el bez jakéhokoli úmyslu následovat Pána.
V dÛsledku toho mûl záÏitek se svou oslicí a s andûlem s tasen˘m
meãem, kter˘ dal najevo, Ïe má naslouchat Pánu. Na závûr
Balámova záÏitku mu Pán je‰tû jednou pfiipomnûl, Ïe mÛÏe jít
s kníÏetem, ale pouze s podmínkou, Ïe fiekne slova, která mu
udûlí Pán (viz Numeri 22:35). 

Studium písem
Pfii studiu Numeri 22–24 proveìte dvû z níÏe uveden˘ch ãinností
(A–C). 

Je va‰e bezúhonnost na prodej? 

Právû tak jako Balák chtûl, aby Balám za peníze ‰el proti tomu, o
ãem vûdûl, Ïe je správné (viz Numeri 22), v jak˘ch situacích vidíte
dne‰ní lidi, Ïe za peníze nebo za pfiíleÏitost b˘t ctûni velikou ctí
(viz v. 17) jdou proti tomu, o ãem vûdí, Ïe je správné? 

nebo
Napi‰te o nûkom, koho znáte, kdo se vzdal penûz a poct, aby
dûlal to, o ãem vûdûl, Ïe je správné. 

Osvûdãete charakter

Pfiedstavte si, Ïe jste Balák a Ïe jin˘ král v oblasti vám napsal,
protoÏe zam˘‰lí najmout Baláma, aby zlofieãil jeho nepfiátelÛm.
Napi‰te, jak by znûla va‰e odpovûì, a do odpovûdi zahrÀte to,
co se stalo, kdyÏ Balák tfiikrát Baláma poÏádal, aby zlofieãil
Izraeli (poprvé Numeri 23:1–13; podruhé Numeri 23:14–30;
potfietí Numeri 24:1–13). 

VyloÏte proroctví

Co si myslíte, kdo je v Numeri 24:17 „hvûzda z Jákoba“ a „berla
z Izraele“? (Viz také v. 14–16, 18–29.) Proã si to myslíte? 

Aãkoli Balám v Numeri 22–24 Izraeli nezlofieãil, jeho touha
po nabídnutém moábském bohatství byla pfiíli‰ velká, neÏ aby
jí odolal. Numeri 31:7–8, 15–16 a Zjevení 2:14 nás vedou
k pfiesvûdãení, Ïe Balám uãil Moábské, Ïe nemohou Izrael
porazit, pokud Izrael zÛstává spravedliv˘m, a tak Balám fiekl
Moábsk˘m, aby Izrael pokou‰eli nemorálností a modláfistvím
a tak zpÛsobili, Ïe ztratí pomoc Pánû. V dÛsledku toho
Numeri 25 vypráví o poslední ránû, která zabila mnoho
IzraelitÛ pfiedtím, neÏ v˘prava Izraele vstoupila do zaslíbené

Numeri 25–26

Prokletí Izraele

C

B

A
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zemû. Tato rána na nû pfii‰la kvÛli nemorálním skutkÛm
s moábsk˘mi Ïenami. 

Na konci této rány byli mrtví témûfi v‰ichni, ktefií opustili
Egypt jako dospûlí. Numeri 26 je dal‰ím spoãtením neboli
sãítáním lidu dal‰ího pokolení IzraelitÛ tfiicet devût let potom,
co jejich otcové odmítli pfiíleÏitost vejít do zaslíbené zemû a
byli prokleti, a kvÛli tomu putovali v pustinû a zemfieli v ní. 

Je zfiejmé, Ïe MojÏí‰ nemohl b˘t s dûtmi Izraele navÏdy.
Pfii ãetbû Numeri 27:12–13 uvaÏujte o tûchto otázkách: Jak˘
druh vedoucího budou Izraelité potfiebovat, aÏ MojÏí‰ odejde?
Jak jsou vybíráni vedoucí v Církvi dnes? Proã je zpÛsob,
kter˘m jsou vybíráni, dÛleÏit˘? 

Porozumûní písmÛm
Numeri 27

Studium písem

Vûfiíme… 

Jaké zásady pátého ãlánku víry byly pouÏity pfii vyvolení Jozua
za vÛdce v Izraeli? 

Numeri 28–30 pojednává o tom, jak MojÏí‰ pfiipomnûl nové
generaci IzraelitÛ, Ïe mají stejnou povinnost dodrÏovat
obûti, svátky, zákony a pfiikázání, která Pán dal na poãátku
pouti pfied témûfi ãtyfiiceti lety. 

Numeri 28–30

Stará pfiikázání stále platí

A

Pfiipojen bude‰ k lidu svému
(v. 13) – Zemfie‰

Odporování (v. 14) –
Vzpoura

Posvûtiti (v. 14) – Ctít

Nauãení (v. 19, 23) – Pokyny,
zodpovûdnosti a poÏehnání

Numeri 27

Vyvolení nového vÛdce
pro Izrael

Numeri 31 zaznamenává, Ïe Pán vyslal vojsko Izraele proti
Madiansk˘m, protoÏe ti se snaÏili zniãit Izraelity nemorál-
ností a modláfistvím. Mezi zabit˘mi byl i vû‰tec Balám,
kter˘ se obrátil proti Pánu a jeho lidu. Aby izraelská vojska
projevila svou vdûãnost za vítûzství, zasvûtila Pánu vût‰inu
toho, ãeho se zmocnila. 

Zatímco dûti Izraele
byly na v˘chodní
stranû fieky Jordán a
ãekaly, Ïe ji pfiekroãí
do Kanánu, kmeny
Ruben a Gád poÏá-
daly MojÏí‰e, zda by
mohly mít dûdictví
na v˘chodní stranû,
protoÏe si myslely,
Ïe zemû je vhodná
pro dobytek. MojÏí‰
jim fiekl, Ïe ostatní
kmeny by se zlobily,
kdyby jim nepomohli
dob˘t zemi na západ
od Jordánu (Kanán);
hlavní skupina

IzraelitÛ mûla pocit, Ïe poráÏka obyvatel Kanánu bude
dosti tûÏká i pro v‰ech dvanáct kmenÛ. Ruben a Gád sou-
hlasili s tím, Ïe vy‰lou své muÏe, aby s dob˘váním pomoh-
li, dokud nebudou mít dûdictví v‰echny kmeny. Své Ïeny,
dûti a dobytek by v‰ak nechali na v˘chodním bfiehu. MojÏí‰
s tímto fie‰ením souhlasil a dûdictví na v˘chod od Jordánu
rovnûÏ pfiidûlil polovinû kmenu Manassese (viz mapa 3 na
konci PrÛvodce k písmÛm). 

Veliké mofie
(Stfiedozemní mofie) 
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Numeri 32

Zemû pro Rubena a Gáda

Numeri 31

Balám umírá
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Numeri 33–36 obsahuje dal‰í pokyny, které Pán dal
IzraelitÛm, kdyÏ tábofiili nedaleko hranic své zaslíbené zemû.

Numeri 33 uvádí, Ïe Pán nechal MojÏí‰e zaznamenat ãtyfiicet
rÛzn˘ch poutí, které Izraelité podnikli, aby se dostali do
Kanánu, moÏná aby jim pfiipomnûl, jak byli pfii svém putování
poÏehnaní. Vût‰inu míst v˘ãtu nejsme schopni zemûpisnû
urãit. Pán potom IzraelitÛm pfiikázal, aby zcela vyhnali nebo

Numeri 33–36

Pokyny pro zaslíbenou zemi

Zopakování zákona
Deuteronomium je poslední kniha MojÏí‰ova. K událostem
v Deuteronomiu do‰lo pfiibliÏnû ãtyfiicet let poté, co Pán vyvedl
Izraelity z Egypta. ProtoÏe pfied tfiiceti devíti lety odmítli pouÏí-
vat víru v Pána, v‰ichni Izraelité – kromû MojÏí‰e, Jozua a
Kálefa – ktefií byli v dobû opu‰tûní Egypta dospûlí, zemfieli
v pustinû (viz Numeri 13–14). 

V dobû, kdy MojÏí‰ psal Deuteronomium, dûti tûch, ktefií zemfie-
li, byly pfiipraveny vstoupit do zaslíbené zemû. Prorok MojÏí‰
vûdûl, Ïe tam s nimi nevstoupí, ale pfied jeho odchodem mu
byla dána pfiíleÏitost pouãit toto pokolení Izraele a poradit mu.
MojÏí‰ tyto „proslovy“ zaznamenané v Deuteronomiu pronesl
na planinách Moábu, nedaleko na v˘chod od fieky Jordán a

pobili obyvatele Kanánu, aby pro nû nemohli b˘t duchovní
zhoubou. 

Numeri 34 uvádí, jak Pán vyznaãil hranice zemû, kterou
mûli Izraelité dob˘t, a jak jmenoval muÏe, ktefií budou mít
za úkol rozdûlit zemi mezi dvanáct kmenÛ a mezi rodiny
tûchto kmenÛ. 

Numeri 35 obsahuje Pánova pfiikázání, Ïe urãitá mûsta po
celém Kanánu budou vûnována LevítÛm. To LevítÛm umoÏní
b˘t mezi v‰emi kmeny a konat pro nû obfiady. Pán také urãil
nûkterá z tûchto mûst za mûsta útoãi‰tná pro ty, ktefií nûkoho
zabili. Tato útoãi‰tná mûsta pomohou zabránit tomu, aby se
nûkdo tûmto lidem mstil dfiíve, neÏ bude moci b˘t dosaÏeno
pfiíslu‰né spravedlnosti. 

Numeri 36 obsahuje rady od Pána t˘kající se uzavírání
sÀatkÛ v rámci vlastního kmene, aby tak dûdiãná zemû mohla
zÛstat ve vlastnictví stejného kmene. 

zaslíbené zemû. Poté, co MojÏí‰ uãil lid naposledy, byl pfienesen,
neboli vzat do nebe, aniÏ okusil smrti (viz Alma 45:19). 

Pfiipravte se ke studiu Deuteronomia
První ãtyfii kapitoly Deuteronomia jsou „pfiipomenutím“
historie IzraelitÛ. Pfii více neÏ dvaceti dal‰ích pfiíleÏitostech
v Deuteronomiu MojÏí‰ lidu fiekl, aby „pamatoval“ nebo „neza-
pomínal“ na urãitá dÛleÏitá uãení, která mu pomohou zÛstat
vûrn˘mi. V Deuteronomiu si pov‰imnûte tohoto: 

• V Deuteronomiu 5 je zopakováno Desatero pfiikázání. 

• Deuteronomium je více neÏ stokrát citováno v Novém zákonû.
Dvûma pozoruhodn˘mi pfiípady jsou ty, kdyÏ JeÏí‰ pouÏil tfii
ver‰e z Deuteronomia, aby zamítl Satanova poku‰ení (viz
Deuteronomium 6:13, 16; 8:3; Matou‰ 4:1–11) a kdyÏ JeÏí‰
citoval ver‰ z Deuteronomia jako odpovûì na otázku: „Které
jest pfiikázaní veliké v zákonû?“ (Matou‰ 22:36; viz také v. 35,
37–38; Deuteronomium 6:5). 

Abyste se dozvûdûli více o knize Deuteronomium, viz
„Deuteronomium“ v PrÛvodci k písmÛm. 

Deuteronomium 1–3 zaznamenává, jak MojÏí‰ uvedl své
poselství dûtem Izraele tím, Ïe pro‰el ãtyfiicet let jejich
pfiedchozí historie. V mnoha ohledech je tento pfiehled
dobr˘m souhrnem knihy Numeri. MojÏí‰ po cel˘ zbytek
Deuteronomia pouÏíval pfiíklady z této historie Izraele, aby
zdÛraznil urãité my‰lenky. 

Deuteronomium 1–3

Pfiehled dûjin

Kniha Deuteronomium
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Deuteronomium 4 ukazuje, jak MojÏí‰ pouÏíval historii
IzraelitÛ, aby je uãil o jejich povinnosti vÛãi Bohu a o jejich
náboÏenství. MojÏí‰ také fiekl, Ïe se jeho uãení t˘ká v‰ech
budoucích pokolení IzraelitÛ, a rodiãÛm fiekl, aby pravdám,
kter˘m je uãil on, uãili své dûti. 

Porozumûní písmÛm
Deuteronomium 4

Deuteronomium 4:9, 15, 23 – Jak uplatÀujeme
radu „hleìteÏ, abyste se (dávejte pozor na sebe)“?
Star‰í M. Russell Ballard, ãlen Kvora dvanácti apo‰tolÛ, doporu-
ãil zpÛsob, jak tuto my‰lenku uplatÀovat. V proslovu k mládeÏi
Církve fiekl: „Povzbuzuji vás, abyste si kaÏd˘ t˘den vyhradili
ãas, kdy budete o samotû, pryã od televize a od davu lidí. Mûjte
s sebou svá písma, a aÏ budete ãíst, pfiemítat a modlit se, poctivû
pohlédnûte na svÛj Ïivot. ZhodnoÈte, jak si stojíte ohlednû slibÛ,
které jste dali Nebeskému Otci. Máte-li problém, promluvte si o
nûm s Pánem v naléhavé a pokorné modlitbû. Poraìte se se sv˘mi
rodiãi, oni vám pomohou. Vá‰ biskup a va‰i dospûlí vedoucí
Mlad˘ch muÏÛ a Mlad˘ch Ïen vám pomohou. Mají vás rádi a
chtûjí, abyste byli v pokoji sami se sebou, abyste tak mohli kaÏd˘
t˘den zpÛsobile pfiijímat svátost. Av‰ak koneckoncÛ pouze vy
víte, zda Ïijete vûrni smlouvám, které jste uzavfieli s Bohem.“
(Conference Report, Apr. 1993, 7; nebo Ensign, May 1993, 8.) 

Studium písem

Buìte misionáfiem

Va‰e pfiítelkynû, která není ãlenkou Církve, fiíká, Ïe kfiesÈané mají
jako písmo pouÏívat pouze Bibli. Aby své tvrzení dokázala, cituje
vám Zjevení 22:18–19. Prohlédnûte si tyto ver‰e a porovnejte je
s Deuteronomiem 4:2. Napi‰te své pfiítelkyni dopis, v nûmÏ
vysvûtlíte, jak se tyto ver‰e podobají, a co by se stalo, kdybyste
pouÏili Deuteronomium stejn˘m zpÛsobem, jak˘m ona pouÏila
Zjevení 22. Vysvûtlete také, co tyto ver‰e skuteãnû znamenají. 

A

Ustanovení (v. 1, 5–6, 8, 14,
40, 45) – Zákony, pfiikázání a
obfiady

Ujmete (v. 2) – Nic neodejmete

Hleì se, pilnû peãujte o du‰e
své, hleìteÏ (v. 9, 15, 23) –
Dávejte pozor na to, co dûláte

Ostfiíhej (v. 9) – Dávej pozor na

Oréb (v. 10) – Jiné jméno pro
horu Sinai

Ponuknut (v. 19) – Veden

Pfied Jordánem k v˘chodu
slunce (v. 41, 47) – Na v˘chod
od fieky Jordán

Deuteronomium 4

„HleìteÏ“ 

Pov‰imnûte si schématu v písmech

V Deuteronomiu 4:9, 15 a 23 najdûte a vyznaãte si v˘razy
podobného v˘znamu („hleì se“, „pilnû peãujte o du‰e své“,
„hleìteÏ“, tj. dávejte pozor na sebe). Jak nám tyto tfii ver‰e
pomáhají pochopit, kdo je zodpovûdn˘ za na‰e dodrÏování pfii-
kázání? (Abyste vûdûli, jak tuto radu uplatnit, pov‰imnûte si také
prohlá‰ení star‰ího Ballarda v oddíle „Porozumûní písmÛm“.) 

PouÏijte písma, abyste pomohli nûkomu,
kdo zhfie‰il

PouÏijte my‰lenky z Deuteronomia 4:25–31, abyste poskytli radu
a nadûji nûkomu, kdo zbloudil od toho, o ãem ví, Ïe je správné.
Svou radu si zapi‰te do se‰itu. 

Deuteronomium 5 obsahuje MojÏí‰ovo
zopakování Desatera pfiikázání pÛvodnû
zaznamenaného v Exodu 20. MojÏí‰ zdÛraznil,
Ïe toto Desatero pfiikázání je dÛleÏité pro
kaÏdé pokolení IzraelitÛ, protoÏe to je základ

spravedlivosti mezi lidem BoÏí smlouvy. 

Máte nûjak˘ ver‰, kter˘ je pro vás zvlá‰tní posilou a vodít-
kem? Proã má takov˘ vliv? Jak ãasto si ho pfiipomínáte? Jak
ãasto se o nûj dûlíte s druh˘mi? 

Deuteronomium 6 obsahuje pasáÏ, která je jednou z tûch
písem, které Îidé citují nejãastûji. Tato pasáÏ je také tím,
co JeÏí‰ nazval jako „pfiední a veliké pfiikázaní“ (Matou‰
22:38; viz také v. 36–37). AÏ tuto pasáÏ najdete a pfieãtete
si ji, poloÏte si otázku, proã je to veliké pfiikázání. Proã toto
je „pfiední a veliké pfiikázání“, kdyÏ bylo dáno stovky let po
Desateru pfiikázání? Deuteronomium 6 obsahuje MojÏí‰ova
vysvûtlení toho, jak mají Izraelité toto pfiikázání zachovávat
a proã to mají ãinit. 

Porozumûní písmÛm
Deuteronomium 6

Náãelník (v. 8) – Pruh nebo
stuha no‰ená na ãele

Deuteronomium 6

Veliké pfiikázání

Deuteronomium 5

Desatero pfiikázání
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Deuteronomium 6:4–5 – Pfiední a veliké pfiikázání 
V hebrej‰tinû se slovo sly‰ fiekne ‰ema. V dÛsledku toho naz˘vají
Îidé Deuteronomium 6:4–5 ·ema. KdyÏ se JeÏí‰e ptali, které je
nejvût‰í pfiikázání v celém zákonû, citoval ·ema (viz Matou‰
22:36–38). President Ezra Taft Benson, president Církve, vysvûtlil,
proã musí b˘t první: „KdyÏ dáme Boha na první místo, v‰echny
ostatní vûci zaujmou své pfiíslu‰né místo nebo z na‰eho Ïivota
vypadnou. Na‰e láska k Pánu bude fiídit poÏadavky pro na‰i
náklonnost, poÏadavky na ná‰ ãas, zájmy, kter˘m se vûnujeme,
a pofiadí na‰ich priorit.“ (Conference Report, Apr. 1988, 3; nebo
Ensign, May 1988, 4.) 

Deuteronomium 6:8–9 – Jak Izraelité uplatÀovali
tento pokyn? 
V JeÏí‰ovû dobû mnoho ÎidÛ vykládalo Deuteronomium 6:8–9
velmi doslovnû. Ver‰e 4–5 psali na malé svitky, ty ukládali do
mal˘ch krabiãek naz˘van˘ch „modlitební fiemínky“ a jednu
krabiãku si pfiivazovali k paÏi a druhou kolem hlavy, aby jim
krabiãka sahala pfies ãelo. Jeden z tûchto svitkÛ také vkládali
do malé nádobky naz˘vané „mezuzot“ a tu pfiibíjeli na pravou
vefiej sv˘ch domÛ. 

Studium písem

KfiíÏov˘ odkaz

Vedle Deuteronomia 6:4–5 (·ema) napi‰te odkaz na Matou‰e
22:35–38. Pfieãtûte si ver‰e v Matou‰ovi a struãnû si zapi‰te to,
co JeÏí‰ fiekl o ·ema. 

Jak to mÛÏete mít na pamûti? 

1. Vypi‰te si, co fiekl MojÏí‰ v Deuteronomiu 6:7–9 lidem, Ïe
mají dûlat, aby mûli lépe na pamûti pfiikázání ve ver‰ích 4–5
a dodrÏovali je. 

2. Zapi‰te si, co mÛÏete dûlat vy, abyste mûli toto pfiikázání lépe
na pamûti. Vyberte si alespoÀ jednu my‰lenku, kterou jste
vymysleli, a uveìte ji do praxe. 

Napi‰te otázku

Napi‰te nûjakou dÛleÏitou smysluplnou otázku, na kterou lze
odpovûdût Deuteronomiem 6:24. 

C

B

A

MezuzotModlitební
fiemínek

Lidé v zemi Kanán byli nesmírnû zlovolní. KvÛli jejich
zlovolnosti Pán pfiikázal IzraelitÛm, aby je úplnû vyhladili.
Deuteronomium 7 zaznamenává, Ïe MojÏí‰ vysvûtlil velmi
dÛleÏit˘ dÛvod, proã se mají Izraelité tímto pfiikázáním fiídit,
a jak jim Pán v tak nároãném úkolu poÏehná. 

Studium písem

Co byste fiekli? 

Pfiítel vás prosí o radu, zda si má vzít nûkoho, kdo není ãlenem
Církve. Zapi‰te si, jak byste pouÏili Deuteronomium 7:1–6, aby-
ste svému pfiíteli poradili. 

KdyÏ byl star‰í Spencer W. Kimball ãlenem Kvora dvanácti
apo‰tolÛ, fiekl: „KdyÏ ve slovníku hledáte nejdÛleÏitûj‰í slovo,
víte, které to je? Mohlo by to b˘t ,pamatovat‘. ProtoÏe vy
v‰ichni jste uzavfieli smlouvy… na‰í nejvût‰í potfiebou je
pamatovat si.“ (Circles of Exaltation [address to religious
educators, 28 June 1968], 8.) Deuteronomium 8 líãí, co
MojÏí‰ fiekl lidu Izraele o vûcech, které musejí mít na pamûti,
a proã tomu tak je. Také jim fiekl, co by se stalo, kdyby na nû
zapomnûli. 

Porozumûní písmÛm
Deuteronomium 8

Deuteronomium 8:2 - Nûkteré úãely ãtyfiicetiletého
putování v pustinû
Porovnejte Deuteronomium 8:2 s Abrahamem 3:24–25, kde Pán
vysvûtlil jeden úãel pozemského Ïivota. Putování Izraele v pustinû
bylo pfiedobrazem neboli symbolem na‰eho smrtelného Ïivota. 

Cviãí (v. 5) – Napravuje a
ukázÀuje

Deuteronomium 8

Pamatujte! 

A

Deuteronomium 7

Uzavírejte sÀatky ve smlouvû
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Studium písem

Co je poselstvím? 

Urãete hlavní my‰lenky MojÏí‰ova poselství v Deuteronomiu 8
tak, Ïe se podíváte na níÏe uvedenou skupinu ver‰Û a z kaÏdé
skupiny vyberete jedno klíãové slovo, které podle vás identifikuje
nejdÛleÏitûj‰í my‰lenku z této skupiny. Struãnû vysvûtlete, proã
jste vybrali právû toto slovo. Do se‰itu si nakreslete tuto tabulku,
aby vám pomohla zorganizovat pfiíslu‰né informace. 

Jedním z prvofiad˘ch dÛvodÛ, proã pfiedchozí pokolení
IzraelitÛ odmítlo vstoupit do zaslíbené zemû, byl ten dÛvod,
Ïe se báli lidu, kter˘ tam jiÏ Ïil. Deuteronomium 9–10
uvádí, Ïe MojÏí‰ ujistil Izraelity, Ïe Pán jim bude pomáhat
vyhladit Kananejské a vstoupit do zaslíbené zemû. MojÏí‰
v‰ak Izraelity varoval, aby v nich pomoc, kterou obdrÏí,
nevyvolala p˘chu. 

Porozumûní písmÛm
Deuteronomium 10:12–22

Deuteronomium 9:3–6 – Proã Izraelité dokázali
vyhnat Kananejské ze zemû? 
Viz 1. Nefi 17:32–38. 

Nepfiijímá osoby (v. 17) –
Jedná s kaÏd˘m podle stej-
n˘ch zásad

Nebéfie darÛ (v. 17) –
Nepfiijímá úplatky

PfiídrÏeti se (v. 20) – B˘t tûsnû
spojen

Deuteronomium 9–10

Pán vám bude pomáhat

VysvûtleníKlíãové slovoVer‰e

1

2

3

4–6

7–10

11–17

18–19

20

A

Studium písem

Co Pán poÏaduje? 

1. Co Pán fiekl, Ïe poÏaduje od Izraele, a proã? (Viz
Deuteronomium 10:12–22.) 

2. Vypi‰te si, co se dozvídáte o Bohu v tûchto ver‰ích a co vám
pomáhá, Ïe chcete dûlat to, co poÏaduje. 

Pád a usmífiení zachovaly svobodu jednání celého lidstva
(viz 2. Nefi 2:25–27). Svoboda jednání je velk˘m poÏehnáním,
jsou s ní ale spojena rizika, protoÏe vyÏaduje, Ïe musíme
pfiijmout dÛsledky sv˘ch rozhodnutí a nést za nû zodpovûd-
nost. Deuteronomium 11 fiíká, Ïe MojÏí‰ postavil pfied Izrael
„poÏehnání i zlofieãení“ (v. 26). Jin˘mi slovy, MojÏí‰ fiekl
dûtem Izraele, Ïe obdrÏí poÏehnání nebo zlofieãení podle toho,
jak se rozhodnou Ïít v zaslíbené zemi. V˘sledek byl na nich. 

V Deuteronomiu 12–13 MojÏí‰ varuje Izraelity pfied uctí-
váním fale‰n˘ch bohÛ. Lidé smlouvy se mûli odli‰ovat od
v‰ech ostatních národÛ a mûli se nejenom vyvarovat fale‰-
n˘ch praktik, ale i zdánlivé úãasti v nich. V kapitole 12
MojÏí‰ IzraelitÛm fiekl, aby se vyh˘bali místÛm, kde byli
uctíváni fale‰ní bohové, a varoval je pfied napodobováním
praktik fale‰n˘ch náboÏenství. V kapitole 13 MojÏí‰ Izraelity
varoval pfied lidmi, ktefií se úãastní uctívání fale‰n˘ch bohÛ
nebo ktefií by k nûmu mohli svádût. 

Deuteronomium 14–17

Praktiky BoÏího lidu

Deuteronomium 12–13

Varujte se zl˘ch praktik

Deuteronomium 11

PoÏehnání nebo zlofieãení –
vy rozhodujete

A
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Deuteronomium 14–17 obsahuje pfiipomínky Pánov˘ch pfied-
chozích pfiikázání. Kapitola 14 obsahuje zákony t˘kající se
jídla (viz také Leviticus 11). Kapitola 15 obsahuje pfiikázání
t˘kající se odpu‰tûní dluhÛ a propu‰tûní otrokÛ kaÏdého sed-
mého roku (viz Leviticus 25). Kapitola 16 zaznamenává
Pánovu pfiipomínku Izraeli o v˘znamu úãasti pfii hlavních
slavnostech: pfiesnice, letnice (slavnost t˘dnÛ [téhodnÛ])
a slavnost stánkÛ. Pfiikázání t˘kající se tûchto slavností
byla dána dfiíve v Exodu 12, 23; Leviticu 23 a Numeri 28.
Kapitola 17 obsahuje pokyny pro urãité obûtní praktiky, pro
zacházení s tûmi, ktefií uctívají fale‰né bohy, a pro souzení
druh˘ch. Kapitola 17 také uvádí pokyny pro budoucí Izraelity,
kdyby se nûkdy rozhodli mít krále. V‰echny pokyny, které Pán
uvedl v tûchto kapitolách, mûly pomoci oddûlit Izrael od svût-
sk˘ch praktik. 

Kananej‰tí mûli mnoho povûr. Takové povûry jsou pro lidi
ãasto pfiitaÏlivé, protoÏe tyto praktiky zfiídkakdy vyÏadují
nûjaké mûfiítko jednání a ãasto slibují v˘sledky, jako je svût-
sk˘ úspûch nebo uzdravení prostfiednictvím „kouzel“ bez
jakéhokoli úsilí ze strany jednotlivce. Deuteronomium 18
ukazuje, jak MojÏí‰ varoval Izraelity, aby Ïádnou z tûchto
praktik nenásledovali. MojÏí‰ je také pouãil, Ïe prav˘m
zdrojem vedení je prav˘ a Ïiv˘ BÛh, kter˘ hovofií skrze své
proroky – nikoli skrze nûjakou modlu nebo provozovatele
magick˘ch nebo mystick˘ch umûní. ¤ekl lidem, jak mohou
pravého proroka poznat. 

Deuteronomium 19–25 obsahuje konkrétní zákony a pfiiká-
zání t˘kající se mnoha rÛzn˘ch oblastí kaÏdodenního Ïivota,
vãetnû obdûlávání pÛdy, rodinn˘ch vztahÛ, váleãn˘ch zále-
Ïitostí, náboÏenské ãistoty a provozování obchodu. Nûkteré
z tûchto zákonÛ mohou znít zvlá‰tnû, ale kaÏd˘ je zaloÏen
na nûkteré zásadû, kterou Pán chtûl, aby si Izrael pamatoval.
Udûlením tûchto pravidel a pfiikázání Pán poskytl trvalé,
nûkdy kaÏdodenní, pfiipomínky zásad, kter˘m chtûl, aby se
Izraelité nauãili. Napfiíklad v Deuteronomiu 22:9 Pán
IzraelitÛm fiekl, aby neosévali pole dvûma rÛzn˘mi druhy
semen. Zasévání semen bylo dÛleÏitou souãástí Ïivota, a
kdykoli seli, pfiipomínali si, Ïe jako Izraelité nemûli mísit své

Deuteronomium 19–25

Konkrétní zákony
pro vyvolen˘ lid

Deuteronomium 18

Praví a fale‰ní proroci

símû s jin˘m, neboli jin˘mi slovy, nemûli uzavírat sÀatky
mimo smlouvu. U nûkter˘ch zákonÛ v Deuteronomiu 19–25
je obtíÏnûj‰í najít zásady, které za tûmito zákony stojí, ale
ãteme-li tyto kapitoly a hledáme-li zásady, které je moÏné
z kaÏdé konkrétní praktiky odvodit, mÛÏeme zjistit, Ïe tyto
zákony nejsou vÛbec divné – zejména pro lid „pomal˘ k tomu,
aby se rozpomenul na Pána Boha svého“ (Mosiá‰ 13:29). 

Má Pán nûjak˘ prospûch z toho, kdyÏ platíme desátek? Proã
po nás Ïádá, abychom ho platili? Co placení desátku ãiní pro
nás? Co si myslíte, jak˘ je rozdíl mezi lidmi, ktefií desátek
platí ochotnû, a lidmi, ktefií ho platí váhavû? Pfiem˘‰lejte o
tûchto otázkách pfii ãetbû toho, co MojÏí‰ uãil dûti Izraele
v Deuteronomiu 26. 

Porozumûní písmÛm
Deuteronomium 26

Studium písem

Udûlejte si seznam

Z Deuteronomia 26 si vypi‰te, co MojÏí‰ fiekl, Ïe Pán uãinil pro
Izrael. 

Napi‰te krátk˘ dûkovn˘ dopis

UvaÏujte o v‰em, co pro vás Pán uãinil. Potfiebujete-li pomoci
s pfiem˘‰lením o nûkter˘ch z jeho poÏehnání, pfieãtûte si Mosiá‰e
2:21–25. Napi‰te, jak mÛÏeme projevit svou vdûãnost Pánu za
to, jak nám poÏehnal. 

V Leviticu 26 Pán pfied Izrael postavil poÏehnání, která
obdrÏí, kdyÏ budou zachovávat jeho pfiikázání, a tresty,
které obdrÏí, kdyÏ budou neposlu‰ní. Deuteronomium
27–28 vypráví, jak MojÏí‰ hovofiil k IzraelitÛm o stejn˘ch
poÏehnáních a pfiikázáních, protoÏe oni byli v dobû událostí 

Deuteronomium 27–28

PoÏehnání a zlofieãení

B

A

Vyznávám (v. 3) – Prohla‰uji

Deuteronomium 26

Ná‰ dluh vÛãi Bohu
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v Leviticu 26 dûtmi.
Tentokrát v‰ak MojÏí‰
uvedl podrobnûj‰í poky-
ny a pouÏil „názornou
ukázku“. Názorná
ukázka zaãala pfiíkazem
jít ke dvûma horám
v zemi Kanán, k hofie
Hébal a hofie Garizim,
které byly velmi blízko
sebe. ·esti kmenÛm

byla pfiidûlena jedna hora, kde jim bylo fieãeno, aby hlásaly
zaslíbená poÏehnání, zatímco dal‰ích ‰est kmenÛ stálo na
druhé hofie a odpovídalo hlásáním zlofieãení. Tato událost
mûla dûtem Izraele pomoci, aby mûly na pamûti, Ïe mají
v˘sadu skrze poslu‰nost volit si svou budoucnost. 

Pfii ãetbû Deuteronomia 28 pfiem˘‰lejte o tomto prohlá‰ení
presidenta Josepha Fieldinga Smitha, které pronesl, kdyÏ byl
presidentem Kvora dvanácti apo‰tolÛ: 

„Toto jsou sliby, které dal Pán lidem Izraele v dávné dobû,
pokud budou dbát na Jeho slova a pokud budou poslu‰ni
Jeho zákonÛ. 

Nyní vám chci bez váhání fiíci… Ïe slova [v Deuteronomiu
28:1–13] platí stejnû pro vás, jako platila pro dûti Izraele.
Vy jste novodob˘ Izrael a oni byli dávn˘m Izraelem. Tent˘Ï
BÛh, kter˘ hovofiil skrze svého sluÏebníka MojÏí‰e, hovofií
dnes skrze svého sluÏebníka [proroka]. Poslu‰nost zákonÛ
BoÏích pfiinese stejné v˘sledky dnes, jaké pfiinesla v dávné
dobû.“ (Conference Report, Oct. 1899, 45.) 

Porozumûní písmÛm
Deuteronomium 28

Studium písem
Pfii studiu Deuteronomia 28 proveìte alespoÀ dvû z níÏe
uveden˘ch ãinností (A–D). 

Jak to platí dnes? 

Deuteronomium 28:1–13 vypráví o poÏehnáních, která Izrael
obdrÏí, bude-li vûrn˘. Povûzte, co podle vás znamenají jednotlivá
poÏehnání pro lidi dnes, a zaznamenejte si je do se‰itu do tabulky
podobné té, která je uvedena níÏe. 

A

Plod Ïivota tvého (v. 4, 11, 18,
53) – Dûti

Plod dobytka tvého (v. 4, 11)
– Potomci tv˘ch krav

Zkormoucení (v. 20) –
Zmatek a zklamání

Bída (v. 20) – Pokárání, spílání

Morní bolesti (v. 21) –
Epidemie, nemoci

Souchotiny (v. 22) – Nemoc

Pálivost (v. 22) – Otok

Makati (v. 29) – Opatrnû krá-
ãet a rukama ohmatávat vûci
pfied sebou, protoÏe nevidíte

Zasnoubí‰ sobû (v. 30) –
Uzavfie‰ dohodu o sÀatku

Pfiísloví i v rozprávku (v. 37)
– Vûc, na niÏ lidé hledí spatra
a dûlají si z ní legraci

Nestydat˘ (v. 50) – Jsoucí bez
studu, nestoudn˘, necudn˘,
nemravn˘, neslu‰n˘, hanebn˘

Oblehne (v. 52) – Zaútoãí

Trvánlivé (v. 59) – Trvalé

Které poÏehnání byste chtûli? 

Z v˘‰e uvedeného seznamu poÏehnání napi‰te jedno, které
byste rádi obdrÏeli, a vysvûtlete proã. 

UvaÏujte o zlofieãeních

Deuteronomium 28:15–68 obsahuje velmi dlouh˘ oddíl zlofieãení.
AÏ je budete ãíst, vyberte dvû, která jste vidûli, Ïe se stala lidem,
ktefií neposlouchají BoÏí pfiikázání, a napi‰te o nich. Va‰e pfiíklady
se mohou t˘kat lidí, které znáte nebo o kter˘ch víte, nebo z písem.
Lidi, které znáte, nemusíte identifikovat. 

Volitelná ãinnost

KdyÏ nás BÛh miluje, proã musíme trpût, neãiníme-li pokání?
(Viz NaS 19:17.) Tyto ver‰e vám mohou pomoci odpovûdût na
tuto otázku: Alma 39:7; 42:16–24; Helaman 12:2–3; Nauka a
smlouvy 90:36; 95:1–2. 

Deuteronomium 29–30 obsahuje závûr MojÏí‰ova proslovu
k IzraelitÛm. Pokraãoval, aby vysvûtlil poÏehnání, která
pfiinese poslu‰nost, a zlofieãení, která pfiinese neposlu‰nost.
Deuteronomium 30 uvádí, co by Pán uãinil pro Izraelity,
kdyby od nûho odpadli a potom ãinili pokání, a co by museli
uãinit, kdyby touÏili b˘t pro nûj opût vítan˘mi. Z této kapi-
toly se dozvídáme, Ïe Pán je velmi milosrdn˘ a má se sv˘mi
dûtmi velkou trpûlivost. 

Studium písem

Udûlejte si tabulku

Deuteronomium 30:1–10 obsahuje Pánovu radu IzraelitÛm o tom,
co mají dûlat, kdyÏ na nû pfiijdou zlofieãení, o kter˘ch se hovofiilo

A

Deuteronomium 29–30

NavraÈte se k Pánu

D

C

B

Jak tato zásada
platí dnesPoÏehnání

Vyv˘‰í nad v‰echny národy

PoÏehnan˘ v mûstû i na poli

PoÏehnan˘ v plodu tûla, úrodû, zvífiatech

PoÏehnan˘ v ko‰i i díÏi

PoÏehnan˘ ve vycházení i vcházení

OchraÀován pfied nepfiáteli

PoÏehnán ve ve‰kerém podnikání

Bude zaloÏen jako svat˘ lid

Naz˘ván jménem Pánû

Pán otevfie poklad svÛj v˘born˘

Ustanoven hlavou, nikoli ocasem

Ver‰

1

3

4

5

6

7

8

9

10

12

13
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v Deuteronomiu 28. Pov‰imnûte si, Ïe tam je nûkolik vûcí, o nichÏ
Pán fiekl, Ïe je musejí udûlat lidé, a nûkolik slibÛ toho, co udûlá
Pán. 

Na stránku v se‰itû si nakreslete
dva sloupeãky. Jeden sloupec nade-
pi‰te „KdyÏ“ a druh˘ „Tehdy“. Pod
„KdyÏ“ vypi‰te to, co Pán fiekl
IzraelitÛm, Ïe musejí ve svém zlo-
fieãeném stavu dûlat (viz v. 1–2, 6, 8,
10). Do sloupce „Tehdy“ si vypi‰te,
co Pán slíbil, Ïe pro Izraelity udûlá
(viz v. 3–7, 9). 

Uplatnûte tato uãení

Které ver‰e z Deuteronomia 30 byste pouÏili, abyste pomohli
nûkomu, kdo zhfie‰il a zbloudil od Církve? Vysvûtlete, jak byste
tyto ver‰e pouÏili. 

Porozumûní písmÛm
Deuteronomium 32

Studium písem

Najdûte název písnû

Deuteronomium 32 se naz˘vá „MojÏí‰ova píseÀ“. Pfii proãítání
této kapitoly hledejte v˘razy, které by podle vás byly dobr˘m
názvem písnû. Zapi‰te si alespoÀ ãtyfii názvy. 

Jak vám hudba pomáhá zÛstat spravedliv˘mi?

1. Proã podle vás Pán ze v‰eho, co mohl IzraelitÛm dát, jim
dal píseÀ, aby jim pomáhala mít ho na pamûti a byla pro nû
svûdectvím? 

B

A

Meze (v. 8) – Hranice

Popudil se (v. 19) – Pocítil sil-
nou nelibost

Marnosti (v. 21) – Sobecké
skutky

Jedovatí (v. 32) – Hoficí

Pomsta (vv. 35, 41, 43) – Soud

Daremné (v. 47) – Nûco, co
má malou hodnotu

Poté, co MojÏí‰ uãil toto nové pokolení IzraelitÛ BoÏím zák-
onÛm a dÛsledkÛm poslu‰nosti a neposlu‰nosti tûchto zák-
onÛ, byl pfiipraven je opustit. Av‰ak pfiedtím, neÏ ode‰el,
povzbudil je i jejich nového vÛdce Jozua, aby nade v‰e milo-
vali Boha a byli ho poslu‰ni. V této dobû Pán MojÏí‰ovi zje-
vil píseÀ, kterou mûl nauãit Izraelity (viz Deuteronomium
32:1–43). PíseÀ jim bude pomáhat mít na pamûti Pána a
pfiikázání, kter˘m je MojÏí‰ uãil. 

Deuteronomium 31–32

MojÏí‰ova píseÀ

B

TehdyKdyÏ

2. Do se‰itu si napi‰te slova nûkteré náboÏenské písnû na‰í Církve
nebo slova jiné písnû, která vám pomáhá chtít dodrÏovat pfii-
kázání a mít Pána na pamûti. Neznáte-li slova nazpamûÈ,
snaÏte se je tento t˘den nauãit, abyste si v ãase potfieby mohli
píseÀ zazpívat. 

Volitelná ãinnost

1. Pov‰imnûte si, kolikrát je v MojÏí‰ovû písni pouÏito slovo
skála. Co je podle 1. Korintsk˘m 10:1–4 touto skálou? 

2. Vypi‰te si, co tato píseÀ fiíká o Skále. 

Podobnû jako to udûlal Jákob (Izrael) v Genesis 48–49,
poÏehnal i MojÏí‰ pfied sv˘m odchodem kaÏd˘ kmen Izraele.
Obzvlá‰tû zajímavé je poÏehnání pro símû Jozefa (Efraima
a Manassesa)(viz Deuteronomium 33:13–17). PoÏehnání
Jozefov˘ch kmenÛ mluví o jejich budoucí prosperitû a o jejich
úloze pfii shromaÏìování (trkání) zbytku BoÏích dûtí „aÏ do
konãin zemû“ (v. 17). V rámci rozpt˘lení Izraele byly dûti
Jozefa rozpt˘leny do v‰ech ãástí zemû. V na‰í dobû se shro-
maÏìují zpût do Církve JeÏí‰e Krista a tak naplÀují toto
MojÏí‰ovo prorocké poÏehnání. 

Nyní jste probrali více neÏ dvû stû stran Bible, které napsal
prorok MojÏí‰, coÏ je více, neÏ kolik napsal kter˘koli jin˘
prorok Starého zákona. Deuteronomium 34 fiíká, Ïe MojÏí‰
zemfiel, av‰ak jak bylo uvedeno dfiíve (viz str. 68), Alma
45:19 nás uãí, Ïe MojÏí‰ nezemfiel, ale byl pfienesen. 

Studium písem

Napi‰te Ïivotopisn˘ nástin

KdyÏ zemfiou slavní lidé, noviny obvykle pfiinesou struãn˘ pfie-
hled neboli „nástin“ jejich Ïivota, kter˘ shrnuje to, co se v jejich
Ïivotû pfiihodilo, a zdÛrazÀuje jejich pozoruhodné úspûchy.
Kdybyste byli novináfiem v MojÏí‰ovû dobû, co byste zahrnuli
do nástinu MojÏí‰ova Ïivota? Uveìte to, co na vás pfii studiu
MojÏí‰ova Ïivota a uãení silnû zapÛsobilo. 

A

Deuteronomium 34

Rozlouãení s MojÏí‰em

Deuteronomium 33

PoÏehnání pro kaÏd˘ kmen

C
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Naplnûní smlouvy
Kniha Jozue se jmenuje po Jozuovi, své hlavní postavû. Pojednává
o tom, jak BÛh splnil svou smlouvu dát dûtem Izraele jejich
zaslíbenou zemi Kanán. 

V hebrej‰tinû „Jozue“ znamená „Pán zachraÀuje“ nebo „Pán dává
vítûzství“. ¤ecká podoba tohoto jména pfieloÏená do angliãtiny
je „JeÏí‰“. Toto jméno obsahuje zajímavou symboliku, protoÏe
Kniha Jozue je záznam o tom, jak Jozue vedl dûti Izraele do jejich
zaslíbené zemû, a JeÏí‰ Kristus nás vede do „zaslíbené zemû“
vûãného Ïivota. 

Kniha válek
Kniha Jozue uvádí mnoho záznamÛ o tom, jak dûti Izraele napl-
Àovaly sliby Pánû tím, Ïe poráÏely své nepfiátele ve válce. MÛÏeme
se divit, jak BÛh mÛÏe fiíci lidem „Nezabije‰“, a potom t˘mÏ
lidem fiekne, aby pobili v‰echny obyvatele urãit˘ch mûst. Aãkoli
zcela neznáme BoÏí úmysl v tûchto záleÏitostech, víme toto: 

1. Události v Knize Jozue se staly v dobû, kdy národy bojova-
ly ve jménu svého boha. KdyÏ Izraelité triumfovali nad
Kananejsk˘mi mocí Pánû, jejich vítûzství bylo svûdectvím,
Ïe Pán je prav˘m a Ïiv˘m Bohem. Pov‰imnete si, Ïe témûfi
kaÏd˘ záznam v knihách Jozue a SoudcÛ ukazuje, Ïe Izraelité
vítûzili v bitvách nûjak˘m zázraãn˘m zpÛsobem, coÏ jim i
jejich nepfiátelÛm pomáhalo poznat, Ïe v bitvách zvítûzil
BÛh, nikoli nûjak˘ ãlovûk nebo strategie. Kromû toho Pán
Izraeli nedovolil, aby zbohatl ukofiistûním zboÏí lidí, které
porazili (jak se doãtete v Jozuovi 7). 

Pán IzraelitÛm ãasto pfiipomínal, Ïe zemû patfií jemu, ale dal ji
jim, aby ji pouÏívali jako jeho lid. Zniãení zlovoln˘ch a mod-
láfisk˘ch národÛ Kanánu je ponauãením pro v‰echny lidi, Ïe
toto je jeden ze zpÛsobÛ, jak˘m BÛh mÛÏe potrestat zlovolné,
a to nám pfiipomíná veliké zniãení zlovoln˘ch, ke kterému
dojde v dobû soudu. 

2. Prorok Nefi uãil, Ïe Pán „neãiní niãeho, kromû toho, co je
pro dobro svûta“ (2. Nefi 26:24). Prorok Ezechiel zaznamenal,
Ïe Pána netû‰í smrt zlovoln˘ch (viz Ezechiel 18:32; 33:11).
A tak kdyÏ Pán IzraelitÛm pfiikázal, aby vyhnali nebo pobili
Kananejské, udûlal to, co bylo pro v‰echny zúãastnûné, na
základû jejich situace, nejlep‰í. 

3. Zlovolnost Kananejsk˘ch dosáhla plnosti (viz Leviticus 18:3,
24–25; Deuteronomium 18:10–12; 1. Nefi 17:32–35). Tato plnost
znamená, Ïe chtûli zabíjet proroky a Svaté (viz 2. Nefi 26:3).
Aãkoli se od Svat˘ch za v‰ech dob oãekává, Ïe budou Ïít jinak
neÏ svût kolem nich, v tomto pfiípadû by pro Izraelity bylo
velmi obtíÏné Ïít spravedliv˘m Ïivotem, kter˘ od nich poÏa-
doval Pán, kdyby byli bok po boku s mimofiádnou zlovolností
Kananejsk˘ch. KdyÏ je zlovolnost spoleãnosti tak veliká, Ïe
nastávající pokolení nemá pfiíleÏitost rozhodnout se Ïít spra-
vedlivû, potom BÛh spoleãnost pro dobro budoucích pokolení
milosrdnû odstraní ze zemû. To jsme poznali z pfiíbûhu o
Noémovi a potopû. 

4. BoÏí cesty nejsou cestami na‰imi (viz Izaiá‰ 55:8–9). KdyÏ
vezmeme v úvahu, Ïe jeho dílem je „uskuteãniti nesmrtelnost
a vûãn˘ Ïivot ãlovûka“ (MojÏí‰ 1:39) a Ïe je Stvofiitelem a má
moc nad sv˘m stvofiením, vãetnû schopnosti je zachránit,
potom mÛÏeme mít víru, Ïe BoÏí jednání pomáhá naplnit jeho
dílo. ProtoÏe je na‰e chápání omezené, nedokáÏeme vidût vûci
z BoÏího pohledu. 

Pfiipravte se ke studiu Knihy Jozue
Jedním z prvních námûtÛ Knihy Jozue je pfiísné následování
Pánov˘ch pokynÛ. KdyÏ byla izraelská vojska poslu‰ná, mûla
úspûch. KdyÏ poslu‰ná nebyla, nedafiilo se jim. DÛsledky poslu‰-
nosti pomáhaly IzraelitÛm uvûdomit si, Ïe vítûzství se jim dostá-
vá díky Pánovû pomoci. 

Knihu Jozue lze rozdûlit do tfií hlavních ãástí: 

• Dobytí Kanánu

• Jak Jozue rozdûlil zemi

• Jozuovy závûreãné pokyny a svûdectví

UvaÏujte o tom, jakou asi musel Jozue pociÈovat neschopnost
a pokoru, kdyÏ byl povolán vést dûti Izraele po MojÏí‰ovi –
jednom z nejvût‰ích prorokÛ v historii. Pfii ãetbû Jozue 1
hledejte, co Pán fiekl Jozuovi, aby ho v jeho novém povolání
povzbudil. Pfiem˘‰lejte o tom, jak byste mohli tuto radu
pouÏít na povolání, která Pán dává vám, a ve sv˘ch Ïivot-
ních zku‰enostech. 

Porozumûní písmÛm
Jozue 1

Studium písem
Pfii studiu Jozue 1 proveìte dvû z níÏe uveden˘ch ãinností (A–C). 

Buì siln˘ a odváÏn˘

1. Najdûte ver‰e, v nichÏ Pán fiekl Jozuovi, aby byl siln˘ a mûl
odvahu. MÛÏete si je ve sv˘ch písmech zv˘raznit. 

2. Napi‰te si nûco o tom, jak mÛÏete b˘t silní a odváÏní. 

Mistrovství v písmu: Je dÛleÏité spoléhat
se na písma

Do se‰itu si nakreslete plakát, kter˘ by podle vás co nejlépe
pfiedstavoval poselství ver‰e Jozue 1:8. Ujistûte se, Ïe vá‰ plakát
obsahuje to, co máme dûlat s písmy (kniha zákona), a jaká
poÏehnání nám jsou zaslíbena, kdyÏ tak ãiníme. 

B

A

Neostojí pfied tebou (v. 5) –
NepfiemÛÏe tû, neporazí tû
nebo nenahradí

NeodejdeÈ od úst tv˘ch (v. 8)
– Bude‰ mít vÏdy na mysli

S této strany (v. 14–15) – Na
v˘chod od

Jdûte vojensky zpofiádaní
pfied bratfiími sv˘mi, ktefií-
koli jste muÏi silní (v. 14) –
NechÈ silní vojáci se sv˘mi
zbranûmi pochodují pfied
lidmi. 

Rovnû (v. 17) – Právû tak

Jozue 1

„PosilniÏ se a zmuÏile se mûj“ 

Kniha Jozue
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Jak byste se cítili?

1. Jak dÛleÏité je pro proroka, aby ho jeho lid podporoval? 

2. Kdybyste si mohli krátce pohovofiit s dne‰ním prorokem
Církve, co byste fiekli o tom, jak se ho snaÏíte podporovat? 

Alma uãil, Ïe mít víru zname-
ná vloÏit svou dÛvûru v Boha
(viz Alma 36:3). Pfii ãetbû
Jozue 2 hledejte, jak˘mi zpÛs-
oby lidé v této kapitole proje-
vují svou víru. 

Porozumûní písmÛm
Jozue 2

Jozue 2:1 – Proã vyzvûdaãi zÛstali v domû
nevûstky? 
KdyÏ ãteme v Bibli nûco, co zdánlivû nedává smysl, musíme mít
na pamûti, co víme o Pánu a o jeho uãení. Napfiíklad nás poÏádal,
abychom byli cudní a vyvarovali se situací a lidí, ktefií by nás
podnûcovali k necudnosti. KdyÏ známe tento fakt, mÛÏeme si
b˘t jisti, Ïe „nevûstka“ znamená nûco jiného, neÏ co si obvykle
myslíme, nebo Ïe tato nevûstka ãinila pokání. To, co se stalo
v tomto pfiíbûhu, nás vede k pfiesvûdãení, Ïe byla dobrou Ïenou,
která mûla víru v Boha. Mûli bychom rovnûÏ vzít v úvahu situaci
vyzvûdaãÛ. Lidé by si s men‰í pravdûpodobností v‰imli cizincÛ
pfieb˘vajících v domû nevûstky, neÏ kdyby pfieb˘vali nûkde jinde.

Studium písem
Pfii studiu Jozua 1 proveìte ãinnost A nebo B. 

Nevûstka (v. 1) – Prostitutka

Pazdefií (v. 6) – Dlouhé svazky

Cestou Jordánskou aÏ k
brodÛm (v. 7) – Na místa,
kde bylo moÏné pfiekroãit
fieku Jordán

Pfiipadl na nás strach vá‰
(v. 9) – Bojíme se vás

DÛm (v. 12) – Rodina

Znamení (v. 12) – Znamení,
Ïe dodrÏíte své slovo

Du‰e na‰e za vás (v. 14) –
Zachránili jste nám Ïivot a my
na oplátku zachráníme vá‰. 

Krev jeho bude na hlavu
jeho (v. 19) – Bude zodpovûd-
n˘ za svou vlastní smrt. 

Krev jeho na hlavy na‰e pfii-
padni (v. 19) – Budeme zod-
povûdní za jeho smrt. 

Prosti od (v. 20) – Osvobo-
zeni od

Dálo (v. 23) – Dûlo

Jozue 2

Vyzvûdaãi v Jerichu

C Raab dobrá

Po pfieãtení Jozua 2, ÎidÛm 11:30–31 a Jakuba 2:24–25 si pfied-
stavte, Ïe jste jeden z vyzvûdaãÛ, a napi‰te vysvûtlení uvádûjící
dÛkaz toho, Ïe Raab projevila víru, a vysvûtlující, proã ji podle
vás mají Izraelité zachránit, aÏ dobudou Jericho. 

âerven˘ provázek

Co by podle va‰eho názoru mohl pfiedstavovat ãerven˘ prová-
zek? Co uãinili Izraelité, kdyÏ byli v Egyptû, co se podobalo
tomuto ãervenému provázku? (Viz Exodus 12:7, 13.) 

Co vám pomáhá mít víru a dÛvûru v na‰e Ïijící proroky a
apo‰toly? Proã je dÛleÏité mít v nû víru a dÛvûru? Jozue
3–4 zaznamenává, co Pán uãinil, aby dosvûdãil tûm, ktefií
touÏili vûdût, Ïe je s Jozuem, stejnû jako byl s MojÏí‰em. 

Porozumûní písmÛm
Jozue 3

Studium písem
Pfii studiu Jozua 3–4 proveìte dvû z níÏe uveden˘ch ãinností
(A–C). 

Napi‰te si zápis do deníku

Pfiedstavte si, Ïe sledujete Levíty nesoucí truhlu. Napi‰te si
zápis do deníku pro den popsan˘ v Jozuovi 3–4. Uveìte své
pocity k Jozuovi jako proroku BoÏímu. 

A

Zvelebovati (v. 7) – âiniti
velik˘m

ZÛstanou v jedné hromadû
(v. 13; viz také v. 16) – Vody

na horním toku se zastaví a
nav˘‰í, otevfie se místo, aby
vojska Izraele pfiekroãila fieku
Jordán. 

Jozue 3–4

Pfiekroãení fieky Jordán

B

A
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Jak se to dûje dnes?

Jak˘mi zpÛsoby nám Pán dnes pomáhá získat uji‰tûní, Ïe presi-
dent Církve je prorok BoÏí? 

Pomník

V Jozuovi 4 Pán pfiikázal Jozuovi postavit z kamenÛ pomník.
Do se‰itu si napi‰te, jak by podle vás mohl znít nápis na pamûtní
desce umístûné na pomníku.

Jozue 5 zaznamenává nûkteré události, ke kter˘m do‰lo, kdyÏ
byla v˘prava Izraele v zaslíbené zemi na západním bfiehu
fieky Jordán. Izraelité projevovali svou oddanost Pánu a ten
jim ukázal, Ïe je stále s nimi, kdyÏ ãelili dal‰í v˘zvû – dobytí
zemû Kanán. 

Porozumûní písmÛm
Jozue 5:10–15

Studium písem

KníÏe vojska Hospodinova

1. Není jasné, kdo je „kníÏe vojska Hospodinova“ v Jozuovi
5:13–15, ale ver‰ 14 nám fiíká, Ïe „padl Jozue tváfií svou na
zem, a pokloniv se“. Jiní lidé v písmech reagovali stejnû jako
Jozue: Kornelius, kdyÏ se setkal s Petrem (viz Skutkové
10:25–26); Jan nav‰tíven˘ andûlem (viz Zjevení 19:10; 22:9) a
Nefiovi bratfii vÛãi Nefimu (viz 1. Nefi 17:55). Pfieãtûte si také
Exodus 3:1–6, kde MojÏí‰ spatfiil Pána. Jak se tyto události
podobají tomu, co se stalo Jozuovi a „kníÏeti“? Co nás mohou
tyto události nauãit o tom, kdo nav‰tívil Jozua? 

2. Co si myslíte, proã bylo pro Jozua dÛleÏité mít v této dobû
tento záÏitek? 

Volitelná ãinnost

Popi‰te nûjakou situaci, kdy vám Pán poskytl více síly, kdyÏ jste
ãelili nûjaké pfiekáÏce. 

B

A

PraÏma (v. 11) – PraÏené zrní

Jozue 5

Zvlá‰tní náv‰tûvník

C

B

V Jozuovi 2 se doãítáme o tom, jak dva Izraelité, ktefií
vyzvídali v Jerichu, byli ochránûni Raab a potom se vrátili
se svou zprávou k Jozuovi. Jozue 6 líãí, jak izraelské vojsko
dobylo mûsto a jak byla Raab zachránûna, tak jak jí vyzvû-
daãi slíbili. 

Porozumûní písmÛm
Jozue 6

Jozue 6 – Sedm
Pov‰imnûte si, kolikrát je v tomto pfiíbûhu pouÏito ãíslo sedm.
V hebrej‰tinû sedm (‰eva) znamená „cel˘, úpln˘ nebo dokonal˘“.
PouÏitím ãísla sedm Pán zdÛraznil, Ïe kdyÏ Izrael plnû dodrÏí
jeho pfiikázání a své smlouvy s ním, bude úspû‰n˘. 

Studium písem

Popi‰te bitvu o Jericho

Struãnû popi‰te bitvu o Jericho a nezapomeÀte uvést tato slova:
obklíãit, trouba, sedm, truhla a Raab. 

Jak se cítili? Co si mysleli?

Napi‰te nûco, co si podle vás pfii dob˘vání Jericha mysleli nebo
co pociÈovali tito jednotliví lidé: izraelsk˘ knûz s troubou, voják
ve vojsku, bratranec Raab a obãan Jericha. Jericho bylo prvním
mûstem, které izraelské vojsko po vstupu do Kanánu dobylo.
Co se podle vás mohly dûti Izraele nauãit z toho, jak zvítûzily

B

A

Pilnû (v. 1) – Tûsnû
Silní muÏi (v. 2) – Cviãení
vojáci nebo váleãníci

Proklaté (v. 17–18) – Zcela
zniãené Bohem

V prvorozeném svém (v. 26) –
Ztrátou svého prvorozeného
dítûte

V nejmen‰ím (v. 26) – Ztrátou
svého nejmlad‰ího syna

Jozue 6

Zdi se zfiítily
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v této bitvû? Jak jim to mohlo pomoci pfii jejich dal‰ím dob˘vání
zaslíbené zemû? 

K ãemu dochází, kdyÏ hfie‰íme a snaÏíme se to skr˘t? (Viz
NaS 121:37.) Aãkoli druzí lidé moÏná nevûdí, Ïe skr˘váme
své hfiíchy, kdo to ví? KdyÏ se snaÏíme své hfiíchy skr˘vat,
jak to ovlivÀuje ná‰ duchovní pokrok? Jozue 7 zaznamenává,
jak se dûti Izraele nauãily dÛleÏitému a pÛsobivému ponau-
ãení o dÛleÏitosti poslu‰nosti a toho, jak ovlivÀuje druhé,
a Ïe pfied Pánem nemÛÏeme svou neposlu‰nost skr˘t.

Porozumûní písmÛm
Jozue 7

Jozue 7:22–26 – Byla Achanova rodina zabita
spolu s ním? 
Ze záznamu v Jozuovi 7 není jasné, zda byla Achanova rodina
zabita spolu s ním nebo zda se po ní poÏadovalo, aby sledovala
jeho smrt a spálení prokletého lupu. Je v‰ak moÏné, Ïe byli zabiti,
zejména pokud pomáhali Achanovi skr˘vat vûci, které uloupil.
Celé v˘pravû bylo pfiikázáno, aby si z mûsta nebrala nic. 

Studium písem

Následky hfiíchu

1. Star‰í Dean L. Larsen fiekl: „Neexistuje nic takového jako sou-
krom˘ hfiích.“ (Conference Report, Apr. 1983, 49; nebo Ensign,
May 1983, 35.) Jak demonstruje pfiíbûh o Achanovi tuto pravdu?
Jak napfiíklad AchanÛv hfiích ovlivnil tfiicet ‰est IzraelitÛ a jejich
rodiny? Ve své odpovûdi uveìte, jak jeho hfiích ovlivnil celou
v˘pravu Izraele, vãetnû Jozua, a jak ovlivnil Achanovu rodinu. 

2. Pfiem˘‰lejte o novodobém pfiíkladu toho, jak zdánlivû „sou-
krom˘ hfiích“ nûjakého ãlovûka mÛÏe ovlivnit mnoho dal‰ích
lidí, a zapi‰te si to. 

A

Pfiestoupení (v. 1) – Hfiích

Vûc proklatá (v. 1, 11–13, 15) –
Vûc, kterou BÛh pfiikázal zniãit

PosvûÈ (v. 13) – UãiÀ ãist˘m a
svat˘m

To a toto (v. 20) – Tyto vûci

LoupeÏ (v. 21) – Materiální
vlastnictví zbylé po pobit˘ch
lidech

LotÛ (v. 21) – KusÛ

âehoÏ poÏádav (v. 21) – Chtûl
jsem je

Jozue 7

Dobytí mûsta Hai

Jozue 8 zaznamenává, jak Pán pfiikázal Jozuovi, aby se
vrátil a zniãil mûsto Hai poté, co vyfie‰il situaci zpÛsobenou
Achanov˘m hfiíchem. Jozue 8 také zaznamenává, jak Jozue
splnil pfiikázání dané v Deuteronomiu 27, aby nechal Izrael
pfiednést poÏehnání a zlofieãení, která na nû mohla pfiijít. 

V dobû, kterou popisuje Jozue 9, se povûst o Izraelitech ‰ífiila
po celé zemi. Gabaonit‰tí, jedna skupina lidí, se rozhodli
Izraelity oklamat a uzavfiít s nimi mírovou smlouvu. Izraelité,
aniÏ by se zeptali Pána na souhlas, smlouvu uzavfieli. KdyÏ
zjistili, Ïe je Gabaonit‰tí oklamali, zlobili se, ale pfiesto smlou-
vu ctili. Lidé pociÈovali, Ïe dodrÏování slibu je velmi dÛleÏité.
Událost se smlouvou Izraelity nauãila, Ïe je tfieba, aby se ve
svém jednání více radili s Pánem (viz také Alma 37:37). 

Zprávy o tom, co Izraelité ãinili v zemi, se i nadále ‰ífiily.
Jozue 10 popisuje, co se snaÏilo uãinit nûkolik rÛzn˘ch skupin
lidí, aby zastavily PánÛv lid. Doãítáme se také o tom, co
uãinil Pán, aby svému lidu pomohl pfiekonat jeho nepfiátele.
Pfii ãetbû pfiem˘‰lejte o tom, kdo jsou va‰i „nepfiátelé“, kdyÏ
se snaÏíte získat vûãn˘ Ïivot. Jak˘mi zpÛsoby mÛÏete násle-
dovat JozuÛv pfiíklad? Jak˘mi zpÛsoby mÛÏete porovnat to,
co Pán uãinil pro Jozua, s tím, co Pán mÛÏe udûlat pro vás?

Jozue 10

Slunce a mûsíc se zastavují

Jozue 9

Oklamáni Gabaonitsk˘mi

Jozue 8

Dobytí Hai
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Porozumûní písmÛm
Jozue 10

Studium písem

Mimofiádná pomoc od Pána

1. Jaké dva mimofiádné skutky Pán uãinil, aby IzraelitÛm pomohl
porazit jejich nepfiátele? 

2. Jakou pomoc máme dnes, abychom odolávali poku‰ení a zlo-
volnosti? (MÛÏete si pfieãíst 1. Nefiho 14:12–14, v tûchto ver‰ích
najdete urãité nápady.) 

Vztahujte písma na sebe

1. Pfieãtûte si Jozua 10:24–25 a porovnejte to, co jste se doãetli,
s tím, co Pán fiekl v 1. Korintsk˘m 15:21–26 a v Nauce a
smlouvách 76:58–62, 101–106; 103:5–8. Popi‰te, co Jozue fiekl,
Ïe mají udûlat velitelé, a jak je to symbolem toho, co pro svÛj
lid uãiní JeÏí‰. 

2. Jak se mÛÏeme pfiipravit na to, abychom byli hodni Pánovy
pomoci a ochrany? 

B

A

Jozuovy vojenské v˘boje

Sidon

Azor

Hermon

MeromAchzaf

Karmel

Gelboe
Tábor

Simron

Galgala
JerichoBetoron

Gázer
Gabaon

Jeruzalém
NéboMaceda

Lachis
Hebron

Azot
Lebno

Gát
Eglon

Dabir

Stfiedozemní mofie

NeodjímejÏ ruky své od
sluÏebníkÛ sv˘ch (v. 6) –
Neodvracej se od pomoci nám

MuÏi udatní (v. 7) – Cviãení
vojáci nebo váleãníci

Kamení (v. 11) – Kroupy

Ostfiíhali (v. 18) – StfieÏili

Bíte je po zadu (v. 19) –
Zaútoãte na nû zezadu

Nedejte (v. 19) – Nedovolte

Mûsta hrazená (v. 20) – Mûsta
se siln˘mi hradbami

Nepohnul jazykem sv˘m
(v. 21) – Nepromluvil

NeÏivil (v. 28) – Nenechal na
Ïivu

Jozue 11 popisuje dal‰í bitvy, ve kter˘ch Jozue a Izraelité
zvítûzili. Kapitola 11 se rovnûÏ zmiÀuje o tom, Ïe Izraelité
„po mnohé dny [vedli] válku“ s nûkter˘mi králi. Nevíme,
proã dobytí tûchto konkrétních mûst trvalo IzraelitÛm déle
neÏ dobytí nûkter˘ch prvních mûst, proti kter˘m bojovali.
Jozue 12 obsahuje seznam mûst a králÛ, které Izraelité zniãili,
a Jozue 13:1–14 obsahuje seznam nûkter˘ch mûst a králÛ,
které nepobili ani nevyhnali. Nevíme pfiesnû, proã tyto sku-
piny nebyly pobity ani vyhnány. 

Poãínaje Jozuem 13 a dále aÏ do Jozue 21 se doãítáme o tom,
jak byla zemû rozdûlena mezi kmeny Izraele. Podívejte se do
mapové ãásti v PrÛvodci k písmÛm, abyste vidûli pfiibliÏné
hranice zemû, kterou kaÏd˘ kmen obdrÏel (viz mapa 3 na
konci PrÛvodce k písmÛm). 

Pfiedtím, neÏ byl MojÏí‰ pfienesen, dal zemi na v˘chodním
bfiehu fieky Jordánu kmeni Ruben, kmeni Gád a polovinû
kmene Manasses, pomohou-li ostatním kmenÛm získat zemi
na západním bfiehu Jordánu. Toho bylo dosaÏeno v dobû,
kterou zachycuje Jozue 22. 

Jozue 22 popisuje, jak se tûchto dva a pÛl kmene vracelo
zpût, aby obdrÏelo svou dûdiãnou zemi na v˘chodním bfiehu
Jordánu. Ostatní kmeny mylnû povaÏovaly nûco, co cestou
udûlaly, jako poru‰ení MojÏí‰ova zákona a témûfi do‰lo
k válce. Ale vÛdcové kmenÛ se se‰li a problém vyfie‰ili
pokojnû. Podobnû jako tito lidé v dávné dobû i my máme
zjistit v‰echny okolnosti pfiedtím, neÏ soudíme druhé. 

Jozue 23–24

„Vyvolte sobû dnes“ 

Jozue 22

Osídlení území na
v˘chod od Jordánu

Jozue 11–21

Dob˘vání zemû
Kananejské pokraãuje
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Jozue jako mlad˘ muÏ vy‰el z Egypta a byl MojÏí‰ov˘m
sluÏebníkem. Byl svûdkem egyptsk˘ch ran, zázrakÛ v pusti-
nû a reptání a vzpour IzraelitÛ. Nakonec vedl vojska Izraele
pfii jejich zázraãn˘ch vítûzstvích nad mûsty a králi Kanánu.
Jozue 23–24 zaznamenává poslední promluvu tohoto velké-
ho (a nyní dosti starého) vÛdce v Izraeli. Poté, co jste ponû-
kud studovali jeho Ïivot a jeho zku‰enosti, co podle vás bylo
hlavním námûtem jeho fieãi? 

Porozumûní písmÛm
Jozue 23

Jozue 24

¤eka (v. 2–3, 14–15) – ¤eka
Jordán

RozmnoÏil símû jeho (v. 3) –
Zvût‰il velikost jeho rodiny

Poslal jsem pfied vámi sr‰nû
(v. 12) – Dal jsem, aby va‰e
povûst dûsila druhé. 

Zkazí (v. 20) – Zniãí

PfiedloÏil jim ustanovení a
soudy (v. 25) – Dal jim záko-
ny pfiijímané skrze smlouvy

Toho nejpilnûj‰í buìte (v. 11)
– Tomu vûnujte velkou
pozornost

PozÛstalé národy (v. 12) –
Národy, které i nadále Ïily
v Kanánu

Biã na bocích va‰ich (v. 13) –
Rány, které jsou dÛsledkem
biãování

Odejít podle zpÛsobu v‰ech
lidí (v. 14) – Zemfiít

Kniha SoudcÛ zaznamenává historii Izraele mezi úmrtím Jozua
a urãením Samuela za proroka. Aãkoli Kniha SoudcÛ obsahuje
pfiíbûhy z izraelitské historie, tyto pfiíbûhy nejsou vÏdy fiazeny
v historickém pofiádku a urãitû nejsou úpln˘m vylíãením izrae-
litské historie. Kniha SoudcÛ obsahuje pfiíbûhy o modláfiství a
nezákonnosti, které mají paralelu v na‰í dne‰ní spoleãnosti.
Nûkteré pfiíbûhy jsou podivné, tragické nebo obsahují znechu-
cující prvky a my Ïasneme nad tím, jak mohli Izraelité b˘t tak
zlovolní. Vidíme ale také ruku Pánû, jak pomáhal Izraeli – i
kdyÏ v tûchto dobách to byli vût‰inou duchovnû slabí lidé.
Kniha SoudcÛ je svûdectvím, Ïe Pán nám mÛÏe pomáhat
v na‰í slabosti, obrátíme-li se k nûmu. 

Kdo byli „soudcové“? 
„Soudcové“ oznaãuje vÛdce v kmenech Izraele, ktefií byli vyvo-
leni Bohem nebo lidem, aby osvobozovali Izrael od jeho nepfiátel.
Soudcové byli spí‰e vojensk˘mi veliteli neÏ skuteãn˘mi soudci,
ktefií se zab˘vají otázkami práva. Lidé z nich dûlali hrdiny, aãkoli
spravedliví soudcové se snaÏili uãit, Ïe skuteãn˘m vÛdcem
Izraele je Pán (viz SoudcÛ 8:23; 11:27). 

Studium písem

Nákres Jozuovy rady

Do se‰itu si nakreslete dvû schémata podle tûch, která jsou
uvedena níÏe a která pfiedstavují to, co Jozue fiekl IzraelitÛm
v Jozuovi 23. Do prvního schématu pod nadpis „Skutky“ vypi‰te,
co Jozue fiekl, Ïe má Izrael dûlat; potom pod nadpis „DÛsledky“
vypi‰te zaslíbená poÏehnání. Do druhého schématu pod nadpis
„Skutky“ vypi‰te, co Jozue fiekl, Ïe Izrael dûlat nemá, a potom
pod nadpis „DÛsledky“ vypi‰te, co by se stalo kvÛli jejich
neposlu‰nosti. 

Mistrovství v písmu – Jozue 24:15

1. Vypi‰te si z Jozua 24:1–13, jak Pán poÏehnal Izrael. 

2. V dÛsledku toho v‰eho, co Pán udûlal pro rodinu Izraele, o co
je Jozue poÏádal ve ver‰ích 14–15? 

3. Jak by mohla Jozuova rada ve ver‰i 15 poÏehnat vá‰ Ïivot dnes? 

B

Skutky
Jozue 24:6–8, 11

DÛsledky
Jozue 24:9–10

Skutky
Jozue 24:12, 16

DÛsledky
Jozue 24:15–16

A

Hlavní téma
Poté, co Pán zázraãnou mocí dovedl Izraelity do jejich zaslíbené
zemû, nepostupovali dál ve vífie a oddanosti. Nevyhnali v‰echny
Kananejské, a dokonce si zaãali osvojovat nûkteré zlé kananejské
praktiky. V dÛsledku toho ztratily dûti Izraele svou jednotu a
roz‰tûpily se na kmeny a rodiny. V Knize SoudcÛ neustále probíhal
kolobûh odpadlictví a osvobození (viz níÏe uvedené znázornûní).
Tento kolobûh zaãal tehdy, kdyÏ lidé, kter˘m BÛh Ïehnal, na nûj
zapomnûli a zaãali se zab˘vat praktikami, které zakázal, napfií-
klad náboÏenstvím Kananejsk˘ch. Následné hfiíchy a zlovolnost
mûly dÛsledky. Jedním dÛleÏit˘m dÛsledkem bylo, Ïe Izraelité
ztratili Pánovu ochranu pfied sv˘mi nepfiáteli a byli uvedeni do
zajetí. Nakonec po jejich upfiímné pokofie a pokání Pán svÛj lid
osvobodil a dal, aby se mu opût dafiilo. 

Co uãinili? 

Zabil nepfiátelského krále

Prorokynû, která inspirovala
izraelská vojska

Spoléhal na Pána, Ïe povede Izrael
k vítûzství s velmi mal˘m vojskem 

Byl vyvolen lidem, aby vedl Izrael
k vítûzství, ale uãinil po‰etil˘ slib

Byl pfiedustanoven k velikému dílu,
ale promrhal své dary

Kdo? 

Ahod

Debora

Gedeon

Jefte

Samson

Kniha SoudcÛ
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âemu se mÛÏeme nauãit z Knihy SoudcÛ? 
Proã Izraelité dopustili, aby stále znovu procházeli tímto kolobû-
hem – pouze v Knize SoudcÛ dvanáctkrát? V na‰í dobû jedinci
a skupiny lidí rovnûÏ upadají do tohoto kolobûhu. President
Spencer W. Kimball fiekl: „Jen málokdo se vûdomû a zámûrnû
rozhodne odmítnout Boha a jeho poÏehnání. Z písem se spí‰e
dozvídáme, Ïe tûlesn˘ ãlovûk má sklon pfiená‰et svou dÛvûru
v Boha na materiální vûci, protoÏe pouÏívat víru se vÏdy zdá
obtíÏnûj‰í neÏ spoléhat se na vûci, které jsou bezprostfiednûji na
dosah. TudíÏ, za v‰ech dob, kdyÏ lidé upadají do moci Satana
a ztrácejí víru, nahrazují ji nadûjí v ,rámû tûla‘ a v ,bohy stfiíbrné
a zlaté, mûdûné, Ïelezné, dfievûné a kamenné, ktefiíÏ nevidí, ani
sly‰í, aniÏ co vûdí‘ (Dan. 5:23) – totiÏ v modly.“ („The False Gods
We Worship“, Ensign, June 1976, 4.) AÏ budete ãíst Knihu SoudcÛ,
hledejte tento kolobûh. 

První ver‰ SoudcÛ 1 obsahuje základní otázku knihy: „Kdo
[pro] nás potáhne proti Kananejskému napfied, aby bojoval
s ním?“ Na základû toho, co jsme se doãetli v Knize Jozue,
se odpovûì zdá jasná – Pán. Jak fiekl president Kimball ve
v˘‰e uvedeném citátu: „PouÏívat víru se vÏdy zdá obtíÏnûj‰í
neÏ spoléhat se na vûci, které jsou bezprostfiednûji na dosah.“
To urãitû platí o lidech v Knize SoudcÛ. Izraelité zbloudili
od víry a vzhlíÏeli k smrteln˘m muÏÛm a vojskÛm – namísto
k Pánu – aby je osvobodili. 

SoudcÛ 1 uvádí dal‰í hlavní my‰lenku Knihy SoudcÛ tím,
Ïe nás informuje o skupinách lidí, ktefií nebyli vyhnáni
kmeny Izraele. SoudcÛ 1 fiíká, Ïe Izraelité, místo aby tyto
lidi vyhnali a pobili, uzavfieli s nimi dohody. NíÏe uvedené
schéma ukazuje, Ïe to byl první krok k opu‰tûní Boha a pfii-
jetí modláfiství. 

SoudcÛ 1

Kdo pro nás bude bojovat? 

Kolobûh odpadlictví
Vûrnost a
poslu‰nost

Zniãení 
a útlak

Mír a prosperita

Zlovolnost

Osvobození

Pokání

SoudcÛ 1, podle vzoru v˘‰e uvedeného schématu, popisuje,
jak Izraelité vyhnali Kananejské a jak s nimi potom uzavfieli
dohody. SoudcÛ 2–3 popisuje, jak potom dûti Izraele upadly
do modláfiství kvÛli vzájemn˘m sÀatkÛm s Kananejsk˘mi.
Kolobûh pokraãoval a oni byli nakonec osvobozeni za pomoci
soudce jménem Ahod. 

V SoudcÛ 2–3 se nûkolikrát doãítáme, Ïe Izraelité „popudili“
ãi „rozpálili“ Pána. Pfiesnûji fieãeno, dozvídáme se, Ïe Pánova
prchlivost se „rozpálila“ (viz SoudcÛ 2:14, 20; 3:8). Aãkoli
to mÛÏe znít tvrdû, kdyÏ se dozvíme trochu více o bozích
Bálovi a Astarotû, mohlo by nám to pomoci pochopit, proã
se Pán tak hnûval. Bál byl muÏsk˘ bÛh plodnosti a Astarot
byla jeho spoleãnicí a bohyní plodnosti. K „uctívání“ patfiilo
základní poru‰ování zákona cudnosti. Ve‰kerá poru‰ení
zákona cudnosti jsou závaÏn˘mi hfiíchy a jsou duchovnû
zniãující, ale provádût je ve jménu uctívání je pro Nebeského
Otce obzvlá‰tû ohavné. 

SoudcÛ 4–5 pojednává o tom, jak byl Izrael osvobozen ze
zajetí sv˘ch nepfiátel pod vedením Ïeny jménem Debora,

SoudcÛ 4–5

Prorokynû Debora

SoudcÛ 2–3

Ahod osvobozuje Izrael

Dovolení Kananejsk˘m zÛstat v zemi

Dohody, dávky a tolerance

Vzájemné sÀatky

Modláfiství

Neposlu‰nost vede k modláfiství

81



která byla soudkyní i prorokyní. Prorokovala, Ïe Ïena pobije
nepfiátelské vÛdce. Toto proroctví se naplnilo, kdyÏ neizrae-
litská Ïena jménem Jáhel zabila vÛdce nepfiátelského vojska.
Lidé poznali, Ïe kdyÏ dÛvûfiují Pánu, on je mÛÏe vysvobodit.

SoudcÛ 5 obsahuje slova písnû, kterou o této dÛleÏité události
Izraelité zpívali. Hudba mÛÏe b˘t mocn˘m prostfiedkem,
jímÏ vyjadfiujeme chválu Bohu (viz také NaS 25:12).

SoudcÛ 6–8 vypráví pfiíbûh o velikém soudci jménem Gedeon,
kterého Pán pozvedl, aby osvobodil Izraelity poté, co opût
upadli do odpadlictví.

Porozumûní písmÛm
SoudcÛ 6

SoudcÛ 6:17 – „Dej mi znamení“
Pán nám pfiikazuje, abychom nehledali znamení, místo toho
máme pfied obdrÏením svûdectví pouÏívat víru a poslu‰nost (viz
Eter 12:6, NaS 63:7–12). V tomto pfiípadû Gedeon ani tak nehledal
znamení, jako se snaÏil urãit, zda posel, kter˘ ho nav‰tívil, je
prav˘ posel, protoÏe Ïil ve dnech a v dobû fale‰n˘ch náboÏenství
a uctívání a nechtûl b˘t oklamán poslem z fale‰ného zdroje.

SoudcÛ 7

SoudcÛ 8

Pabûrkování (v. 2) – To, co
zbude po Ïni

Vinobraní (v. 2) – Nejlep‰í
hrozny

Spokojil se duch jejich (v. 3)
– Pfiestali se hnûvat

Ustalí (v. 4–5) – Unavení a
hladoví

Bezpeãnû (v. 11) –
Neoãekávali útok

Pfiedûsil (v. 12) – Porazil

LoupeÏ (v. 24) – Vûci, kter˘ch
se zmocnili

Efod (v. 27) – Souãást odûvu,
která zakr˘vá krk, ramena a
hruì

Smilnit (v. 27, 33) – Uctívat
nûco místo Boha

SníÏeni (v. 28) – PfiemoÏeni

PoloÏili se (v. 1) – Utábofiili se

Jediné (v. 14) – NeÏ

Houfy (v. 16, 20) – Skupiny

Bánû (v. 16, 19) – DÏbány

Pfii zaãátku bdûní prostfied-
ního (v. 19) – Po 22. hodinû

Ruka (v. 1–2, 9, 14) – Moc

Zmocnila se (v. 2) – Mûla moc

Znuzen velmi (v. 6) – Velmi
chud˘

SsuÏovali (v. 9) –
Pronásledovali

Mlátil obilí (v. 11) – Oddûloval
p‰eniãné zrno od plev

Kozelec (v. 19) – Mlad˘ kozel

Mûfiice (v. 19) – Asi 36 litrÛ

Vida (v. 22) – Uvûdomil si

Rouno (v. 37–40) – Kus nebo
chomáã ovãí nebo kozí kÛÏe
s vlnou

SoudcÛ 6–8

Gedeon

Studium písem
Pfii studiu SoudcÛ 6–8 proveìte tfii z níÏe uveden˘ch ãinností
(A–E).

První vûci jako první

1. Co bylo podle SoudcÛ 6:25–32 první vûcí, kterou Gedeon udû-
lal, kdyÏ se pokou‰el osvobodit Izraelity od Madiansk˘ch? 

2. Co si myslíte, proã mu Pán pfiikázal, aby to udûlal jako první? 

Co si myslíte?

Co si myslíte, proã Pán omezil velikost izraelitského vojska
pfiedtím, neÏ ode‰lo do bitvy? 

Dokonãete tyto vûty

PouÏijte to, ãemu jste se nauãili v SoudcÛ 7, a vlastními slovy
dokonãete tyto vûty. 

1. Gedeon si vybral 300 muÏÛ, ktefií… 

2. Jeden muÏ fiekl Gedeonovi o svém snu, v nûmÏ… 

3. MuÏi ve vojsku pouÏili své bánû a trouby, aby… 

Král?

1. Pfiedstavte si, Ïe jste byli vybráni, abyste navrhli Gedeona jako
krále Izraele? Co byste o nûm fiekli, abyste druhé pfiesvûdãili,
Ïe bude dobr˘m králem? 

2. Zapi‰te si, co si myslíte, Ïe by Gedeon fiekl poté, co jste ho
navrhli (viz SoudcÛ 8:22–23). 

Jaké bylo ponauãení?

Proã je pfiíbûh o Gedeonovi v SoudcÛ 6–8 pfiíkladem pro Nauku
a smlouvy 1:19? 

SoudcÛ 9 pfiiná‰í zprávu o Abimelechovi, Gedeonovû synu,
kter˘ vyuÏil popularity svého otce a stal se králem Sichemu.
Tento pfiíbûh nám pomáhá uvûdomit si problémy, které
vznikají, kdyÏ ignorujeme Pána a pouze vkládáme svou
dÛvûru v ãlovûka, aby nás vedl a vládl nám. 

SoudcÛ 10 zaznamenává, Ïe Izrael uctíval i nadále modly.
V dÛsledku toho ztratili Pánovu ochranu a byli poraÏeni
sv˘mi nepfiáteli. Potom zaãali volat k Pánu o pomoc. V tomto
pfiípadû Pán lid volající o pomoc pfiísnû pokáral. ¤ekl jim,
aby ‰li volat k modlám, které uctívali, a sledovali, zda je tito
bohové osvobodí (viz SoudcÛ 10:13–14). 

SoudcÛ 9–10

Kolobûh pokraãuje

E

D

C

B

A

Po‰li z bedr jeho (v. 30) – Byl
jejich otcem

Îenina (v. 31) – Îena, která
byla sluÏebnou a rovnûÏ byla
provdána za svého pána
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KdyÏ byl Jefte pomûfiován vzorem vÛdcÛ v Knize SoudcÛ,
nebylo pravdûpodobné, Ïe by se stal vÛdcem. Byl synem
nevûstky, a kdyÏ dospûl, byl sv˘m nevlastním bratrem
vyhnán z rodiny i z domova. Pán v‰ak tohoto nev˘znamné-
ho ãlovûka pouÏil, aby osvobodil Izrael od jeho nepfiátel.
Jefte mûl víru v Boha a zfiekl se model, ãímÏ pro své pÛsob-
ení získal sílu Pánû. 

Zeptali jste se nûkdy sv˘ch rodiãÛ na události související
s va‰ím narozením? Na co mysleli, kdyÏ se pfiipravovali
pfiijmout vás do svého Ïivota? V co doufali, kdyÏ jste vyrÛ-
stali? SoudcÛ 13 vypráví o událostech, které doprovázely
Samsonovo narození. Pfii ãtení hledejte, na co Samsonovi
rodiãe mysleli a v co doufali v dobû kolem jeho narození. 

Porozumûní písmÛm
SoudcÛ 13

Studium písem

Zvlá‰tní povolání

Popi‰te, jak tyto pojmy souvisejí se Samsonov˘m zvlá‰tním naro-
zením a povoláním: neplodná, pití, bfiitva, andûl, obûÈ zápalná

A

Poãne‰ (v. 3, 5, 7) – Otûhotní‰

Neãisté (v. 4) – Proti zákonu
MojÏí‰ovu (viz PrÛvodce k pís-
mÛm, heslo „âistota, ãist˘,
neãist˘“)

Bfiitva aÈ nevchází na hlavu
jeho (v. 5) – Nebude si stfiíhat
vlasy.

Oblíãej (v. 6) – Zjev

Hrozn˘ velmi (v. 6) –
Vyvolávající pocit pokory a
respektu k náv‰tûvníkovi

Nazarejsk˘ (v. 7) – Zvlá‰tní
povolání podle zákona
MojÏí‰ova (viz Numeri 6:1–21)

Jaká péãe o to dítû? (v. 12) –
Podle jak˘ch pravidel nebo
pfiikázání máme dítû vycho-
vávat?

AÈ se ona vystfiíhá (v. 13) – AÈ
tomu vûnuje zvlá‰tní pozor-
nost nebo aÈ je toho poslu‰na

Ostfiíhá (v. 14) – Dûlá

Kozlík (v. 15) – Mlad˘ kozel

SoudcÛ 13

Narození Samsona

SoudcÛ 11–12

Pfiíbûh o Jefte

Napi‰te dopis

Pfiedstavte si, Ïe jste Samsonova teta nebo str˘c a Ïe Samson
je nyní v letech dospívání. Na základû toho, co jste se doãetli
v SoudcÛ 13, napi‰te Samsonovi dopis, kter˘ mu má pomoci
porozumût tomu, jak úÏasné rodiãe má.

Aãkoli se Samson narodil s velk˘mi zaslíbeními a poÏehnání-
mi, SoudcÛ 14–15 nám ukazuje, jak tyto Bohem dané dary
zneuÏíval. PoÏehnání, která byla zaslíbena Samsonovi, se
podobají poÏehnáním, která jsou pfiislíbena nám v patriarchál-
ním poÏehnání – tato zaslíbení a poÏehnání se naplní pouze
tehdy, kdyÏ Ïijeme tak, abychom jich byli hodni (viz NaS
130:20–21). Pfii ãetbû pfiem˘‰lejte o tom, co nás Samsonovy
skutky uãí o tom, na co se ve svém Ïivotû zamûfiil. 

Porozumûní písmÛm
SoudcÛ 14

SoudcÛ 15

SoudcÛ 14:6, 19; 15:14 – „I sstoupil na nûj Duch
HospodinÛv“
V tûchto pfiípadech, kdyÏ ãteme, Ïe na Samsonovi spoãinul „Duch
HospodinÛv“, znamená to, Ïe v danou dobu Ïil tak zpÛsobile, aby
mûl Ducha, kterého ztratil, kdyÏ zpychnul a stal se neposlu‰n˘m. 

Studium písem

Co bylo problémem?

1. Udûlejte si do se‰itu tabulku podle té, která je uvedena níÏe,
a doplÀte do ní údaje, které se dozvíte z uveden˘ch odkazÛ
na písma:

2. Napi‰te, co podle va‰eho názoru bylo Samsonovou nejvût‰í
slabostí (viz SoudcÛ 14–15).

ProãCo udûlal SamsonOdkaz

SoudcÛ 14:5–6

SoudcÛ 14:19

SoudcÛ 15:1–5

SoudcÛ 15:6–8

A

Vymstím se (v. 7) – Pomstím se Tuze (v. 13) – Tûsnû

Pfiíãiny (v. 4) – PfiíleÏitost ke
konfrontaci

Namluv (v. 15) – Pfiesvûdãi,
pfiimûj

LoupeÏ (v. 19) – ZboÏí

SoudcÛ 14–15

Jedna chyba za druhou

B
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KdyÏ si pfieãtete
SoudcÛ 13–15, ãemu
se mohl podle vás
Samson ze sv˘ch
zku‰eností nauãit?
AÏ budete ãíst
SoudcÛ 16, sledujte,
zda se tomu skuteã-
nû nauãil. 

Porozumûní písmÛm
SoudcÛ 16

Studium písem

UplatÀujte slova novodob˘ch prorokÛ a
apo‰tolÛ

Jak by Samsonovi prospûla níÏe uvedená rada? Odpovûì si zapi‰-
te do se‰itu. President N. Eldon Tanner z Prvního pfiedsednictva

A

Nit koudelná (v. 9) – Kus nitû
nebo lnu

Umdlena (v. 16) – Ztratil
trpûlivost

Mlel (v. 21) – Mlel mouku
z obilí

Kratochvílil (v. 25) – Aby
rozesmával lidi

SoudcÛ 16

Samson a Dalila

Tento krátk˘ a dÛleÏit˘ pfiíbûh se stal bûhem doby, kterou popisuje
Kniha SoudcÛ. Na rozdíl od vût‰iny pfiíbûhÛ v Knize SoudcÛ v‰ak
pfiiná‰í nadûji, je pln˘ víry a má ‰Èastn˘ konec. 

Víra obrácené
Je obzvlá‰tû zajímavé si v‰imnout, Ïe Rut nebyla rodem Izraelitka,
ale Moábitka (viz PrÛvodce k písmÛm, heslo „Moáb“). Rut se
provdala za Izraelitu z kmene Juda, kter˘ Ïil v Moábu, kdyÏ tam
byl hlad. Z Knihy Rut se mÛÏeme uãit o vífie té, která byla obrá-
cena k pravému evangeliu. Také se dozvídáme, Ïe Pán zahrnuje
láskou a milosrdenstvím ty, ktefií po tom touÏí, i kdyÏ vyrÛstali
mimo smlouvu. 

U‰lechtilé potomstvo
Mohlo by vás zajímat, Ïe mezi potomky Rut patfií David, kter˘
byl králem Izraele, a Pán JeÏí‰ Kristus. Pfii ãetbû hledejte, ãím Rut
projevila, Ïe je hodna toho, aby byla pfiedkem Spasitele. 

fiekl: „Znovu bych vám chtûl fiíci, mûjte na pamûti tato dvû slova –
dodrÏujte smlouvy. A myslím, Ïe mohu bezpeãnû prohlásit, Ïe
kdyÏ vy a va‰e rodina budete tyto smlouvy dodrÏovat, budete
‰Èastní, budete úspû‰ní, budete respektovaní, budete mít dobrou
rodinu, kterou budete moci pfiivést zpût do pfiítomnosti na‰eho
Nebeského Otce. V‰e, co budete muset udûlat, je mít na pamûti
dvû slova – dodrÏujte smlouvy, závazky, které jste na sebe vzali,
sliby, které jste dali. DodrÏujte smlouvy.“ (Conference Report,
Oct. 1966, 99.) 

Nepfiíli‰ poslu‰n˘

Pfieãtûte si Numeri 6:1–9 a vypi‰te si poÏadavky na Nazarejské.
Vedle kaÏdého poÏadavku napi‰te odkaz na ver‰e ze SoudcÛ
14–16, kter˘ ukazuje, kdy Samson nebyl tohoto poÏadavku
poslu‰n˘, a potom struãnû vysvûtlete, co udûlal.

Kapitoly SoudcÛ 17–21 mohou b˘t spojeny dohromady
prohlá‰ením uãinûn˘m v SoudcÛ 17:6 a potom zopakovány
pomocí SoudcÛ 21:25, kter˘ je posledním ver‰em této knihy:
„Tûch dnÛ nebylo krále v Izraeli, ale kaÏd˘, [co sám vidûl
jako správné], to ãinil.“ Zdá se, Ïe pisatel nám ukázal pravdu
tûchto ver‰Û tím, co napsal v SoudcÛ 17–21. Tyto kapitoly
popisují nûkterá z nejhor‰ích období v dûjinách Izraele a moÏná
nás pfiipravují na to, abychom porozumûli tomu, proã si Izrael
myslel, Ïe potfiebuje krále (k ãemuÏ do‰lo brzy v dal‰í knize,
v 1. Samuelovû). Izrael si nane‰tûstí neuvûdomoval, Ïe mohl
sv˘m králem uãinit Pána, Ïe on by jim dal pokoj a poskytl
jim cestu k fie‰ení problémÛ, kter˘m ãelili. V tomto pfiípadû
se musíme pouãit spí‰e z chyb Izraele neÏ z jeho úspûchÛ. 

SoudcÛ 17–21

Izrael trpí za neposlu‰nost

B

Co je tou nejdÛleÏitûj‰í vûcí, které jste se kdy vzdali kvÛli
tomu, Ïe jste oddaní pravému evangeliu? Pfii ãetbû Rut 1
pfiem˘‰lejte o tom, ãeho se vzdala Rut. 

Rut 1

„KamÏ se koli obrátí‰, pÛjdu“ 

Kniha Rut
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Porozumûní písmÛm
Rut 1

Studium písem

Jak ãelit pfiekáÏkám

1. Vypi‰te si alespoÀ tfii zkou‰ky, kter˘m ãelili lidé v Rut 1.

2. Vyberte si jednu zkou‰ku, která se podobá zkou‰ce, které jste
ãelili vy, a struãnû ji popi‰te.

3. Co se z pfiíkladÛ v této kapitole mÛÏete nauãit o tom, jak ãelit
pfiekáÏkám?

President Spencer W. Kimball
fiekl: „BÛh si nás v‰ímá a
dohlíÏí na nás. Na‰e potfieby
ale obvykle uspokojuje skrze
druhého ãlovûka.“ („The
Abundant Life“, Ensign,
July 1978, 4.) AÏ budete ãíst
dál tento pfiíbûh o Rut, hledejte
tuto my‰lenku. 

Porozumûní písmÛm
Rut 2

Rut 2 – „Sbírání klasÛ“ na Bózov˘ch polích
Podle MojÏí‰ova zákona nemûli rolníci sklidit ve‰kerou svou
úrodu, ale mûli nechat nûco na poli, aby ho mohli projít chudí
a získat nûjakou potravu (viz Leviticus 19:9–10).

Pfiítele (v. 1, 20) – Pfiíbuzného

Îenci (v. 3–7, 9, 14) – Lidé,
ktefií sklízejí obilí

âeleì (v. 3) – Rodina

Snopy (v. 7, 15) – Svázané
klasy obilí do otepí

PfiídrÏ se (v. 8) – ZÛstaÀ

NaváÏili (v. 9) – Vytáhli ze
studny

Kfiídla (v. 12) – Ochrana

Naschvál (v. 16) – Zámûrnû

Nedomlouvejte (v. 16) –
Nezastavujte nebo nekárejte

Vymlátila (v. 17) – Oddûlila
zrno od plev

Efi (v. 17) – Asi 36 litrÛ

Blízk˘ pfiítel (v. 20) – Blízk˘
pfiíbuzn˘

Rut 2

Rut potkává Bóza

A

Bydlil pohostinu (v. 1) – Îil

PozÛstala (v. 3) – Osamûla,
ovdovûla

ZÛstala po dvou synech sv˘ch
(v. 5) – Zemfieli jí dva synové

Nav‰tívil (v. 6) – PoÏehnal

PfiidrÏela se (v. 14) – ZÛstala s

Ustavila (v. 18) – Byla velmi
odhodlaná

Znuzil (v. 21) – ZpÛsobil mé
utrpení

Studium písem

Co si myslíte? 

Vysvûtlete, proã byl podle vás Bóz k Rut tak laskav˘.

Rut 3–4 zaznamenává nûkolik zvykÛ, které se dnes nepou-
Ïívají. Toto vysvûtlení vám mÛÏe pfii ãetbû pomoci:

• Podle zákona MojÏí‰ova byl nejbliÏ‰í Ïijící pfiíbuzn˘
zodpovûdn˘ za to, aby se postaral o vdovy, coÏ zahrnovalo
i uzavfiení sÀatku s tûmi, které je‰tû mohly mít dûti (viz
Deuteronomium 25:5–10).

• Rut se v Rut 3 fiídila urãit˘mi zvyky, aby dala Bózovi
najevo, Ïe by mohla uzavfiít sÀatek. Nestalo se nic nemo-
rálního. KdyÏ Rut Bóze poÏádala, aby ji vzal pod „plá‰È“,
ve skuteãnosti fiíkala: „Prosím, postarej se o mû.“ 

• Existoval muÏ, kter˘ byl bliÏ‰ím pfiíbuzn˘m Rut neÏ Bóz,
on ale nebyl ochoten pfiijmout zodpovûdnost postarat se
o Noémi a Rut – zejména zodpovûdnost oÏenit se s Rut.
A tak mohl tuto zodpovûdnost pfievzít Bóz. 

Porozumûní písmÛm
Rut 3

Rut 4

Studium písem

V˘bûr manÏela nebo manÏelky

Uveìte pfiíklady z Rut 1–4, které ukazují, jaké vlastnosti mûl
Bóz jako manÏel (jste-li Ïena) nebo jaké vlastnosti mûla Rut jako
manÏelka (jste-li muÏ).

A

Vzbudil jméno mrtvého (v.
5, 10) – Zajistil dûti pro pfií-
buzného, kter˘ zemfiel

Nezahladil (v. 6) – Nezniãil

Svûdectví (v. 7) – Znamení
nebo dosvûdãení urãité
dohody

Poãala (v. 13) – Otûhotnûla

Oãerství (v. 15) – OsvûÏí

Chovati (v. 15) – Sytit druhé-
ho a starat se o jeho potfieby

Víti (v. 2) – Oddûlovat zrno
od plev

Humno (v. 2) – Místo, kde se
mlátí obilí

PomaÏ (v. 3) – NavoÀ

Roucho (v. 3) – Obleãení

Znamenej (v. 4) – Najdi

·lechetná (v. 11) – âistá
v my‰lenkách i skutcích

Padne (v. 18) – Dopadne

Rut 3–4

Rut a Bóz uzavírají sÀatek

A
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Volitelná ãinnost – odpovûzte na otázky

1. Jak se mÛÏe to, co udûlal Bóz pro Rut, podobat tomu, co
Kristus uãinil (a ãiní) pro nás?

B

Proroci nebo králové? 
První Kniha Samuelova zaãíná pfiíbûhem o Samuelovû narození
a obsahuje zprávu o jeho sluÏbû. 1. Samuelova popisuje sluÏbu
proroka králÛm Izraele a tak v podstatû také zaznamenává dûji-
ny národa Izraele. Izraelité zavrhli Pánovu radu, aby mu dÛvûfi-
ovali a aby jim vládli soudci a proroci, a místo toho Ïádali krále.
Pov‰imnûte si, Ïe název této knihy ve va‰í Bibli fiíká, Ïe „vÛbec
první Královská slove“. 

Pfiipravte se ke studiu 1. Samuelovy
Je zfiejmé, Ïe 1. a 2. Samuelovu nenapsal Samuel, protoÏe
pfied koncem 1. Samuelovy ãteme o jeho smrti. První Knihu
Samuelovu napsal nûkdo v dobû krále ·alomouna. Více infor-
mací o 1. Samuelovû najdete v PrÛvodci k písmÛm pod heslem
„Samuel, starozákonní prorok“. 

DÛleÏití lidé v 1. Samuelovû

Elí a Samuel

Saul

Jonata

David 
a Goliá‰

2. Proã jsou skutky Rut pfiíkladem toho, co mÛÏeme dûlat my,
abychom „pfii‰li ke Kristu“?

President Spencer W. Kimball fiekl:
„Jednou, aÏ bude vypovûzena celá
historie této a pfiedchozích dispen-
sací, bude plná pfiíbûhÛ o na‰ich
odváÏn˘ch Ïenách, o jejich mou-
drosti a oddanosti, jejich odvaze,
neboÈ ãlovûk cítí, Ïe moÏná právû
tak jako byly Ïeny první u hrobu
Pána JeÏí‰e Krista po jeho vzkfií‰e-
ní, na‰e spravedlivé Ïeny jsou velmi
ãasto instinktivnû vnímavé k vûcem
vûãné dÛleÏitosti.“ (Conference

Report, Apr. 1978, 6; nebo Ensign, May 1978, 5.) 

Anna, Samuelova matka, by jistû mohla b˘t povaÏována za
jednu z Ïen, o kter˘ch hovofiil president Kimball. Pfii ãetbû
1. Samuelovy 1 hledejte ukázky její velikosti. UvaÏujte o tom,
co znamená pro dûti mít rodiãe jako Anna a Elkána. Uãení
se o nich nám dává pfiíklad, kter˘ máme následovat, aÏ se
staneme rodiãi. 

Porozumûní písmÛm
1. Samuelova 1

Dal… díly (v. 4) – Zákon
MojÏí‰Ûv dovoloval, aby si
knûz ponechal urãitou ãást
masa z obûtí jako jídlo. âást
zbytku se vracela rodinû poté,
co maso bylo upeãeno na
oltáfii. KaÏd˘ ãlen rodiny
obdrÏel „díly“ neboli ãásti
toho, co bylo rodinû vráceno. 

Díl v˘born˘ (v. 5) – Vût‰í ãást

Protivnice (v. 6) – Nepfiítel-
kynû, ve smyslu jiné manÏel-
ky, která byla její soupefikou

Kormoutila ji (v. 6) – Neustále
se snaÏila ji zlobit

Truchlí (v. 8) – Je smutné

Hofikost (v. 10) – Smutek

Bfiitva nevejde na hlavu jeho
(v. 11) – Nebude si stfiíhat vlasy

Z velikého my‰lení a hofi-
kosti (v. 16) – Z velké bolesti
a zármutku

Poznal manÏelku svou (v. 19)
– Poãal se svou manÏelkou dítû

Odchovat (v. 22–24) – JiÏ neko-
jit matefisk˘m mlékem. Mezi
Izraelity v té dobû matky
obvykle kojily své dûti tfii roky.

Utvrdil (v. 23) – Naplnil

ZÛstala (v. 23) – ZÛstala doma

Krmila (v. 23) – Kojila

Oddávám (v. 28) – Dávám

1. Samuelova 1

„Za toto dítû jsem prosila“

První Kniha Samuelova
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Studium písem
Pfii studiu 1. Samuelovy 1 proveìte dvû z níÏe uveden˘ch
ãinností (A–C).

Jak ãelit pfiekáÏkám

Co mÛÏete vyuÏít ve svém vlastním Ïivotû z toho, co jste se
dovûdûli o Annû v 1. Samuleovû 1? 

Jaké by to podle vás bylo? 

Popi‰te, jaké by to podle vás bylo b˘t dítûtem Anny? Do své
odpovûdi zahrÀte nûkteré vlastnosti, o nichÏ jste se doãetli
v 1. Samuelovû a které ukazují, jakou matkou Anna byla. 

Jak se zasvûcujete Bohu vy? 

ProtoÏe Anna zasvûtila Samuela Pánovû sluÏbû, Samuel vyrÛstal
s knûÏími a po cel˘ svÛj Ïivot pracoval se stánkem. Je zfiejmé,
Ïe dnes nezasvûcujeme dûti Pánu tímtéÏ zpÛsobem; co si v‰ak
myslíte, Ïe byste jako rodiãe mohli dûlat, abyste ve sv˘ch dûtech
vzbudili pocit, se kter˘m vyrÛstal Samuel, pocit, Ïe patfií Pánu
a je celoÏivotnû zasvûcen Pánovû sluÏbû? 

Proã mají rodiãe napravovat své dûti, kdyÏ dûlají nûco ‰pat-
ného? Co se stane, kdyÏ nejsou napravovány? Jaké pocity
v Pánu vyvolává zanedbávání dûtí? Dal‰í pfiíklad vlivu rod-
iãÛ na Ïivot dûtí lze nalézt v 1. Samuelovû 2.

1. Samuelova 2

Synové Elí

C

B

A

Porozumûní písmÛm
1. Samuelova 2

1. Samuelova 2:12–17, 22 – Hfiíchy synÛ Elí
Podle MojÏí‰ova zákona mûli knûÏí pfiijímat urãitou ãást obûti
k jídlu, mûli ji ale obdrÏet teprve poté, co byl tuk spálen na oltáfii,
a nemûli obdrÏet Ïádné dal‰í díly. KdyÏ si synové Elí brali to, co
jim nepatfiilo, a brali si to dfiív neÏ mûli, olupovali Boha o jeho
obûÈ a podvádûli lid. Pov‰imnûte si, Ïe kvÛli skutkÛm synÛ Elí
lidé neradi pfiiná‰eli obûti (viz 1. Samuelova 2:17). A aby to
dovr‰ili, jak fiíká ver‰ 22, dopou‰tûli se smilství s Ïenami, které
pfiicházely do chrámu. 

Studium písem
Pfii studiu 1. Samuelovy 2 proveìte dvû z níÏe uveden˘ch
ãinností (A–D).

PíseÀ pro Pána

1. Navrhnûte, jak˘ by byl podle vás vhodn˘ název pro Anninu
píseÀ v 1. Samuelovû 2:1–10.

2. Vyberte nûco z toho, co Anna v této písni fiekla o Pánu a co na
vás zapÛsobilo, a vysvûtlete proã. 

Uplatnûte uveden˘ pfiíbûh v dne‰ní dobû

Po pfieãtení 1. Samuelovy 2:12–17 vysvûtlete, co by se podle vás
mohli z tohoto pfiíbûhu nauãit souãasní nositelé Aronova knûÏství.
Zejména vezmûte v úvahu to, co fiíká ver‰ 17. 

Îalujícím státním zástupcem

Byli jste povûfieni, abyste pfiedvedli Elího a jeho syny k soudu.
Pfieãtûte si 1. Samuelovu 3:13 a vypi‰te zloãiny, z kter˘ch byste
je obvinili, a dÛkazy, které máte, Ïe jsou vinni.

Povinnosti rodiãÛ

Pfieãtûte si Mosiá‰e 4:14–15 a Nauku a smlouvy 68:25–31; 93:40–43
a vypi‰te si, co Pán pfiikazuje rodiãÛm, aby uãili své dûti. 

D

C

B

A

Opásáni (v. 4) – Odûni, zakryti

Neplodná (v. 5) – Neschopná
mít dûti

Zemdlena (v. 5) – Zesláblá

StûÏeje (v. 8) – Podpûry
(Poznámka: Toto je poetick˘
jazyk. Lidé si nemysleli a
Bible neuãí, Ïe zemû doslovnû
spoãívá na podpûrách.)

Ostfiíhá noh (v. 9) – OchraÀuje
a peãuje o

Pomazan˘ (v. 10, 35) –
Vyvolen˘

Hák (v. 13–14) – Nástroj, kte-
r˘m knûÏí dosahovali na obûÈ
a odstraÀovali kusy masa

Pohrdali (v. 17) – Nenávidûli

Efod (v. 18, 28) – Souãást
odûvu vysokého knûze

Símû (v. 20) – Dûti

Ob˘vali (v. 22) – Mûli
pohlavní styky

Zasadí (v. 25) – Bude prosit
o milost

Odetnu rámû tvé (v. 31) –
Potrestám tû odnûtím síly.
Rámû je symbolem síly.

Trápil oãi tvé (v. 33) – Byl
neustále na mysli

V vûku vyspûlém (v. 33) –
V mladém vûku

Vzdûlám jemu dÛm stál˘
(v. 35) – Dám mu pokraãující
potomstvo.
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V 1. Samuelovû 2 se doãí-
táme, Ïe Pán byl s Elím
nespokojen˘. Pán mu fiekl,
Ïe vzbudí jiného proroka.
Kapitola 3 vypráví o tom,
jak byl Samuel povolán,
aby nahradil Elího jako
knûze a také aby byl proro-
kem v Izraeli.

Pfii ãtení o tom, co se pfiiho-
dilo Samuelovi, si poloÏte
tyto otázky: Kdy a jak by

mi mohl Pán oznámit svou vÛli? Jak reaguji na vedení a
inspiraci, které dává?

Porozumûní písmÛm
1. Samuelova 3

Studium písem

Povolání nového proroka

1. Proã podle 1. Samuelovy 3:1 Pán potfieboval povolat nového
proroka?

2. âemu se mÛÏeme nauãit ze Samuelova pfiíkladu o tom, jak
zareagovat, kdyÏ nás Pán, prostfiednictvím sv˘ch sluÏebníkÛ,
povolává ke sluÏbû?

KdyÏ dodrÏujeme pfiikázání, roste na‰e dÛvûra a víra v Boha.
KdyÏ pfiikázání nedodrÏujeme, zaãneme ztrácet dÛvûru a víru

1. Samuelova 4–6

Truhla smlouvy

A

Vzácná (v. 1) – Nedocházelo
k ní ãasto

Srozumûl (v. 8) – Uvûdomil
si, pochopil

Zlofieãenství (v. 13) –
Zlovolnost

Nezbránil jim (v. 13) –
Nezastavil je

Padnouti na zem (v. 19) –
Nenaplnit se

1. Samuelova 3

Samuel sly‰í Pána

Izraelité, po poráÏce v bitvû s Filistinsk˘mi, kdyÏ se snaÏili
pouÏít truhly jako symbolu ‰tûstí, mûli dvû volby. 

Mohli se snaÏit získat dal‰ího boha, aby je zachránil (coÏ
mnoho povûrãiv˘ch lidí udûlalo), nebo mohli ãinit pokání a
pouÏít více víry a dÛvûry v Ïivého Boha místo víry a dÛvûry
v symbol Ïivého Boha. Pfii ãetbû 1. Samuelovy 7 si pov‰imnûte,
co Samuel poradil lidem, aby dûlali, a co se stalo, kdyÏ se
lidé jeho radou fiídili. 

Porozumûní písmÛm
1. Samuelova 7

Studium písem

Co zachraÀuje?

1. Pfieãtûte si 1. Samuelovu 4:3 a vysvûtlete, co si lidé mysleli,
Ïe je zachrání.

A

Posvûtili (v. 1) – Oãistili
podle zákona MojÏí‰ova

RoztouÏil… po Hospodinu
(v. 2) – S bolestí hledali Pána
kvÛli tomu, co se jim stalo

VáÏíce vodu, vylévali pfied
Hospodinem (v. 6) – Plnûní

nádoby vodou a její vylévání
konkrétním zpÛsobem.

Soudil (v. 6, 15–17) – Vedl
nebo fiídil

SníÏeni (v. 13) – PoraÏeni

Pomezí (v. 14) – Hranice

1. Samuelova 7

Pokání pfiiná‰í vítûzství

a ãasto se obracíme k vnûj‰ím vûcem, aby nahradily ná‰
nedostatek vnitfiní síly. V této situaci se nacházeli Izraelité
v 1. Samuelovû. Kapitola 4 nám fiíká, Ïe Izraelité vûfiili, Ïe
dokáÏí porazit své nepfiátele, kdyÏ s sebou do boje vezmou
truhlu smlouvy. Nerozumûli tomu, Ïe truhla, podobnû jako
chrám, byla vnûj‰ím symbolem hlubokého duchovního v˘zna-
mu a Ïe Izraeli Ïehná pouze tehdy, kdyÏ jsou vûrní Pánu a
jeho smlouvám, které truhla pfiedstavovala. Jin˘mi slovy –
BÛh by mohl osvobodit Izraelity od jejich nepfiátel, kdyby mu
byli vûrní, oni ale místo toho vzhlíÏeli k jeho symbolu a vûfiili,
Ïe samotn˘ fyzick˘ pfiedmût má nadpfiirozenou moc. Izraelité
ke svému velkému zklamání nejenom prohráli bitvu, ale
dovolili Filistinsk˘m, aby se zmocnili truhly smlouvy. 

Aãkoli se Izraelité m˘lili, kdyÏ truhlu smlouvy pouÏívali
povûrãiv˘m zpÛsobem, truhla zÛstávala dÛleÏit˘m symbolem
izraelitského náboÏenství a Pán touÏil, aby byla umístûna
v jeho stánku. A tak nám 1. Samuelova 5–6 fiíká, co se stalo
Filistinsk˘m poté, co se zmocnili truhly, a co je pozdûji
pfiimûlo k rozhodnutí truhlu vrátit IzraelitÛm. 
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2. âemu lidé vûfií dnes, Ïe je zachrání?

3. Co uãinil Samuel v 1. Samuelovû 7 a o co poÏádal lid, aby
mohli b˘t zachránûni pfied sv˘mi nepfiáteli?

4. Jak bychom mohli my pouÏít totéÏ k pfiekonání sv˘ch dne‰ních
pfiekáÏek a poku‰ení? Uveìte pfiíklad.

V 1. Samuelovû 7 se doãítáme o tom, jak Izraelité úspû‰nû
odrazili Filistinské. Zdá se, Ïe Izraelité byli po svém vítûz-
ství ochotnûj‰í ãinit to, o co je Ïádal Samuel. Stále ale byli ve
vífie slabí. Nechtûli následovat Samuela. DoÏadovali se krále!
Odmítli Pána jako svého krále. Osmá kapitola 1. Samuelovy
zaznamenává, Ïe Pán Samuela utû‰il a fiekl mu, Ïe lidé
neodmítli Samuela, ale Pána. Pozdûji pfiestali vûfiit, Ïe zdro-
jem jejich úspûchu byla truhla smlouvy, a zaãali vûfiit, Ïe klí-
ãem k jejich úspûchu je siln˘ vÛdce. 

Ostatní okolní národy mûly krále. Prostfiednictvím proroka
MojÏí‰e v‰ak Pán Izraeli fiekl, Ïe jsou pro nûj „zvlá‰tním“
lidem, coÏ znamená, Ïe jsou zvlá‰tním zpÛsobem vyvoleni
a oddûleni od svûta, aby byli jeho lidem a aby konali dílo,
které by spasilo zbytek BoÏích dûtí. Vût‰ina MojÏí‰ova zákona
pomáhala IzraelitÛm mít na pamûti, Ïe se odli‰ují od jin˘ch
národÛ, a slibovala jim velká poÏehnání, kdyÏ zÛstanou
odli‰ní a nebudou usilovat o bohatství svûta a o to, aby je svût
uznával. Touha IzraelitÛ podobat se tûm kolem nich nebyla
problémem pouze v dávn˘ch dobách. Dnes jsou urãití ãlenové
Církve, ktefií chtûjí Ïít jako lidé kolem nich, jiÏ nemají stejné
pfiesvûdãení a stejná mûfiítka. ZpÛsoby svûta jsou ãasto
velmi pfiitaÏlivé. 

Bez pevného svûdectví, Ïe BÛh Ïije a Ïe nám dává pfiikázání
k na‰emu dobru, se mÛÏeme rozhodnout jednat urãit˘m
zpÛsobem, „protoÏe to dûlají v‰ichni ostatní“, a ztratit
poÏehnání b˘t lidem BoÏí smlouvy. V 1. Samuelovû 8 se
uãíme, Ïe pfiitaÏlivost svûtsk˘ch praktik Izraelity pokou‰ela
a ohroÏovala jejich postavení „zvlá‰tního lidu“. 

1. Samuelova 8

„Dej nám krále“

Porozumûní písmÛm
1. Samuelova 8

Studium písem
Pfii studiu 1. Samuelovy 8 proveìte dvû z níÏe uveden˘ch ãin-
ností (A–D).

Co se stane?

Pán nechal Samuela, aby lidem vysvûtlil, co by se stalo, kdyby
mûli krále. PouÏijte 1. Samuelovu 8:10–18 a zapi‰te si, co by se
stalo v jednotliv˘ch níÏe uveden˘ch situacích, kdyby mûl Izrael
krále. U kaÏdého bodu uveìte odkaz na písma, kter˘ podporuje
va‰i odpovûì.

1. Král mÛÏe usoudit, Ïe potfiebuje mít na svém dvofie více
sluÏebníkÛ.

2. Král je uraÏen jin˘m králem a rozhodne se jít do války, aby
hájil svou ãest.

3. Král stanovuje rozpoãet pro své v˘daje a usoudí, Ïe potfiebuje
více penûz. 

4. Lidé jsou z krále ne‰Èastní a on se dozvídá o jejich reptání. 

Motivace

1. Pfieãtûte si 1. Samuelovu 8:1–9, 19–22 a vysvûtlete, proã si lidé
pfiáli krále.

2. Proã byl dÛvod, kvÛli nûmuÏ si pfiáli krále, pochybn˘?

Pfiipravte si osnovu proslovu

Pfiedstavte si, Ïe jste byli poÏádáni, abyste pohovofiili o tom, ãemu
se Svatí posledních dnÛ mohou nauãit z 1. Samuelovy 8. Vypi‰te
tfii hlavní my‰lenky, které byste ve svém proslovu uvedli.

„Vûz, kaÏdá du‰e volnost má“

âemu vás 1. Samuelova 8 uãí o Pánu, kdyÏ víte, Ïe pfiece jen
dovolil, aby Izraelité mûli krále? (S odpovûdí vám mÛÏe pomoci
Alma 29:4–5.)

1. Samuelova 9–10

Saul pomazán za krále

D

C

B

A

Lakomství (v. 3) – Peníze

Dary (v. 3) – Zde úplatek, tj.
pfiijímat peníze nebo pfiízeÀ
jako platbu za konání nûãeho
nezákonného nebo neãestné-
ho pro nûkoho jiného

Obyãej (v. 9, 11) – Soud nebo
spravedlnost

NejzpÛsobnûj‰í (v. 16) –
Nejsilnûj‰í, nejlep‰í
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V 1. Samuelovû 8 lid Izraele
fiekl, Ïe chce krále, i kdyÏ jim
to prorok Samuel rozmlouval.
Kapitola 9 v 1. Samuelovû
nás uãí, jak moc má Pán rád
svÛj lid, kdyÏ si uvûdomíme,
Ïe Pán, aãkoli se lid Izraele
nefiídil jeho radou, jim pfiesto
pomáhal tím, Ïe inspiroval
svého proroka, aby pro nû
vyvolil a vycviãil krále. Pfii

ãetbû hledejte, co se mÛÏete nauãit o povoláních od Pána.

Porozumûní písmÛm
1. Samuelova 10

1. Samuelova 9–10 – Prorok vybírá krále pro Izrael
Saul byl povolán, podle stejného
vzoru, kter˘ pouÏíváme v Církvi
dnes, tím, kdo mûl pravomoc od
Pána (viz âlánky víry 1:5), byl
ustanoven tím, kdo má pravomoc,
byl ‰kolen a byl pfiedstaven lidu
pro hlasování o podpofie (viz
1. Samuelova 10:24).

Studium písem
Pfii studiu 1. Samuelovy 9–10 proveìte dvû z níÏe uveden˘ch
ãinností (A–C).

Napi‰te novinovou zprávu

Pfiedstavte si, Ïe jste vûrn˘ izraelitsk˘ novináfi, kter˘ následoval
Saula ve v‰em, co proÏil v 1. Samuelovû 9–10. Napi‰te struãn˘
ãlánek, v nûmÏ popí‰ete, proã je dobré, Ïe Saul byl vyvolen za
krále Izraele. Na podporu sv˘ch my‰lenek pouÏijte odkazy na
písma.

Zapi‰te si do deníku

Na základû toho, co jste se dozvûdûli z 1. Samuelovy 9–10,
zapi‰te si, jak se podle vás mohl Saul cítit poté, co byl povolán
jako král Izraele. Zvlá‰tní pozornost vûnujte 1. Samuelovû 9:21;
10:6, 9, 20–27.

UplatÀujte slova novodob˘ch prorokÛ a
apo‰tolÛ

Jak toto prohlá‰ení citované presidentem Haroldem B. Leem
souvisí s tím, co se stalo v 1. Samuelovû 10:26–27: „âlovûk není
opravdovû obrácen, dokud nevidí moc BoÏí spoãívat na vedou-
cích této církve a dokud mu to nesestoupí do srdce jako oheÀ.“
(Conference Report, Apr. 1972, 118; nebo Ensign, July 1972, 103.) 

C

B

A

StráÏ (v. 5) – Pevnost, posádka

Poté, co Izraelité v 1. Samuelovû 11 porazili své nepfiátele,
mohli b˘t lidé pokou‰eni fiíci Samuelovi: „¤íkali jsme ti, Ïe
král bude pro nás dobr˘.“ Av‰ak 1. Samuelova 12 zazname-
nává, co Samuel IzraelitÛm fiekl, aby zajistil, Ïe tomuto
poku‰ení odolají. Pfiipomnûl Izraeli, Ïe to Pán je osvobodil
od jejich nepfiátel – bez ohledu na to, kdo je jejich smrteln˘m
vÛdcem. I kdyÏ jim Pán dovolil, aby mûli za krále muÏe,
pfiesto zÛstával skuteãn˘m králem Izraele (viz 1. Samuelova
12:12). Samuel ujistil lidi, Ïe pokud se vzboufií proti Pánu,
ztratí jeho pomocnou ruku – bez ohledu na velikost jejich
pozemského krále. 

1. Samuelova 13

Saul jedná po‰etile

1. Samuelova 12

Pán je stále Králem

Zpráva o tom, jak Samuel povolá-
vá Saula a pfiedstavuje ho lidu
jako jeho vÛdce, je uvedena
v 1. Samuelovû 9–10. 11. kapitola
1. Samuelovy pojednává o tom,
jak Saul vedl úspû‰nû Izrael proti
jeho nepfiátelÛm. ProtoÏe mûl
Izrael úspûch, lidé získali dÛvûru
v Saulovy schopnosti je vést.

1. Samuelova 11

Saul vede Izrael do bitvy
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Pfiedstavte si, Ïe jste jedním z dvaceti ãlenÛ Církve na nûjakém
ostrovû a jedin˘mi nositeli knûÏství jsou jáhnové v Aronovû
knûÏství. Bylo by pfiijatelné, aby tito jáhnové Ïehnali svátost,
nebo mají nechat v‰echny ãleny bez tohoto dÛleÏitého obfiadu?
Proã to není pfiijatelné? V 1. Samuelovû 13 se doãítáme o
podobné situaci. 

Porozumûní písmÛm
1. Samuelova 13

1. Samuelova 13:8 – „Vedlé ãasu uloÏeného od
Samuele“
V 1. Samuelovû 10:8 Samuel poÏádal Saula, aby se s ním setkal
v Galgala, kde by za nûho Samuel pfiinesl obûti.

Studium písem

Kdyby to mohl udûlat znovu

Nûkdy si pfiejeme, abychom mohli urãitou situaci proÏít znovu a
rozhodnout se jinak. Pfiepi‰te pfiíbûh v 1. Samuelovû 13:1–16 tak,
aby to, co Saul v tomto pfiíbûhu uãinil, potû‰ilo Pána i Samuela.

KdyÏ jsme neposlu‰ní a neãiníme pokání, ztrácíme spole-
ãenství s Duchem Svat˘m. Bez Ducha Svatého je pravdûpo-
dobnûj‰í, Ïe uãiníme ‰patná rozhodnutí. Saulovy skutky
v 1. Samuelovû 14 jsou pfiíkladem této zásady.

Záznam v 1. Samuelovû 14 popisuje, jak Saul, v nadûji,
Ïe inspiruje své muÏe a obdrÏí pomoc od Boha, pfiikázal
izraelskému vojsku, aby se v rámci pfiípravy na bitvu
s Filistinsk˘mi postilo. Aby si Saul tento rozkaz vynutil,
fiekl, Ïe ten, kdo nûco pojí, bude odsouzen k smrti. Nevûdûl
v‰ak, Ïe Jonata, jeho vlastní syn, nebyl pfiítomen, kdyÏ tento
rozkaz vydal. Jonata pojedl trochu medu, a Saul se chystal
vzít svému synu Ïivot. Lidé na‰tûstí Saula uprosili a on
svou po‰etilou pfiísahu nevyplnil. 

1. Samuelova 14

Po‰etilá pfiísaha

A

StráÏ (v. 3–4, 23) – Pevnost

Úzko (v. 6) – ObtíÏná situace

Zhoubcové (v. 17) – MuÏi
urãení ke zniãení úrody,
domÛ, dobytka atd.

Osten (v. 21) – Kopí

Star‰í Bruce R. McConkie fiekl: „Poslu‰nost je prvním
zákonem nebes, úheln˘m kamenem, na kterém spoãívá ve‰kerá
spravedlivost a pokrok.“ (Mormon Doctrine, 2d. ed. [1966],
539.) Pfii ãetbû 1. Samuelovy 15 uvaÏujte o tom, co uãí o
zásadû poslu‰nosti. 

Porozumûní písmÛm
1. Samuelova 15

1. Samuelova 15:2–3 – Proã úplnû zniãit
Amalechitské?
V písmech je velmi málo pfiípadÛ, kdy BÛh pfiikázal, aby byl
zniãen nûjak˘ lid. Amalechit‰tí byli nesmírnû krutí k dûtem Izraele,
kdyÏ vy‰ly z Egypta (viz Deuteronomium 25:17–19). Vybírali si
slabé, nemocné a staré, ktefií se pfii pochodu zdrÏeli vzadu, a
zabíjeli je.

Studium písem
Pfii studiu 1. Samuelovy 15 proveìte dvû z níÏe uveden˘ch
ãinností (A–C).

Porovnejte

Porovnejte to, co Samuel fiekl Saulovi, aby udûlal (viz 1. Samuelova
15:1–3), s tím, co Saul skuteãnû udûlal (viz 1. Samuelova 15:4–9). 

V˘mluvy

1. Jak˘mi v˘mluvami Saul zdÛvodÀoval to, co udûlal, místo aby
poslu‰nû udûlal to, co mu bylo pfiikázáno? 

2. Napi‰te Saulovi dopis, v nûmÏ vysvûtlíte, proã jeho v˘mluvy
zdÛvodÀující neposlu‰nost nejsou pfiijatelné. Dbejte na to,
abyste reagovali na kaÏdou jeho v˘mluvu. 

B

A

PoloÏil se (v. 2) – Ukryl se
v pfiípravû na útok

Krmn˘ dobytek (v. 9) –
Druhorozená zvífiata

Niãemné a churavé (v. 9) –
Bezcenné a neãisté podle
zákona MojÏí‰ova

Obrátil jsi se k loupeÏi (v.
19) – Pospíchal jsi, aby ses
zmocnil v‰ech dobr˘ch vûcí

Nádhernû (v. 32) – Pokornû

1. Samuelova 15

DÛleÏitost poslu‰nosti
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Skuteãn˘ dÛvod

1. Nakonec v 1. Samuelovû 15:24 vyznal, proã udûlal to, co udû-
lal. Urãete nûkteré dÛvody, kter˘mi lidé své skutky neposlu‰-
nosti vysvûtlují dnes. Jak se podobají Saulovû odpovûdi? 

2. Co si myslíte, co nás mÛÏe posílit, abychom neupadli do
poku‰ení ospravedlÀovat své skutky? 

Saulovi bylo kvÛli jeho neposlu‰nosti fieãeno, Ïe pro
Izrael bude vyvolen jin˘ král (viz 1. Samuelova 13:13–14;
15:26–28). Kdybyste mûli vybírat nového krále vy, na co
byste hledûli? Pfii ãetbû 1. Samuelovy 16 si pov‰imnûte, co
Pán fiekl Samuelovi o tom, podle ãeho vybírá nového krále. 

1. Samuelova 16

Pán vybírá nového krále

C

Porozumûní písmÛm
1. Samuelova 16

1. Samuelova 16:14–15 – „Duch zl˘ od Hospodina“
Pfieklad Josepha Smitha zmûnil 1. Samuelovu 16:14–15 a ukazuje,
Ïe zl˘ duch není od Pána.

Studium písem

Mistrovství v písmu – 1. Samuelova 16:7

Co nás 1. Samuelova 16:7 uãí o tom, jak na nás pohlíÏí Pán a jak
máme my pohlíÏet na druhé? 

Moc hudby

1. Hudba má velkou moc pÛsobit na na‰e pocity. Jak pÛsobila
Davidova hudba na Saula? 

2. Je tfieba, abychom si uvûdomili, Ïe pÛsobení Davidovy hudby
na Saula bylo pouze doãasné. Jak by tyto Saulovy pocity
mohly získat trvalej‰í charakter?

3. Proã lidé dnes pouÏívají hudbu stejn˘m zpÛsobem jako Saul?

4. Uveìte nûjakou náboÏenskou píseÀ nebo jinou píseÀ, která
vám pomáhá cítit vliv Ducha Svatého.

Pfiíbûh Davida a Goliá‰e je jedním z nejznámûj‰ích v celé
Bibli. AÏ budete ãíst pfiíbûh v 1. Samuelovû tentokrát, hledejte,
co David povaÏoval za zdroj své síly a odvahy. Pokládejte
si také otázky tohoto typu: Jak˘ vliv mohly mít události
v kapitole 16 na události v kapitole 17? Proã bylo dÛleÏité,
Ïe David porazil Goliá‰e poté, co byl „pomazán“ Pánov˘m
prorokem?

Sedmnáctá kapitola 1. Samuelovy vám rovnûÏ mÛÏe pomoci
pfiem˘‰let o odpovûdích na tyto otázky: Jaké „Goliá‰e“ máte
ve svém Ïivotû? Jaké smlouvy jste uzavfieli s Pánem, které
vám mohou dodat sílu pfiekonat své „Goliá‰e“? Jak mÛÏete
to, co David udûlal, aby projevil svou víru v Pánovy sliby,
uplatnit na situace ve svém Ïivotû?

Porozumûní písmÛm
1. Samuelova 17

S‰ikovali se k bitvû (v. 2, 8,
21) – Uspofiádali vojáky k bitvû

·esti loket a dlani (v. 4) –
Délkové míry

1. Samuelova 17

David a Goliá‰

B

A

Jalovice (v. 2) – Mladá kráva

Tvárnost, vzezfiení (v. 7, 12) –
Vzhled

Kozelec (v. 20) – Mlad˘ kozel
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Studium písem
Pfii studiu 1. Samuelovy 17 proveìte dvû z níÏe uveden˘ch
ãinností (A–C).

Co fiekli?

1. Zapi‰te si jeden v˘rok, kter˘ pronesli tito lidé v 1. Samuelovû
17: Goliá‰, Izai, Eliáb, David a muÏi izrael‰tí.

2. Zapi‰te si, co povaÏujete za dvû dÛleÏité vûci, které David
fiekl nebo udûlal v 1. Samuelovû 17, a vysvûtlete proã.

Nakreslete obrázek

Na základû informací v 1. Samuelovû 17 nakreslete urãitou ãást
pfiíbûhu o Davidovi a Goliá‰ovi.

Napi‰te si seznam

1. Vypi‰te si, co povaÏujete za tfii nejvût‰í poku‰ení, kter˘m ãelí
lidé va‰eho vûku v Církvi ve va‰í oblasti.

2. Napi‰te si seznam pûti my‰lenek nebo citátÛ z 1. Samuelovy
17, které byste pouÏili v proslovu nazvaném „Pfiekonávání
na‰ich osobních pfiekáÏek“.

Po poráÏce Goliá‰e se David stal národním hrdinou. Byl
pozván, aby pfieb˘val u Saula, kde s ním úzce spolupracoval
a kde navázal pevné pfiátelství s jeho synem Jonatou. Saulova
Ïárlivost na Davidovu popularitu v‰ak vzrÛstala a nûkolikrát
se pokusil Davida zabít a snaÏil se, aby ho zabili jeho
nepfiátelé.

V 1. Samuelovû 18–23 se Saul snaÏil pfiipravit Davida o
Ïivot a David nadále pfied Saulem prchal a skr˘val se. David
udrÏoval i bûhem tûchto událostí své pfiátelství s Jonatou.
Jonata ochránil nûkolikrát Davida pfied nebezpeãím.

V tûchto kapitolách vidíme narÛstající rozdíl mezi Davidem,
kter˘ usiloval b˘t spravedliv˘m u Boha, a Saulem, jehoÏ
neposlu‰nost a neochota k pokání ho odfiízla z BoÏího vlivu.
Saul rostl ve zlovolnosti a vraÏedn˘ch úmyslech, zatímco
David pfiijímal od Pána pomoc, která ho vysvobozovala.

1. Samuelova 18–23

Saul usiluje Davidovi o Ïivot

C

B

A

Pancífi brnûn˘ (v. 5, 38) – Zbroj
zhotovená z mal˘ch kovov˘ch
ãástí spojen˘ch dohromady

LotÛ (v. 5, 7) – Jednotka váhy

Zhanûl jsem, pohanûl jsem
(v. 10, 25–26) – Provokoval
jsem, zesmû‰nil jsem

PfiiblíÏiv se k lidem se‰l˘m
(v. 12) – Byl povaÏován za
starého. 

Efi (v. 17) – Asi 36 litrÛ

Základ jejich vyzdvihne‰
(v. 18) – Pfiinese‰ zpût zprávu
o tom, co dûlají.

·ance (v. 20) – Bojové linie

Pohanûní (v. 26) – Hanbu

Pytlík (v. 40) – Vak

KdyÏ dojdeme na konec tûchto kapitol, tak vidíme, Ïe David
získal mnoho následovníkÛ, ktefií vyhlíÏeli den, kdy bude
králem Izraele.

Nûkolik pfiípadÛ, kdy se Saul snaÏil pfiipravit Davida o Ïivot,
je zaznamenáno v 1. Samuelovû 18–23. V 1. Samuelovû 24
se dovídáme o tom, jak mûl David pfiíleÏitost pfiipravit Saula
o Ïivot, ale neuãinil to. DÛvody, proã tak neuãinil, nás mohou
nauãit dÛleÏitému ponauãení t˘kajícímu se na‰í úcty a
oddanosti tûm, jiÏ jsou povoláni Pánem.

Porozumûní písmÛm
1. Samuelova 24

Studium písem

Jak byste odpovûdûli?

Uplatnûte dÛvod, kvÛli nûmuÏ David nezabil Saula, na dne‰ní
situaci, kdy pfiátelé ve va‰í pfiítomnosti kritizují nûjakého církev-
ního vedoucího. Zapi‰te si, jak byste na to odpovûdûli.

David prokázal, Ïe se k Saulovi zachoval laskavû, i kdyÏ on
se ho snaÏil zabít. V 1. Samuelovû 25 se David pouãil o tom,
Ïe má druh˘m projevovat stejnou váÏnost, jakou projevil
Saulovi. David a jeho muÏi poÏádali muÏe, kter˘ se jmenoval
Nábal, o nûjaké zásoby; Nábal s nimi jednal hrubû. V reakci
na to se David a jeho muÏi pfiipravili zaútoãit. Nábalova
manÏelka Abigail se doslechla o tom, co se stalo, jednala
moudfie a zadrÏela Davida pfied tím, aby napadl jejího man-
Ïela a zabil ho. David si v prÛbûhu událostí uvûdomil, Ïe
jeho pomstychtivé jednání není správné. Nábal krátce nato
zemfiel a problém se tak jako tak vyfie‰il. Po Nábalovû smrti
si David vzal Abigail za jednu ze sv˘ch manÏelek. 

1. Samuelova 25–26

Milujte své nepfiátele

A

Nevypléní‰ semene mého
(v. 21) – Nezabije‰ mé dûti a
jejich dûti

1. Samuelova 24

Úcta k Pánovu pomazanému
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KdyÏ mûl JeÏí‰ kázání na hofie, fiekl lidem „milujte nepfiátely
své“ a „dobrofieãte tûm, ktefiíÏ vás proklínají“ (Matou‰ 5:44).
O více neÏ tisíc let dfiíve praktikoval tyto zásady David tím,
jak jednal se Saulem. Pfii ãetbû pfiem˘‰lejte o následujícím
prohlá‰ení presidenta Howarda W. Huntera a o tom, jak ho
lze uplatnit nejenom na tuto kapitolu, ale, coÏ je dÛleÏitûj‰í,
i na ná‰ dne‰ní Ïivot: 

„Pomyslete, co by pouhé toto napomenu-
tí [milovat své nepfiátele] udûlalo ve
va‰em i mém sousedství, ve spoleãnosti,
ve které Ïijete vy i va‰e dûti, v národech,
které tvofií na‰i velkou globální rodinu.
Uvûdomuji si, Ïe tato nauka pfiedstavuje
závaÏnou v˘zvu, ale jistû to je pfiíjemnûj-
‰í v˘zva neÏ stra‰livé úkoly, které pfied

nás staví válka, chudoba a bolest, kter˘m svût neustále ãelí.“

Jak se oãekává, Ïe budeme jednat, kdyÏ nám nûkdo ublíÏí,
nepochopí nás, kdyÏ s námi nûkdo jedná nespravedlivû nebo
nelaskavû nebo kdyÏ se nûkdo dopustí hfiíchu, ãímÏ nám
ublíÏí? Co se oãekává, Ïe budeme dûlat, kdyÏ nám ubliÏují
ti, které máme rádi, nebo kdyÏ nás nûkdo pfieskoãí pfii pov˘-
‰ení, fale‰nû obviní nebo kdyÏ nûkdo nespravedlivû napadne
na‰e motivy? 

Vrátíme úder? Vy‰leme je‰tû vût‰í batalion? Odplatíme oko za
oko a zub za zub nebo… si uvûdomíme, Ïe toto nás nakonec
zanechá slepé a bezzubé?“ (Conference Report, Oct. 1992,
23; nebo Ensign, Nov. 1992, 18.) 

Porozumûní písmÛm
1. Samuelova 26

Studium písem

Porovnejte

Pfieãtûte si nejprve to, co se Saul snaÏil uãinit Davidovi
v 1. Samuelovû 18:10–11; 19:9–12; 24:1–2 a potom si projdûte, co
David uãinil Saulovi v 1. Samuelovû 24 a 26. Jak nám Davidovo
prohlá‰ení v 1. Samuelovû 26:23 vysvûtluje, proã uãinil to, co
uãinil v 1. Samuelovû 26? Pfiem˘‰lejte o tom, jak byste mohli
uplatnit DavidÛv pfiíklad ve svém Ïivotû, a zaãnûte s tím dnes. 

1. Samuelova 27

David mezi Filistinsk˘mi

A

Vozy otoãen (v. 5, 7) –
OchraÀován vozy uprostfied
tábora

âí‰e (v. 11–12, 16) – Nádoba

Po událostech v 1. Samuelovû 26 David Saulovi stále ned-
Ûvûfioval. V 1. Samuelovû 27 David uprchl a po nûjakou
dobu Ïil mezi Filistinsk˘mi. Kapitola 27 také fiíká, jak se
bûhem této doby snaÏil plnit Pánovo pÛvodní pfiikázání
IzraelitÛm, aby odstranili v‰echny modláfiské a zlovolné lidi
ze zemû. 

Pravdûpodobnû nejniÏ‰í bod Saulova Ïivota je zaznamenán
v 1. Samuelovû 28. ProtoÏe Saul nemohl získat Ïádné zjeve-
ní od Boha t˘kající se toho, jak má vést Izrael, ‰el za ãaro-
dûjnicí, aby zjistil, zda mÛÏe získat nûjakou pomoc od
spiritistÛ neboli tûch, ktefií se snaÏí navazovat kontakt
s duchy mrtv˘ch, aby od nich získávali rady. V kapitole 28
ãarodûjnice tvrdila, Ïe vyvolala proroka Samuela z mrtv˘ch.
President Joseph Fielding Smith fiekl, Ïe má b˘t zfiejmé, Ïe
mrtví proroci nereagují na volání ãarodûjnic a Ïe celá událost
byla pod vlivem ìábla, kter˘ jistû musel mít radost z toho,
co se pfiihodilo v Saulovû Ïivotû (viz Answers to Gospel
Questions, 5 vols. [1957–66], 109). 

V 1. Samuelovû 29–31 je zaznamenáno, jak se Filistin‰tí
rozhodli je‰tû jednou zaútoãit na Izraelity. Dûlali si starosti
s tím, Ïe by se David mohl otoãit proti nim, a tak ho poÏádali,
aby opustil jejich zemi. David a jeho muÏi ode‰li. Po odchodu
pokraãoval David se sv˘mi muÏi v niãení modláfisk˘ch
nepfiátel Izraele. KdyÏ David získal zboÏí a dobytek, do
kaÏdého mûsta v Judû poslal nûjak˘ díl. Tímto zpÛsobem si
David zaãal budovat podporu pro dobu, aÏ Saul zemfie a on
povede Izrael. 

Kniha 1. Samuelova konãí smrtí prvního krále v Izraeli.
Saul vidûl, Ïe prohrají bitvu s Filistinsk˘mi. NeÏ aby zemfiel
rukou Filistinsk˘ch, Saul poÏádal svého zbrojno‰e, aby mu
vzal Ïivot, ale zbrojno‰ to udûlat nechtûl. A tak Saul nalehl
na vlastní meã a vzal si Ïivot. 

1. Samuelova 29–31

DavidÛv úspûch a
Saulova smrt

1. Samuelova 28

Saulova duchovní temnota

94



Události, k nimÏ do‰lo za druhého krále
Jak je uvedeno v titulu této knihy ve va‰í Bibli, kniha
2. Samuelova „vÛbec druhá královská slove“. 1. Samuelova
zaznamenává události, k nimÏ do‰lo za Saulova Ïivota, a
zároveÀ je záznamem o vládû prvního krále v Izraeli, a
2. Samuelova je záznamem o vládû Davida, druhého krále.
Samuel nemohl napsat 2. Samuelovu, protoÏe zemfiel pfied
koncem 1. Samuelovy. Dal‰í informace o 1. a 2. Samuelovû –
viz PrÛvodce k písmÛm, heslo „Samuel, starozákonní prorok“. 

DÛleÏití lidé v 2. Samuelovû
Izbozet – SaulÛv syn, kter˘ si po smrti svého otce ãinil nárok na
království

Abner – Velitel Saulova vojska, kter˘ nejprve podporoval
Izbozeta, ale potom se pfiipojil k Davidovi

Joáb – Velitel Davidova vojska, kter˘ zabil Abnera

Mifibozet – Syn Jonaty, jenÏ byl chrom˘ a k nûmuÏ David
choval úctu a ochraÀoval ho

Betsabé – Îena, s níÏ se David dopustil cizoloÏství

Uriá‰ – ManÏel Betsabé, kterého David zabil, aby si mohl vzít
jeho manÏelku

Nátan – Prorok za dnÛ Davida

Amnon – DavidÛv syn, jehoÏ zabil jeho bratr Absolon

Absolon – DavidÛv syn, kter˘ zabil svého bratra a snaÏil se
svému otci uzmout království

V poslední kapitole 1. Samuelovy se doãítáme, Ïe se Saul
snaÏil pfiimût svého zbrojno‰e, aby ho zabil. KdyÏ to ten
muÏ nechtûl udûlat, Saul nalehl na vlastní meã a zemfiel.
Ve 2. Samuelovû 1 se vypráví pfiíbûh o muÏi, kter˘ si myslel,
Ïe by si mohl získat Davidovu pfiízeÀ tvrzením, Ïe to on
zabil Saula. Tento muÏ také Davidovi pfiinesl korunu a
náhrdelník, které oznaãovaly Saula jako krále. KdyÏ se
David dozvûdûl, Ïe Saul a Jonata jsou mrtví, truchlil. Dal
také zabít muÏe, kter˘ si pfiipisoval Saulovu smrt. Poslední
ver‰e 2. Samuelovy 1 jsou slova Ïalmu neboli písnû, kterou
David pfii této pfiíleÏitosti napsal. 

Pán pak Davidovi pfiikázal, aby ‰el do zemû Juda. Tam ho
lidé uãinili králem Judy. Bûhem stejné doby velitel Saulova
vojska napomohl tomu, Ïe se SaulÛv syn Izbozet stal králem
nad zbytkem Izraele. Ve 2. Samuelovû 2–3 jsou popsány boje
mezi Davidov˘mi a Izbozetov˘mi muÏi. Tyto kapitoly nám
pomáhají porozumût tomu, Ïe David netouÏil se sv˘mi
nepfiáteli jednat pomstychtivû. 

2. Samuelova 1–3

Po Saulovû smrti

Ve 2. Samuelovû 4 je zazna-
menáno, Ïe muÏi usilující
o Davidovu pfiízeÀ nakonec
Izbozeta zabili a jeho hlavu
pfiinesli Davidovi. David
nechal tyto muÏe za to, co
udûlali, zabít. David milo-
val a ctil Saula i jeho rodi-
nu pfiese v‰echno, co se mu
Saul snaÏil udûlat. KdyÏ byl

Izbozet mrtev, zbytek vÛdcÛ Izraele pfii‰el k Davidovi a
poÏádal ho, aby byl jejich králem. 

Pátá kapitola 2. Samuelovy potom zaznamenává, jak David
dobyl Jeruzalém – mûsto, které se v tûch dobách zdálo témûfi
nedobytné, protoÏe se nacházelo na pfiírodním pahorku
obklopeném tfiemi hlubok˘mi údolími. Díky tûmto údolím se
dal Jeruzalém snadno bránit. Získat Jeruzalém bylo dÛleÏité,
protoÏe k nûmu patfiila hora Moria, kam ode‰el Abraham
obûtovat Izáka. David uãinil Jeruzalém hlavním mûstem
Izraele. 

KdyÏ Izraelité získali od
Filistinsk˘ch zpût truhlu
smlouvy, umístili ji na bezpeãné
místo a stfieÏili ji, aby se jí
opût nûkdo nezmocnil. Ve
2. Samuelovû 6 se vypráví
o tom, jak David ustavil
Jeruzalém za hlavní mûsto
Izraele a rozhodl se tam umístit
truhlu smlouvy, aby symboli-
zovala, Ïe je s nimi v hlavním
mûstû Pán. 

2. Samuelova 6

Truhla smlouvy pfiichází
do Jeruzaléma

2. Samuelova 4–5

David se stává králem

Druhá Kniha Samuelova
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Jak byste se cítili, kdybyste vymysleli a naplánovali, Ïe
udûláte nûco pro Pána a jeho Církev, co byste povaÏovali za
nûco velmi mimofiádného, a potom byste zjistili, Ïe Pán chce,
abyste udûlali nûco jiného? Sedmá kapitola 2. Samuelovy
zaznamenává, Ïe v podstatû toto se stalo Davidovi. Pfii ãetbû
si pov‰imnûte, jak David zareagoval na to, co mu Pán fiekl. 

Porozumûní písmÛm
2. Samuelova 7

2. Samuelova 7:11 – Jak˘ dÛm Pán slíbil, Ïe
David postaví?
„DÛm“, kter˘ chtûl David postavit Pánu, byl chrám. „DÛm“,
kter˘ Pán slíbil Davidovi, Ïe postaví, bylo potomstvo – zejména
potomstvo vládcÛ. I kdyÏ Davidovi nebylo dovoleno postavit
chrám (viz ãinnost A dole), Pán postavil dÛm, kter˘ Davidovi
slíbil. Králové Judy byli potomky Davida, stejnû jako Král králÛ
– JeÏí‰ Kristus – kter˘, coÏ je dosti zajímavé, slíbil pomoci v‰em,
ktefií ho následují, získat „pfiíbytky“ ve svûtû, kter˘ pfiijde (viz
Jan 14:1–3). 

Studium písem

Pomoc z dal‰ích písem

Pfieãtûte si 1. Paralipomenon 22:7–8 a vysvûtlete, proã Pán nechtûl,
aby David postavil trval˘ chrám. 

Jak se David cítil?

1. Znovu si pfieãtûte úvod ke 2. Samuelovû 7 a pfiem˘‰lejte o
tom, jak byste se cítili, kdybyste byli v podobné situaci jako
David. Potom si pfieãtûte 2. Samuelovu 7:18–29 a povûzte, jaké
pocity v Davidovi vyvolalo to, co mu Pán fiekl. 

2. Do se‰itu si zapi‰te a ve sv˘ch písmech si oznaãte ãásti ver‰Û,
o nichÏ si myslíte, Ïe nejlépe vyjadfiují Davidovy pocity. 

3. Vysvûtlete, proã, podle vás, mûl David takové pocity. 

B

A

Odpoãinutí (v. 1, 11) – Mír

Mezi kort˘nami (v. 2) –
V pfienosném stanu, ve stánku

KteréÏ vyjde z Ïivota tvého
(v. 12) – Tvé pfiímé potomstvo
neboli potomci

Metla (v. 14) – HÛl, vûtev
nebo prut

Vzdûlal (v. 24) – Utvrdil, zajistil

2. Samuelova 7

David chce postavit chrám

Ve 2. Samuelovû 8 a 10 je popsáno, jak David pokraãoval
v dob˘vání zemû, kterou IzraelitÛm zaslíbil Pán. Pán od
ãasÛ Jozua IzraelitÛm pfiikazoval, aby porazili lid v zemi,
která jim byla zaslíbena, ale David byl tím, kdo nakonec tento
pfiíkaz zcela splnil. Záznam fiíká, Ïe zároveÀ spravedlivû
vládl svému lidu. Devátá kapitola 2. Samuelovy obsahuje
pÛsobiv˘ pfiíklad Davidovy spravedlnosti ve zprávû o tom,
jak splnil svÛj slib Saulovu synu Jonatovi, Ïe se postará o
Saulovu rodinu. 

Porozumûní písmÛm
2. Samuelova 9

Davidova fií‰e

Emat

Soba

S˘rie

Dama‰ek

Dan

Ceneretské
mofie

Jeruzalém

Bersabé

Cyprus

Veliké mofie

Ammon

Moáb

Edom

Hranice fií‰e pfii její
nejvût‰í rozloze

Dobyto dfiíve 
Davidem

Saulovo královstvíSinai

Amalech

Pa
les

tin
a

Eufrat

Egyptská
fieka

2. Samuelova 8–10

DavidÛv politick˘
a osobní úspûch
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Studium písem

Co si myslíte?

Proã jsou asi nûktefií lidé pfiekvapeni tím, co David udûlal ve
2. Samuelovû 9 pro jednoho ze Saulov˘ch potomkÛ?

Najdûte ver‰

Najdûte nûjak˘ ver‰ z písem, kter˘ nás uãí jednat tak, jako ve
2. Samuelovû 9 jednal David. Ver‰ si zapi‰te do se‰itu a vysvûtlete,
proã jste si ho vybrali. Odkaz si zapi‰te do své Bible na okraj
2. Samuelovy 9.

Nûkdy si neuvûdomujeme dÛleÏitost nûkter˘ch „mal˘ch“
rozhodnutí, která v Ïivotû ãiníme. Star‰í Gordon B. Hinckley
uvedl pfiíklad dÛleÏitosti mal˘ch rozhodnutí, kdyÏ vyprávûl
o jednom záÏitku, kter˘ mûl, kdyÏ pracoval pro Ïelezniãní
spoleãnost. ¤ekl, Ïe mu zavolali z New Jersey, Ïe osobní
vlak pfiijel bez zavazadlového vozu.

„Zjistili jsme, Ïe vlak byl fiádnû sestaven
v Oaklandu v Kalifornii a fiádnû dorazil
do St. Louis… Ale na nádraÏí v St. Louis
nepozorn˘ v˘hybkáfi pohnul kusem oceli o
pouh˘ch sedm centimetrÛ.“

Tento kus oceli byla v˘hybka a vÛz, kter˘
mûl b˘t v Newarku v New Jersey, se ocitl
v New Orleans v Louisianû, tfiináct set mil

daleko.“ (Conference Report, Oct. 1972, 106; nebo Ensign,
Jan. 1973, 91.) 

KdyÏ jste zaãali ãíst o Davidovi, vypadal jako vzor krále
Izraele. Kapitoly 1–10 2. Samuelovy zaznamenávají velk˘
úspûch, kter˘ mûl jako vÛdce zemû. Pfii ãetbû 2. Samuelovy
11–12 hledejte „v˘hybky“ v Davidovû Ïivotû, které ho
zavedly na jinou „kolej“, neÏ na které zaãal ve sv˘ch
mlad‰ích letech.

Porozumûní písmÛm
2. Samuelova 11

Oblehli (v. 1) – Zaútoãili

Oãistila se od neãistoty své
(v. 4) – Obfiadnû se oãistila
podle ãásti MojÏí‰ova zákona

t˘kajícího se menstruaãních
cyklÛ a tûhotenství

Poãala (v. 5) – Otûhotnûla

Odstupte (v. 15) – Ustupte,
nepodporujte

2. Samuelova 11–12

Davidovy tragické chyby

B

A

2. Samuelova 12

2. Samuelova 12:1 – „Poslal Hospodin Nátana
k Davidovi“
Je-li pokání opravdové a upfiímné, hfií‰ník se vyznává Bohu,
tûm, kter˘m ublíÏil, a jde-li o tak závaÏn˘ hfiích, jako byl ten
DavidÛv, i svému vedoucímu knûÏství (viz NaS 58:42–43).
K Davidovu rozhovoru s Nátanem v‰ak do‰lo aÏ po narození
dítûte, které mûl David s Betsabé. K rozhovoru tedy muselo
dojít nejménû devût mûsícÛ po Davidovû prvním pfiestupku.
Kromû toho Pán musel poslat Nátana k Davidovi, místo aby se
David ‰el vyznat Nátanovi. Co se dozvídáte o Davidovû lítosti a
pokání, kdyÏ po tak dlouhé dobû musel pfiijít Nátan a postavit
Davida tváfií v tváfi jeho hfiíchu? 

Studium písem
Pfii svém studiu proveìte dvû z níÏe uveden˘ch ãinností (A–E). 

V˘hybky

Do se‰itu si nakreslete tuto tabulku a potom do prázdn˘ch políãek
doplÀte informace, které jste se dozvûdûli z 2. Samuelovy 11, a
rovnûÏ vlastní my‰lenky. V prostfiedním sloupci mÛÏe b˘t více
neÏ jeden bod. 

Dne‰ní v˘hybky

Pravdûpodobnû jste si v‰imli, Ïe kaÏdá „v˘hybka“ pfiivádûla
Davida blíÏe a blíÏe k hfiíchu. Napi‰te krátk˘ dopis, jako kdyby-
ste psali nûkomu stejnû starému, jako jste vy, a varujte ho pfied
„v˘hybkami“, kter˘m, jak víte, bude ãelit a které by mohly vést
k nemorálnímu jednání. Urãité podnûty mÛÏete najít v broÏurce
Pro posílení mládeÏe (34285 121). PouÏijte také DavidÛv pfiíbûh,

B

Co mûl David uãinitCo David uãinilVer‰e

1

2

3

4

6–8, 14–17

26–27

Rozhodnutí, která zmûnila DavidÛv Ïivot

A

V lÛnu jeho spávala (v. 3) –
Ulehla a spala hned vedle
nûho

Pocestn˘ (v. 4) – âlovûk,
kter˘ je na cestû

Zlehãil, pohrdl (v. 9–10) –
Vzal na lehkou váhu

Rouhali se (v. 14) –
Vyjadfiovali velkou neúctu
k Pánu a jeho náboÏenství

Pod (v. 31) – Aby pracovali s
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abyste adresátovi svého dopisu pomohli vidût dÛsledky takov˘ch
rozhodnutí.

VyloÏte podobenství

Vysvûtlete, jak se Nátanovo podobenství ve 2. Samuelovû 12:1–4
t˘ká Davida. Uveìte, co pfiedstavuje kaÏdá konkrétní ãást
podobenství.

Pocit lítosti

Nûkdy po svém rozhovoru s Nátanem David napsal Îalm 51.
Pfieãtûte si ho a napi‰te, co by podle vás David fiekl nûkomu,
kdo si myslí, Ïe si s hfiíchem nemusí dûlat starosti, protoÏe vÏdy
mÛÏe ãinit pokání (viz také NaS 132:38–39).

Velká zmûna

Porovnejte, jak˘m muÏem byl David, kdyÏ bojoval s Goliá‰em,
s tím, jak˘m byl ve 2. Samuelovû 11–12, kdyÏ se dopustil závaÏ-
n˘ch hfiíchÛ. Co si o tom myslíte, proã je to takov˘ rozdíl? Proã
se mohou lidé tak zásadnû zmûnit?

Hfiích pÛsobí vÏdy na ty, jiÏ jsou kolem nás – zejména na
na‰i rodinu. Pfiíklad rodiãÛ má ãasto vliv na to, jak se chovají
jejich dûti. A co více, kdyÏ rodiãe dávají ‰patn˘ pfiíklad, je
náprava téhoÏ ‰patného chování u jejich dûtí velmi obtíÏná.
Pfii ãetbû 2. Samuelovy 13–14 pfiem˘‰lejte o tom, jak se skutky
Davidov˘ch synÛ podobají jeho skutkÛm. UvaÏujte také o
tom, co byste asi udûlali, kdybyste byli v tûchto situacích.

Porozumûní písmÛm
2. Samuelova 13

2. Samuelova 14

Naklonilo se srdce královo
k Absolonovi (v. 1) – David
mûl Absolona rád a myslel
na nûj.

Svadili se (v. 6) – Poprali se

Dûdice (v. 7) – Toho, kter˘ Ïil

Uhasí jiskru mou (v. 7) –
Uhasí mÛj oheÀ (v˘raz zna-
mená „nechá mû bez nadûje“)

Ostatek (v. 7) – Dûti

JáÈ poruãím o tobû (v. 8) –
Vydám nafiízení ohlednû tebe

Kter˘Ï sebe vinného ãiní (v.
13) – Kter˘ je vinen tímtéÏ

Povolati (v. 13) – Pfiivésti domÛ

My‰lení svá vynesl (v. 14) –
Vym˘‰lí a plánuje

Pak (v. 15) – Toto je ten dÛvod

Sly‰í (v. 17) – Vidí rozdíl mezi

Chfiadne‰ (v. 4) – Jsi unaven˘
a rozru‰en˘

Ne‰lechetnost (v. 12) – Chyba

NeodepfieÈ mne tobû (v. 13) –
Dovolí ti, aby sis mû vzal

Promûnn˘ch (v. 18–19) –
Mnoha rÛzn˘ch

Nepfiipou‰tûj toho k srdci (v.
20) – Nevyjevuj to vefiejnosti

Dotíral (v. 27) – Naléhal,
neustále Ïádal

Îádal (v. 39) – Chtûl

2. Samuelova 13–14

Hfiíchy Davidov˘ch dûtí

E

D

C

2. Samuelova 13 – Amnon nenávidûl svou sestru,
místo aby ji miloval
President Ezra Taft Benson fiekl: 

„V nemorálnosti není trvalého ‰tûstí… Prav˘ opak je pravdou.
MÛÏe existovat momentální potû‰ení… Ale vztah rychle zhofikne.
Vystoupí pocity viny a hanby… Láska zaãne umírat. Zaãne se
rozrÛstat hofikost, Ïárlivost, hnûv a dokonce i nenávist. Toto v‰e
jsou pfiirozené dÛsledky hfiíchu a pfiestupku.

Na druhou stranu kdyÏ jsme
poslu‰ni zákona cudnosti a ucho-
váváme se morálnû ãist˘mi,
zakusíme poÏehnání rostoucí
lásky a pokoje, vût‰í dÛvûru a úctu
ke svému manÏelskému partne-
rovi, hlub‰í vzájemnou oddanost,
a tudíÏ i hlubok˘ a v˘razn˘ pocit
radosti a ‰tûstí.“ („The Law of
Chastity“, in Brigham Young
University 1987–88 Devotional and
Fireside Speeches [1988], 51.) “

Studium písem

Pfieãtûte si a odpovûzte

Pfieãtûte si 2. Samuelovu 14:14 a odpovûzte na tuto otázku: Jaká
„my‰lení“ (plány) BÛh „vynesl“ (vytvofiil), aby pomohl tûm,
ktefií jsou „vyhnaní“ (z jeho pfiítomnosti), aby od nûho nebyli
„vyhnáni“ natrvalo?

Poslední ver‰e 2. Samuelovy 14 uvádûjí, jak byl Absolon
s láskou pfiijat sv˘m otcem Davidem v Jeruzalémû. Patnáctá
kapitola 2. Samuelovy popisuje, jak Absolon vy‰el, aby zís-
kal podporu lidu a svrhl Davida jako krále. KdyÏ se David
doslechl, Ïe Absolon získává pfiízeÀ mezi lidem, vidûl to jako
trest od Boha za to, co uãinil. V pokofie opustil Jeruzalém a
doufal, Ïe Pán k nûmu bude milosrdn˘. 

Pfiíbûh o Absolonovû pokusu stát se nov˘m králem je vylíãen
ve 2. Samuelovû 16–17. Pfiijal urãité Davidovy rádce a slu-
Ïebníky, ktefií doufali, Ïe získají politickou pfiízeÀ. Jeden z nich
Absolona povzbuzoval, aby spal s otcov˘mi souloÏnicemi,
jako symbol, Ïe je nyní králem. Tak se naplnilo jedno
z Nátanov˘ch proroctví (viz 2. Samuelova 12:11–12). 

Absolon byl nakonec povzbuzen k tomu, aby ‰el a bojoval
s Davidem a s Davidov˘mi muÏi. 2. Samuelova 18 zazna-
menává, jak Joáb nalezl Absolona a zabil ho. KdyÏ se David
tuto zprávu dozvûdûl, plakal. Pravdûpodobnû jedním z dÛv-
odÛ, proã David plakal, byl ten, Ïe vidûl, jak se 
v Ïivotû jeho dûtí odráÏejí jeho hfiíchy. 

2. Samuelova 15–18

Absolon usiluje o to,
aby byl králem

A
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Na zaãátku 19. kapitoly 2. Samuelovy se dovídáme, Ïe
David i nadále truchlil nad Absolonovou smrtí. Joáb králi
Davidovi fiekl, Ïe mnozí lidé jsou zmateni tím, Ïe pláãe nad
smrtí nûkoho, kdo se ho pokou‰el svrhnout z trÛnu a jít proti
nûmu do bitvy. Joáb fiekl, Ïe se zdá, Ïe David miluje své
nepfiátele a nenávidí své pfiátele. Zbytek 2. Samuelovy 19
zaznamenává, jak se David fiídil Joábovou radou a pokou‰el
se jednat laskavû s pfiáteli i s b˘val˘mi nepfiáteli. Napfiíklad
kmen Juda obecnû podporoval Absolona. 

David vyzval Judu, aby ho opût podporoval, a fiekl, Ïe jed-
nomu z nich svûfií velení svého vojska. To v‰ak rozhnûvalo
Joába a ostatní kmeny Izraele. Ve 2. Samuelovû 20 je zazna-
menána vzpoura ostatních kmenÛ Izraele, kdyÏ se pokou‰ely
ustanovit za krále jiného muÏe. Davidovi muÏi vedení
Joábem vzpouru potlaãili – poté, co Joáb zabil muÏe, kterého
David povûfiil velením vojska.

Kapitoly 19–20 v 2. Samuelovû v nás zanechávají dojem, Ïe
i kdyÏ Davidova pfiání jsou obvykle dobrá, opustil ho moudr˘
úsudek, kterému se tû‰il jako mlad˘ muÏ. 

2. Samuelova 21–23

Více o Davidovi

2. Samuelova 19–20

Davidovy pokraãující potíÏe

Pfiehled knihy
První Královská je tfietí knihou ze skupiny ãtyfi knih, které
zaznamenávají dûjiny Izraele bûhem doby, kdy mu vládli králové.
Kniha zaãíná vyvolením ·alomouna za krále po Davidovi.
Pokr˘vá témûfi sto dvacet let historie a konãí pfiíbûhem Achaba,
jednoho z nejzlovolnûj‰ích králÛ v izraelské historii. Otec v nebi
ãelil Achabovi tím, Ïe vyslal nûkoho více neÏ odpovídajícího
tomuto úkolu, Eliá‰e proroka. Eliá‰, kter˘ je ãasto povaÏován
za nejvût‰ího proroka Izraele, ukazuje moc Boha nad fale‰n˘m
bohem Bálem pfii dramatick˘ch událostech na hofie Karmelu.
Aãkoli 1. Královská líãí urãité politické dûjiny, je více historií
toho, jak politiãtí vÛdci dodrÏovali smlouvy, které BÛh uzavfiel
s Izraelem, zejména pokud jde o modláfiství. Zamûfiuje se hlavnû
na ty krále, ktefií byli nejpozoruhodnûj‰í buì v dodrÏování,

Pfiíbûh ve 2. Samuelovû 21 je buì nesprávnû pfieloÏen, nebo
ukazuje, Ïe David skuteãnû upadl do hlubokého odpadlictví.
BÛh by nikdy neschválil usmrcení nûãích vnukÛ za nûco, co
udûlal jejich dûdeãek. My‰lenka, Ïe BÛh poÏadoval lidskou
obûÈ, aby ukonãil hladomor, je prostû fale‰nou naukou,
podobnû jako nauka o uctívání model. 

Kapitoly 22–23 v 2. Samuelovû nejsou v podstatû pokra-
ãováním záznamu o Ïivotû Davida, ale zdá se, Ïe je na
konec 2. Samuelovy umístil pisatel, aby shrnul urãité
vûci o Davidovi a jeho království. Dvacátá druhá kapitola
2. Samuelovy je Davidov˘m Ïalmem. Kapitola 23 pojed-
nává o Davidov˘ch „nejudatnûj‰ích“ neboli o muÏích
z jeho vojska.

Kapitola 24 je poslední kapitolou 2. Samuelovy; zazname-
nává, Ïe David byl odhodlán spoãítat neboli seãíst lid
v Izraeli. Záznam uvádí, Ïe Pána tímto sv˘m ãinem nepotû-
‰il. Je zfiejmé, Ïe David sãítal lid, aby vidûl, Ïe byl skuteãnû
jako král úspû‰n˘. Pán v‰ak byl tím, kdo dával Davidovi
sílu porazit nepfiátele Izraele. DavidÛv hfiích spoãíval
v tom, Ïe si pfiivlastnil zásluhy za úspûch Izraele.

V poslední ãásti 2. Samuelovy 24 David koupil od jistého
muÏe humno. Na tomto humnu pfiinesl Pánu obûÈ za své
hfiíchy. Toto humno je podle tradice místem, kde Abraham
obûtoval Izáka, a bylo místem, kde DavidÛv syn ·alomoun
postavil chrám. Dnes na tomto místû stojí muslimská me‰ita,
která se naz˘vá „Skalní dóm“.

2. Samuelova 24

Více o Davidov˘ch chybách

nebo nedodrÏování smluv, a na proroky, ktefií jim kázali. V 1.
Královské mÛÏeme získat ponauãení jak z dobr˘ch, tak ze ‰pat-
n˘ch pfiíkladÛ. 

Uctívání Bála
V 1. a 2. Královské je mnohokrát zmínûno uctívání modly Bála.
Bál byl fale‰n˘m bohem mnoha sousedÛ Izraele. Ti, ktefií ho
uctívali, vûfiili, Ïe napomáhá jejich dobré úrodû a rÛstu stád.
Toto fale‰né náboÏenství, inspirované Satanem, ve svém uctívání
obsahovalo nemorální ãinnosti a proroci ho oznaãovali jako
„hanbu“ (viz PrÛvodce k písmÛm, heslo „Bál“). Mnoho IzraelitÛ
v rÛzn˘ch dobách zapomnûlo na Boha a poskvrnili se tímto
náboÏenstvím, místo aby uctívali pravého a Ïivého Boha. 

První Kniha Královská
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KdyÏ David zestárl, mnozí pfiem˘‰leli, kdo po jeho smrti
zaujme jeho místo. V první kapitole 1. Královské se doãítáme
o Adoniá‰ovi, jednom z Davidov˘ch synÛ (mlad‰í bratr
Absolona), kter˘ velice chtûl b˘t pfií‰tím králem. Mûl podporu
Joába, velitele Davidova vojska, a knûze Abiatara. Ale David
slíbil ·alomounovi (synu Betsabé), Ïe bude pfií‰tím králem.
Prorok Nátan spolu s Betsabé to Davidovi pfiipomnûli a
vyzvali ho, aby vefiejnû prohlásil, Ïe ·alomoun bude pfií‰tím
králem Izraele. Za zvlá‰tní zmínku stojí, Ïe David nechal
·alomouna jezdit na své mezkyni na znamení lidu, Ïe je
jeho nástupcem. 

KdyÏ Adoniá‰ zjistil, Ïe ·alomoun byl vefiejnû pomazán, bál
se, Ïe by ho ·alomoun mohl zabít. ·alomoun v‰ak Adoniá‰ovi
slíbil, Ïe mu neublíÏí. V 1. Královské 2 se Adoniá‰ opût
snaÏil stát králem tak, Ïe se po Davidovû smrti snaÏil oÏenit
s jednou z jeho manÏelek. Pro tento velezrádn˘ skutek byl
odsouzen k smrti. 

1. Královská 1–2

Davidova smrt

âasová pfiímka pro 1. Královskou

1060 pfi. Kr. Saul se stává králem

1013 pfi. Kr. David se stává králem

990 pfi. Kr. ·alomoun se stává králem

970 pfi. Kr. V Jeruzalémû je postaven chrám

940 pfi. Kr. Království Izraele je rozdûleno

920 pfi. Kr. Aza panuje jako král v Judû

876 pfi. Kr. Achab je králem Izraele, Eliá‰ káÏe

853 pfi. Kr. Eliá‰ je pfienesen

1050

1000

950

900

850

Poznámka: V‰echna data jsou pfiibliÏná.

V 1. Královské 2 je také zpráva o Davidovû smrti. NeÏ David
zemfiel, dal ·alomounovi pokyny, vãetnû pfiíkazÛ k potrestání
Joába za nevinné Ïivoty, které vzal, a Abiatara za podporu
Adoniá‰e jako krále. 

Studium písem

Pfiipravte si proslov

Pfiedstavte si, Ïe jste dostali za úkol promluvit na téma „Ponauãení,
které mÛÏeme získat ze Ïivota krále Davida“. Zapi‰te si názvy
ãtyfi námûtÛ, které byste do svého proslovu zafiadili. Ke kaÏdé-
mu námûtu uveìte pfiíbûh z Davidova Ïivota (a kde se v pís-
mech nachází), kter˘ byste k v˘uce onoho tématu pouÏili. 

Kdybyste mohli od Pána získat cokoli, co si pfiejete, o co byste
poÏádali? Proã? Tfietí kapitola 1. Královské zaznamenává,
Ïe ·alomoun mûl tuto pfiíleÏitost. Porovnejte jeho pfiání
s pfiáním sv˘m.

Porozumûní písmÛm
1. Královská 3

Studium písem

Pfied, bûhem a po

V 1. Královské 3 mûl ·alomoun ve snu zvlá‰tní záÏitek s Pánem.
Odpovûzte na následující otázky, které se t˘kají tohoto záÏitku:

Pfied. Co se jiÏ stalo a co ·alomounovi ukázalo, jak je obtíÏné b˘t
králem? 

Bûhem. Co si myslíte, proã ·alomoun poÏádal o rozumné srdce
a ne o nûco jiného? Zdá se, Ïe Pána potû‰ilo, Ïe ·alomoun o cosi
nepoÏádal. Co to bylo? 

Po. Jak ·alomoun na poãátku své vlády projevil, Ïe obdrÏel
tento duchovní dar? 

Jak získávám moudrost já? 

Pfieãtûte si tyto ver‰e a vypi‰te si, co fiíkají, Ïe mÛÏete dûlat,
abyste prohloubili svou moudrost a poznání: Alma 37:35–37
a Nauka a smlouvy 89:18–21, 136:32–33.

B

A

Ustanovení (v. 14) – Zákony

SluÏebníka svého (v. 7) – Mû
(hovofií o sobû)

SluÏebnice tvá (v. 20) – Já
(hovofií o sobû)

Pfiikojila syna svého (v. 21) –
Nakrmila své dítû

Pohnula se stfieva (v. 26) –
Pocítila silné emoce

1. Královská 3

Co ti mám dát?

A
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V 1. Královské 4 se nachází struãn˘ popis toho, jak ·alomoun
zorganizoval správu svého království do dvanácti okrskÛ.
Kapitola 4 také uvádí urãit˘ popis bohatství a prosperity
·alomouna a Izraele v oné dobû. Moudrost a prosperita
·alomouna a Izraele se stala tak proslulou, Ïe vÛdcové mnoha
dal‰ích národÛ pfiicházeli a snaÏili se vyuÏít ·alomounovy
moudrosti a získat jeho rady. 

ProtoÏe byl David váleãníkem, Pán mu nedovolil postavit
chrám. Pán mu v‰ak slíbil, Ïe jeho syn bude panovat v pokoji
a chrám postaví (viz 1. Paralipomenon 22:8–10). Kapitoly
5–7 1. Královské podávají zprávu o stavbû tohoto chrámu,
kter˘ se stal znám˘m jako ·alomounÛv chrám. 

V 1. Královské 5 se dovídáme o dohodû mezi ·alomounem a
tyrsk˘m králem Chiramem. ·alomoun získal cedrové dfievo
z Libanonu (ãást zemû, které vládl Chiram) v˘mûnou za
p‰enici a olej z Izraele. Kromû toho se doãítáme, Ïe ·alomoun
zavedl „pracovní daÀ“, která vyÏadovala, aby muÏi v Izraeli
strávili urãitou dobu v Libanonu, aby pfiipravili cedrové
dfievo na pfiepravu do Jeruzaléma pro chrám. 

V 1. Královské 6 je popis urãitého vybavení chrámu a mate-
riálu, ze kterého bylo toto vybavení zhotoveno. Tato kapitola
rovnûÏ zaznamenává PánÛv slib ·alomounovi, Ïe pokud
budou lidé Ïít podle zákonÛ souvisejících s chrámem, Pán
bude mezi nimi pfieb˘vat ve svém domû. 

Sedmá kapitola 1. Královské se zmiÀuje o tom, Ïe ·alomoun
také postavil dÛm pro sebe, jehoÏ dokonãení si vyÏádalo tfii-
náct let, zatímco chrám byl postaven za pouh˘ch sedm let.
Kapitola 7 také opûtovnû zdÛrazÀuje my‰lenku, Ïe do chrámu
byly umístûny pouze nejlep‰í fiemeslné v˘tvory. TotéÏ platí
i dnes. ZpÛsob, jak˘m stavíme dÛm BoÏí, je odrazem toho,
jak uctíváme Pána. 

1. Královská 5–7

·alomoun staví chrám

1. Královská 4

·alomoun organizuje
království

President Joseph Fielding Smith fiekl: „KdyÏ zasvûcujeme
dÛm Pánu, ve skuteãnosti zasvûcujeme sebe Pánovû sluÏbû,
se smlouvou, Ïe budeme tento dÛm pouÏívat zpÛsobem,
jak˘m to On zam˘‰lí.“ („Hyrum Smith Honored By Pres.
Smith“, Church News, 12 Feb. 1972, 4.) 

V na‰í dobû je kaÏd˘ chrám postaven˘ Církví zasvûcen
modlitbou pronesenou ãlenem Prvního pfiedsednictva. Prorok
Joseph Smith pfiipravil skrze inspiraci první zasvûcovací
modlitbu v na‰í dispensaci a pfieãetl ji pfii zasvûcení chrámu
Kirtland. Tato modlitba je zaznamenána ve 109. oddílu Nauky
a smluv. Presidenti Církve se od té doby fiídí vzorem, kter˘
dal prorok Joseph. 

Zasvûcení chrámu postaveného pod ·alomounov˘m vedením
se nachází v 1. Královské 8. Pfii ãetbû hledejte v˘razy, které
nás uãí o v˘znamu chrámÛ. 

1. Královská 8

Chrám je zasvûcen
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Porozumûní písmÛm
1. Královská 8

1. Královská 8:12 – „Hospodin fiekl, Ïe bude
pfieb˘vati v mrákotû“
Hebrejské slovo pfieloÏené jako „mrákota“ je slovo, které pfied-
stavuje zahalenou slávu BoÏí (viz R. Laird Harris, ed. Theological
Wordbook of the Old Testament, 2 vols. [1980], 2:698 [1701b]). Jin˘mi
slovy BÛh slíbil, Ïe bude pfieb˘vat velmi blízko svému lidu, ale
bude skryt pfied pohledem. 

1. Královská 8:22–54 – PoÏehnání chrámu
Modlitba, kterou ·alomoun pronesl pfii zasvûcení chrámu, se
nachází v 1. Královské 8:22–54. ·alomoun se modlil, aby chrám
byl urãit˘mi konkrétními zpÛsoby poÏehnáním pro lid. Mnohé
z toho platí i pro na‰e chrámy dnes. President Ezra Taft Benson
fiekl: „Slibuji vám, Ïe se zv˘‰enou náv‰tûvností v chrámech na‰eho
Boha budete vût‰í mûrou dostávat osobní zjevení, aby poÏehnalo
vá‰ Ïivot, zatímco vy Ïehnáte tûm, ktefií zemfieli.“ (Conference
Report, Apr. 1987, 108; nebo Ensign, May 1987, 85.) 

President Howard W. Hunter fiekl: 

„Vyz˘vám Svaté posledních dnÛ, aby na chrám Pánû pohlíÏeli
jako na velk˘ symbol svého ãlenství… 

Ve‰keré na‰e úsilí pfii hlásání evangelia, zdokonalování Svat˘ch
a vykoupení mrtv˘ch vede do svatého chrámu. Je tomu tak proto,
Ïe chrámové obfiady jsou naprosto zásadní; bez nich se nemÛÏeme
vrátit do BoÏí pfiítomnosti.“ (Conference Report, Oct. 1994, 8,
118; nebo Ensign, Nov. 1994, 8, 88.) 

Studium písem

Napi‰te oãité svûdectví

Pfiedstavte si, Ïe jste byli jako oãití svûdci vybráni, abyste pro
místní noviny napsali zprávu o zasvûcení chrámu. KvÛli omeze-
nému prostoru nesmí vá‰ ãlánek mít více neÏ padesát slov.
âlánek si zapi‰te do se‰itu.

PoÏehnání chrámu

Vypi‰te si alespoÀ ãtyfii poÏehnání, o která se ·alomoun modlil
a která k lidu pfii‰la díky chrámu (viz 1. Královská 8:22–54).

Volitelná ãinnost – Vliv chrámu

Napi‰te o své nejlep‰í zku‰enosti související s chrámem. ZvaÏte,
zda byste si nemohli opatfiit obrázek nejbliÏ‰ího chrámu a zda
byste si ho nemohli povûsit tam, kde ho budete mít ãasto na oãích.

C

B

A

Sochory (v. 7–8) – Tyãe pouÏí-
vané k pfiená‰ení truhly (viz
ilustrace na str. 50)

Ostfiíhati budou (v. 25) –
Budou dbát

Upevnûno (v. 26) – Naplnûno

Úpûní (v. 28, 45, 49) – Pokorná
modlitba

Vyveì, vyvodil (v. 45, 49, 59)
– Pomoz, pomohl ve

Neprávû (v. 47) – ·patnû

Posvûtil (v. 64) – Uãinil svat˘m

President Heber J. Grant fiekl: „Pro Svaté posledních dnÛ je
jediná bezpeãná stezka, a tou je stezka povinnosti. Není to
svûdectví, nejsou to úÏasné projevy, není to vûdomost, Ïe
evangelium JeÏí‰e Krista je pravdivé… co vás i mû spasí,
ale je to dodrÏování BoÏích pfiikázání, Ïití Ïivotem Svatého
posledních dnÛ.“ („The President Speaks: Excerpts from the
Utterances of Heber J. Grant“, Improvement Era, Nov.
1936, 659.) 

·alomoun a Izraelité mûli pfii zasvûcení chrámu velké
duchovní záÏitky, ale duchovní záÏitky nezaruãují spasení
(viz NaS 3:4). Devátá kapitola 1. Královské zaznamenává, co
Pán fiekl ·alomounovi ohlednû toho, co Pán poÏaduje, aby
mohl b˘t se sv˘m lidem. Pfii ãetbû hledejte tyto poÏadavky. 

Porozumûní písmÛm
1. Královská 9:1–9

Studium písem

Identifikujte pfiikázání a dÛsledky

Zhotovte si tabulku podle té,
která je zde uvedena, a doplÀte do
ní to, co Pán fiekl ·alomounovi
v 1. Královské 9:1–9. 

Kdyby vás pfii‰el nav‰tívit nûkdo z jiné zemû a sledoval by
vás pfii va‰ich kaÏdodenních ãinnostech, získal by zájem o
va‰eho Boha a náboÏenství nebo by ho ztratil? V 1. Královské
10 se dozvídáme o zvlá‰tní náv‰tûvnici (královna ze Sáby),
která pfii‰la nav‰tívit ·alomouna, protoÏe nevûfiila v‰emu

1. Královská 10

Náv‰tûva královny ze Sáby

PakJestliÏe

A

Posvûtil (v. 3, 7) – Uãinil
svat˘m

Za pfiísloví a za rozprávku
(v. 7) – Nûco, o ãem budou

lidé hovofiit a z ãeho si budou
dûlat legraci

Ckáti (v. 8) – Hovofiit
s neúctou nebo uráÏkou

1. Královská 9

·alomounovi se zjevuje Pán
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tomu, co o nûm sly‰ela. Náv‰tûva u ·alomouna na Sábu
velmi zapÛsobila, zejména jeho moudrost a bohatství.
Zbytek 10. kapitoly popisuje to, co Sába pravdûpodobnû
vidûla a ãeho si pov‰imla a co z ·alomouna ãinilo velmi
pÛsobivého krále. 

JestliÏe bychom se mohli nûãemu nauãit z pfiíbûhÛ prvních
dvou králÛ Izraele, bylo by to toto – bez ohledu na to, jak
dobr˘ nebo poÏehnan˘ jsi na zaãátku, musí‰ vytrvat aÏ do
konce. Tato pravda ãiní pfiíbûh o ·alomounovi je‰tû záhad-
nûj‰ím. Proã nevytrval vûrnû aÏ do konce? Pfii ãetbû
1. Královské 11 si pov‰imnûte toho, co se stalo kvÛli
·alomounovû nevûrnosti Pánu. 

Porozumûní písmÛm
1. Královská 11

1. Královská 11:4 – Bylo Davidovo srdce skuteãnû
„celé“ s Pánem?
Pfieklad Josepha Smitha zmûnil 1. Královskou 11:4 tak, aby fiíka-
la, Ïe ·alomounovo srdce nebylo celé s Pánem a Ïe on se stal
takov˘m, jako byl jeho otec David. 

Studium písem

ManÏelství mimo smlouvu

1. V 1. Královské 3:1 se doãítáme, Ïe si ·alomoun vzal neizrae-
litskou manÏelku. Byla to dcera egyptského faraóna. SÀatek
s faraónovou dcerou se zdál b˘t moudr˘m, protoÏe král
obvykle nezaútoãil na jiného krále, kter˘ se oÏenil s jeho
dcerou. ManÏelství bylo v té dobû velmi bûÏn˘m zpÛsobem
uzavírání dohod. V Deuteronomiu 7:1–4 Pán poskytl radu o
sÀatcích mimo smlouvu. Jak se rada v Deuteronomiu vzta-
huje na ·alomouna v 1. Královské 11:1–8? 

2. Uveìte nûjak˘ pfiíklad, jak se tato rada t˘ká dnes va‰í vûkové
skupiny. 

Jaké jsou dÛsledky? 

Uveìte alespoÀ dvû vûci, k nimÏ do‰lo kvÛli tomu, Ïe se
·alomounovo srdce odvrátilo od Pána (viz 1. Královská 11:11–40).

B

A

Îeniny (v. 3) – Îeny provda-
né za urãitého muÏe, které ale
mûly niÏ‰í postavení neÏ
„manÏelky“, obvykle vykoná-
valy sluÏebnické povinnosti
v domácnosti

Mûl v o‰klivosti (v. 25) –
Nenávidûl

Mezera (v. 27) – Otvor ve zdi,
tam, kde nebyla dokonãena

Odín (v. 29) – Obleãen

1. Královská 11

·alomoun se odvrací
od Pána

V 1. Královské 11 se doãítá-
me, Ïe prorok Achiá‰ fiekl
Jeroboámovi, muÏi z kmene
Efraim, kter˘ úzce spolu-
pracoval se ·alomounem,
Ïe bude králem nad deseti
kmeny Izraele. ·alomoun se
o Jeroboámovû vzpoufie dovû-
dûl a snaÏil se ho pfiipravit o
Ïivot, ale Jeroboám uprchl. 

KdyÏ ·alomoun zemfiel, stal se králem jeho syn Roboám.
V dobû ·alomounovy smrti bylo mnoho lidí ne‰Èastn˘ch
z mnoha daní, které na nû ·alomoun uvalil. Vyãkávali
s podporou Roboáma, dokud jim nefiekne, co udûlá s danûmi.
Bylo to v dobû, jejíÏ události popisuje 1. Královská 12. 

V 1. Královské 12 se Roboám radil s rÛzn˘mi skupinami
lidí o tom, co má udûlat. Ktefií rÛzní lidé poskytují vedení
v Ïivotû vám? âím radám nasloucháte a proã? Pfii ãtení se
snaÏte pfiedstavit si, Ïe jste na Roboámovû místû. âí radu
byste si vybrali a proã? Na koho se mÛÏeme obrátit s prosbou
o vedení a inspiraci ve svém kaÏdodenním Ïivotû? 

Porozumûní písmÛm
1. Královská 12

Studium písem

Co mûl udûlat? 

1. Zhotovte tabulku podle té, která je zde uvedena, a doplÀte ji tak,
aby popisovala pfiíbûh, kter˘ se nachází v 1. Královské 12:1–20.

2. Proã se podle vás Roboám
rozhodl fiídit se radou mla-
d˘ch muÏÛ?

3. Jaké skupiny lidí se snaÏí
ovlivÀovat va‰e rozhodnutí?
Jak se rozhodujete, kterou
radou se fiídit? Proã je pfii
procesu rozhodování
nezbytná modlitba? (Viz
NaS 30:1–2.)

Problém
(viz v. 1–5)

Rada od „starcÛ“
(viz v. 6–7)

Rada od
„mládencÛ“
(viz v. 9–11)

Co uãinil Roboám
(viz 1. Královská
v. 8, 12–15)

A

Jho (v. 4) – Bfiemeno Bedra (v. 10) – Pás

1. Královská 12

Rozdûlené království
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Co byste udûlali vy?

1. S ãím si dûlal starosti Jeroboám v 1. Královské 12:25–33?

2. Kdybyste v té dobû Ïili v Izraeli, co by bylo správné udûlat
a proã?

V 1. Královské 13–14 se dovídáme, jak Jeroboám i Roboám
vedli svÛj lid k hfiíchu. Je zajímavé, Ïe obû kapitoly 13 a 14
obsahují zprávy o záÏitcích, které Jeroboám mûl a které mu
mohly pomoci uznat moc BoÏí. Nicménû ãteme, Ïe „neod-
vrátil se Jeroboám od cesty své zlé“ (1. Královská 13:33). 

Ve tfiinácté kapitole 1. Královské ãteme rovnûÏ o prorokovi,
kter˘ nám mÛÏe pomoci porozumût dÛleÏitosti poslu‰nosti. 

V 1. Královské 14 se dozvídáme, Ïe i Roboám, stejnû jako
Jeroboám, dovolil uctívání model v zemi. ProtoÏe Roboám
kvÛli své neposlu‰nosti ztratil ochrannou ruku Pánû, nedo-
kázal zabránit egyptskému králi, aby se zmocnil pokladÛ
v chrámu v Jeruzalémû a neodvezl je pryã. 

Kapitoly 15—16 v 1. Královské pojednávají o králích Izraele
a Judy po Jeroboámovi a Roboámovi. Pouze o jednom je
napsáno, Ïe nebyl zlovoln˘ – Aza, král Judy. Bûhem svého
panování zniãil v zemi modly, vãetnû modly své matky. Ani
Aza v‰ak nedokázal vyhladit „v˘sosti“.

V 1. Královské 15 se také doãítáme o naplnûní proroctví o
Jeroboámovi – v‰ichni jeho potomci byli zniãeni a jeho rodová
linie skonãila.

Na konci 1. Královské 16 je nám pfiedstaven nov˘ král
Izraele jménem Achab. Achab nejenÏe dovolil uctívání model,
ale oÏenil se s neizraelitskou Ïenou jménem Jezábel, která
byla modlosluÏebnicí. Král Izraele zaãal uctívat Bála, jednoho
z nejohavnûj‰ích fale‰n˘ch bohÛ v oãích BoÏích.

1. Královská 15–16

Noví králové, staré problémy

1. Královská 13–14

Dvojité trápení

B

KdyÏ lidé nechtûjí naslouchat
poselství Pánov˘ch sluÏ-
ebníkÛ, Pán nûkdy pouÏije
nûco dramatiãtûj‰ího, aby je
pfiivedl k pokání. Na konci
1. Královské 16 jsme se
dozvûdûli, Ïe Izrael se stával
stále zlovolnûj‰ím, byl veden
zlovoln˘m králem a nena-
slouchal sluÏebníkÛm BoÏím,

ktefií ho vyz˘vali k pokání. V 1. Královské 17 se dozvídáme
o proroku Eliá‰ovi, kterého poslal BÛh s mocí zapeãetit nebesa
a zpÛsobit v Izraeli sucho (více se o proroku Eliá‰ovi mÛÏete
dozvûdût v PrÛvodci k písmÛm pod heslem „Eliá‰“). 

President Spencer W. Kimball napsal knihu Víra pfiedchá-
zí zázraku (1972). 1. Královská 17 uvádí nûkteré pÛsobivé
pfiíklady této zásady. Jak Eliá‰, tak vdova urãit˘m zpÛsobem
pouÏili víru pfiedtím, neÏ zaÏili zázrak. Pfii ãetbû hledejte
zázraky.

Porozumûní písmÛm
1. Královská 17

Studium písem

Projevy víry

Zázrak vzkfií‰ení mladého muÏe z mrtv˘ch v 1. Královské
17:17–23 je jedním z nejvzácnûj‰ích a nejpÛsobivûj‰ích zázrakÛ
v písmech. K tomuto druhu události dochází pouze tehdy, kdyÏ
v‰ichni zúãastnûní mají velikou víru a kdyÏ je událost v souladu
s BoÏí vÛlí. Svou víru projevujeme tehdy, kdyÏ jsme poslu‰ni toho,
co nám fiíká Pán a jeho sluÏebníci, protoÏe vûfiíme tomu, co nám
fiíkají – i kdyÏ moÏná zcela nevíme nebo nechápeme, proã bychom
mûli nûco dûlat nebo jak se urãité kroky obrátí k na‰emu dobru.
Tuto zásadu nejlépe vyjádfiil Nefi v 1. Nefim 3:7. 

1. Zapi‰te si, jak Eliá‰ projevoval víru v Pána. 

2. Zapi‰te si, jak vdova projevovala víru v Pána. 

3. Vypi‰te si, jak Pán peãoval o Eliá‰e nebo jak mu Ïehnal a jak
peãoval o vdovu nebo jak Ïehnal jí. 

A

Jediné vedlé fieãi mé (v. 1) –
Dokud nefieknu

Strávena (v. 14, 16) –
Spotfiebována

1. Královská 17

Prorok Eliá‰
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PouÏijte zásady

UvaÏujte o této novodobé situaci: Jonesovi nebyli ãleny Církve.
Byli velmi chudí a ãasto je to stálo velké úsilí, aby si opatfiili
základní potfieby. KdyÏ byli uãeni evangeliu, pocítili Ducha a
chtûli se dozvûdût více a vstoupit do Církve. Potom je misionáfii
uãili o desátku a oni byli bezradní, protoÏe mûli pocit, Ïe si
nemohou dovolit ho platit. 

1. Jaké zásadû evangelia byste uãili tuto rodinu?

2. Pfiem˘‰lejte o situaci, kdy jste se vy, nebo nûkdo, koho znáte,
museli spoléhat na víru, abyste mohli b˘t poslu‰ni pfiikázání,
a napi‰te si o tom nûco.

Nezdálo se, Ïe by tfii roky sucha obmûkãily srdce krále Achaba
nebo IzraelitÛ. V 1. Královské 18 se doãítáme o dramatické
události, pfii níÏ Pán prostfiednictvím Eliá‰e mocnû projevil,
Ïe je Ïiv˘m Bohem, v protikladu k bezmocnému Bálovi,
modle, kterého uctívala vût‰ina lidí. 

Zvlá‰tní v˘znam v tomto pfiíbûhu má my‰lenka, Ïe Bál byl
povaÏován za boha plodnosti, coÏ znamenalo, Ïe byl bohem,
kter˘ zaji‰Èoval úrodu tím, Ïe dával dé‰È, slunce, dobrou
pÛdu a tak dále. Bál by mûl dokázat seslat lidem dé‰È, to ale
nemohl, protoÏe je fale‰n˘m bohem a nemá Ïádnou moc (viz
NaS 29:28–29). A tak po tfii roky nepr‰elo – právû tak jak
fiekl Eliá‰. Událost v této kapitole, kdy se Eliá‰ a knûÏí Bálovi
setkali na hofie Karmel, skuteãnû ukazuje, Ïe Pán – nikoli
Bál – má moc nad prvky. 

Porozumûní písmÛm
1. Královská 18

Studnice (v. 5) – Prameny
vod vyvûrající ze zemû

Háje (v. 19) – Místa, kde se uctí-
vají fale‰ní bohové prostfiednic-
tvím nemorálních praktik

1. Královská 18

Eliá‰ proti 450
knûÏím Bálov˘m

B

Studium písem

Co je ‰patné na této otázce?

1. Co se dozvídáme o Achabovi z otázky, kterou poloÏil Eliá‰ovi
v 1. Královské 18:17?

2. Uveìte nûjak˘ pfiíklad toho, jak nûktefií lidé dnes mají stejn˘
postoj, jak˘ projevil Achab.

„I dokudÏ kulhati budete na obû stranû?“

1. Co na vás nejvíce zapÛsobilo v pfiíbûhu, kter˘ se nachází
v 1. Královské 18:19–46?

2. I novodobí proroci nás Ïádají, stejnû jako to ãinil Eliá‰, abychom
se rozhodli mezi Pánov˘mi cestami a cestami svûta, které
nemají Ïádnou moc spasit. Uveìte tfii pfiíklady situací, kdy
nás novodobí proroci Ïádají, abychom se rozhodli mezi cestami
svûta a cestami Pánû. 

Pfiesvûdãeni?

Pov‰imnûte si reakce lidu v 1. Královské 18:39. Napi‰te, co vás
nejvíce pfiesvûdãuje, Ïe „Hospodin jest Bohem“.

Zdálo by se, Ïe události zaznamenané v 1. Královské 18 by
pfiesvûdãily kaÏdého, kdo jich byl svûdkem nebo o nich sly‰el,
Ïe Eliá‰Ûv BÛh je prav˘m Bohem. Ne kaÏd˘ v‰ak byl pfie-
svûdãen, protoÏe k pravému obrácení dochází pouze skrze
Ducha Svatého – nikoli skrze mocné zázraky. Duch byl
pravdûpodobnû bûhem událostí v 1. Královské 18 pfiítomen,
ale pouze ti, jiÏ vÛãi nûmu byli vnímaví, prodûlali zmûnu
srdce. Zmûnu srdce nezpÛsobuje oheÀ z nebe, ale spí‰e tiché
hofiení v srdci. Hledejte, jak Pán v 1. Královské 19 tuto
zásadu Eliá‰ovi pfiipomnûl. 

Pfii ãetbû mÛÏete také uvaÏovat o tom, jak se cítíte, kdyÏ jste
udûlali nûco správného, ale potom nûjak˘m zpÛsobem kvÛli
svému rozhodnutí trpíte. Pokud jste nûkdy mûli pocit, Ïe jste
nespravedlivû trpûli, mÛÏete se obzvlá‰tû obrátit k Eliá‰ovi
v 1. Královské 19. Pov‰imnûte si, ãemu a jak v 1. Královské

1. Královská 19

Eliá‰ se dozvídá více
o Duchu Svatém

C

Cesta Pánû
„I dokudÏ kulhati

budete na obû stranû?“
(1. Královská 18:21.)

Cesta svûta

B

A

Kulhati (v. 21) – Pfiecházet

Volek (v. 23, 25–26) – B˘k
nebo vÛl

Pfiepásav bedra svá (v. 46) –
Vykasal si plá‰È k pasu, aby
mohl rychleji bûÏet
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19 Pán uãil Eliá‰e, kdyÏ byl sklesl˘. Znalost pfiíbûhu o
Eliá‰ovi vám moÏná mÛÏe pomoci v dobû, kdy stojíte za
nûãím správn˘m, ale máte pocit, Ïe jste sami. 

Porozumûní písmÛm
1. Královská 19

1. Královská 19:11–12 – Co bylo Pánov˘m
nejmocnûj‰ím projevem?
Eliá‰ byl sklesl˘, Ïe zázraky na hofie Karmel nezmûnily srdce
Jezábel a mnoha dal‰ích. Pán potom Eliá‰e uãil, Ïe duchovní
záÏitky mûnící srdce nejsou ve „vûtru… [silném]“, nebo „zemû
tfiesení“ nebo v „ohni“ nebo v jin˘ch hlasit˘ch a fyzick˘ch
vûcech, ale v „hlasu tichém a [jemném]“ (1. Královská 19:11–12). 

Star‰í Boyd K. Packer uãil: „Duch nepfiitahuje na‰i pozornost
kfiikem nebo tím, Ïe s námi tfiese tûÏkou rukou. Spí‰e ‰eptá.
PÛsobí tak jemnû, Ïe kdyÏ jsme zcela ponofieni do své práce,
nemusíme ho vÛbec pocítit.“ („The Candle of the Lord“, Ensign,
Jan. 1983, 53.) 

Studium písem
Pfii studiu 1. Královské 19 proveìte dvû z níÏe uveden˘ch
ãinností (A–C).

Skleslost

Podívejte se na 1. Královskou 19:1–4, 9–10 a vysvûtlete, proã byl
Eliá‰ sklesl˘.

Pfiekonání skleslosti

1. Napi‰te alespoÀ o tfiech krocích, které Pán uãinil v 1. Královské
19, aby pomohl Eliá‰e pozvednout z jeho skleslosti.

2. U kaÏdého kroku, kter˘ si vypí‰ete, vysvûtlete, proã podle vás
Eliá‰e nûjak˘m zpÛsobem pozvedl. Jak˘mi zpÛsoby, kdyÏ jsme
skleslí a zklamaní, nám Pán pomáhá dnes?

âemu se nauãil?

Jak mohl Eliá‰ovi záÏitek, kter˘ mûl v 1. Královské 19, pomoci
pochopit, proã se vûci po událostech v kapitole 18 nevyvinuly
tak, jak doufal?

C

B

A

Horlil (v. 10, 14) – Byl podnû-
cován ke hnûvu

Plá‰È (v. 13, 19) – Svrchní odûv,
kter˘ se také stal symbolem
jeho pravomoci a moci V 1. Královské 20 se doãítáme o bojích Achaba a Izraele se

S˘rií a jejím vÛdcem Benadadem. Pán pomáhal Achabovi a
Izraeli v bojích zvítûzit. Av‰ak poté, co byl Benadad zajat,
s ním Achab uzavfiel dohodu, místo aby ho zabil, jak mu
pfiikázal prorok. V dÛsledku toho bylo Achabovi fieãeno, Ïe
bude za svou neposlu‰nost potrestán. 

Dal‰í pfiíbûh o tom, jak byli Achab a Jezábel zlovolní, se
nachází v 1. Královské 21. Achab chtûl kus pozemku, kter˘
vlastnil jeden Izraelita, kter˘ mu ho ale nechtûl prodat. Jezábel
se rozhodla, Ïe pozemek pro Achaba získá tak, Ïe podplatí
fale‰né svûdky, ktefií budou proti majiteli pozemku svûdãit u
soudu a nechají ho odsoudit k smrti. To v‰e se stalo a Achab
se zmocnil pozemku. Poté se setkal s Eliá‰em, kter˘ mu fiekl,
Ïe sejde stejnou smrtí, jako muÏ, kterého nechal odsoudit
k smrti. 

O Achabovû smrti se doãítáme v 1. Královské 22. Není
pfiekvapující, Ïe k Achabovû smrti do‰lo kvÛli tomu, Ïe se
odmítl fiídit radou pravého proroka, kter˘ mu fiekl, aby
nechodil do boje. Achab místo toho naslouchal ãtyfiem stÛm
fale‰n˘ch prorokÛ, ktefií mu fiíkali cokoli, co si mysleli, Ïe si
pfieje sly‰et. 

Na toto téma, Ïe máme následovat proroky, star‰í Harold B.
Lee fiekl: „MoÏná se vám nelíbí to, co pfiichází od autority
Církve. MÛÏe se to pfiíãit va‰im politick˘m názorÛm. MÛÏe
se to pfiíãit va‰im spoleãensk˘m názorÛm. MÛÏe to nûjak˘m
zpÛsobem nabourávat vá‰ spoleãensk˘ Ïivot. Nasloucháte-li
ale tûmto vûcem, jako kdyby vy‰ly z úst samotného Pána,
s trpûlivostí a vírou, máte slib, Ïe ,vás brány pekelné nepfie-
mohou; ano, a Pán BÛh rozpt˘lí pfied vámi moci temnoty
a zpÛsobí, aby se nebesa zachvûla pro va‰e dobro a slávu
jeho jména‘ (NaS 21:6).“ (Conference Report, Oct. 1970,
152–153.) 

1. Královská 22

Prorok Micheá‰

1. Královská 20–21

Achabova pokraãující
neposlu‰nost
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Druhá Královská je ãtvrtou a poslední knihou z fiady knih, které
líãí dûjiny IzraelitÛ bûhem doby, kdy mûli krále. Ve 2. Královské
se doãítáme o pádu a dobytí jak Izraele (Severní království), tak
Judy (JiÏní království). 

Smutné konce
Assyfiané dobyli království Izraele pfiibliÏnû v letech 725 aÏ 720
pfi. Kr. a vût‰inu lidí odvedli na sever do Assyrie. Po tomto
„rozpt˘lení“ tûchto deseti kmenÛ Izraele nemáme Ïádn˘ záznam
o tom, co se s nimi stalo, kromû zmínky v Knize Mormonovû,
která fiíká, Ïe Spasitel nûkteré z nich nav‰tívil (viz 3. Nefi 17:4).
Jsou známi jako deset ztracen˘ch kmenÛ Izraele. 2. Královská
potom konãí zprávou o tom, jak BabyloÀané dobyli království
Judy a odvedli lid jako zajatce do Babylonu. K babylonskému
zajetí do‰lo pfiibliÏnû mezi lety 605–587 pfi. Kr.

Pfiipravte se ke studiu 2. Královské
ProtoÏe kniha 2. Královská vypráví o pádu, dobytí a zajetí Pánova
lidu smlouvy, máme pfii ãetbû vûnovat zvlá‰tní pozornost tomu,
co vedlo Izraelity k tomuto trápení, abychom se mohli vyvarovat
stejn˘ch chyb. Napfiíklad ãemu je uãili jejich proroci? Naslouchali
a byli poslu‰ní? Co nás uãí na‰i proroci dnes? Nenasloucháme-li
a nejsme-li poslu‰ní, stane se nám totéÏ co IzraelitÛm? Toto jsou
dÛleÏité otázky, o nichÏ máte pfii ãetbû a studiu uvaÏovat. 

Království Judy

Kapitola 12 – Opraven chrám

Kapitola 16 – Juda uzavfiel spojenectví
s Assyrií

Kapitoly 18–20 – Spravedlivá vláda
Ezechiá‰e; Ezechiá‰ se snaÏil získávat
rady od proroka Izaiá‰e

Kapitola 21 – Návrat modláfiství

Kapitoly 22–23 – Joziá‰ panuje ve
spravedlivosti; písma nalezená
v chrámu pomáhají lidu ãinit pokání

Kapitoly 24–25 – Juda odveden do
zajetí BabyloÀany

Království Izraele

Kapitola 2 – Eliá‰ je pfienesen;
Elizeovy zázraky

Kapitola 4 – Elizeus vzkfiísil dítû z mrt-
v˘ch

Kapitola 5 – Elizeus uzdravil syrského
generála

Kapitoly 6–9 – Válka se S˘rií; Pán bojo-
val jejich bitvy a ochraÀoval Elizea.

Kapitola 13 – Elizeova smrt

Kapitola 17 – Izrael odveden do zajetí
Assyfiany

Osnova hlavních událostí 2. Královské

Ve 2. Královské 1 se doãítáme o tom, jak byl Ochoziá‰, syn
AchabÛv, zranûn a jak se snaÏil získat radu od modly. Pán
Eliá‰ovi fiekl, co se stalo. Eliá‰ se potom setkal s králov˘mi
sluÏebníky, pokáral je i krále Ochoziá‰e za to, Ïe nehledali
radu od Ïijícího Boha skrze proroky, a prorokoval, Ïe Ochoziá‰
zemfie. Ochoziá‰ se o proroctví doslechl a poslal vojáky, aby
se Eliá‰e chopili. Velitel padesáti vojákÛ se nakonec pfiestal
snaÏit Eliá‰e zajmout, to se ale nestalo dfiíve, neÏ Pán zabil
sto vojákÛ, ktefií se snaÏili provést Ochoziá‰ovy rozkazy.
Jak bylo prorokováno, Ochoziá‰ se ze svého zranûní nikdy
neuzdravil a zemfiel. 

KdyÏ jsme se poprvé setkali s Eliá‰em v 1. Královské 17,
jiÏ mûl moc a pravomoc zapeãetit nebesa a vyvolat v Izraeli
sucho. Ale na rozdíl od Izaiá‰e, Jeremiá‰e nebo jin˘ch proslu-
l˘ch prorokÛ neznáme Ïádné spisy, které by nám Eliá‰ zane-
chal, aby nám o sobû fiekl více. Víme, Ïe prorok Malachiá‰
fiekl, Ïe Eliá‰ pfiijde dfiíve neÏ „den HospodinÛv velik˘ a
hrozn˘“ (Malachiá‰ 4:5), aby pfiipravil lidi na pfiíchod
Mesiá‰e. 

KvÛli Malachiá‰ovû proroctví
nûktefií lidé jin˘ch vyznání dnes
stále je‰tû oãekávají jeho pfiíchod.
Nov˘ zákon v‰ak zaznamenává,
Ïe se Eliá‰ jako pfienesená bytost
ukázal na hofie Petrovi, Jakubovi
a Janovi, tfiem JeÏí‰ov˘m apo‰t-
olÛm (viz Matou‰ 17:1–4).
Kromû toho se Eliá‰ jako vzkfií‰e-
ná bytost zjevil v na‰í dispensaci
dne 3. dubna 1836 v chrámu
Kirtland krátce po jeho zasvûcení.
¤ekl, Ïe pfii‰el, aby naplnil
Malachiá‰ovo proroctví, a zno-

vuzfiídil na zemi klíãe peãeticí moci v rámci pfiípravy na
pfiíchod Pánû (viz NaS 110:13–16). 

2. Královská 2

Eliá‰ vzat do nebe

2. Královská 1

Král hledá pomoc a
obrací se na modly

Druhá Kniha Královská
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Nikdo nemohl b˘t vzkfií‰en, dokud Kristus nevy‰el z hrobu.
A tak Eliá‰, aby vykonal své zvlá‰tní poslání, musel b˘t
pfienesen. Pfienesení znamená b˘t zmûnûn takov˘m zpÛsobem,
Ïe va‰e tûlo jiÏ není podrobeno nemoci, smrti nebo fyzické
bolesti. Pfienesení není vzkfií‰ení. Tento stav jedincÛm dovo-
luje, aby pokraãovali v konání sluÏby, která vyÏaduje fyzické
tûlo, napfiíklad vkládání rukou pfii pouÏití knûÏské pravomoci.
Pozdûji budou pfienesení jedinci opût „promûnûni“, aby byli
vzkfií‰eni. Ve 3. Nefim 28:36–40 Mormon popisuje nûkteré
Nefity, ktefií byli pfieneseni. Ve 2. Královské 2 ãteme o
Eliá‰ovû pfienesení.

Porozumûní písmÛm
2. Královská 2

2. Královská 2:8–15 – Eliá‰Ûv plá‰È padá na Elizea
Eliá‰Ûv plá‰È symbolizoval jeho moc a pravomoc. Tento záÏitek
byl nutn˘, protoÏe Eliá‰ byl velik˘m prorokem a protoÏe lidé
potfiebovali urãitou pomoc navíc, aby porozumûli, Ïe Elizeus
zaujal jeho místo. K podobné situaci do‰lo v na‰í dispensaci. Po
smrti proroka Josepha Smitha panoval urãit˘ zmatek v otázce, kdo
má Církev vést. Na shromáÏdûní v Nauvoo Brigham Young fiekl
Církvi, Ïe klíãe pravomoci má dvanáct apo‰tolÛ. KdyÏ hovofiil,
mnozí dosvûdãovali, Ïe zvuk jeho hlasu – a dokonce i jeho vzhled
– pfiipomínaly proroka Josepha. Tento záÏitek byl pro pfiítomné
zvlá‰tním svûdectvím, Ïe „plá‰È“ padl na Brighama Younga. 

2. Královská 2:9 – „NechÈ jest, prosím,
dvojnásobní díl ducha tvého na mnû“ 
KdyÏ Elizeus Ïádal o „dvojnásobní díl“ Eliá‰ova ducha, Ïádal,
aby ke své roli proroka lidu obdrÏel stejnou moc a pravomoc,
jakou mûl Eliá‰. V˘raz „dvojnásobní díl“ se t˘ká toho, Ïe prvo-
rozen˘ syn obdrÏel od otce dvojnásobné dûdictví, aby se mohl
starat o otcovo potomstvo. 

2. Královská 2:23–24 – „Jdi lys˘, jdi lys˘!“ 
Velmi uÏiteãné by bylo mít více podrobností k této události ve
2. Královské 2. Zmínûné „dûti“ byly nesmírnû neuctivé k Pánovu
pomazanému sluÏebníku a ve skuteãnosti mu fiíkaly, aby ode‰el.
Pov‰imnûte si, Ïe Elizeus jim prostû zlofieãil ve jménu Pánû,
k ãemuÏ mají BoÏí sluÏebníci pravomoc (viz NaS 24:15–16), a
Pán potom rozhodl o trestu. 

Studium písem
Pfii studiu 2. Královské 2 proveìte ãinnost A nebo B. 

„Pfieje‰-li si“ 

1. Zapi‰te si alespoÀ dvû vûci, které ukazují, jak si Elizeus velice
pfiál slouÏit Pánu stejn˘m zpÛsobem jako Eliá‰. 

2. Urãete vÛdcovské vlastnosti, které vidíte v Ïivotû Spasitele
nebo proroka, a vysvûtlete, proã jsou tyto vlastnosti dÛleÏité. 

A

Plá‰È (v. 8, 13) – Vnûj‰í odûv,
kter˘ oznaãuje proroka nebo
prorokovu autoritu

Rozdûlili je narÛzno (v. 11) –
Projeli mezi nimi

Úcta k Pánov˘m sluÏebníkÛm

1. Co nás 2. Královská 2 uãí o Pánu a jeho sluÏebnících? 

2. Vyjmenujte alespoÀ tfii vûci, které mÛÏete dûlat, abyste proje-
vili respekt a úctu k Pánov˘m vyvolen˘m sluÏebníkÛm. 

Písma dosvûdãují, Ïe Pán je Bohem zázrakÛ (viz Mormon
9:10–11, 15–20). V dÛsledku toho mohou ti, ktefií ho zastu-
pují, také konat zázraky, mají-li víru a jednají-li v souladu
s jeho vÛlí. Prorok Elizeus byl tím, jehoÏ poslu‰nost a víra
mu dovolovala podílet se na mnoha zázracích. O nûkter˘ch
Elizeov˘ch zázracích jste ãetli ve 2. Královské 1 a o dal‰ích
se doãtete v následujících kapitolách. 

AÏ budete tyto kapitoly ãíst, pov‰imnûte si úsilí, které Elizeus
vynakládal pfii pouÏívání své víry, a jak byly zázraky pouÏí-
vány pro poÏehnání a v˘uku vûrn˘ch a jak umoÏÀovaly
Pánu, aby jim pomáhal. Mûjte na pamûti, Ïe zázraky
zfiídkakdy obracejí na víru, ale spí‰e potvrzují nadûji tûch,
ktefií vûfií, a Ïehnají vûrn˘m zvlá‰tním vylitím milosti od
milujícího Boha (viz NaS 63:7–12). 

Ve 2. Královské 3 se doãítáme o tom, jak Elizeus vykonal
zázrak, aby pomohl dát vodu spojen˘m vojskÛm Izraele,
Judy a Edomu. âtvrtá kapitola 2. Královské obsahuje nûkolik
zázrakÛ. 

Porozumûní písmÛm
2. Královská 4

Studium písem

Elizeova knûÏská poÏehnání

1. Do se‰itu si nakreslete tabulku podle té, která je uvedena
níÏe. Pfieãtûte si tyto odkazy z Kristova Ïivota a povûzte, jak
se podobají nûãemu, co se stalo ve 2. Královské 4:

A

Vûfiitel (v. 1) – âlovûk, kter˘
pÛjãuje peníze druh˘m

Z ostatku (v. 7) – Z toho,
co zbude

V ãasu jistém vedlé ãasu
Ïivota (v. 16) – PfiibliÏnû za
rok touto dobou

Îenci (v. 18) – Lidé, ktefií
sklízejí obilí

Tamto (v. 25) – Tam

Pfiepa‰ bedra svá (v. 29) –
Obleã se, aby ses mohl vydat
na cestu

2. Královská 3–4

Zázraky

B
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2. Vezmûte v úvahu ãinnost, kterou jste právû provedli. Jak
Elizeus zanechal budoucím IzraelitÛm svûdectví, Ïe JeÏí‰ je
jejich Mesiá‰?

Kterou „maliãkost“, která vám mÛÏe velice zlep‰it Ïivot,
byste mûli zaãít dûlat pravidelnû? Proã jste je‰tû nezaãali?
Star‰í Rex D. Pinegar fiekl: „Velkého díla Pánû je v první
fiadû dosahováno mal˘mi laskav˘mi skutky, které ztûlesÀují
základní uãení Jeho evangelia.“ (Conference Report, Oct.
1994, 106; nebo Ensign, Nov. 1994, 80.) 

Malá pfiikázání jsou nûkdy tûmi, která v Ïivotû ignorujeme
nebo zanedbáváme, aãkoli to ve skuteãnosti jsou pfiikázání,
která by na ná‰ Ïivot mohla mít velk˘ vliv. Pátá kapitola
2. Královské obsahuje pfiíbûh, kter˘ tuto zásadu znázorÀuje. 

Porozumûní písmÛm
2. Královská 5

Studium písem

Malí lidé, velká víra

Nûkdy si myslíme, Ïe to, co dûláme nebo fiíkáme, nemá ve sku-
teãnosti velk˘ v˘znam, protoÏe nejsme pfiíli‰ dÛleÏití. Zdá se, Ïe
v Námanovû pfiíbûhu jsou dva takoví hrdinové. Jednou je malá
dûveãka a druh˘m je NámanÛv sluÏebník. Jména ani jednoho
z nich neznáme, ale jejich víra poÏehnala NámanÛv Ïivot.

1. Porovnejte víru malé dûveãky, která byla v cizí zemi, s vírou
krále Izraele.

A

Vysvobození (v. 1) – Vítûzství
nad nepfiáteli

Udatn˘ (v. 1) – OdváÏn˘

Malomocn˘, malomocenství
(v. 1, 3, 6–7, 27) – Infekãní,
nakaÏlivá nemoc (viz

PrÛvodce k písmÛm, heslo
„Malomocenství“) 

Roucho (v. 5) – Obleãení

Bfiímû zemû na dva mezky
(v. 17) – MnoÏství hlíny, kte-
rou mohli unést dva mezci

2. Královská 5

Námanovo uzdravení

Elizeova knûÏská poÏehnání
ve 2. Královské 4Co udûlal JeÏí‰

Matou‰ 14:15–21

Luká‰ 7:11–16

Jan 2:1–11
(viz také PJS)

2. Porovnejte Námanovu reakci na to, co fiekl Elizeus, s radou
jeho sluÏebníka.

3. Popi‰te situaci, kdy vám nûkdo málo v˘znamn˘ velice
pomohl, nebo vysvûtlete, jak je NámanÛv pfiíbûh pfiíkladem
zásady, která se nachází v Almovi 37:6–7, 46.

4. Vyjmenujte dvû vûci, o které nás na‰i novodobí proroci Ïádají
a které by bylo moÏné povaÏovat za maliãkosti, a vysvûtlete,
jak mohou mít ve skuteãnosti velk˘ v˘znam. 

DÛvûfiovat radám na‰ich prorokÛ a b˘t poslu‰ni jejich uãení
nûkdy vyÏaduje hodnû víry. Ve 2. Královské 6–7 nám jsou
dány pfiíklady toho, jak Pán dává sv˘m prorokÛm moc a jak
naplnûní jejich slov uskuteãÀuje. Pfii ãetbû si pov‰imnûte, co
potkává ty, ktefií prorokÛm vûfií, a porovnejte to s tûmi, ktefií
Pánova proroka zpochybÀují. 

Porozumûní písmÛm
2. Královská 6

2. Královská 6:16–17 – „Více jich s námi jest“
V okamÏicích potíÏí ãasto pfiehlíÏíme tuto pravdu, Ïe „mnohem
více jich s námi jest, neÏ s nimi“ (viz také NaS 38:7; 84:88).

Studium písem

PouÏijte písma k fie‰ení problémÛ

UvaÏujte o tûchto situacích a zapi‰te si, jak by v jednotliv˘ch
situacích mohlo pomoci nûco z 2. Královské 6:

1. Jste na misii a ve své práci ãelíte velkému protivenství. V oblasti
neÏijí témûfi Ïádní ãlenové a zdá se, Ïe témûfi kaÏd˘, s k˘m mlu-
víte, je proti Církvi.

2. Nûjak˘ ãlovûk ve va‰í ‰kole nebo v sousedství vás nemá rád a
je k vám ãasto nelaskav˘. Naskytla se vzácná pfiíleÏitost a vy
máte moÏnost mu to vrátit.

3. Chcete zachovávat mûfiítka Církve, ale je to velmi tûÏké, pro-
toÏe jste v ‰irokém okolí jedním z mála ãlenÛ Církve.

A

Dfievo (v. 2, 5) – Dfievûn˘ kÛl
nebo tyã

Oblehli (v. 14) – Obklíãili

Káb (v. 25) – Asi jeden a pÛl
litru

CoÏtû pak? (v. 28) – Co tû trápí?

Pytel (v. 30) – Hrub˘ odûv
z kozí srsti, tmavé barvy, kter˘
nosili ti, ktefií mûli zármutek

Prvé (v. 32) – Dfiíve

2. Královská 6–7

DÛvûfiujte prorokovi
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Ve 2. Královské 8 se vypráví o Elizeovû pokraãující laska-
vosti k sunamitské Ïenû, jejíhoÏ syna vzkfiísil z mrtv˘ch.
Kapitola 8 také obsahuje urãité struãné vysvûtlení zmûn ve
vedení S˘rie, Izraele a Judy. Pisatel nám pomáhá uvûdomit
si, Ïe tyto zemû byly vedeny zlovoln˘mi muÏi, ktefií vedli
lid k vût‰í zlovolnosti.

Ve 2. Královské 9–10 ãteme zprávu o tom, Ïe se proroctví opût
vyplnilo. Tentokrát to bylo ono proroctví, které pronesl Eliá‰
ohlednû Achaba, Jezábel a jejich potomstva. Tyto kapitoly
svûdãí o hrÛzném konci tûch, ktefií bojují proti Bohu. Av‰ak
zdá se, Ïe vyplnûní proroctví nemûlo na lid touÏen˘ úãinek.
Král Jéhu, muÏ, kter˘ proroctví vyplnil zabitím potomstva
Jezábel a Achaba, pobil rovnûÏ Bálovy knûze, ale nevzdal se
model Jeroboáma, prvního krále rozdûleného Izraele. A tak se
Eliá‰ova proroctví vyplnila, ale Izrael pokraãoval v urãité
formû modláfiství, i kdyÏ se odli‰ovalo od uctívání Bála.

2. Královská 11–14 i nadále pojednává o králích Izraele a
Judy. Struãn˘ záznam o jednotliv˘ch králích prostû líãí jeden
nebo dva pfiíbûhy, které umoÏÀují ãtenáfii poznat, jaké bylo
jeho kralování. Pov‰imnûte si, Ïe tato kniha Královská
nikdy nemluví o králi Izraele, kter˘ by úplnû odstranil
modláfiství. Na druhou stranu je nûkolik králÛ Judy, ktefií
jsou zmínûni pro svou spravedlivost – ale pouze struãnû.
Napfiíklad ve 2. Královské 12 je Joas chválen za svÛj pro-
gram opravy ãástí chrámu. âteme v‰ak také, Ïe vzal nûkteré
z nejdrahocennûj‰ích zlat˘ch a stfiíbrn˘ch vûcí z chrámu a
v rámci smlouvy je dal králi S˘rie.

2. Královská 11–14

Zlovolnûj‰í králové, ãást 1

2. Královská 9–10

Achabovo potomstvo pobito

2. Královská 8

Spravedlivost uprostfied
veliké zlovolnosti

Ve 2. Královské 13 je popsána smrt proroka Elizea.

Ve 2. Královské 15–16 pokraãuje zpráva o rÛzn˘ch králích
Izraele a Judy, ktefií vládli v prÛbûhu tûchto let, a je podob-
ná ãtyfiem pfiedchozím kapitolám. Speciální zmínka v tûchto
dvou kapitolách uvádí, Ïe se Assyrie zaãínala stávat hroz-
bou pro obû království. Králové Judy AssyfianÛm platili za
to, aby na nû nezaútoãili a nezniãili je (viz 2. Královská
15:17–20; 16:5–9). Král Achas (viz 2. Královská 16) dokon-
ce vzal drahocenné vûci z chrámu a dal je assyrskému králi
jako poplatek za ochranu.

Assyrie zaútoãila na království Izraele a odvedla mnoho
lidí ze severní ãásti Izraele jako zajatce (viz 2. Královská
15:27–29). 

2. Královská 17

Severní království (deset
kmenÛ) odvedeno do zajetí

2. Královská 15–16

Zlovolnûj‰í králové, ãást 2

WANTEDWANTED
A righteous king for Israel or Judah.

Idol worshipers need not apply.

HLEDÁ SEHLEDÁ SE
Spravedliv˘ král pro Izrael nebo Judu
ModlosluÏebníci se nemusejí hlásit. 
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Existuje pfiíbûh o dvou mlad˘ch muÏích plujících na veslici
po fiece. Aãkoli tam, kde pluli, byla fieka klidná, blíÏili se
k oblasti, kde voda nabírala na rychlosti a na divokosti,
protoÏe smûfiovala k velmi pfiíkrému a vysokému vodopádu.

V‰iml si jich muÏ na bfiehu a volal: „Haló! Pfied vámi jsou
pefieje a hned po nich vodopád!“

Mladí muÏi sly‰eli varování, ale líbilo se jim to, co dûlají,
a loìka se dala snadno ovládat. Stále se smáli a Ïertovali a
muÏi na bfiehu ani nebezpeãí pfied sebou nevûnovali Ïádnou
pozornost.

MuÏ na bfiehu zavolal opût, tentokrát s vût‰í naléhavostí:
„Brzy se dostanete do pefiejí a vodopádu!“

Ti dva mu stále nevûnovali pozornost. Jak v‰ak voda zaãala
nab˘vat na rychlosti, zaãali se trochu obávat a snaÏili se
dostat s lodí ke bfiehu. Bylo ale pfiíli‰ pozdû. Proud byl pfiíli‰
siln˘ a za vodopádem je ãekala smrt. Tomuto osudu se mohli
vyhnout, kdyby naslouchali varovnému hlasu (viz David O.
McKay, Gospel Ideals [1953], 912).

Tento smy‰len˘ pfiíbûh se v mnohém podobá situaci IzraelitÛ
ve 2. Královské 17, zejména postavení Severního království,
kde, jak jste se doãetli v 1. a 2. Královské, skuteãnû kaÏd˘ král
nûjak˘m zpÛsobem podporoval modláfiství. Od rozdûlení na
dvû království po ·alomounovi aÏ do událostí ve 2. Královské
17 uplynulo asi dvû stû let. Jin˘mi slovy Pán dal Izraeli dvû
stû let na to, aby se zmûnil a dal jeho a jeho zákony nad
v‰echno ostatní, oni ale nechtûli. Pán byl jistû milosrdn˘,
kdyÏ dal IzraelitÛm tak dlouhou dobu na to, aby ãinili poká-
ní. V 17. kapitole 2. Královské se také doãítáme, jak Pán
dovolil AssyfianÛm, aby uvedli Izraelity do zajetí a odvedli
je z jejich zaslíbené zemû.

Assyfiané byli jedním z nejbrutálnûj‰ích ze v‰ech dobyvaãn˘ch
království v historii. Se sv˘mi zajatci jednali tûmi nejkru-
tûj‰ími zpÛsoby, které jsou ãlovûku známy. Kromû toho, aby
roz‰ífiili vlastní království a kulturu, dûlali v‰e, co mohli,
aby oddûlili své zajatce od jejich kultury. V dÛsledku toho,
kdyÏ Assyfiané zajali tisíce IzraelitÛ ze Severního království,
jsme nikdy vlastnû nezjistili, co se s nimi stalo. I kdyÏ

Severní království

JiÏní království
Judy S

nûktefií zÛstali v zemi a uzavírali sÀatky se sv˘mi assyrsk˘mi
dobyvateli, vût‰ina se „ztratila“ z na‰eho povûdomí a jsou
známi jako „deset ztracen˘ch kmenÛ Izraele“.

Pfii ãetbû hledejte dÛvody, kvÛli nimÏ Izraelité ztratili
Pánovu ochranu a byli zajati Assyfiany.

Porozumûní písmÛm
2. Královská 17

2. Královská 18:5–18 – Assyfiané zaútoãili na
Izrael a pfiestûhovali ho
V Církvi hovofiíme o „deseti ztracen˘ch kmenech“ (viz âlánky
víry 1:10). Tûchto deset ztracen˘ch kmenÛ se t˘ká Severního
království Izraele, které zahrnovalo zem, která byla dûdictvím
cel˘ch deseti kmenÛ. Ve 2. Královské 18 se dozvídáme, proã byli
odvedeni do Assyrie, kolik jich bylo a proã jiÏ nikdy o nich nebylo
sly‰et jako o lidu. Pán v tûchto posledních dnech shromaÏìuje
dÛm Izraele. Abyste se dozvûdûli více o tûchto deseti kmenech,
vyhledejte si ver‰e v PrÛvodci k písmÛm pod heslem „Izrael“.

Studium písem
Pfii studiu 2. Královské 17 proveìte dvû z níÏe uveden˘ch
ãinností (A–C).

Varování naplnûno

KdyÏ Pán na poãátku dával IzraelitÛm jejich zaslíbenou zemi,
dal jim nûkolik varování: 

1. Struãnû si zapi‰te proroctví, které dal Pán Izraeli
v Deuteronomiu 4:24–28. 

2. Jak bylo toto proroctví naplnûno ve 2. Královské 17? Ve své
odpovûdi uveìte konkrétní vûci.

Dovolte mi spoãítat zpÛsoby

1. Vypi‰te zpÛsoby, kter˘mi Izrael hfie‰il proti Pánu (podívejte
se do 2. Královské 17:7–23).

2. Pfieãtûte si Nauku a smlouvy 1:14–16 a popi‰te, jak by lidé
v na‰í dobû mohli b˘t povaÏováni za vinné stejn˘mi hfiíchy
jako dûti Izraele.

Ztraceni, ale ne zapomenuti

Pfieãtûte si Deuteronomium 4:29–31 a struãnû si zapi‰te slib,
kter˘ dal Pán lidem, ktefií byli rozpt˘leni, a jejich potomkÛm. 

C

B

A

Puntování (v. 4) – Plán b˘t
zrádcem

LeÏel u ní (v. 5) – Obklíãil ji
a nedovolil, aby nûkdo ‰el
dovnitfi nebo ven

Ustanovení (v. 8, 15, 34, 37) –
Zákony

Pohané (v. 8, 11, 15) – Zde ti,
jiÏ neuctívají pravého Boha

Marnost (v. 15) – Vûci, které
nemají vûãnou hodnotu

Marní (v. 15) – Zamûfiení na
sebe a na vûci svûta a ne na
vûci vûãné hodnoty

Slitina (v. 16) – Modly zhoto-
vené ãlovûkem

Hádání (v. 17) – Získávání
fale‰n˘ch zjevení skrze
komunikaci se zl˘mi duchy

LoupeÏníci (v. 20) –
Nepfiátelé, ktefií kradou a niãí

111



V dobû, kdy Assyrie dobyla Izrael, se králem Judy stal
Ezechiá‰. Dokázal vést lid k vût‰í spravedlivosti moÏná
proto, Ïe vidûli, co se stalo Izraeli, a obávali se, Ïe by hrozba
AssyfianÛ mohla dopadnout na jejich vlastní národ. Av‰ak
jak se ãasto dûje tûm, jiÏ se odvracejí od hfiíchu ke spravedli-
vosti, oddanost Ezechiá‰e a Izraele byla podrobena zkou‰ce.
Napfiíklad kdyÏ ten, kter˘ neplatil desátek, ho zaãne platit,
mÛÏe pfiijít mûsíc, kdy se zdá, Ïe si nemÛÏe dovolit zaplatit
pln˘ desátek. Tento ãlovûk se mÛÏe ptát: „Mohu Pánu
dÛvûfiovat natolik, abych i tentokrát zaplatil desátek a dÛvûfi-
oval, Ïe mi poÏehná ve v‰em, co potfiebuji?“ Pfieãtûte si
Etera 12:6. Pov‰imnûte si zpÛsobu, kter˘m nám Pán pfiiká-
zal, Ïe se máme v tûchto obtíÏn˘ch ãasech fiídit. 

Ve 2. Královské 18–19 se doãítáme o zkou‰ce víry Ezechiá‰e
a jeho království. Pfii ãetbû uvaÏujte o tom, jak byste se cítili,
kdybyste byli v Ezechiá‰ovû situaci bûhem této zkou‰ky víry
i po ní.

Porozumûní písmÛm
2. Královská 18

2. Královská 18:26 – Mluv „Syrsky“
Assyfiané pfied hradbami Jeruzaléma hovofiili hebrejsky, aby
v‰ichni uvnitfi rozumûli jejich poselství. Îidov‰tí muÏi na hrad-
bû poÏádali Assyfiany, aby mluvili syrsky. Nechtûli, aby mnoho
lidí rozumûlo dûsivému poselství skupiny velice sebevûdom˘ch
vojákÛ v té dobû nejmocnûj‰ího vojska na zemi. 

2. Královská 19

Îínû (v. 1–2) – Tmav˘ odûv
zhotoven˘ z kozí srsti, kter˘
se nosil jako plá‰È v období
zármutku

ÚtrÏek (v. 3) – Trestu

Rouhání, rouhal (v. 3, 22) –
Vyjádfiení velké neúcty k Bohu

Utrhal (v. 4, 16, 23) – Vysmíval
se, neuctivû hovofiil

Ostatek (v. 4, 30–31) – Zbylá
ãást, zbytek

Kter˘Ï sedí‰ nad cherubíny
(v. 15) – Odkaz na truhlu

smlouvy ve svatyni Svat˘ch
v chrámu symbolizující
místo, kde pfieb˘vá BÛh

Do nejdal‰ích pfiíbytkÛ jeho
(v. 23) – K nejvzdálenûj‰í hranici

Pfiedû‰ení (v. 26) – Naplnûni
strachem

Vzteklost (v. 27) – Hnûv

Zpouzení (v. 28) – P˘cha

Horlivost (v. 31) – Silné pocity

Násep (v. 32) – Navr‰ená
hlína, která dovoluje nepfiátel-
Ûm pfielézt hradbu

PfiídrÏel (v. 6) – ZÛstával
velmi blízko

Odtáhni (v. 14) – ObraÈ se zpût

Struha (v. 17) – Mal˘ kanál,
kter˘ pfiivádí vodu

ZaloÏ se (v. 23) – ZaplaÈ
peníze za ochranu

âisterna (v. 31) – NádrÏ na
shromaÏìování vody

2. Královská 18–19

Spravedliv˘ král Ezechiá‰

Studium písem
Pfii studiu 2. Královské 18–19 proveìte dvû z níÏe uveden˘ch
ãinností (A–C).

Návod na úspûch

Jak 2. Královská 18:1–8 znázorÀuje, Ïe Pfiísloví 3:5–6 je pravdivé?

Vlastními slovy

ShrÀte pfiíbûh, kter˘ se nachází ve 2. Královské 18–19, tak, Ïe
vlastními slovy napí‰ete:

1. Co Rabsace fiekl Ezechiá‰ov˘m sluÏebníkÛm (viz 2. Královská
18:19–35).

2. Ezechiá‰ovu reakci na Rabsaceho slova (viz 2. Královská 19:1–5).

3. Izaiá‰ovo poselství Ezechiá‰ovi (viz 2. Královská 19:6–7).

4. Jak Izaiá‰ odpovûdûl Ezechiá‰ovi na jeho modlitbu (viz
2. Královská 19:20–34).

5. Co se stalo AssyfianÛm (viz 2. Královská 19:35–37).

Jak se to dûje dnes?

Jaké ponauãení by mohli souãasní Izraelité získat z pfiíbûhu ve
2. Královské 18–19? Pfii psaní uvaÏujte o tûchto otázkách: Co
si myslíte, v jak˘ch ohledech jste v postavení Ezechiá‰e a lidí
v Jeruzalémû? VyÏaduje to víru, abychom vûfiili, Ïe se nûkteré
vûci, které nám proroci fiíkají, skuteãnû splní? Jak pfiíbûh o
Ezechiá‰ovi v tûchto dvou kapitolách souvisí s Eterem 12:6?

Ve 2. Královské 20 se doãítáme o tom, jak byl Ezechiá‰ na
pokraji smrti. Modlil se s vírou, aby mohl Ïít o nûkolik let
déle, a Pán mu jeho pfiání splnil. Kapitola 20 také zazname-
nává, jak Ezechiá‰ ukázal babylonskému králi poklady chrá-
mu. Izaiá‰ fiekl, Ïe to byla chyba, protoÏe v budoucích letech
si BabyloÀané vzpomenou na velké bohatství uvnitfi chrámu,
pfiijdou Jeruzalém dob˘t a tyto drahocenné vûci odvezou.

Ve 2. Královské 21 se doãítáme o Ezechiá‰ovû synu
Manassesovi, kter˘ po spravedlivé vládû svého otce vládl
jako jeden z nejzlovolnûj‰ích panovníkÛ v historii Judy.
Konec kapitoly 21 nám fiíká, Ïe ManassesÛv syn Amon

2. Královská 21

Zlovoln˘ král Manasses

2. Královská 20

Dal‰í informace o
Ïivotû Ezechiá‰e

C

B

A
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vládl pouze krátce a byl zabit. Lidé nalezli a zabili muÏe,
ktefií zabili Amona, a potom pfiedali moc dal‰ímu králi. Tato
událost napovídá, Ïe kdyby lidé skuteãnû chtûli, mohli hfií‰-
ného Manassese svrhnout a na jeho místo postavit spraved-
livého krále. Manassesovo panování bylo tak zlovolné proto,
Ïe mu lidé jeho zlovolnost dovolili a Ïe byli sami zlovolní.
Zlovoln˘ muÏ, kter˘ je u moci, mÛÏe napáchat mnoho zla.
Pokud je v‰ak vût‰ina lidí spravedlivá, mohou vykonat
mnoho dobrého i uprostfied zlovolnosti.

V Knize Mormonovû Pán Nefimu pfiikázal, aby získal
mosazné desky a aby vûnoval velkou ãást svého Ïivota psaní
První knihy Nefiovy a Druhé knihy Nefiovy. To znázorÀuje
Pánovy pocity ohlednû dÛleÏitosti písem. 

Jak˘ vliv by to mûlo na vá‰ Ïivot, kdybyste nikdy neãetli
písma nebo o nich nevûdûli? Jak˘ vliv mají na vá‰ kaÏdodenní
Ïivot nyní? 

Ve 2. Královské 22 se o písmech hovofií jako o „Knize záko-
na“. Pfii ãetbû této kapitoly uvaÏujte o tom, co se nás pisatel
snaÏil nauãit o v˘znamu písem, a pov‰imnûte si, jak˘ vliv
mûla písma na krále Joziá‰e a jeho lid. 

Porozumûní písmÛm
2. Královská 22

2. Královská 23

2. Královská 22:8 – V chrámu nalezena Kniha
zákona
V dobû 2. Královské 22 neexistovaly tiskafiské lisy. KaÏd˘ exempláfi
knihy musel b˘t napsán ruãnû. V dÛsledku toho bylo jen málo
kopií knih; najít v chrámu knihu zákona neboli písma bylo velk˘m
objevem. V na‰í dobû je získání v˘tisku písem mnohem snaz‰í.
Na‰ím závaÏn˘m úkolem není najít písma, ale zjistit, co fiíkají.
President Spencer W. Kimball uãil o písmech, která se na‰la v dobû
Joziá‰e, a potom fiekl: „Jsem pfiesvûdãen, Ïe kaÏd˘ z nás, v urãi-
tém období svého Ïivota, musí objevit písma pro sebe – a nejenom
je objevit jednou, ale objevovat je stále znovu.“ („How Rare a
Possession—the Scriptures!“ Ensign, Sept. 1976, 4.) 

DaÀ (v. 33) – V tomto ver‰i
poplatek placen˘ vladafii, aby
na vás nezaútoãil

Písafi (v. 3) – Úfiedník nebo
tajemník krále, vysokého
knûze nebo mûsta (v tomto
historickém období) 

Seãtou (v. 4) – ShromáÏdí
v‰echny

Poãtu neãiní (v. 7) –
Nezúãtovávají

Uha‰ena (v. 17) – Uspokojena

2. Královská 22–23

Moc slova

Studium písem

Moc slova

Proveìte tfii z tûchto ãtyfi ãinností:

1. Jaká byla reakce krále Joziá‰e, kdyÏ sly‰el slova knihy zákona?
(Viz 2. Královská 22:11, 19; 23:4–14, 21, 24–25.)

2. Jaká byla reakce lidu, kdyÏ mu král Joziá‰ tato slova pfiedãítal?
(Viz 2. Královská 23:1–3.)

3. Popi‰te nûjaké období svého Ïivota, kdy na vás mûla písma
hlubok˘ vliv. 

4. Pfieãtûte si 2. Timoteovi 3:15–17; 1. Nefiho 15:23–24; 2. Nefiho
32:3; Almu 31:5; Helamana 3:29–30 a vypi‰te si z tûchto ver‰Û
seznam bodÛ, které uvádûjí, jakou moc mohou mít písma
v na‰em Ïivotû. 

V nûkolika posledních ver‰ích 2. Královské 23 se doãítáme,
Ïe Joziá‰Ûv syn byl zlovoln˘m králem a vedl lid zpût ke zlo-
volnosti. Bûhem této doby EgypÈané donutili krále Judy, aby
jim platil peníze za ochranu. Mûli takov˘ vliv, Ïe pro Judu
nastolili nového krále, i kdyÏ ten star˘ byl je‰tû naÏivu. 

Na poãátku 2. Královské 24 byla egyptská moc slab‰í
v porovnání s nastupující svûtovou mocností – s Babylonem.
BabyloÀané, vedení králem Nabuchodonozorem, zaútoãili na
Jeruzalém a odvedli do zajetí mnoho bohat˘ch, vzdûlan˘ch a
mocn˘ch jeruzalémsk˘ch rodin. Kapitola 24 ve 2. Královské
oznaãuje „poãátek konce“ Judy.

Bûhem této doby varoval prorok Lehi lid, Ïe Babylon naprosto
zniãí Jeruzalém. ProtoÏe víme, Ïe Nabuchodonozor jiÏ pfied
zaãátkem 1. Nefiovy v Knize Mormonovû na Jeruzalém
úspû‰nû zaútoãil, jeví se odmítnutí Lehiova varování ze
strany lidí je‰tû pfiekvapivûj‰ím. Kniha Mormonova zaãíná
v prvním roce vlády Sedechiá‰e (viz 1. Nefi 1:4), o nûmÏ je
zmínka ve 2. Královské 24:17–20. 

V souladu s proroctvími Lehiho a dal‰ích se Nabuchodonozor
do Jeruzaléma vrátil a mûsto zcela vyvrátil (viz 2. Královská
25). Sedechiá‰e donutili b˘t svûdkem smrti jeho synÛ a potom
ho oslepili. Kniha Mormonova zaznamenává, Ïe jeden ze
Sedechiá‰ov˘ch synÛ jménem Mulek byl zachránûn a se
skupinou lidí putoval na západní kontinent. Nefité pozdûji
potomky tûchto „MulekitÛ“ objevili a nazvali je lidem
Zarahemla. 

Záznam o babylonském zajetí Pánova vyvoleného lidu zlo-
voln˘mi je uveden ve 2. Královské 25. „Zlat˘“ vûk Izraele
zaãal tehdy, kdyÏ ho MojÏí‰ vyvedl z egyptského zajetí a kdyÏ
Izrael uzavfiel posvátné smlouvy s Pánem. Skonãil assyrsk˘m
zajetím a rozpt˘lením Severního království a babylonsk˘m

2. Královská 24–25

Juda odveden do zajetí
Babylonem

A
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zajetím JiÏního království poté, co se Izraelité stali nepfietr-
Ïitû zlovoln˘mi. A tak vidíme, Ïe Severní i JiÏní království
Izraele a Judy byla dobyta tak, jak Pánovi proroci pfiedpovû-
dûli. PfiibliÏnû ‰est set let byl Izrael v podstatû svobodn˘m

PfiibliÏnû v letech 540–535 pfi. Kr. Médové a Per‰ané porazili
Babylon a stali se hlavní silou na Stfiedním v˘chodû a v Asii.
Krátce potom, co se k moci dostal persk˘ král C˘rus, vyzval
Îidy, aby se vrátili do své domoviny poté, co déle neÏ padesát
let Ïili v babylonském zajetí. Knihy 1. a 2. Paralipomenon byly
napsány nûkdy po návratu ÎidÛ. PÛvodnû to byla jedna kniha,
ale pozdûji ji pfiekladatelé rozdûlili na knihy dvû. 

Pfiipravte se ke studiu 1. a 2. Paralipomenon
Pisatelé Paralipomenon se snaÏili pfievyprávût historii ÎidÛ
bûhem doby králÛ, a tak Paralipomenon pojednává o stejném
ãasovém období jako 1. a 2. Samuelova a 1. a 2. Královská.
Dokonce se zdá, Ïe urãité ãásti Paralipomenon z tûchto knih
jednodu‰e citují. PfiíleÏitostnû v‰ak Paralipomenon zdÛrazÀuje
odli‰né body. Napfiíklad Paralipomenon obsahuje mnohem více
podrobností o chrámov˘ch pfiedmûtech a o událostech t˘kajících
se chrámu, protoÏe v dobû, kdy byla Paralipomenon psána, mûli
Îidé chrám, ale nemûli krále. 

ProtoÏe velká ãást Paralipomenon obsahuje informace, které jste
jiÏ studovali, tento studijní prÛvodce se nezab˘vá kaÏdou kapito-
lou. ObdrÏíte pouze pomÛcky pro ãetbu 2. Paralipomenon 15 a 20,
protoÏe obsahují pfiíbûhy, které se nenacházejí v 1. a 2. Královské.
Pro dal‰í vybrané ãásti 1. a 2. Paralipomenon budete provádût
pouze zadané ãinnosti. 

Studium písem

David a chrám

1. Vypi‰te si, co 1. Paralipomenon 22:5–19 fiíká o tom, co udûlal
David, aby pfiipravil stavbu chrámu. 

2. Proã nebylo podle ver‰Û 5–19 Davidovi dovoleno postavit
chrám? 

A

1. Paralipomenon 22:5–19

Pfiíprava na stavbu chrámu

lidem, kter˘ mohl uctívat Boha sv˘ch otcÛ Abrahama, Izáka
a Jákoba. Oni ale svého Boha opustili a byli odvedeni do
zajetí a byli rozpt˘leni mezi ty, ktefií neuctívali pravého a
Ïivého Boha. 

Studium písem

Jak to mÛÏe pomoci? 

Jak by vám 1. Paralipomenon 29:29 mohla pomoci odpovûdût
nûkomu, kdo kritizuje Knihu Mormonovu tak, Ïe fiíká, Ïe v‰echny
spisy BoÏích prorokÛ se nacházejí v Bibli a Ïe jiÏ nemÛÏe b˘t
Ïádná dal‰í kniha písem? 

Studium písem

Jak˘ je v˘znam tohoto místa?

1. Kde podle 2. Paralipomenon 3:1 nechal ·alomoun postavit
chrám?

2. Co si myslíte, proã to je dobré místo pro chrám?

2. Paralipomenon 7:1–12

Sláva Pánû

A

2. Paralipomenon 3:1

·alomoun zaãíná stavût chrám

A

1. Paralipomenon 29:29

„âinové Davida krále“ 

První a Druhá Kniha Paralipomenon
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Studium písem

Napi‰te svûdectví oãitého svûdka

Pfiedstavte si, Ïe jste novináfi. Za pouÏití informací ze
2. Paralipomenon 7:1–12 napi‰te pfiíbûh na titulní stranu
o tom, co se stalo po zasvûcení ·alomounova chrámu, jako
kdybyste tam byli.

Studium písem

Povûzte, kdo je kde a proã

KdyÏ se Izrael rozdûlil na dva národy, obecnû fiíkáme, Ïe
kmeny Juda a Beniamin byly v JiÏním království, ostatních
deset kmenÛ bylo v Severním království a Ïe Levíté se rozpt˘li-
li mezi tyto kmeny. Víme ale, Ïe Lehi v Knize Mormonovû
nebyl z kmene Juda ani Beniamin, a pfiesto Ïil v Jeruzalémû.
Pfieãtûte si 2. Paralipomenon 11:13–17 a vysvûtlete, kdo a proã
se pfiestûhoval do Jeruzaléma v dobû rozdûlení království. 

KdyÏ prorok dává nûjakou radu, jak zareagujete? Co kdyÏ jeho
rada od vás vyÏaduje, abyste udûlali nûco nepopulárního?
Patnáctá kapitola 2. Paralipomenon fiíká, co udûlal Aza,
král Judy, kdyÏ vyslechl radu od BoÏího proroka. Pfii ãetbû
uvaÏujte o tom, ãemu byste se mohli z Azovy reakce nauãit. 

Porozumûní písmÛm
2. Paralipomenon 15

Kormoutí (v. 6) – Trápí

Jich bylo uteklo k nûmu
z lidu Izraelského velmi
mnoho (v. 9) – Postavili se
pod jeho vedení

Kofiist (v. 11) – Majetek, kter˘
získali v boji

2. Paralipomenon 15

Aza je poslu‰en prorokovy rady

A

2. Paralipomenon 11:13–17

Levíté se vracejí

A

Studium písem

Problémy a fie‰ení

Nakreslete si jednoduchou
tabulku podle té, která je
zde uvedena a která fiíká,
co podle slov proroka
Azariá‰e lid Judy udûlal
‰patnû a co by mohli dûlat,
aby tuto situaci napravili.
Informace, které máte dopl-
nit do tabulky, najdete ve
2. Paralipomenon 15:1–7.

Následování proroka vyÏaduje ____________

1. Které slovo ve 2. Paralipomenon 15:8 popisuje, co se ãasto
vyÏaduje, abychom následovali prorokovu radu? 

2. Co udûlali Aza a lid, aby ukázali, jak moc touÏí poslouchat
Pána? 

3. Popi‰te konkrétní kroky, které byste mohli uãinit, abyste se
mohli více podobat Azovi a jeho lidu. Jak by se mu ãlenové
Církve mohli obecnû více podobat? 

Ve 2. Královské 20 nacházíme dal‰í pfiíklad toho, jak z dÛvûry
v Pána a jeho proroky plynou poÏehnání. Tento pfiíbûh se
odehrává za vlády judského krále Jozafata. Úpln˘ pfiíbûh o
Jozafatovi se v písmech nachází ve 2. Paralipomenon 17–20.

Porozumûní písmÛm
2. Paralipomenon 20

2. Paralipomenon 20:7–9 – Slib modlitby
pronesené v chrámu
Aãkoli víme, Ïe BÛh vysly‰í na‰e modlitby, aÈ se k nûmu modlíme
kdekoli, ve 2. Paralipomenon 20:7–9 Jozafat Ïádal o naplnûní
zvlá‰tních slibÛ, které se nacházejí v zasvûcovací modlitbû
·alomounova chrámu (viz 1. Královská 8:37–40, 44–45). 

Národy (v. 6) – V tomto ver‰i
ti, jiÏ neuctívají pravého Boha

Svatynû (v. 8) – Chrám

Shladili (v. 23) – Úplnû pobili

2. Paralipomenon 20

AzÛv syn Jozafat

B

Co mají lidé
dûlat

Problémy
v Judû

A
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Studium písem

Jak pfiijímat Pánovu pomoc

Sepi‰te si seznam toho, co Jozafat a jeho lidé udûlali, aby obdrÏeli
Pánovu pomoc, kdyÏ ãelili svízelné situaci.

Uveìte pfiíklad

Napi‰te novodob˘ pfiíklad toho, jak jste vy, nebo nûkdo, o kom
jste ãetli, tfieba v písmech, uplatÀovali radu ve 2. Paralipomenon
20:20 a jak jste poznali její pravdivost.

Studium písem

Co je problémem?

1. Proã král Uziá‰ onemocnûl malomocenstvím?

2. Co nás zpÛsob, jak˘m Pán potrestal Uziá‰e, uãí o pocitech,
které Pán chová ke klíãÛm a pravomoci knûÏství?

A

2. Paralipomenon
26:14–21

Uziá‰ se stává malomocn˘m

B

A

PfiibliÏnû v letech 605–586
pfi. Kr. BabyloÀané porazili
Ïidovsk˘ národ a odvedli
Îidy do babylonského
zajetí. Îidé bûhem tohoto
zajetí (viz Îalmy 137:1–4)
poru‰ovali své smlouvy
s Bohem a zdálo se, Ïe
ztratili poÏehnání, která
jim byla zaslíbena v rámci
Abrahamovy smlouvy.

Nová nadûje
Asi padesát let po babylonské invazi se Médové a Per‰ané
spojili a porazili BabyloÀany a vytvofiili v Asii a na Stfiedním

Studium písem

Udûlejte si seznam

1. Vypi‰te si, co Pán fiekl tûmto skupinám nebo o nich ve
2. Paralipomenon 29:1–11: Levíté, „otcové na‰i“ a „synové moji“.

2. Jak mÛÏeme uplatÀovat Ezechiá‰ovu radu ve 2. Paralipomenon
29:9–11, aby se nám, lidem, mohlo pfied Pánem dafiit? (Viz
také NaS 97:10–21.)

Studium písem

Porovnejte dvû rÛzné knihy písem

2. Paralipomenon 36:11–16 se t˘ká období, kdy byl Lehi
v Jeruzalémû. V ãem si jsou ver‰e 11–16 a 1. Nefi 1 podobné?

A

2. Paralipomenon
36:11–16

Zlovolnost v Jeruzalémû

A

2. Paralipomenon
29:1–11

„NebluìteÏ jiÏ“

v˘chodû fií‰i. Tuto Médo-perskou fií‰i vedl král jménem C˘rus,
kter˘ ustanovil zásady projevující vÛãi jeho poddan˘m, vãet-
nû ÎidÛ v Babylonû, laskavost. Krátce po dobytí Babylonu
v roce 539 pfi. Kr. C˘rus oznámil, Ïe Îidé v Babylonû se
mohou vrátit do Jeruzaléma a mohou znovu postavit chrám
(viz 2. Paralipomenon 36:22–23; Ezdrá‰ 1). Toto oznámení
vyvolalo mezi mnoha Îidy v zajetí velké nad‰ení. Jak napsal
Îalmista: „JestliÏe se zapomenu na tebe, ó Jeruzaléme, zapo-
meniÏ i pravice má [na svou obratnost]“ (Îalmy 137:5; viz
také 137:6). V srdci ÎidÛ se zrodila nová nadûje.

Návrat do Jeruzaléma mûl tfii hlavní ãásti: první pfiibliÏnû v roce
538 pfi. Kr. pod vedením Zorobábela, druhá pfiibliÏnû v letech
465–425 pfi. Kr. pod vedením Ezdrá‰e a tfietí v roce 444 pfi. Kr.
pod vedením Nehemiá‰e.

Kniha Ezdrá‰ova
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Pfiipravte se ke studiu Ezdrá‰e
Ezdrá‰ byl knûz a potomek Arona, bratra MojÏí‰ova. Byl také
povolán písafiem, coÏ byl ãlovûk, kter˘ studoval a psal písma
a hodnû jim vyuãoval. Ezdrá‰ nûkdy kolem let 465–425 pfi. Kr.
vedl druhou hlavní skupinu ÎidÛ zpût do Jeruzaléma.

Ezdrá‰ je nûkdy pro svÛj dÛraz na studium zákona (písem)
naz˘ván „otcem“ novodobého judaismu. Vedl Îidy v dobû, kdy
se zaãali soustfieìovat více na to, aby se stali spí‰e církví neÏ
národem. Ezdrá‰ zfiejmû buì napsal ãást knihy Ezdrá‰, nebo
pÛvodní pisatel citoval pfiímo ze záznamu, kter˘ Ezdrá‰ napsal,
protoÏe v posledních ãtyfiech kapitolách Ezdrá‰ hovofií v první
osobû („fiekl jsem“, „poslal jsem je“ a tak dále). 

Po opûtovném vylíãení pfiíbûhu toho, jak C˘rus dovolil ÎidÛm
vrátit se do Jeruzaléma (pÛvodnû vylíãeno ve 2. Paralipomenon
36), pí‰e Ezdrá‰ o skupinû vedené Zorobábelem, která se navrátila
a usilovala o znovupostavení chrámu a znovuzavedení Ïidov-
ského zpÛsobu Ïivota. Tato skupina ztratila odvahu, ale pozdûji
byla povzbuzena k dokonãení chrámu proroky Aggeem a
Zachariá‰em. Chrám je jedním ze dvou dÛleÏit˘ch témat zdÛ-
raznûn˘ch v Ezdrá‰ovi. Dal‰í my‰lenkou je dÛleÏitost zákona
neboli posvátn˘ch záznamÛ, které naz˘váme písmy. Ezdrá‰ se
snaÏil pomoci ÎidÛm, aby se stali spravedliv˘mi zvnitfiku nave-
nek tím, Ïe je uãil zákonu. Dal‰í informace o Ezdrá‰ovi najdete
v PrÛvodci k písmÛm pod heslem „Ezdrá‰“.

Návrat z exilu

Charkemis Háran
Ninive

Arbela
Arfad Aleppo

Emat
Tadmor

SipparDama‰ek

Jeruzalém

Babylon
Nippur

Suzy

Ezdrá‰ pouÏil nebezpeãnou cestu bez vojenského doprovodu
Návrat pod vedením Ezdrá‰e a Nehemiá‰e (457–428 pfi. Kr.)
Návrat vyhnancÛ za dnÛ Sesbazara a Zorobábela (537–515 pfi. Kr.)
Jud‰tí vyhnanci se soustfiedili v oblasti kolem Nippuru

Eufrat Tigris

Ezdrá‰ 1 uvádí, Ïe C˘rus nejenom povzbuzoval Îidy
k návratu do Jeruzaléma, ale také vrátil v‰echny vûci,
které Nabuchodonozor vzal z chrámu a uloÏil do chrámÛ
v Babylonu. C˘rus mûl pocit, Ïe BÛh ho inspiruje k tomu,
aby vydal toto nafiízení. C˘rovo nafiízení naplnilo proroctví
uãinûné Izaiá‰em a Jeremiá‰em (viz Izaiá‰ 44:28–45:1).

Ezdrá‰ 1

C˘rus naplÀuje proroctví

âasová pfiímka pro Ezdrá‰e

586 pfi. Kr. Jeruzalém dobyt, vût‰ina ÎidÛ odvedena do babylonského zajetí

539 pfi. Kr. C˘rus a Médo-per‰ané porazili Babylon

538 pfi. Kr. C˘rus ustanovil, Ïe se Îidé mohou vrátit do Jeruzaléma a postavit chrám

537 pfi. Kr. První skupina ÎidÛ se vrátila do Jeruzaléma
536 pfi. Kr. Zaãala pfiestavba chrámu

530 pfi. Kr. Stavba chrámu pfieru‰ena

522 pfi. Kr. Králem Persie se stal Darius

520 pfi. Kr. Prorokovali Aggeus a Zachariá‰, znovu zaãala stavba chrámu

516 pfi. Kr. Chrám dokonãen a zasvûcen

486 pfi. Kr. Králem Persie se stal Xerxes

465 pfi. Kr. Králem Persie se stal Artaxerxes

458 pfi. Kr. Ezdrá‰ ode‰el do Jeruzaléma

445 pfi. Kr. Nehemiá‰ ode‰el do Jeruzaléma, dokonãeny hradby

580

540

530

520

480

470

460

450

440

Poznámka: Data jsou pfiibliÏná.
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Ezdrá‰ 2 uvádí poãet lidí, ktefií se vrátili do Jeruzaléma pod
vedením muÏe jménem Zorobábel, kter˘ byl potomkem jud-
sk˘ch králÛ a kter˘ se po návratu ÎidÛ stal správcem zemû.
Lidé uvedení v této kapitole byli seskupeni podle mûsta
v Izraeli, ze kterého pocházeli, a potom podle rodiny v tomto
mûstû. Ezdrá‰ 2 také poznamenává, Ïe po knûÏích, ktefií se
vrátili, bylo poÏadováno, aby vypátrali svou rodinnou historii
a dokázali, Ïe jsou Levíty a Ïe mohou úfiadovat v knûÏství. 

V Ezdrá‰ovi 3 se doãítáme, jak navrátiv‰í se Îidé pod vede-
ním Zorobábela a Jesuy (vedoucího knûÏí) zaãali znovu stavût
chrám. Zaãali oltáfiem, aby mohli vykonávat obûti pfiikázané
v zákonû MojÏí‰ovû. Potom zaãali se základy. KdyÏ byly
základy hotové, uspofiádali oslavu. Ti, ktefií si pamatovali
·alomounÛv chrám, plakali, kdyÏ vidûli tento chrám, protoÏe
vûdûli, Ïe nebude ani zdaleka tak krásn˘ jako ten, kter˘ si
pamatovali. 

President Brigham Young fiekl: „Postavili jsme chrám
v Kirtlandu a v Nauvoo; a neznûly zvony pekla po celou
dobu, co jsme je stavûli? Znûly kaÏd˘ t˘den a kaÏd˘ den.“
(Journal of Discourses, 8:356.) Ezdrá‰ 4 ukazuje pravdivost
tohoto prohlá‰ení. Skupina lidí naz˘vaná Samaritáni chtûla
ÎidÛm pomoci znovu vybudovat chrám. Îidé jim to nedo-
volili, coÏ Samaritány rozhnûvalo. Od té doby se Samaritáni
snaÏili udûlat v‰e, co mohli, aby stavbu chrámu zastavili.

V Ezdrá‰ovi 5–6 se doãítáme o tom, jak Îidé opût získali
svolení pokraãovat ve stavbû chrámu v Jeruzalémû poté, co
Samaritáni jeho stavbu úspû‰nû zastavili. Proroci Aggeus a
Zachariá‰ povzbuzovali lidi, aby pokraãovali ve stavbû, i
kdyÏ se po nich poÏadovalo, aby pfiestali (viz Ezdrá‰ 5:1–2).
NeÏidé v zemi zpochybÀovali, zda mají Îidé povolení ke
stavbû, a kdyÏ Îidé citovali nafiízení krále C˘ra jako povolení
ke stavbû, NeÏidé napsali králi Dariovi a ptali se ho, zda je

Samaritáni byli potomky assyrsk˘ch usídlencÛ a
IzraelitÛ. Îidé kvÛli tûmto sÀatkÛm s Assyfiany
povaÏovali Samaritány za neãisté.

Ezdrá‰ 3–6

Stavba chrámu

Ezdrá‰ 2

Kdo se vrátil?

C˘rovo nafiízení pravdivé. Ezdrá‰ 6 zaznamenává, Ïe nafií-
zení bylo nalezeno a Darius dovolil, aby stavba pokraãovala.

Na konci Ezdrá‰e 6 se doãítáme, Ïe chrám byl dokonãen a
zasvûcen. Zasvûcení chrámu pfiineslo lidem radost, protoÏe
byli posíleni, aby pokraãovali v díle domu BoÏího (viz v.
22). Pov‰imnûte si, Ïe ‰Èastné události tûchto dvou kapitol
byly v˘sledkem toho, Ïe lidé byli ochotni poslouchat rady
prorokÛ Aggea a Zachariá‰e.

Kapitola 7 pfiedstavuje knûze Ezdrá‰e, kter˘ byl také písafiem
neboli uãitelem. Seznam jmen v prvních pûti ver‰ích kapitoly
7 nám fiíká, Ïe Ezdrá‰ byl pfiím˘m potomkem Arona, bratra
MojÏí‰ova. Z této kapitoly se také dozvídáme, Ïe Artaxerxes
dovolil Ezdrá‰ovi, aby odvedl skupinu ÎidÛ z Babylonu do
Jeruzaléma. Kromû toho Artaxerxes poskytl na chrám peníze
a uloÏil Ezdrá‰ovi, aby vzal poklady z chrámu v Babylonû
a vrátil je do chrámu v Jeruzalémû. Také se doãítáme, Ïe
Ezdrá‰ovi byla dána moc jmenovat soudce mezi lidem, aby
slouÏili v místní Ïidovské vládû.

Studium písem

Zdroj Ezdrá‰ovy síly

1. Které tfii vûci podle Ezdrá‰e 7:10 Ezdrá‰ dûlal? („Zákon
HospodinÛv“ se t˘ká písem.)

2. Vysvûtlete alespoÀ dvû poÏehnání, která Ezdrá‰ obdrÏel,
protoÏe tyto vûci dûlal. 

3. Uveìte pfiíklad toho, jak mÛÏete kaÏdou z tûchto tfií vûcí
dûlat vy. 

Ezdrá‰ 8

PouÈ do Jeruzaléma

A

Ezdrá‰ 7

Ezdrá‰ – uãitel zákona

Mofie

Oltáfi
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Tato první ãást Ezdrá‰e 8 obsahuje seznam skupin lidí, ktefií
ode‰li s Ezdrá‰em z Babylonu do Jeruzaléma, a poãet lidí
v kaÏdé skupinû. Dále se v kapitole 8 doãítáme o pouti ÎidÛ
do Jeruzaléma vãetnû toho, jak se postili a modlili o ochranu
na cestû a jak Pán jejich modlitby vysly‰el a zodpovûdûl. 

Pravdûpodobnû nejvût‰ím dÛvodem, proã byli Izrael a Juda
rozpt˘leni, bylo to, Ïe uctívali modly. KdyÏ se lidé vrátili do
své zaslíbené zemû, Ezdrá‰ a dal‰í Ïidov‰tí vÛdci se jim sna-
Ïili zabránit v tom, aby dûlali znovu stejné chyby. Ale jak se
doãtete v Ezdrá‰ovi 9–10, mnoho ÎidÛ uzavfielo sÀatek mimo
smlouvu, coÏ zv˘‰ilo poku‰ení uctívat bohy jejich manÏel-
sk˘ch partnerÛ. Pfii ãetbû tûchto dvou kapitol uvaÏujte o tom,
jak byste mohli uplatnit to, co tyto spisy uãí o sÀatku ve
smlouvû.

Porozumûní písmÛm
Ezdrá‰ 9

Ohavnosti (v. 1, 11) – Vûci,
které jsou ‰patné v oãích
BoÏích

Símû svaté (v. 2) – Lidé
smlouvy

Ezdrá‰ 9–10

SÀatky s neizraelsk˘mi
manÏelkami

Kniha Nehemiá‰ova navazuje na knihu Ezdrá‰ovu. V ran˘ch
Ïidovsk˘ch písmech byly knihy Ezdrá‰ a Nehemiá‰ jednou kni-
hou. UÏiteãné informace o Nehemiá‰ovi a o Knize Nehemiá‰ovû
najdete v úvodu k Ezdrá‰ovi v tomto studijním prÛvodci a
v PrÛvodci k písmÛm pod heslem „Nehemiá‰“. 

Pfiipravte se ke studiu Nehemiá‰e
Pfii ãetbû uvaÏujte o symbolice, kterou pfiedstavují jeruzalémské
hradby, na jejichÏ postavení Nehemiá‰ tak usilovnû pracoval.
Proã bylo tak dÛleÏité postavit tyto hradby? Jak se tyto hradby
podobaly ÎidÛm? 

Ezdrá‰ 10

Ezdrá‰ 10:9 – „Tfiesouce se pro tu vûc i pro dé‰È“
Událost popsaná v Ezdrá‰ovi 10:9 se pfiihodila bûhem nejchlad-
nûj‰ího a nejde‰tivûj‰ího období roku. Lidé se tfiásli zimou a také
proto, Ïe cítili, Ïe se na nû Pán zlobí pro jejich hfiíchy.

Studium písem

Udûlejte interview s Ezdrá‰em

Pfiedstavte si, Ïe jste novináfi v dobû událostí v Ezdrá‰ovi 9.
Vyberte si tfii otázky, které byste Ezdrá‰ovi poloÏili, a na základû
toho, co jste se doãetli v Ezdrá‰ovi 9, napi‰te, jak by na nû podle
vás odpovûdûl.

Identifikujte zásady pokání

1. Lidé Ezdrá‰ovi naslouchali a mnozí se snaÏili b˘t spravedli-
vûj‰ími. Do se‰itu si zapi‰te a ve sv˘ch písmech si podtrhnûte
tfii zásady pravého pokání, které nacházíte v Ezdrá‰ovi 10.

2. Povûzte, proã je kaÏdá zásada, kterou jste na‰li v˘‰e, dÛleÏitá
pro proces pokání.

B

A

Statek… propadl (v. 8) – Aby
majetek jiÏ nepatfiil tomuto
ãlovûku.

Smísili se (v. 2) – Uzavírali
sÀatky mimo smlouvu

Zdû‰en˘ (v. 3–4) –
Pfiekvapen˘ a zarmoucen˘

Hanbím se (v. 6) – PociÈuji
hanbu

Nepravosti (v. 6–7, 13) – Hfiíchy

Povydchnutí (v. 8) – Nadûje

Pfiízniti se (v. 14) – Vytváfiet
blízké pfiíbuzenské vztahy

Kniha Nehemiá‰ova
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Jak reagujete na to, kdyÏ sly‰íte o problémech, kter˘m ãelí
lidé tam, kde Ïijete, nebo v jin˘ch ãástech svûta? Nehemiá‰
1 zaznamenává, co Nehemiá‰ uãinil, kdyÏ se doslechl o
utrpení druh˘ch.

Porozumûní písmÛm
Nehemiá‰ 1

Studium písem

Hledejte dÛleÏitá slova

Vyberte z Nehemiá‰e 1 ãtyfii slova, která povaÏujete za nejdÛleÏ-
itûj‰í. Dbejte na to, abyste vybrali alespoÀ jedno slovo, které
popisuje Nehemiá‰ovy skutky, a jedno, které je dÛleÏité pro to,
co fiekl. U kaÏdého slova doplÀte vysvûtlení, proã jste ho vybrali.

Perská fií‰e r. 500 pfi. Kr.

Thrákie
Macedonie âerné mofie

Byzantium

TarsusCilicie

Hyrk
án

ie

Cyprus

T˘r
Jeruzalém

Memfis

Arábie

Arabské mofie

Dama‰ek

Arménie

Assur Médie

Babylon

Sogdiana

Baktrie
ArieParthie

Drangiana Arachosie

Persepolis

Persis Karmánie
Gedrosie

Aralské mofie

Babylonie Suzy (Susan)

Choresmie

Kaspické
mofie

Eufrat

Persk˘ záliv

Tigris

Egypt

Rudé 

mofie

Nil

Stfiedozemní mofie

¤ecko Efezus
Frygie

Lydie KappadocieMoschi (Me‰ech)

Nehemiá‰ 2

Nehemiá‰ jde do Jeruzaléma

A

Ostatkové (v. 3) – Ti, ktefií
pfieÏili

Jsou ve velikém nátisku
(v. 3) – Jsou velmi utiskováni

Pohanûní (v. 3) – Nelibost

Naklonûné (v. 6, 11) –
Pozornû naslouchající

âlovûka toho (v. 11) – Krále

Nehemiá‰ 1

Nehemiá‰ova modlitba

Pán odpovûdûl na Nehemiá‰ovu modlitbu zaznamenanou
v Nehemiá‰ovi 1. Nehemiá‰ 2 uvádí, Ïe Nehemiá‰ mûl pfiíle-
Ïitost fiíci králi Artaxerxovi, proã je smutn˘, a Ïe se královo
srdce vÛãi nûmu obmûkãilo. Král potom Nehemiá‰ovi dovolil,
aby se vrátil do Jeruzaléma a aby pomáhal obnovit mûstské
hradby. Artaxerxes Nehemiá‰ovi dokonce poskytl finanãní
podporu a dal mu dopisy pro správce provincií, aby mohl
prokázat, Ïe Nehemiá‰ má králÛv souhlas. Se svolením krále
Artaxerxa potom Nehemiá‰ putoval do Jeruzaléma, zhodno-
til situaci a uvûdomil si více neÏ kdy pfiedtím, Ïe musí
pomoci se stavbou jeruzalémsk˘ch hradeb. 

Studium písem

Pfiíklady víry

1. Co Nehemiá‰ fiekl, aby povzbudil lid?

2. Jak lid zareagoval?

3. Jak Nehemiá‰ zareagoval na „posmûvaãe“?

4. Jak bychom mohli uplatnit to, co uãinil Nehemiá‰, kdyÏ se
snaÏíme vykonat nûco, o co nás Ïádá Pán nebo jeho sluÏebníci?

Nehemiá‰ 3–4

Stavitelé ãelí protivenství

A

Jeruzalém v dobû Nehemiá‰ovû

Rybná brána
Bravná brána

Chrámov˘ pozemek

ShromaÏìovací brána

V˘chodní brána

KoÀská brána

Údolní brána

Vodná brána
Schody sestupující
z mûsta Davidova
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Nehemiá‰ 3 uvádí jména a skupiny lidí, ktefií pracovali na
stavbû jeruzalémsk˘ch hradeb, a uvádí, na které ãásti hradeb
pracovali.

V Nehemiá‰ovi 4 se doãítáme, jak se Sanballat, správce
SamaritánÛ, i nadále vysmíval a protivil opûtovnému vybu-
dování jeruzalémsk˘ch hradeb. KdyÏ zjistil, Ïe zesmû‰Àová-
ním lidí práci nezastaví, pokou‰el se na pracovníky fyzicky
zaútoãit, aby je zastavil. Ale Nehemiá‰ a lidé se modlili
k Pánu o pomoc a polovinu pracovníkÛ postavili „na stráÏ“.
Pán je ochraÀoval, takÏe mohli pokraãovat v práci. Tito Îidé
mûli velkou víru v Pána dokonce i uprostfied satanského
v˘smûchu a protivenství vÛãi jejich dobr˘m dílÛm. 

V Nehemiá‰ovi 5 se uvádí, jak Nehemiá‰, podobnû jako král
Beniamin v Knize Mormonovû (viz Mosiá‰ 2), vedl svÛj lid,
aniÏ by ho zatíÏil danûmi. Také vydával zákony, které ÎidÛm
bránily zatûÏovat vzájemné pÛjãky neobvykle vysok˘m nebo
nadmûrn˘m úrokem (naz˘van˘m „lichva“), a zastavil praxi,
kdy Îidé zotroãovali dal‰í Îidy, ktefií u nich byli zadluÏení. 

Nûkdy mÛÏe b˘t tûÏké fiíci, kdo pro nás skuteãnû chce to
nejlep‰í. Lidé se zl˘mi úmysly se mohou snaÏit nás oklamat,
aby mohli osobnû tûÏit z na‰eho ne‰tûstí. Jsme-li v‰ak
poslu‰ni Boha a dÛvûfiujeme-li vedení Ducha, mÛÏeme se
oklamání vyvarovat. Nehemiá‰ 6 nám fiíká, co Nehemiá‰ ãinil
v situaci, kdy se mu druzí snaÏili ublíÏit a pfieru‰it jeho dílo.

Porozumûní písmÛm
Nehemiá‰ 6

Nehemiá‰ 6:10–13 – Proã nechtûl Nehemiá‰ jít
do chrámu?
Semaiá‰ byl zfiejmû souãástí plánu zastavit Nehemiá‰ovo úsilí a
jeho uzavfiení se v domû bylo souãástí tohoto plánu. Semaiá‰
hovofiil, jako kdyby Nehemiá‰Ûv Ïivot byl v nebezpeãí, a fiekl mu,
Ïe má jít do chrámu, uchopit rohy oltáfie a prosit, aby jeho Ïivot
byl ochraÀován, coÏ byl postup, o kterém se hovofiilo v zákonû

Mezery (v. 1) – Díry, otvory Utrhali (v. 13) – ·patnû hovofiili

Nehemiá‰ 6

Nehemiá‰ dokonãuje hradby

Nehemiá‰ 5

Nehemiá‰: Velk˘ vÛdce

MojÏí‰ovû (viz Exodus 21:14; 1. Královská 1:50–51; 2:28;
2. Královská 11:15). Nehemiá‰ rozpoznal spiknutí proti nûmu
a rozhodl se, Ïe v otázce ochrany bude dÛvûfiovat Pánu. Dal‰ím
dÛvodem, proã Nehemiá‰ ne‰el do chrámu, bylo to, Ïe nebyl
knûzem. Semaiá‰ a dal‰í doufali, Ïe zniãí Nehemiá‰ovu povûst
u lidu, ale nepodafiilo se jim to.

Studium písem

Vyvarujte se klamu

1. Vyjmenujte lidi, ktefií se v Nehemiá‰ovi 6 snaÏili Nehemiá‰ovi
ublíÏit, a vysvûtlete jak.

2. Co Nehemiá‰ ãinil, aby se vyhnul pádu do jejich „pastí“?

3. Napi‰te, co tyto ver‰e fiíkají o tom, co mÛÏeme dûlat, abychom
se vyvarovali oklamání: Helaman 3:29–30; Nauka a smlouvy
43:2–6; 46:7–8; Joseph Smith–Matou‰ 1:37.

Nehemiá‰ 7 zaznamenává ty, ktefií pfii‰li do Jeruzaléma
se Zorobábelem (viz Ezdrá‰ 2). Právû tak jako v Ezdrá‰ovi
poznamenává i Nehemiá‰ 7, Ïe tûm, ktefií nebyli schopni
prokázat svou genealogií, Ïe jsou z náleÏité rodové linie,
nebylo dovoleno mít knûÏství. 

Jak˘ by byl vá‰ Ïivot,
kdybyste nikdy nesly‰eli
o písmech, neãetli je nebo
kdybyste dokonce ani nemûli
jejich v˘tisk? Za dnÛ
Nehemiá‰e byla písma psána
ruãnû na svitky, a tak vyÏa-
dovalo velké úsilí a obûti je
získat. KaÏd˘, kdo mûl úpln˘
opis, byl povaÏován za ‰Èast-
ného. Lidé v Nehemiá‰ovû
dobû neãetli ani nesly‰eli

písma po nûkolik let. Pfii ãetbû Nehemiá‰e 8 porovnejte, co
lidé cítili a dûlali, kdyÏ sly‰eli písma, s tím, co cítíte a co
dûláte vy, kdyÏ máte pfiíleÏitost ãíst nebo sly‰et písma. 

Nehemiá‰ 8

Ezdrá‰ ãte lidu písma

Nehemiá‰ 7

Jména tûch, ktefií se vrátili

A
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Porozumûní písmÛm
Nehemiá‰ 8

Nehemiá‰ 8:13–18 – âetli v písmech, Ïe mají
pfieb˘vat ve „stáncích“

Îidé v Ezdrá‰ovû dobû objevili
v písmech pfiikázání, aby „byd-
lili v stáncích“. Toto pfiikázání
se t˘ká slavnosti stánkÛ, coÏ
byla posvátná oslava, kterou
Pán prvnû dal MojÏí‰ovi a
dûtem Izraele (viz Leviticus
23:33–44).

Studium písem

Najdûte dÛleÏitá slova

1. Pfieãtûte si Nehemiá‰e 8:2–12 a vypi‰te si slova, o kter˘ch si
myslíte, Ïe nejlépe popisují, co lidé cítili, kdyÏ sly‰eli Ezdrá‰e,
jak jim ãte a vysvûtluje písma. Tato slova si mÛÏete zv˘raznit
ve sv˘ch písmech.

2. Vyberte si jedno slovo z tûch, která jste si vypsali, a povûzte
nûco o situaci, kdy jste mûli stejné pocity; nebo si vyberte jedno
slovo z tohoto seznamu a povûzte, proã podle vás lidé zarea-
govali uveden˘m zpÛsobem, kdyÏ je Ezdrá‰ uãil písmÛm. 

3. Která slova v Nehemiá‰ovi 8:2–12 podle vás popisují, co udûlal
Ezdrá‰, aby lidem pomohl mít z písem velk˘ záÏitek?

V Knize Mormonovû ãteme, Ïe „kázání slova… mûlo moc-
nûj‰í úãinek na mysl lidu neÏli meã nebo cokoli jiného“
(Alma 31:5). Nehemiá‰ 9–10 obsahuje pfiíklady této pravdy.

V Nehemiá‰ovi 9 se doãítáme, Ïe se lidé, protoÏe sly‰eli
slovo BoÏí (viz Nehemiá‰ 8), postili, vyznávali své hfiíchy

Nehemiá‰ 9–10

Moc slova

A

Obráceny byly (v. 3) –
Peãlivû naslouchali

Tirsata (v. 9) – Správce

NermuÈte se (v. 11) –
Nebuìte smutní

a uctívali Pána. KnûÏí potom lidu uvedli pfiehled jeho his-
torie od ãasÛ Abrahama a ukazovali, jak milosrdn˘ k nim
Pán byl aÏ do jejich souãasnosti.

V Nehemiá‰ovi 10 se doãítáme, Ïe knûÏí uzavfieli smlouvu
plnû dodrÏovat pfiikázání. Zbytek lidu následoval pfiíklad
sv˘ch knûÏí a rovnûÏ uzavfiel tuto smlouvu. Události
zaznamenané v kapitolách 9–10 ukazují nûkterá poÏehnání
plynoucí z ãetby a studia písem, z pfiemítání o nich a
z jejich uplatÀování v Ïivotû. 

Nehemiá‰ 11 uvádí jména vÛdcÛ lidu Izraele a to, komu
z nich bylo urãeno, aby Ïili v Jeruzalémû. Kapitola 11 se také
zmiÀuje o dal‰ích, kter˘m byli urãeno, aby Ïili v dal‰ích
mûstech zemû. 

První ãást Nehemiá‰e 12 obsahuje jména knûÏí a LevítÛ (nos-
itelÛ knûÏství), ktefií se vrátili do Jeruzaléma v Zorobábelovû
skupinû (v. 1–9). Dal‰í ãást obsahuje jména knûÏí a LevítÛ
v dobû Nehemiá‰e, ktefií byli potomky pÛvodní skupiny (v.
10–26). Ve zbytku kapitoly se doãítáme o zasvûcení jeruzalém-
sk˘ch hradeb (v. 27–47).

Nûjakou dobu po zasvûcení jeruzalémsk˘ch hradeb se
Nehemiá‰ vrátil ke králi Artaxerxovi do Babylonu.
V Nehemiá‰ovi 13 se doãítáme o tom, co shledal, kdyÏ se
vrátil zpût do Jeruzaléma. Velice ho zklamaly tfii vûci: 1)
cizinci, kter˘ nevûfiil v Boha Izraele, bylo dovoleno pfieb˘-
vat v domû Pánû, 2) lidé nesvûtili den sabatu a 3) lidé –
dokonce i knûÏí a Levíté – uzavírali sÀatky mimo smlou-
vu. Nehemiá‰ povzbuzoval lid, aby byl vûrn˘ Pánu dodr-
Ïováním tûchto pfiikázání. I my dnes projevujeme svou
vûrnost Bohu zpÛsobil˘m nav‰tûvováním chrámu, svûce-
ním dne sabatu a uzavíráním sÀatku ve smlouvû.

Nehemiá‰ 13

Nehemiá‰ nadále káÏe pokání

Nehemiá‰ 11–12

Zasvûcení hradeb
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Pfiíbûh o Ïidovské hrdince
Ester není autorkou knihy Ester, ale v knize se nachází cel˘ pfií-
bûh o ní. Tento pfiíbûh se odehrál v dobû, kdy mnoho ÎidÛ bylo
v Persii (pfiibliÏnû 460–430 pfi. Kr.), a vypráví se v nûm o tom,
jak Estefiiny odváÏné skutky zachránily její lid pfied zniãením.
Îidé stále oslavují tuto úÏasnou událost vesel˘m svátkem, kter˘
naz˘vají Purim. Îidé si znovu ãtou tento pfiíbûh; nûktefií tleskají
a radují se z hrdinky a zlofieãí padouchÛm. ProtoÏe Kniha Ester
je jedním pfiíbûhem, oddíly „Porozumûní písmÛm“ a „Studium
písem“ se t˘kají celé knihy. Více informací o knize Ester najdete
v PrÛvodci k písmÛm pod heslem „Ester“.

Pfiipravte se ke studiu Knihy Ester
C˘rus byl prvním králem perské fií‰e. Jeho následníkem byl jeho
syn Kamb˘ses, kter˘ vládl jen krátce. Po Kamb˘sovû smrti byl
mnoho let králem Darius. KdyÏ Darius zemfiel, vládl jeho syn
Xerxes jako ãtvrt˘ král perské fií‰e. Xerxes, coÏ bylo jeho fiecké
jméno, je v Knize Ester znám pod sv˘m persk˘m jménem Asverus. 

Aãkoli Kniha Ester následuje ve va‰í Bibli po Nehemiá‰ovi, udá-
losti v Ester se ve skuteãnosti staly asi tfiicet let pfied událostmi
v Nehemiá‰ovi. Xerxes neboli Asverus, kter˘ byl zfiejmû pfiátelsky
naklonûn Nehemiá‰ovi a ÎidÛm, byl králem v dobû Nehemiá‰ovû.
Je tomu tak pravdûpodobnû díky tomu, co se pfiihodilo v Knize
Ester. Kdyby nebylo událostí v Ester, moÏná by nebyla Kniha
Nehemiá‰! 

Porozumûní písmÛm
Ester 1

Ester 2

Ester 3

Los (v. 7) – Nûco, co vám
dovoluje náhodnû vybrat
ãíslo, napfiíklad kostka

LoupeÏe jejich aby rozbito-
vali (v. 13) – Aby si za odmû-
nu vzali jejich zboÏí

Zkormouceni (v. 15) – Zmateni

Prchlivost (v. 1) – Hnûv

Okrasy (v. 3, 9) – Prostfiedky
pro zkrá‰lení Ïen

Opatfiení… promûnil (v. 9) –
Obdafiil pfiízní

Neoznámila lidu svého, ani
rodiny své (v. 10, 20) –

Nefiekla, ke které skupinû
lidu patfií

Vztáhli ruce (v. 21) – Zabili

Vyhledáváno (v. 23) –
Vy‰etfiováno

Mudrci znající ãasy (v. 13) –
Astrologové

Zpoura (v. 18) – Hnûv

Ester 4

Ester 5

Ester 6

Ester 7

Ester 8

Ester 9

Studium písem

PouÏijte jejich pfiíklad

Napi‰te, co by se podle vás mohl nauãit nûkdo ve va‰em vûku
z pfiíkladu tûchto lidí v Knize Ester – královny Vasti, Mardochea
a Ester. V rámci svého vysvûtlení uveìte pro kaÏdou osobu
konkrétní pfiíklady a odkazy z písem. 

DÛleÏit˘ ver‰ na zapamatování

1. Pfieãtûte si Ester 4:14 a potom si ho zapi‰te vlastními slovy. 

B

A

Na odpor (v. 1) – Bylo to
pfiesnû naopak

Ne‰lechetnost (v. 3) –
Zlovoln˘ plán

Smyslil (v. 3) – Plánoval

Zastávali Ïivota svého (v. 11)
– Bránili se

Kofiist (v. 11) – ZboÏí

Rozbitovali (v. 11) – Rozdûlili
si jako odmûnu

Ukojila se (v. 10) – Uti‰ila se

Roucho (v. 8–11) – Obleãení

ZdrÏel se (v. 10) – Ovládl se ·ibenice (v. 14) – Zafiízení
k popravû obû‰ením

Milosti hledati (v. 8) –
Pokornû prosit

Berla (v. 11) – HÛl, která je
symbolem autority

Umlãí‰ [se] (v. 14) – Nic
nefiekne‰

Kniha Ester
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2. Otázka, kterou Mardocheus poloÏil Ester v Knize Ester 4:14, by
mohla b˘t docela dobfie poloÏena vám dnes. President Ezra Taft
Benson pomohl na tuto otázku odpovûdût, kdyÏ fiekl: „Po témûfi
‰est tisíc let si vás BÛh ponechával v záloze, abyste mohli pfiijít
v závûreãn˘ch dnech pfied druh˘m pfiíchodem Pánû. Nûktefií
odpadnou, ale království BoÏí zÛstane nedotãeno, aby uvítalo
návrat svého krále – a to JeÏí‰e Krista. Zatímco zlovolnost na‰í
generace bude srovnatelná se zlovolností za dnÛ Noémov˘ch,
kdy Pán oãistil zemi potopou, tentokrát to bude úplnû jinak.
BÛh totiÏ uchovával pro závûreãnou sklizeÀ nûkteré ze sv˘ch
nejsilnûj‰ích dûtí, které budou pomáhat dovést království

Proã se nûco ‰patného stává i dobr˘m
lidem? 

KaÏd˘ den mÛÏe do lidského Ïivota
vstoupit tragédie a utrpení. Ti,
které máme rádi, umírají nebo jsou
trvale postiÏeni nemocí, nehodou
nebo pfiírodní katastrofou. Jak mÛÏe
BÛh nûco takového dovolit? Jak je
to moÏné, Ïe se to stává i tûm,
ktefií vûrnû slouÏí Pánu? To BÛh
zpÛsobuje v‰echno toto utrpení,
zármutek a smrt? 

KdyÏ president Spencer W. Kimball hovofiil o tûchto otázkách, fiekl:
„Odpovûzte na to, jestli to dokáÏete. Já to nedokáÏu, neboÈ i
kdyÏ vím, Ïe BÛh hraje velkou roli v na‰em Ïivotû, nevím, nako-
lik zpÛsobuje, aby se to dûlo, a nakolik to pouze dovoluje. AÈ je
odpovûì na tuto otázku jakákoli, existuje dal‰í, kterou jsem si jist.

Mohl by Pán tûmto tragédiím zabránit? Odpovûì zní ano. Pán
je v‰emocn˘, má ve‰kerou moc ovládat ná‰ Ïivot, u‰etfiit nás
bolesti, zabránit v‰em nehodám, fiídit v‰echna letadla a auta,
sytit nás, ochraÀovat nás, u‰etfiit nás od námahy, úsilí, nemoci, a
dokonce od smrti, pokud si to pfieje. Ale on si to nepfieje.“ (Faith
Precedes the Miracle [1972], 96.) 

Proã nás Pán neochrání pfied ne‰tûstím a ve‰ker˘m protivenstvím
Ïivotních zku‰eností a proã nás nezachrání? (Viz Abraham 3:25.)
Kdyby tak uãinil, posílil by nás, nebo by nás oslabil? 

Kniha Jobova se zab˘vá obtíÏn˘mi otázkami. Vypráví se v ní
pfiíbûh o spravedlivém muÏi, kter˘ velice trpûl. To, jak se staví
ke sv˘m protivenstvím, a ãemu se uãí ze sv˘ch zku‰eností, nám
mÛÏe dát dÛleÏitá ponauãení o na‰em utrpení a bolestech tûch,
ktefií jsou kolem nás. Pán pouÏil pfiíbûh o Jobovi, aby uãil proroka
Josepha Smitha o utrpení v dobû, kdy byl Prorok v Ïaláfii
v Liberty a pfiem˘‰lel, proã trpí (viz NaS 121:1–33). Pfii ãetbû
Joba uvaÏujte o tom, co se uãíte o plánu Nebeského Otce a jak˘
úãel v nûm má utrpení. 

Pfiipravte se ke studiu Knihy Jobovy
Aãkoli toho o Jobovi víme velmi málo, pravdûpodobnû Ïil v dobû
patriarchÛ (Abrahama, Izáka a Jákoba). Jeho kniha se nachází
v „poetické“ ãásti Bible, protoÏe pfiíbûh je vyprávûn poetickou
formou, coÏ z ní ãiní moÏná jednu z neobtíÏnûji ãiteln˘ch a sro-
zumiteln˘ch knih Starého zákona. Poezie v‰ak napomáhá tomu,
aby na nás pfiíbûh více zapÛsobil. ProtoÏe zámûrem poezie je,

k vítûzství. To je to místo, kam pfiicházíte, neboÈ jste pokolení,
které musí b˘t pfiipraveno na setkání s va‰ím Bohem.“ (The
Teachings of Ezra Taft Benson [1988], 104–105.) 

President Benson také fiekl: „Proroci za v‰ech dob shlíÏeli dolÛ
prÛzory ãasu k na‰í dobû. Miliardy zemfiel˘ch a ti, ktefií se mají
teprve narodit, na nás upírají oãi. Nenechte se m˘lit – jste
v˘znaãné pokolení. Od vûrn˘ch nebylo nikdy oãekáváno více
v tak krátkém ãasovém období, neÏ je poÏadováno od nás.“
(Teachings of Ezra Taft Benson, 105.) Zapi‰te si do deníku zápis,
v nûmÏ své tfiídû uvedete, proã je dÛleÏité, aby mûli na pamûti,
Ïe pfii‰li do království „pro tento… ãas“. 

aby byla ãtena nahlas, mÛÏete si nahlas pfieãíst nûkolik ver‰Û,
které máte rádi, a posoudit, zda vám to pomáhá lépe se vcítit do
Knihy Jobovy a lépe jí porozumût. Pfiehled Knihy Jobovy – viz
PrÛvodce k písmÛm, heslo „Job“. 

KdyÏ se vám stane nûco ‰patného, jak na to reagujete?
Co pociÈujete vÛãi Bohu? Ovlivní vá‰ pocit vÛãi Bohu nebo
vÛãi vám sam˘m to, kdyÏ se vám stane nûco ‰patného, ale
vy jste „nic zlého neudûlali“? Job 1 líãí, jak Job reagoval na
to, co se mu stalo. UvaÏujte o tom, jak byste ve stejné situaci
reagovali vy. 

Porozumûní písmÛm
Job 1

Job 1:6–12 – Uãinili BÛh a Satan skuteãnû dohodu?
Pán má samozfiejmû moc nad Satanem a nemusí se s ním „doha-
dovat“. V Jobovi 1:6–12 se dozvídáme, Ïe Pán byl potû‰en se
zpÛsobem Jobova Ïivota, ale pfiesto dovolil Satanovi, aby ho
pokou‰el a pÛsobil mu utrpení. Job 2 obsahuje podobnou situaci.
Pov‰imnûte si, Ïe v obou pfiípadech, kdy byl Job zkou‰en, Pán
stanovil „pravidla“ tomu, co Satan mohl a nemohl dûlat. MÛÏeme
se spolehnout na to, Ïe pokud jsme vûrní Pánu, on nikdy nedo-
volí Satanovi, aby nám pÛsobil více utrpení, neÏ jsme schopni
pfiekonat (viz 1. Korintsk˘m 10:13). 

Upfiím˘ (v. 1, 8) – Spravedliv˘

Vystfiíhaje, varující se (v. 1, 8)
– Vyh˘bal se

Posvûcoval jich (v. 5) –
Oãi‰Èoval je pfied Bohem skrze
obfiady

Darmo (v. 9) – Pro nic

S‰ikovav‰e tfii houfy (v. 17) –
Vytvofiili tfii skupiny

Roztrhl roucho své (v. 20) –
Roztrhl svÛj odûv

Nepfiivlastnil (v. 22) –
Neobvinil

Job 1

Job pfiichází o v‰e, kromû… 

Kniha Jobova
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Studium písem

Napi‰te doporuãení pro Joba

Kdyby Job Ïádal o práci a poÏádal vás, abyste mu napsali dopo-
ruãující dopis o tom, jak˘ je, co byste o nûm na základû své ãetby
Joba 1 napsali? 

Stejnû nebo jinak? 

Popi‰te, jak Job zareagoval na to, co se mu stalo, a jak se jeho
reakce podobá tomu, jak by podle vás reagovali spravedliví lidé. 

Job pro‰el zkou‰kou, která byla dána v Jobovi 1, ale Pán
dovolil Satanovi, aby Joba suÏoval je‰tû více. Job 2 opût ukáÏe,
jak Job zareagoval na své zkou‰ky. 

Porozumûní písmÛm
Job 2

Studium písem

Uveìte svÛj názor

Ze v‰eho, co se Jobovi stalo v Jobovi 1–2, si vypi‰te jednu vûc,
kterou by pro vás bylo nejtûÏ‰í zaÏít, a vysvûtlete, proã by podle
vás byla tak tûÏká. 

Aãkoli Job ze sv˘ch potíÏí nevinil Boha, Job 3 nám ukazuje,
jak byl zoufal˘. 

Job 3

Proã jsem se vÛbec narodil? 

A

Trvá v upfiímnosti své (v. 3) –
ZÛstal vûrn˘

Stfiepina (v. 8) – Kus rozbité
nádoby

Trvá‰ v své upfiímnosti (v. 9)
– ZÛstává‰ vûrn˘

Job 2

Dal‰í zkou‰ky pro Joba

B

A

Porozumûní písmÛm
Job 3

Studium písem

Najdûte symbolická slova

Vypi‰te si z Joba 3 tfii slova, která podle vás popisují, jak se asi
Job cítil, a vysvûtlete, proã jste si je vybrali. 

Job 4–31 obsahuje rozhovory mezi Jobem a tfiemi pfiáteli,
ktefií ho pfii‰li nav‰tívit (viz Job 2:11–13). KaÏd˘ z nich mu
sv˘m vlastním zpÛsobem fiekl, Ïe BÛh trestá hfií‰níky, a
tak Job musel zhfie‰it. Vy v‰ak z toho, co jste se dozvûdûli
v Jobovi 1, víte, Ïe Job nezhfie‰il. KdyÏ se Job snaÏil obhajovat
sebe i svou spravedlivost, tito „pfiátelé“ ho obviÀovali, Ïe se
chvástá. Job vysvûtloval, Ïe zná mnoho zlovoln˘ch lidí, ktefií
nezakusili takového trestu, jako on. „Pfiátelé“ odpovûdûli tím,
Ïe ho vyz˘vali k pokání, aby BÛh mohl odejmout jeho utrpení.
Ale Job se i nadále obhajoval, Ïe se niãeho ‰patného nedopustil.

Studium písem

Mistrovství v písmu – Job 19:25–26

1. Pfieãtûte si Joba 14:14, najdûte otázku, kterou Job poloÏil, a
zapi‰te si ji do se‰itu. Potom si pfieãtûte Joba 19:23–27 a struãnû
si zapi‰te, jak na tuto otázku Job pozdûji odpovûdûl. 

2. Co si myslíte, proã bylo Jobovo svûdectví v Jobovi 19:25–26
v dobû, kdy ho pronesl, pro nûj tak dÛleÏité? 

Job 32–37 obsahuje slova muÏe, kter˘ se jmenoval Elihu.
Nejsme si jisti, kdy se ke skupinû pfiipojil, ale zfiejmû
naslouchal rozhovoru mezi Jobem a ostatními tfiemi muÏi.
Nevmû‰oval se do rozhovoru, protoÏe byl mlad‰í a mûl úctu
ke star‰ím (viz Job 32:4). KdyÏ se koneãnû rozhodl promluvit,

Job 32–37

âtvrt˘ pfiítel

A

Job 4–31

Pfiátelé poskytují Jobovi rady

A

Opanovala (v. 6) – Zmocnila se
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kritizoval Joba, protoÏe Job tvrdil, Ïe je nevinn˘. Elihu vûfiil,
Ïe Job tím, kdyÏ fiíká, Ïe je nevinn˘, naznaãuje, Ïe BÛh je
nespravedln˘ nebo nedokonal˘, protoÏe dovolí, aby trpûl.
Elihu rovnûÏ kritizoval Jobovy pfiátele, protoÏe ve skuteãnosti
Jobovi neodpovûdûli na to, proã trpí, pouze ho odsoudili jako
hfií‰níka. Elihu nabídl tfietí úhel pohledu. Hlásal velikost Boha
a neschopnost ãlovûka porozumût mysli BoÏí zpÛsobem, kter˘
poskytuje vysvûtlení v‰eho, co se dûje. Uvedl, Ïe utrpení není
vÏdy trestem za hfiích, ale protoÏe BÛh sv˘m dûtem ãiní
dobro, utrpení mÛÏe ãlovûku nûjak˘m zpÛsobem prospût. 

Pán nakonec Jobovy modlitby zodpovûdûl. Nezdálo se v‰ak,
Ïe odpovídá na otázky, které poloÏili Job a jeho pfiátelé,
napfiíklad: „Proã Job trpí?“ Pán místo toho odpovûdûl formou
dal‰ích otázek. Odpovûdi na Pánovy otázky nám pomáhají
pochopit roli Boha v na‰em Ïivotû, coÏ je velmi dÛleÏitû pro
lidi, ktefií ãelí v Ïivotû utrpení. 

KdyÏ star‰í Richard G. Scott hovofiil o Ïivotních tûÏkos-
tech, fiekl: 

„KdyÏ ãelíte protivenství, mÛÏe vás to vést k mnoha otázkám.
Nûkteré jsou uÏiteãné, jiné nikoli. Otázky – Proã se to muselo
stát mnû? Proã to musím sná‰et právû teì? âím jsem to
zpÛsobil? – vás povedou do slepé uliãky. Otázky, které
vyjadfiují opozici proti vÛli BoÏí, nepfiiná‰ejí opravdu nic
dobrého. Spí‰e se ptejte: Co mám dûlat? âemu se mám z toho
nauãit? Co mám zmûnit? Komu mám pomoci? Jak se ve
chvílích zkou‰ky mohu rozpomenout na svá mnohá
poÏehnání? …

Tento Ïivot je zkou‰kou, která nás má nauãit skuteãnû
dÛvûfiovat – dÛvûfiovat v JeÏí‰e Krista, dÛvûfiovat v Jeho
uãení, dÛvûfiovat v na‰i schopnost b˘t poslu‰ni tohoto
uãení, zatímco jsme vedeni Svat˘m Duchem… DÛvûfiovat
znamená ochotnû poslouchat, aniÏ bychom znali konec od
poãátku (viz Pfiísloví 3:5–7). Aby va‰e dÛvûra v Pána pfii-
ná‰ela plody, musí b˘t silnûj‰í a vytrvalej‰í neÏ va‰e spolé-
hání na osobní pocity a zku‰enosti.“ (Conference Report,
Oct. 1995, 18–19; nebo Ensign, Nov. 1995, 17.) 

Job 38–39 nám napovídá, co by Jobovi pomohlo mít vût‰í
dÛvûru v Pána, aby plnûji dÛvûfioval tomu, Ïe jakékoli
zkou‰ky, které ho potkávají, budou k jeho prospûchu. 

Porozumûní písmÛm
Job 38

Pfiepa‰ nyní bedra svá (v. 3) –
Pfiiprav se

Plénky (v. 9) – Látka ovino-
vaná kolem mal˘ch dûtí

Job 38–39

Hovofií Pán

Studium písem

Odpovûzte na Pánovy otázky

1. Jak byste odpovûdûli na otázky, které Pán poloÏil Jobovi? 

2. Povûzte, ãemu se podle vás mûl Job nauãit, kdyÏ odpovídal
na otázky, které mu poloÏil Pán. 

Jaké máte pocity, kdyÏ skuteãnû zaãínáte chápat velikost BoÏí?

Job 40 zaznamenává Jobovy odpovûdi na Pánovy otázky,
kdy vyuÏil pfiíleÏitosti, aby struãnû odpovûdûl Pánu (viz Job
38–39). Job ve své odpovûdi na to, co mu fiekl Pán, prostû
vyjádfiil svoji pokoru. Pán potom pokraãoval a uãil Joba aÏ
do konce kapitoly 41. Pánovo poselství se v mnohém podo-
balo poselství kapitol 38–39, totiÏ Ïe Pán ovládá v‰echny
vûci a Ïe v‰echny vûci budou pro na‰e poÏehnání a ‰tûstí,
budeme-li pokorní a poslu‰ní. 

Job 42 zaznamenává, Ïe Job opût promluvil a vyjádfiil to,
ãemu se nauãil od Pána, a své pocity ohlednû toho, ãemu se
nauãil. Potom Pán fiekl Jobov˘m pfiátelÛm, aby ãinili pokání.
Posledních nûkolik ver‰Û fiíká, jaká poÏehnání nakonec Job
dostal. 

Porozumûní písmÛm
Job 42

Job 42:6 – Mrzí mne to. 
KdyÏ Job v Jobovi 42:6 fiekl, Ïe ho to mrzí, vyjádfiil, Ïe velmi
lituje minul˘ch projevÛ p˘chy. Tato lítost je dÛleÏitou souãástí
pokání a rÛstu, abychom se stali podobnûj‰ími Bohu. 

Rozpálil se hnûv mÛj (v. 7) –
Jsem velmi rozzloben

Bláznovství (v. 8) – Po‰etilé
skutky

Potû‰ovali (v. 11) –
Projevovali zájem

Job 40–42

Job uspûl ve zkou‰ce

A

Skládati (v. 11) – Ukonãovati

Záfie jitfiní (v. 12) – V˘chod
slunce

Shlédl-lis ‰irokosti (v. 18) –
Pochopil jsi velikost

Plodí (v. 29) – Dává zrození

Kufiátka, Orion, hvûzdy
polední, Arktur (v. 31–32) –
Souhvûzdí

Panování (v. 33) – Ovládání
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Studium písem

¤eknûte to vlastními slovy

Vlastními slovy si zapi‰te ver‰ Job 42:5 a potom v jednom odstav-
ci popi‰te, co podle vás mohl mít Job na mysli tím, co fiekl.

âemu se nauãil? 

Co si myslíte, Ïe Job pochopil díky tomu, co proÏil? NeÏ odpovíte,
uvaÏujte o tûchto otázkách a o tomto prohlá‰ení: 

B

A

Dávn˘ zpûvník náboÏensk˘ch písní
Kniha ÎalmÛ je sbírkou posvátn˘ch básní, které velebí Boha a
jsou modlitbami k Nûmu. Telhillim je název této knihy v hebrej-
‰tinû a znamená „chvály“. Název této knihy v fieãtinû je Îalmy,
coÏ znamená „písnû“. Vût‰ina básní v této knize byla napsána
jako písnû a byly urãeny pro zpûv za doprovodu strunného
nástroje. Zpûv byl souãástí chrámov˘ch bohosluÏeb a vefiejn˘ch
událostí, napfiíklad pohfibÛ, svateb a dal‰ích oslav. 

Jak je uvedeno v˘‰e, mnoho ÏalmÛ bylo napsáno, aby prostû
velebily Pána. Kromû toho najdete Ïalmy, které jsou konkrétnû o
zákonu, chrámu, pfiírodû nebo o historick˘ch událostech. Nûkteré
z nejkrásnûj‰ích a nejdÛleÏitûj‰ích ÏalmÛ uãí o JeÏí‰i Kristu,
Mesiá‰ovi. Kniha ÎalmÛ je citována v Novém zákonû ãastûji
neÏ kterákoli jiná kniha Starého zákona. 

Neznáme autora v‰ech ÏalmÛ, aãkoli mnohé autora uvádûjí. Jako
nejãastûj‰í pisatel rÛzn˘ch ÏalmÛ je uvádûn král David. Jsou
zmínûni i dal‰í: MojÏí‰, ·alomoun, Azaf (DavidÛv hudebník)
a Levít‰tí knûÏí (synové Kore). Nûkdy je autor anonymní. 

Pfiipravte se ke studiu ÎalmÛ
KdyÏ trochu porozumíte hebrejské poezii, pomÛÏe vám to lépe
pochopit Îalmy. Vût‰ina básní je napsána fieãí citu. Básníci se
nesnaÏí „zachytit“ události, spí‰e se snaÏí vyjádfiit své pocity.
Aby vyjádfiili to, co cítí, ãasto pouÏívají symbolick˘ jazyk a mohou
zveliãovat. Kromû toho se také mohou snaÏit vyjádfiit své pocity

• Kdy Jobovy zkou‰ky pominuly? Co se zmûnilo nejdfiíve, to,
co bylo kolem Joba, nebo Job sám? 

• Jak se to, co Job získal pozdûji v Ïivotû (viz Job 42:10–17), li‰í
od toho, co mûl pÛvodnû (viz Job 1:2–3)? Co asi ten nárÛst
symbolizuje? 

• Star‰í Richard G. Scott fiekl: „Svûdãím vám, Ïe máte Nebeského
Otce, kter˘ vás miluje. Svûdãím o tom, Ïe Spasitel dal svÛj
Ïivot, abychom mohli b˘t ‰Èastní. Znám Ho. Rozumí kaÏdé
va‰í potfiebû. Zcela jasnû vím, Ïe kdyÏ budete bez reptání pfii-
jímat Jejich vÛli, budou vám Ïehnat a budou vás podporovat.“
(Conference Report, Oct. 1995, 21; nebo Ensign, Nov. 1995, 18.) 

nebo zapÛsobit na své posluchaãe pouÏitím urãitého vzoru nebo
rytmu. 

Hebrejská poezie vytváfií pocit rytmu opakováním my‰lenek ve
stylu zvaném „paralelismus“. Nûkdy pisatel vyjádfií stejnou vûc
rÛzn˘mi zpÛsoby, zatímco jindy postaví dvû my‰lenky do vzá-
jemného protikladu. Podívejte se na následující pfiíklad z Îalmu 1.
Tento Ïalm je uveden níÏe tak, Ïe opakující se my‰lenky jsou
seskupeny dohromady. Pov‰imnûte si, Ïe nûkdy jsou tyto my‰-
lenky dal‰ím pfiíkladem my‰lenky první, zatímco jiné my‰lenky
jsou protikladem té první.

• Îalm 1:1–2 je pfiíkladem protikladného stylu paralelismu: 

„Blahoslaven˘ ten muÏ, kter˘Ï nechodí po radû bezboÏn˘ch,
a na cestû hfií‰níkÛ nestojí, a na stolici posmûvaãÛ nesedá. 

Ale v zákonû Hospodinovû jest líbost jeho, a v zákonû jeho
pfiem˘‰lí dnem i nocí.“ 

• Îalm 1:3–4 ukazuje symbolick˘ jazyk pro dva protiklady: 

My‰lenka. „Nebo bude jako strom ‰típen˘ pfii tekut˘ch vodách,
kter˘Ï ovoce své vydává ãasem sv˘m, jehoÏto list nevadne, a
coÏkoli ãiniti bude, ‰Èastnû mu se povede.“ 

Protikladná my‰lenka. „Ne takÈ budou bezboÏní, ale jako plevy,
kteréÏ rozmítá vítr.“ 

• Îalm 1:5 je pfiíkladem opakující se my‰lenky: 

„A protoÏ neostojí bezboÏní na soudu, ani hfií‰níci v shromáÏ-
dûní spravedliv˘ch.“ 

• Îalm 1:6 je dal‰ím pfiíkladem protikladného stylu paralelismu: 

„NeboÈ zná Hospodin cestu spravedliv˘ch, ale cesta bezboÏ-
n˘ch zahyne.“ 

Ve v˘‰e uvedeném pfiíkladu si pov‰imnûte, Ïe pisatel pouÏil
metafory, které jako by malovaly obrazy pomocí slov. Tento
zpÛsob psaní dává my‰lenkám vût‰í sílu. Mohli bychom prostû
fiíci, Ïe ãlovûk, kter˘ je zboÏn˘ a tû‰í se z BoÏího zákona, bude
poÏehnán. Ale Ïalmista místo toho uvedl obraz stromu zasaze-
ného velmi blízko u fieky, kter˘ je ustaviãnû vyÏivován a ovlaÏo-
ván a neustále roste a pfiiná‰í plody. Tento obraz pfiichází do
mysli a srdce ãtenáfie nebo posluchaãe s vût‰í silou neÏ pouhá
slova, Ïe je tento ãlovûk poÏehnán. 

âtete-li Knihu ÎalmÛ a máte-li pfii tom na mysli toto vysvûtlení
o hebrejské poezii, shledáte, Ïe Ïalmy jsou mnohem zajímavûj‰í,
a jejich uãení vám vstoupí do srdce s vût‰í mocí. 

ProtoÏe není moÏné prostudovat celou knihu ÎalmÛ, tento stu-
dijní prÛvodce vás povede k nûkolika dÛleÏit˘m ÏalmÛm citova-
n˘m pisateli Nového zákona, k ÏalmÛm, které jsou o Spasiteli,

Kniha ÎalmÛ

127



nebo k ÏalmÛm, které poskytují nûjak˘ zvlá‰tní pohled na
nûkterou dÛleÏitou nauku evangelia. Bude ale vítané, kdyÏ si
pfieãtete v‰echny Ïalmy. MoÏná se nûkter˘ Ïalm, kter˘ není uve-
den v tomto studijním prÛvodci, stane jedním z va‰ich oblíben˘ch. 

Îalm 22 obsahuje slova, která král David pronesl nebo
zazpíval v reakci na to, co se jevilo jako neustálé útoky jeho
nepfiátel. Hledejte, co tento Ïalm pfiedvídá o tom, co se stane
Spasiteli, aÏ pfiijde v tûle. 

Porozumûní písmÛm
Îalm 22

Studium písem

Hledejte to, co se t˘ká Spasitele

1. Kromû Îalmu 22 si pfieãtûte Matou‰e 27:27–50. Do se‰itu si
pfiekreslete tabulku podle té, která je zde uvedena, a zazna-
menejte, jak se ver‰e z Îalmu 22 naplnily v JeÏí‰ovû Ïivotû,
jak je to zaznamenáno v Matou‰ovi 27. 

2. Poãínaje 20. ver‰em Îalmu 22 David vyjádfiil nadûjnûj‰í pocity.
Ver‰e 20–32 jsou jako modlitba, ale obsahují dÛleÏité pravdy.

Odkazy v Matou‰ovi 27Co se stalo
Ver‰e

v Îalmu 22

2

7–9

17

19

A

ÚtrÏka (v. 7) – ZavrÏen˘

Povrhel (v. 7) – Nenávidûn˘

O‰klebují se (v. 8) – UráÏejí

Obskoãili (v. 17) – Obklíãili

Stfiepina (v. 16) – Kus rozbité
nádoby

Mecí los (v. 19) – Hrají hru
zaloÏenou na náhodû

Roucho (v. 19) – Obleãení

Îalm 22

Îalm o JeÏí‰i Kristu

Vyberte si ve ver‰ích 25–32 nûco, co vysvûtluje, proã máme
„vypravovati“ (v. 23) o Spasiteli, „chváliti“ ho (v. 23–24), „ctíti“
ho (v. 24) nebo „báti se“ ho – pociÈovat bázeÀ pfied ním – (v.
24) za utrpení popsané ve ver‰ích 2–19. 

Îalm 23 je proslul˘m Ïal-
mem, jehoÏ slova se nacházejí
v náboÏenské písni „JeÏí‰ mÛj
past˘fi“ ve zpûvníku Svat˘ch
posledních dnÛ (ZCJKSPD
2, ã. 41), která nás uãí o
Pánovû láskyplné péãi. 

Porozumûní písmÛm
Îalm 23

Studium písem

Vysvûtlete obrazy

Vy jste jedním z Pánov˘ch beránkÛ z Îalmu 23. Vlastními slovy
vyjádfiete, co podle vás znamenají následující v˘razy v tomto
Ïalmu: „Hospodin jest mÛj past˘fi“ (v. 1), „Na pastvách zelen˘ch
pase mne“ (v. 2), „Du‰i mou oãerstvuje“ (v. 3), „prut tvÛj a hÛl
tvá, toÈ mne potû‰uje“ (v. 4) a „kalich mÛj… opl˘vá“ (v. 5). 

Vyberte si svÛj oblíben˘ v˘raz

Vyberte si z Îalmu 23 v˘raz, kter˘ vyjadfiuje va‰e pocity t˘kající
se Pána. SvÛj v˘bûr vysvûtlete. 

Îalm 24

Radost z Pánova pfiíchodu

B

A

Prut tvÛj a hÛl tvá (v. 4) –
Rovná hÛl se zahnut˘m kon-
cem pouÏívaná past˘fii

Îalm 23

„Hospodin jest mÛj past˘fi“ 
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Îalm 24 pojednává o tom, Ïe aÏ pfiijde Pán, budeme s Ním. 

Porozumûní písmÛm
Îalm 24

Îalmy 24:6, 10 – Co je „Sélah“? 
Hebrejské slovo pfieloÏené v Ïalmech jako sélah pochází z kofiene
slova, které znamená „pozvedat“. 

Studium písem

Jak˘ to má v˘znam? 

Popi‰te, jak ãlovûka ovlivÀuje to, kdyÏ skuteãnû vûfií pravdû
vyjádfiené v Îalmu 24:1. 

Mistrovství v písmu – Îalm 24:3–4

1. Vypi‰te si, co Îalm 24:4 fiíká, Ïe musíme dûlat, abychom
vstoupili do Pánova domu a jeho pfiítomnosti. Vlastními
slovy popi‰te kaÏdé slovo nebo v˘raz, kter˘ jste si vypsali. 

2. Pfieãtûte si Nauku a smlouvy 97:15–17 a povûzte, co tyto ver‰e
fiíkají o tom, za jak˘ch podmínek mÛÏeme b˘t v pfiítomnosti
Pánû. Tento odkaz si mÛÏete zapsat na okraj sv˘ch písem
vedle Îalmu 24:3–4. 

Pomoc z Pfiekladu Josepha Smitha

Jaké dÛleÏité my‰lenky doplÀuje Pfieklad Josepha Smitha
k Îalmu 24:7–10? 

C

B

A

Plnost její (v. 1) – V‰e, co na
ní je

Marnost (v. 4) – Bezv˘znamné,
ãasné a neuspokojující

Nepfiisahá kfiivû (v. 4) – NelÏe

Studium písem
Pro Îalmy proveìte alespoÀ ãtyfii z níÏe uveden˘ch ãinností
(A–F).

Porovnejte my‰lenky

1. Pfieãtûte si Îalm 8:4–5 a MojÏí‰e 1:8–10. Jak se MojÏí‰ova zku-
‰enost podobá zku‰enosti pisatele Îalmu 8?

2. Zapi‰te si nûco o tom, co vám pomáhá uvûdomovat si BoÏí
velikost a co vás povzbuzuje k vût‰í pokofie.

3. Zodpovûzte otázku poloÏenou v Îalmu 8:5.

Proroctví o Kristu

Vysvûtlete, jak se my‰lenky a pocity z Îalmu 41:10 naplnily
v JeÏí‰ovû Ïivotû (viz Matou‰ 26:14–16; Jan 13:18–26).

Vysvûtlete v˘znam podle proroka

Pfieãtûte si Îalm 118:22 a potom Skutkové 4:10–12. Zapi‰te si
vlastními slovy, jak Petr vysvûtlil v˘znam Îalmu 118:22.

Moc slova

1. Vypi‰te si v‰echny zpÛsoby, o nichÏ pisatel Îalmu 119:97–105
fiekl, Ïe jimi byl poÏehnán, protoÏe mûl slovo Pánû a znal jeho
uãení. 

2. Povûzte nûco o tom, jak je slovo Pánû „svíce“ va‰im nohám a
„svûtlo“ va‰í stezce. Pfieãtûte si 1. Nefiho 17:13.

Jména a charakteristické rysy Boha

1. Vypi‰te si alespoÀ pût rÛzn˘ch jmen pro Boha, která nacházíte
v Îalmech (je jich pfiinejmen‰ím dvacet sedm). 

2. Co si myslíte, proã Îalmy uvádûjí tolik rÛzn˘ch jmen?

3. Vypi‰te si alespoÀ pût rÛzn˘ch v˘razÛ, které charakterizují
Boha v Îalmech (je jich pfiinejmen‰ím tfiicet dva).

4. Vyberte si ze svého seznamu v˘raz, kter˘ nejlépe popisuje
va‰e pocity vÛãi Pánu.

F Najdûte citát

Vyberte si nûkolik ÏalmÛ a projdûte si je. Vyhledejte nûjakou
my‰lenku, o níÏ si myslíte, Ïe by se dobfie hodila na plakát.
V˘raz si zapi‰te a vysvûtlete, proã jste si ho vybrali.

F

E

D

C

B

A

Vybrané ver‰e ze ÎalmÛ
NíÏe uveden˘ studijní oddíl vás seznámí s urãit˘mi

konkrétními dÛleÏit˘mi ver‰i z rÛzn˘ch ÏalmÛ.
NevyÏaduje se od vás, abyste pfieãetli v‰echny

Ïalmy, i kdyÏ tak mÛÏete uãinit. 
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Pfiísloví je krátké rãení, které uãí správnému a morálnímu jednání.
Kniha Pfiísloví uvádí spí‰e praktické rady pro Ïivot podle nábo-
Ïenství a pro fiádné a morální jednání. My v‰ichni mÛÏeme mít
prospûch z následování rad uveden˘ch v této knize.

Pfiipravte se ke studiu Pfiísloví
V 1. Královské 4:32 se doãítáme, Ïe ·alomoun vyslovil mnoho
pfiísloví; Pfiísloví 1:1 fiíká, Ïe ·alomoun je autorem pfiísloví v této
knize, aãkoli jsou zmínûni rovnûÏ dal‰í autofii (napfiíklad viz
Pfiísloví 30:1; 31:1).

Námûty, o nichÏ pojednávají Pfiísloví, jsou velmi rozmanité.
Jeden ver‰ nemusí nijak souviset s ver‰em (pfiíslovím) pfied ním
nebo po nûm. Vût‰ina pfiísloví je napsána v hebrejském poetic-
kém stylu popsaném v úvodu ke knize ÎalmÛ.

Knihu Pfiísloví budete studovat stejnû, jako jste studovali Knihu
ÎalmÛ. Nebudete studovat jednotlivé kapitoly, ale spí‰e se
zamûfiíte na nûkteré dÛleÏité ver‰e a budete o nich uvaÏovat.

Studium písem
Pfii studiu Knihy Pfiísloví proveìte ‰est z níÏe uveden˘ch dva-
nácti ãinností (A–L).

Vymyslete název

1. Nûktefií lidé si myslí, Ïe Pfiísloví 1:7; 9:10 jsou hlavními my‰-
lenkami knihy Pfiísloví. Pfieãtûte si tyto ver‰e. Na základû toho,
co jste se doãetli, napi‰te název pro Knihu Pfiísloví. (Poznámka:
Slovo bázeÀ znamená v tûchto ver‰ích hlubokou úctu k Bohu.)

2. Na základû sv˘ch zku‰eností a toho, ãemu jste se nauãili,
vysvûtlete, Ïe to, ãemu tyto dva ver‰e uãí, je pravda. 

Mistrovství v písmu – Pfiísloví 3:5–6

1. Nakreslete nûco, co pfiedstavuje v˘znam Pfiísloví 3:5–6.
Napfiíklad byste mohli nakreslit skicu nebo obrázek s krátk˘m
poutav˘m nápisem. UkaÏte obrázek své rodinû a zjistûte, zda
rozumí jeho v˘znamu, a potom tyto ver‰e pfieãtûte a vysvûtlete
jim jejich v˘znam.

2. Kdo, o kom jste ãetli ve Starém zákonû, byl pfiíkladem pro
Pfiísloví 3:5–6? Vysvûtlete proã.

Uveìte pfiíklad

V Pfiíslovích 3:11–12 v˘raz „trestat“ znamená trestat za úãelem
nápravy. Popi‰te struãnou situaci nebo pfiíhodu, která ukazuje
pravdivost tohoto prohlá‰ení.

Udûlejte si tabulku

Tabulku, která je uvedena níÏe, si pfiekreslete do se‰itu a doplÀ-
te do ní informace z Pfiísloví 6:16–19 a i vlastní my‰lenky a

D

C

B

A

Pfiísloví

Pfiehled

zku‰enosti ohlednû toho, co Pán „nenávidí“ (v Pfiísloví má b˘t
uvedeno sedm charakterov˘ch rysÛ).

Dejte radu pfiíteli

Pfiedstavte si, Ïe pomáháte nûkomu, kdo pochybuje o tom, Ïe je
tfieba Ïít podle zákona cudnosti. Které ver‰e z Pfiísloví 6:23–33
byste mu nebo jí pfieãetli? U kaÏdého ver‰e, kter˘ jste vybrali,
povûzte, jak byste vysvûtlili, ãemu tento ver‰ uãí. Kdybyste si
napfiíklad vybrali ver‰ 32, mohli byste se zeptat: „Co podle vás
nechápe ãlovûk, kter˘ se dopou‰tí cizoloÏství?“

Vyzkou‰ejte to

Dva nebo více dní se snaÏte Ïít podle zásad uãen˘ch v Pfiísloví
15:1, 18; 16:32 a do se‰itu si popi‰te své záÏitky. 

Napi‰te to vlastními slovy

Napi‰te Pfiísloví 27:12 vlastními slovy. Jak by se mohl ver‰ 12
uplatnit na rady, které jsme dostali od prorokÛ v broÏurce Pro
posílení mládeÏe (34285 121)? 

Napi‰te protiklad

Pfiepi‰te Pfiísloví 30:11–14, aby ver‰e vyjadfiovaly my‰lenky
protikladné tûm, které se nacházejí v písmech. A tak místo o
nespravedlivém pokolení budou mluvit o spravedlivém pokolení
Svat˘ch posledních dnÛ. Co byste mohli dûlat, abyste napomohli
rÛstu tohoto spravedlivého pokolení?

Pro ‰lechetné Ïeny

Pfiísloví 31:10–31 uvádí popis zboÏné Ïeny. Ze zmínûn˘ch vlast-
ností vypi‰te pût, které povaÏujete za nejdÛleÏitûj‰í, a vysvûtlete,
proã je kaÏdá z vybran˘ch vlastností dÛleÏitá.

KdyÏ jste tak moudr˘…

Za autora vût‰iny pfiísloví je povaÏován ·alomoun. UvaÏujte o
tom, co víte o ·alomounovû Ïivotû, a najdûte pfiísloví, které by
ho podle vás u‰etfiilo problémÛ, které mûl pozdûji v Ïivotû.

Pfiísloví o bohatství

Pfieãtûte si tato pfiísloví a struãnû uveìte, co fiíkají o bohatství:
11:4, 28; 13:7–8; 15:16; 19:17; 21:6, 17; 22:1–2, 4, 7, 9, 16, 22–23;
28:6, 8, 11, 20, 22, 27; 30:7–9.

Pfiísloví o práci

Pfieãtûte si tato pfiísloví a struãnû uveìte, co fiíkají o práci: 6:6–11;
10:4, 26; 12:24, 27; 13:4; 14:23; 19:15; 20:4, 13; 21:25–26; 24:30–34;
26:13–16; 28:19.

L

K

J

I

H

G

F

E

Proã je podle vás nenávidíCharakterové rysy, které Pán nenávidí

Pfiísloví
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Îivot bez znalosti plánu
Jak by se li‰ily va‰e Ïivotní názory a postoje, kdybyste vûfiili, Ïe
tento Ïivot je na‰í jedinou existencí – Ïe neexistuje zodpovûdnost
vÛãi Ïivotu po smrti?

Pisatel Kazatele napsal vût‰inu své knihy tak, jako kdyby vûfiil,
Ïe tento Ïivot je to jediné, co existuje. Tím, Ïe psal z tohoto úhlu
pohledu, ukázal, jak frustrující mÛÏe b˘t Ïivot bez evangelia.
V poslední kapitole pisatel pfiiznal, Ïe ve skuteãnosti vûfií, Ïe
Ïivot po smrti pokraãuje, a protoÏe Ïivot trvá vûãnû, nemá Ïivot
Ïádn˘ trval˘ v˘znam ani není ‰Èastn˘, pokud neslouÏíme Bohu
a nepfiipravujeme se na soud – kde uvidíme v‰e, co se zdálo jako
„marnost“ (ãasné a neuspokojující), a co se bude jevit tak, jak to
skuteãnû je. 

Dal‰í informace o Knize Kazatel – viz PrÛvodce k písmÛm, heslo
„Kazatel“. 

Kazatel 1–2 zaznamenává
to, co „kazatel“ (jak sám
sebe naz˘vá) fiekl o svém hle-
dání urãit˘ch trval˘ch poc-
itÛ radosti a ‰tûstí. Pfii ãetbû
pfiem˘‰lejte o tom, jaké poci-
ty ve vás vyvolává to, co
vidûl, co dûlal a o co usiloval.

Porozumûní písmÛm
Kazatel 1

Kazatel 2

Zkusím tû (v. 1) – Vyzkou‰ím
názor, Ïe v‰e, co existuje ve
svûtû, je marnost

Veselí (v. 1–2) – Zábava, potû-
‰ení, které plyne z lehkomysl-
n˘ch ãinností s druh˘mi

Co to dûlá‰? (v. 2) – Co z toho
plyne dobrého?

Povoloval jsem u vínû tûlu
svému (v. 3) – Experimentoval
jsem, abych poznal, zda víno
dodá Ïivotu nûjakou hodnotu
a smysl

Marnost (v. 2, 14) –
Bezv˘znamné, ãasné a
neuspokojující

UÏitek (v. 3) – Odmûna

Vede (v. 3) – Dûlá

Pod sluncem (v. 3, 9) – Na
zemi

Chvátá (v. 5) – Pospíchá

Okolky (v. 6) – Vzory

Bûdovali se jím (v. 13) –
Trápili se tím

Zvelebil jsem (v. 16) – Získal
jsem velké dûdictví

Nemoudrost i bláznovství
(v. 17) – Po‰etilost

Kazatel 1–2

„V‰ecko marnost“

Studium písem

Udûlejte si seznam

Vypi‰te si z Kazatele 1–2 alespoÀ pût vûcí, o nichÏ pisatel fiekl,
Ïe by ho mûly uãinit ‰Èastn˘m, ale neuãinily. Ke kaÏdému bodu
svého seznamu napi‰te odkaz na ver‰, kde jste ho nalezli. Tûchto
pût vûcí, které jste si vypsali, si mÛÏete vyznaãit v písmech. 

Souhlasíte nebo nesouhlasíte?

Pfieãtûte si Kazatele 1:18 („umûní“ v tomto ver‰i znamená také
„poznání“). Napi‰te kazateli a povûzte mu, proã s jeho prohlá‰e-
ním souhlasíte nebo nesouhlasíte.

Kazatel 3 fiíká, jak je Ïivot frustrující; v‰echny, zlovolné
i spravedlivé a moudré i po‰etilé, potkává dobré i ‰patné.
Kapitola 3 konãí tím, Ïe i kdyÏ na kaÏdého pfiicházejí dobré
i zlé ãasy, ãlovûk je ‰Èastnûj‰í, kdyÏ Ïije dobr˘m Ïivotem a
usiluje o radost – i kdyÏ ona radost není trvalá. Jin˘mi slovy,
pokud dobré i zlé potkává v‰echny, mÛÏeme se stejnû tû‰it
dobrému, zatímco trvá.

Kazatel 3:1–8 patfií mezi nejãastûji citované ver‰e v Kazateli.
Mohou v‰ak b˘t ‰patnû pochopeny. KdyÏ kazatel fiíká, Ïe
v‰echno má svÛj ãas, fiíká prostû, Ïe jsou urãité události,
které potkávají v‰echny. Nenaznaãuje, Ïe v‰ichni máme ãas
zabíjení nebo nenávidûní nebo jin˘ch negativních vûcí.
Nikdy není vhodn˘ ãas neposlouchat pfiikázání.

Kazatel 3

Îijte co nejlépe, dokud mÛÏete

B

A

Srdce v‰ak své spravuje
moudrostí (v. 3) – Stále se
snaÏe nauãit se moudrosti

PfiídrÏel se bláznovství (v. 3)
– Dûlal po‰etilé vûci

Nade v‰ecky (v. 7) – Více neÏ
v‰ichni

Podíl (v. 10, 21) – Mzda nebo
plat

Bláznovství (v. 12–13) –
Po‰etilost

Jednostejné pfiíhody v‰echnûm
se pfiiházejí (v. 14) – Nûkteré
vûci se stávají v‰em, bez ohle-
du na to, jak moudr˘ nebo
po‰etil˘ ãlovûk je.

Zamûstknání (v. 23, 26) – Práce

Hnûv (v. 23) – Smutek

Hrnul (v. 26) – UskladÀoval

Ecclesiastes, totiÏ Kazatel
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Existuje zpÛsob Ïivota, kter˘ ãiní lidi ‰Èastn˘mi, i kdyÏ
nevûfií nebo nepfiijímají pravdy o Bohu, o jeho pfiikázáních
a o vûãném Ïivotû? I kdyÏ kazatel vidûl ve svûtû tolik „mar-
nosti“, v Kazateli 4–5 pfiipustil, Ïe ve svûtû stále existují vûci,
které stojí za to dûlat, které vedou k vût‰ímu ‰tûstí ve svûtû,
kter˘ jinak neshledával pfiíli‰ smyslupln˘m (bez porozumû-
ní BoÏímu plánu).

Porozumûní písmÛm
Kazatel 5

Studium písem

Najdûte nûjakou dobrou radu

Kazatel se zmiÀuje o nûkolika ãinnostech, které pfiece jen mají
smysl, i kdyÏ „v‰ecko jest marnost“. Zapi‰te si nûco o dvou
vûcech, o nichÏ jste se doãetli v Kazateli 4–5 a které by byly dob-
rou radou i pro nûkoho, kdo nevûfií v Boha. Vysvûtlete tuto radu
tak, jako kdybyste ji dávali nûkomu, kdo nevûfií v Boha. 

Kazatel 6 obsahuje dal‰í pfiíklady toho, jak bohatství, pocty
a dûti nemohou pfiinést úplné ‰tûstí. Kapitola konãí tím, Ïe
pokud svûtské bohatství, chvály a potomstvo je to jediné, co
ãlovûk má, potom Ïivot nemá smysl.

Kazatel 6

V‰echno je pfiesto marnost

A

Kvapné (v. 2) – Rychlé

Veliké pracování (v. 3) –
Práce nebo úkoly

ZadrÏení (v. 8) – Hrozné
pfiekroucení nebo zmûna

Nediv se (v. 8) – Nebuì
pfiekvapen˘

Obchod (v. 9) – Bohatství

Hojnost, sytost (v. 10, 12) –
Velké mnoÏství

Jediné (v. 11) – Leda to

Správa (v. 14) – Práce

âistá (v. 18) – Správná

Podíl, díl (v. 18–19) –
Odmûna nebo zisk

Kazatel 4–5

Co vás ãiní ‰Èastn˘mi?

Poté, co kazatel fiekl, Ïe „v‰ecko jest marnost“ neboli Ïe nic
nepfiiná‰í plnost radosti, pouÏil Kazatele 7–11, aby fiekl, co
by podle nûj mohlo ãlovûku pfiinést urãité doãasné ‰tûstí. I
kdyÏ „v‰ecko jest marnost“, kázal, Ïe pfiesto jsou urãité zpÛ-
soby Ïivota, které pfiiná‰ejí více ‰tûstí neÏ jiné.

Studium písem

Struãnû si zapi‰te toto uãení

Pfieãtûte si tyto ver‰e z Kazatele 7–11 a struãnû si zapi‰te, co
kazatel fiekl, Ïe by ãlovûk mûl vûdût nebo co by mûl dûlat, aby
mûl v Ïivotû urãité ‰tûstí a uspokojení: 7:1, 11–12, 17–22; 8:12–13;
9:4–10; 10:8, 12–14; 11:1, 8–10.

Kdybyste vûdûli, Ïe za t˘den zemfiete, co byste dûlali ve sv˘ch
posledních dnech?

Kazatel 12 obsahuje kazatelovo závûreãné poselství. Pfiipomnûl
mlad˘m, aby Ïili dobfie, dokud je‰tû mohou, neboÈ pfiijde den,
kdy zemfiou. Poslední dva ver‰e z Kazatele 12 nám poskytují
první skuteãnou informaci, Ïe vûfiil ve vûãnou podstatu
Ïivota. Tyto ver‰e naznaãují, Ïe kazatel se v pfiedchozích
jedenácti a pÛl kapitolách snaÏil dokázat, Ïe Ïivot bez Boha
je témûfi bezv˘znamn˘, ale Ïe dobr˘ Ïivot pfiesto smysl má.
Îít dobr˘m Ïivotem má je‰tû vût‰í smysl, kdyÏ víme, Ïe
Ïivot je vûãn˘ a Ïe jednoho dne budeme stát pfied Bohem a
budeme souzeni. Z tohoto dÛvodu jsou poslední dva ver‰e
Kazatele 12 skuteãn˘m poselstvím této knihy.

Porozumûní písmÛm
Kazatel 12

Tfiísti (v. 3) – Zestárnou

Bude tûÏká (v. 5) – Povleãe se

DÛm vûãn˘ (v. 5) – Smrt

RozvaÏoval (v. 9) – Vûnoval
pozornost

Ostny (v. 11) – Ostré
zahrocené tyãe

Osvícen (v. 12) – Varován a
uãen

Jest zemdlení tûla (v. 12) –
Unavuje

Kazatel 12

Závûr

A

Kazatel 7–11

Nacházení urãitého
potû‰ení v Ïivotû
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Viz PrÛvodce k písmÛm, heslo „PíseÀ ·alomounova“.

2. Proã máme podle Kazatele 12:13–14 znát a konat tyto nejvût‰í
povinnosti?

Kniha Izaiá‰ova si získala vût‰í pozornost a chválu od ostatních
pisatelÛ písem neÏ kterákoli jiná kniha. Nefi pouÏil Izaiá‰ovy
spisy, aby „mohl plnûji pfiesvûdãiti [své bratfií], aby vûfiili v Pána,
svého Vykupitele“ (1. Nefi 19:23), a fiekl „du‰e má se tû‰í ze slov
jeho“ (2. Nefi 11:2). Kromû toho Nefi fiekl, Ïe Izaiá‰ova slova
pohnou lid k tomu, aby „mohl pozdvihnouti srdce své a radovati
se ohlednû v‰ech lidí“ (2. Nefi 11:8). Nefiho bratr Jákob uãil, Ïe
ti, ktefií jsou z domu Izraele, mají vztahovat slova Izaiá‰ova na
sebe (viz 2. Nefi 6:5; 11:8). Sám Spasitel pronesl nejvût‰í chválu
Izaiá‰ov˘ch spisÛ.

„Veliká jsou slova Izaiá‰ova“
Izaiá‰ je v Novém zákonû citován ãastûji neÏ kter˘koli jin˘ pro-
rok. Pisatelé Knihy Mormonovy citovali nebo parafrázovali 35
procent knihy Izaiá‰ovy. Nauka a smlouvy na Izaiá‰e odkazuje
pfiibliÏnû stokrát buì citací, parafrází nebo v˘kladem jeho uãení.
V dobû, kdy Kristus po svém vzkfií‰ení nav‰tívil Nefity, fiekl
lidem, aby v „tûchto vûcech hledali pilnû, neboÈ veliká jsou
slova Izaiá‰ova“ (3. Nefi 23:1).

DÛleÏité historické pozadí k Izaiá‰ovi

Izaiá‰ Ïil a prorokoval pfiibliÏnû v letech 740–700 pfi. Kr. Bûhem
této doby Assyfiané dobyli severní království Izraele. JiÏní
království Judy, kde Izaiá‰ Ïil, platilo Assyrii daÀ a rovnûÏ ãelilo
zniãení. Bylo v‰ak u‰etfieno, protoÏe judsk˘ král Ezechiá‰ upo-
slechl Izaiá‰ovy rady. Izaiá‰ varoval Judu, Ïe musí pokraãovat
v pokání nebo bude také zniãen – ale Babylonem místo Assyrií.

Izaiá‰ toho o prvním a druhém pfiíchodu JeÏí‰e Krista fiekl více
neÏ kter˘koli jin˘ prorok ve Starém zákonû. Mûl jedineãn˘ a
inspirovan˘ zpÛsob v˘uky; mnohá jeho proroctví se t˘kají neje-
nom jeho doby, ale i doby JeÏí‰e Krista, na‰í doby a budoucnosti.
Nûkdy lze dokonce i stejn˘ ver‰ nebo skupinu ver‰Û uplatnit na
více neÏ jedno ãasové období.

Jak ãíst Izaiá‰e
Izaiá‰ byl prorok BoÏí, talentovan˘ spisovatel a básník kmenÛ
Izraele. Z tohoto dÛvodu mohou b˘t nûkteré jeho spisy, kdyÏ
jsou pfieloÏeny z hebrej‰tiny do jin˘ch jazykÛ, obtíÏnû srozumi-
telné. VzpomeÀte si, co jste se nauãili o hebrejské poezii v úvodu
k ÎalmÛm (viz str. 127). My‰lenky, které tam jsou uvedeny,
spolu s Duchem Ducha Svatého vám pomohou porozumût
knize Izaiá‰ovû. PouÏitím obrazÛ a symbolÛ Izaiá‰ mocnû uãil
svému poselství. Doãtete se o zahanbeném mûsíci, o zemi, která
má takovou radost, Ïe stromy tleskají rukama, a o knize, která
hovofií z prachu. Budete-li pfii ãetbû hledût za v˘znam tûchto a
dal‰ích obrazÛ, abyste porozumûli pocitÛm a zásadám, o nichÏ
Izaiá‰ psal, jeho slova získají mnohem vût‰í smysl. KdyÏ budete
hledat pomoc Ducha Svatého, zjistíte, Ïe se Izaiá‰ stane jednou
z nejvíce inspirujících a nejmocnûj‰ích knih v cel˘ch písmech.

Dal‰í informace o proroku Izaiá‰ovi a jeho spisech – viz PrÛvodce
k písmÛm, heslo „Izaiá‰“.

Izaiá‰ 1

Izaiá‰ volá Izrael k pokání

Pfiehled Izaiá‰e

V‰eobecná
témata

Odkaz

Námûty

1:1 13:1 24:1 28:1 36:1 40:1 49:1 58:1 66:24

Juda Národy Den
Pánû

Soud a
poÏehnání

Jeruzalém
zachránûn pfied

zniãením,
Ezechiá‰Ûv Ïivot

prodlouÏen

Vysvobození
Izraele

Vysvoboditel
Izraele

Slavná
budouc-

nost
Izraele

Soudy Historická ãást Zaslíbení Mesiá‰e

PíseÀ ·alomounova

Kniha Izaiá‰ova

Studium písem

Zhotovte plakát

1. Zhotovte plakát (nejménû velikosti jedné stránky svého se‰i-
tu), na kterém znázorníte, co fiíká Kniha Kazatel o tom, jaké
jsou nejvût‰í povinnosti ãlovûka. 

A
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Nejsme si jisti, zda Izaiá‰ napsal kapitoly své knihy v pofiadí,
v jakém se nacházejí v Bibli. Zdá se v‰ak, Ïe kapitoly byly
peãlivû uspofiádány, aby co nejlépe sdûlovaly Izaiá‰ovo úplné
poselství. Izaiá‰ 1 je jako pfiedmluva ke knize Izaiá‰ovû,
která poskytuje náhled na celou knihu a shrnuje ji tím, Ïe
fiíká: 1) ãím lidé pohor‰ovali Pána (v. 1–9), 2) proã si mysleli,
Ïe nemusejí ãinit pokání (v. 10–15), 3) co Pán slíbil, kdyÏ
budou ãinit pokání (v. 16–19, 25–27), a 4) co se stane, kdyÏ
nebudou ãinit pokání (v. 20–24, 28–31). 

Pfii ãetbû mûjte na pamûti Nefiovu a Jákobovu radu: ProtoÏe
jsme z domu Izraele, máme vztahovat tato slova na sebe
(viz 1. Nefi 19:23; 2. Nefi 6:5). Mnohá Izaiá‰ova uãení a
proroctví platí pro nás, jako kdyby je vyslovil dnes.

Porozumûní písmÛm
Izaiá‰ 1

Studium písem

Izrael je jako…

1. Pfieãtûte si Izaiá‰e 1:2–9, 21–22, 30–31 a vypi‰te si v‰echny
obrazy neboli symboly, které Izaiá‰ pouÏil k popisu lidí Judy
a jejich hfiíchÛ.

2. Které hfiíchy Judy jsou i hfiíchy dne‰ního lidu?

Mistrovství v písmu – Izaiá‰ 1:18

Aãkoli byl Pán pfiísn˘ a pouÏíval na Izraelity silnou fieã, mÛÏeme
cítit jeho lásku ve zpÛsobu, jak˘m je vyzval k pokání. Pánova
fie‰ení na‰ich hfiíchÛ a problémÛ nemusejí b˘t vÏdy rychlá nebo
snadná, ale poskytnou nám trvalé fie‰ení.

1. Struãnû si zapi‰te Pánovo fie‰ení potíÏí Judy (viz Izaiá‰ 1:16–19).

2. Pfieãtûte si Nauku a smlouvy 58:42–43 a uveìte, Ïe Pán dal
v tûchto ver‰ích stejn˘ slib jako v Izaiá‰ovi 1:18, a uveìte, co
musíme dûlat, aby se tento slib naplnil. 

B

A

ObtíÏen˘ nepravostí (v. 4) –
Nesoucí tûÏké bfiemeno hfiíchu

Ne‰lechetní (v. 4) – Hfií‰ní

Pohrdli (v. 4) – Podnítili ke
hnûvu, ranili

Celého (v. 6) – Zdravého

Zahnojené (v. 6) – Otevfiené,
nezahojené

Boudka na vinici, chaloupka
v zahradû tykevné (v. 8) –
Doãasn˘ pfiístfie‰ek

Mûsto zkaÏené (v. 8) – Mûsto
pod útokem

Ostatky (v. 9) – Zb˘vající sku-
pina lidí

KdoÏ toho z ruky va‰í hle-
dal, abyste ‰lapali sínû mé?
(v. 12) – Kdo vás pozval do
mého domu?

Obûti oklamání (v. 13) –
Bezcenné obûti

Rozprostíráte ruce va‰e
(v. 15) – Modlíte se

Pozdvihnûte potlaãeného
(v. 17) – Dodejte nadûji tûm,
ktefií jsou obtíÏeni, pomozte
ulehãit jejich bfiemena

TrÛsky (v. 22, 25) – Neãist˘
materiál v kovu

Pfiepálím (v. 25) – Pfieãistím

Druh˘ pfiíchod JeÏí‰e Krista uvede tisícileté období míru
na zemi naz˘vané milénium. Zlovolní budou zniãeni pfii
Spasitelovû pfiíchodu, ale ti, ktefií budou pfiipraveni ho pfii-
jmout, budou u‰etfieni a budou se s ním radovat. Co musíme
dûlat, abychom se pfiipravili? Ve velmi známém proroctví
fiekl Izaiá‰ dávnému i novodobému Izraeli, co musejí dûlat,
aby se pfiipravili na setkání s Pánem a na Ïivot v miléniu.
Toto proroctví je „dualistické“, coÏ znamená, Ïe mÛÏe platit
pro více neÏ jednu dobu a jedno místo. A jako takové nejenom
uãí v‰eobecn˘m zásadám toho, co musí Izrael dûlat, aby
zaloÏil jeho království, ale také naznaãuje konkrétní místo
tohoto království v posledních dnech pfied druh˘m pfiíchodem
a miléniem.

V Knize Mormonovû Nefi citoval Izaiá‰e kapitoly 2–14.
Porovnání tûchto kapitol s kapitolami ve 2. Nefim vám
mÛÏe pomoci lépe porozumût tomu, co ãtete.

Porozumûní písmÛm
Izaiá‰ 2

Izaiá‰ 2:2–4 – Hora Hospodinova
„Hora Hospodinova“ se t˘ká chrámu. V Izaiá‰ovi 2:2–4 Izaiá‰
zaznamenal vidûní a uãinil proroctví, které se naplnilo mnoha
zpÛsoby. ¤ekl, Ïe aÏ pfiijde ãas, kdy PánÛv lid dá jeho a jeho dÛm
nade v‰echny vûci, a aÏ budou od nûho aktivnû vyhledávat rady
tím, Ïe budou chodit do jeho domu, bude mezi nimi zaloÏen Sion
a oni budou mít pokoj a slib vûãného Ïivota. Novodobí proroci

Povûrní (v. 6) – Lidé, ktefií
pfiedpovídají budoucnost pro-
stfiednictvím znamení

Vysoké (v. 11) – Pov˘‰ené,
py‰né

Vysokost (v. 11, 17) – P˘cha

Sluje (v. 21) – Díry

Izaiá‰ 2

Pojìme na horu Pánû
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nás uãí stejné nauce. President Howard W. Hunter fiekl: „UãiÀme
z chrámu, s chrámov˘m uctíváním, chrámov˘mi smlouvami a
chrámov˘m sÀatkem ná‰ nejvy‰‰í pozemsk˘ cíl a vrcholnou
pozemskou zku‰enost.“ (Conference Report, Oct. 1995, 118; nebo
Ensign, Nov. 1994, 88.) 

Dal‰í naplnûní tohoto proroctví souvisí s tím, Ïe PánÛv dÛm bude
vybudován „na vrchu hor“ (Izaiá‰ 2:2). Toto proroctví nejenom
symbolicky odkazuje na to, Ïe máme dát chrám na nejvy‰‰í
místo ve svém Ïivotû, ale má také doslovné naplnûní v umístûní
církevního ústfiedí v posledních dnech. Star‰í Bruce R. McConkie
ohlednû tohoto Izaiá‰ova proroctví fiekl: „Toto se konkrétnû t˘ká
chrámu Salt Lake a dal‰ích chrámÛ postaven˘ch na vrcholku
Skalist˘ch hor a v‰eobecnû se to t˘ká chrámu, kter˘ je‰tû bude
postaven v Novém Jeruzalémû v kraji Jackson ve státû Missouri.“
(A New Witness for the Articles of Faith [1985], 539.) 

Star‰í B. H. Roberts uãil o v˘znamu zákona vycházejícího ze
Sionu, kdyÏ fiekl: „Pro mne to je, ãásteãnû, zákon Sionu – základní
zásada obãanského zákona této zemû – zásada zákona, kter˘
vychází ze Sionu – obãanského zákona, kter˘ má b˘t utvrzován
a zachováván v této poÏehnané zemi svobody a kter˘, nakonec,
pfiímo nebo nepfiímo poÏehná v‰em zemím na celém svûtû a
osvobodí je.“ (Conference Report, Apr. 1908, 108.) 

Studium písem

Nakreslete obrázek nebo skicu

Pomocí obrázku vyjádfiete my‰lenky, které se nacházejí
v Izaiá‰ovi 2:2–3.

Uveìte novodob˘ pfiíklad

Základním poselstvím Izaiá‰e 2:2–4 je, Ïe Sion bude utvrzen, aÏ
Izrael dá chrám a jeho obfiady a zákony nade v‰e jiné ve svém
Ïivotû.

1. Pfieãtûte si Izaiá‰e 2:6–9 a vypi‰te si, co Pán fiekl, Ïe lidem
tehdy bránilo pfiijmout poÏehnání chrámu. Uveìte novodob˘
pfiíklad kaÏdého vypsaného bodu. (NezapomeÀte porovnat
ver‰ 9 s 2. Nefim 12:9.) 

2. Co se podle Izaiá‰e 2:10–22 stane pfii druhém pfiíchodu JeÏí‰e
Krista se v‰emi, ktefií ho pro svou p˘chu nepfiijmou?

Izaiá‰ 3 obsahuje dal‰í Izaiá‰Ûv popis zlovolného stavu
Izraele a Judy v jeho dobû a to, co se kvÛli jejich zlovolnosti
stane. Izaiá‰ pouÏil jeden ze sv˘ch nejbarvitûj‰ích obrazÛ,
kdyÏ porovnal dÛm Izraele k py‰n˘m Ïenám ozdoben˘m
od hlavy aÏ k patû podle poslední módy té doby. Tyto Ïeny,
které se velmi staraly o to, aby navenek vypadaly krásnû,
zanedbávaly skuteãnou vnitfiní duchovnost. Tato uãení
mÛÏeme vztahovat na sebe jako varování upozorÀující na
to, co se nám stane, budeme-li py‰ní a zlovolní.

Izaiá‰ 3

Proroctví proti py‰n˘m

B

A

Izaiá‰ 4 slouÏí jako kontrast ke kapitole 3 tím, Ïe fiíká, co se
stane, kdyÏ se Izrael v pokofie obrátí k Pánu.

Porozumûní písmÛm
Izaiá‰ 4

Studium písem

VyloÏte obrazy

Vûnujte peãlivou pozornost obrazÛm, které Izaiá‰ v této krátké
kapitole vytvofiil. Îeny, o kter˘ch se pí‰e v Izaiá‰ovi 4, jsou na
rozdíl od Ïen, o nichÏ se pí‰e na konci Izaiá‰e 3, pokorné. 

1. Jaké jsou podle ver‰Û 2–6 dÛsledky pokorn˘ch skutkÛ tûch-
to Ïen?

2. Co mÛÏeme dûlat, abychom byli jako tyto Ïeny a mohli
b˘t zbaveni své hanby, oãi‰tûni od neãistoty, mohli se stát
„u‰lechtil˘m a slavn˘m“ lidem a b˘t vedeni a ochraÀováni
Pánem? (Viz v. 5–6.) Pfied odpovûdí se mÛÏete podívat na tyto
ver‰e: 2. Nefi 31:13, 17; 32:1–3; Alma 7:14–15; MojÏí‰ 6:52, 57.

V Izaiá‰ovi 5 pokraãuje Izaiá‰Ûv popis hfiíchÛ Izraele a
jejich dÛsledkÛ. Pfii ãetbû uvaÏujte o tom, jak se hfiíchy lidu
v Izaiá‰ovû dobû podobají hfiíchÛm lidí v na‰í dobû, a o tom,
co Pán fiekl, Ïe se stane tûm, ktefií odmítají ãinit pokání.

Porozumûní písmÛm
Izaiá‰ 5

Nebude fiezána, ani kopána
(v. 6) – Nebude obdûlávána

Bodláãí (v. 6) – Trny a trnité
kefie

Izaiá‰ 5

Hfiíchy Izraele

A

Pohanûní (v. 1) – Hanba

Vyplákne (v. 4) – Oãistí

Stánek (v. 6) – Pfiístfie‰í

Útoãi‰tû (v. 6) – Místo pokoje
a bezpeãí oddûlené od nebez-
peãné nebo neÏádoucí situace

Skr˘‰ (v. 6) – Pfiístfie‰í

Izaiá‰ 4

PoÏehnání pro pokorné
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Studium písem
Pfii studiu Izaiá‰e 5 proveìte ãinnost A nebo B.

VyloÏte podobenství pro dne‰ek

Podobenství v Izaiá‰ovi 5:1–7 je o tûch, kter˘m je dáno
evangelium. Jaké má podobenství poselství pro ãleny v na‰í
dobû? Pfii psaní své odpovûdi mÛÏete vzít v úvahu Nauku a
smlouvy 1:27; 82:3; 105:6.

Bûda!

Vypi‰te si v‰echny lidi, o kter˘ch Pán fiekl, Ïe podle Izaiá‰e 5:8–25
zakusí „bûdu“, a jednotlivé skupiny lidí popi‰te vlastními slovy.

Izaiá‰ 6 líãí, jak byl Izaiá‰ povolán prorokem a co Pán o jeho
prorockém poslání fiekl. Ver‰e 1 a 5 obsahují Izaiá‰ovo svû-
dectví, Ïe vidûl Pána.

Izaiá‰ 7–8 pojednává o konkrétní historické události v králov-
ství Judy, ale proroctví se net˘ká pouze tehdej‰í doby, ale také
pfiedpovûdûlo narození JeÏí‰e Krista o sedm set let pozdûji.

Izaiá‰ 7 vysvûtluje, Ïe král Izraele (Severní království, rovnûÏ
naz˘vané Efraim) a král S˘rie se spojili, aby vytvofiili vût‰í
vojenskou sílu. Doufali, Ïe spoleãnû porazí království Judy
(viz v. 1–2, 5–6). Jejich skutky vydûsily Achase, krále Judy
(viz v. 2). Pán fiekl Izaiá‰ovi, aby povûdûl Achasovi, aby se

Izaiá‰ 7–8

DÛvûfiujte v Pána

Izaiá‰ 6

Izaiá‰ vidí Pána

B

A

Soud (v. 7) – Spravedlnost,
ãestnost

Aj (v. 7) – Vidûl

Nátisk (v. 7) – Krveprolití

Bûda (v. 8, 11, 18, 20–22) –
Smutek nebo pohroma

Zpustnou (v. 9) – Vylidní se

Láhvice, efi (v. 10) – Jednotky
míry

Vyv˘‰en (v. 16) – Pozvednut,
pozdviÏen

Ostatky tûch tuãn˘ch (v. 17) –
Pozemky pouÏívané zvífiaty
k pastvû budou zniãeny.

Opatrní (v. 21) – Peãliví a
dobrého úsudku

Pohrdli (v. 24) – Odvrátili se
od, nenávidûli

Korouhev (v. 26) – Prapor
nebo vlajka, pod kterou se
shromaÏìuje a za kterou
pochoduje vojsko

nedûsil, protoÏe ze severu pfiijdou Assyfiané a porazí S˘rii i
Efraima. Izaiá‰ fiekl, Ïe naplnûní tohoto proroctví bude pro
Judu svûdectvím, Ïe Pán je bude i nadále zachovávat jako lid.
Potom dal Izaiá‰ Achasovi znamení na svûdectví, Ïe jeho
slova jsou pravdivá. ¤ekl, Ïe panna poãne, porodí syna a
nazve ho Immanuel, coÏ znamená „BÛh s námi“. Jméno
Immanuel symbolizovalo skuteãnost, Ïe BÛh bude se sv˘m
lidem z Judy. Izaiá‰ také prorokoval, Ïe dfiíve, neÏ bude dítû
dost staré na to, aby poznalo rozdíl mezi dobrem a zlem,
porazí Assyfiané krále S˘rie i Efraima (viz v. 14–16).

Toto proroctví v Izaiá‰ovi 7:10–16 má mnohem hlub‰í
v˘znam. Jedním z dÛvodÛ, proã BÛh zachová Judu jako lid,
bylo to, Ïe slíbil, Ïe po‰le svého Syna na zem prostfiednictvím
kmene Juda a potomstva krále Davida. Tento Syn BoÏí bude
Immanuelem. Izaiá‰ fiekl Achasovi, Ïe BÛh zachová Judu
v jeho souãasn˘ch problémech se S˘rií a s Efraimem, stejnû
jako bûhem mnoha let vedoucích k narození Mesiá‰e. 

Izaiá‰ 8 navazuje na Izaiá‰e 7. Izaiá‰ fiekl lidu Judy, aby si
nedûlal starosti se S˘rií a se Severním královstvím Izraele,
protoÏe je zniãí Assyrie. Nicménû vyvstala nová obava, Ïe
Assyrie zaútoãí rovnûÏ na Judu. Lid Judy uvaÏoval o spojení
s dal‰ími národy v „konfederaci“, aby bojoval proti Assyrii
(viz v. 9–10). Izaiá‰ lidem fiekl, Ïe kdyÏ budou dÛvûfiovat
Pánu, bude on jejich bezpeãím neboli „svatyní“ (v. 13–14).
Také je varoval pfied nasloucháním lidem, ktefií tvrdí, Ïe
mají zjevení, ale nepfiijímají ho od Boha (viz v. 19–22). 

Studium písem

Proroctví o JeÏí‰i Kristu

1. VyuÏijte studijní pomÛcky ve sv˘ch písmech a napi‰te, kde
a jak pouÏil pisatel Nového zákona Izaiá‰e 7:14.

2. Pfieãtûte si Izaiá‰e 8:13–14 a vysvûtlete, jak je JeÏí‰ souãasnû
skálou, na které stavíme jist˘ základ (viz Helaman 5:12),
a „kamenem uráÏky“ a „skalou pádu“ (v. 14).

Izaiá‰ 9 obsahuje dal‰í proslulé proroctví o pfiíchodu JeÏí‰e
Krista. Ver‰ 1 popisuje severní ãást Severního království
Izraele, které bylo první oblastí, která byla napadena, kdyÏ
rÛzné národy, napfiíklad Assyfiané, pfiicházely od severu.
Izaiá‰ prorokoval, Ïe tato oblast – známá jako „Galilea“ –
nebude vÏdy tak trápena. Izaiá‰ slíbil, Ïe BÛh jim po‰le svûtlo
a radost skrze narození dítûte, které zlomí „jho bfiemene
[jejich]“ (Izaiá‰ 9:4) a bude nazváno „Pfiedivn˘, Rádce,
BÛh siln˘, Rek udatn˘, Otec vûãnosti, KníÏe pokoje“ (v. 6).
V‰echna tato jména se vztahují k Mesiá‰ovi – Králi králÛ –
a toto proroctví bylo nejvût‰í mûrou naplnûno, kdyÏ JeÏí‰

Izaiá‰ 9

Proroctví o pfiíchodu Mesiá‰e

A

136



strávil vût‰inu své pozemské sluÏby v této oblasti Galileje
(viz Matou‰ 4:12–16). Toto proroctví se i nadále naplÀuje
tím, Ïe se vláda neboli panování JeÏí‰e Krista trvale ‰ífií,
kdyÏ ho jedinci pfiijímají jako svého krále a stávají se zpÛs-
obil˘mi pro poÏehnání vûãného Ïivota (viz Izaiá‰ 9:7). 

V Izaiá‰ovi 9 Pán objasnil, Ïe dovolí Assyrii, aby porazila
dûti Izraele v Severním království. Zdá se, Ïe Izaiá‰ova pro-
roctví také naznaãují, Ïe Assyrie rovnûÏ zniãí ãást království
Judy. Proã by Pán dovolil, aby zlovolní nevûfiící, napfiíklad
Assyfiané, porazili jeho lid smlouvy? V Izaiá‰ovi 10 Pán na
tuto otázku odpovûdûl. ¤ekl, Ïe jiÏ nebude Izrael ochraÀovat,
protoÏe je tak zlovoln˘ a pokryteck˘. Izaiá‰ 10 v‰ak jasnû
prohla‰uje, Ïe Assyfiané budou za svou zlovolnost rovnûÏ
potrestáni. Nebude jim dovoleno, aby zcela zniãili Judu,
protoÏe BÛh teprve splní svÛj slib ohlednû pfiíchodu svého
„pomazaného“ neboli Mesiá‰e (viz Izaiá‰ 10:27–34). 

Jedním z dÛvodÛ, proã je kniha Izaiá‰ dÛleÏitá pro na‰i dobu,
je to, Ïe mnohé z toho, co se pfiihodilo v Izaiá‰ovû dobû, se
dûje i v dobû na‰í. I my Ïijeme ve zlovolné dobû a Pán slíbil,
Ïe zlovolní zakusí dÛsledky sv˘ch skutkÛ – právû tak jako
v dobû Izaiá‰ovû. I kdyÏ se na‰e doba a doba Izaiá‰ova li‰í
v podrobnostech, zásady jsou stejné. DÛleÏitosti 11. kapitoly
Izaiá‰e uãil prorok Joseph Smith, kdyÏ fiekl: „Kromû tûchto
citoval jedenáctou kapitolu Izaiá‰ovu [Moroni] fika, Ïe bude
brzo naplnûna.“ (Joseph Smith–Îivotopis 1:40.) 

Ti, jiÏ milují Pána a snaÏí se Ïít spravedlivû, mohou pociÈo-
vat skleslost, kdyÏ Ïijí mezi tak velkou zlovolností. V období
skleslosti je dÛleÏité vzhlíÏet k „vût‰ímu obrazu“ plánu
Nebeského Otce a uvûdomovat si, Ïe spravedlivost nakonec
zvítûzí a Ïe BÛh poskytl zpÛsob pro vykoupení v‰ech sv˘ch
dûtí, které jsou ochotny ho poslouchat. Izaiá‰ 11 pojednává
o „vût‰ím obrazu“ a obsahuje poselství nadûje t˘kající se toho,
co Pán udûlá pro ty, jiÏ se ho snaÏí poznat a ãinit jeho vÛli.

Izaiá‰ 11

Události v budoucnosti

Izaiá‰ 10

Niãitelé budou zniãeni

Porozumûní písmÛm
Izaiá‰ 11

Studium písem
Pfii studiu Izaiá‰e 11 proveìte ãinnost A nebo B.

Vykládejte Izaiá‰e s pomocí dal‰ích písem

1. O ãem je podle Nauky a smluv 113:1–2 Izaiá‰ 11:1–5?

2. Kdo je podle Nauky a smluv 113:5–6 „kofien Izai“ v Izaiá‰ovi
11:10?

3. Kdy podle Joseph Smith–Îivotopis 1:40 nastane pfieváÏná ãást
událostí popsaná v Izaiá‰ovi 11? 

Poslední dny a milénium

Izaiá‰ 11:1–9 hovofií o událostech, které nastanou pfieváÏnû
v budoucnosti. Izaiá‰ 11:10–16 oznamuje, co Pán uãiní, aby
uskuteãnil události, o nichÏ se hovofií ve ver‰ích 1–9. 

1. O kter˘ch proroctvích z Izaiá‰e 11 víte, Ïe se jiÏ naplnila nebo
Ïe se zaãínají naplÀovat?

2. Zapi‰te si nûco o uãení v Izaiá‰ovi 11, které vás povzbuzuje
k tomu, abyste zÛstali vûrn˘mi Pánu.

Izaiá‰ 12 je krátkou básní velebící Pána za to, co ãiní, aby
zachránil svÛj lid. Zdá se, Ïe Izaiá‰ 12 pfii‰el v odpovûì na
velké pravdy vyslovené v Izaiá‰ovi 11 ohlednû Mesiá‰e,
shromáÏdûní Izraele v posledních dnech a milénia. Uãení
v kapitole 12 lze také uplatnit na jakéhokoli jedince, kter˘
dochází poznání Pána, shromaÏìuje se v Pánovû Církvi a
pfiijímá pokoj, kter˘ mÛÏe dát pouze JeÏí‰ Kristus.

Izaiá‰ 12

Velebte Pána

B

A

Proutek (v. 1) – Vûtev nebo
prut

Trestati (v. 3–4) – V tûchto
ver‰ích jemnû nûkoho napra-
vovat

Pravost (v. 4) – Spravedlnost

Tiché (v. 4) – Skromné nebo
pokorné

HÛl (v. 4) – Îezlo, které drÏí
vladafi na znamení své moci

Pas bedr jeho, pfiepásaní
ledví jeho (v. 5) – Opasek

Prsí poÏívající (v. 8) – Velmi
malé

Korouhev (v. 10, 12) – Prapor
nebo vlajka, pod kterou se
shromaÏìuje a za kterou
pochoduje vojsko

Rozpt˘lené (v. 12) –
Roztrou‰ené

Nenávist (v. 13) – Îárlivost

SuÏovati (v. 13) – Trápiti

137



Studium písem

Jména pro JeÏí‰e Krista

Pfieãtûte si tyto ver‰e z prvních dvanácti kapitol Izaiá‰e a vypi‰-
te si v‰echna rÛzná jména, která Izaiá‰ pouÏívá pro JeÏí‰e Krista:
Izaiá‰ 1:24; 2:3; 3:1; 5:16; 5:24; 7:14; 8:14; 9:6; 11:1; 12:2. Povûzte,
co povaÏujete za dÛleÏité na pouÏití konkrétního jména v daném
ver‰i. Co jméno zdÛrazÀuje o Pánovû charakteru nebo skutcích? 

Izaiá‰ 13–14, podobnû jako Izaiá‰ 10, obsahuje proroctví
o zniãení zemû, která si PánÛv lid smlouvy podrobila.
V Izaiá‰ovi 10 bylo proroctví o Assyrii, zemi, která pfii-
bliÏnû v letech 725–721 pfi. Kr. porazila Severní králov-
ství. V Izaiá‰ovi 13–14 se mluví o Babylonu, zemi, která
pfiibliÏnû v letech 600–588 pfi. Kr. porazila Judu. Star˘
Babylon byl jednou z nejbohat‰ích a nejsvût‰tûj‰ích fií‰í
v dûjinách. V dÛsledku toho Pán pouÏíval Babylon jako
symbol lidu, kter˘ se zamûfiuje na vûci svûta, a jako kon-
trastní obraz Sionu a nebe. Zniãení Babylonu prorokované
v Izaiá‰ovi 13 symbolizuje, co se stane tûm, ktefií bojují
proti lidu BoÏímu, a tûm, jejichÏ srdce se upínají na vûci
svûta místo na vûci BoÏí. 

Izaiá‰ 14 pojednává konkrétnûji o králi Babylonu, kterého
Izaiá‰ pfiirovnal k Luciferovi neboli Satanovi. Díky informa-
cím v této kapitole se dozvídáme více o tom, jak se Lucifer
stal Satanem, a také o tom, co se je‰tû stane jemu a jeho
následovníkÛm. 

Porozumûní písmÛm
Izaiá‰ 14

Studium písem

Proã byste ho následovali?

1. Izaiá‰ 14:12–14 nám fiíká, jak se Lucifer stal Satanem. Co na
Izaiá‰ov˘ch slovech shledáváte nejzajímavûj‰ím?

2. Pfieãtûte si Nauku a smlouvy 76:25–27 a MojÏí‰e 4:1–4 a uveìte
dal‰í my‰lenky, které se dozvídáte o Luciferovû pádu.

A

PfiídrÏeti (v. 1) – Spojí se

Násilníci (v. 2, 4) – Ti, jiÏ
vládnou a ubliÏují druh˘m

Prut (v. 5) – HÛl pfiedstavující
pravomoc vládnout

Bukaã (v. 23) – Dikobraz
(zvífie s ostny na hfibetû)

Prut (v. 29) – Váleãná zbraÀ

Rozplynula jsi se (v. 31) – Jsi
zniãená

Izaiá‰ 13–14

Babylon a Lucifer

A

3. Co se podle Izaiá‰e 14:4–11, 15–20 nakonec Luciferovi stane?

4. Jaké dal‰í informace se dozvídáte z Nauky a smluv 76:30, 33,
36–38, 44–46?

5. Jeden z dÛvodÛ, proã se snaÏíme poznat JeÏí‰e Krista, je ten,
abychom mohli následovat jeho pfiíklad a b˘t mu podobnûj‰ími.
Písma se struãnû zmiÀují o tom, jak se Satan stal ìáblem,
abychom mohli urãit, co musíme dûlat, abychom se vyvarovali
jeho následování. AÏ budete pfiem˘‰let o tom, co jste se doãetli
v Izaiá‰ovi 14 o Luciferovû pádu, zapi‰te si, proã to, co jste se
dozvûdûli, zpÛsobuje, Ïe chcete dÛslednûji následovat pfiíklad
JeÏí‰e Krista. Zapi‰te si také, jak budete díky tomu, co jste se
dozvûdûli, schopni lépe se vyvarovat Satana a jeho poku‰ení.

Izaiá‰ 15–23 obsahuje nûkolik proroctví o zniãení národÛ
obklopujících Izrael. Tím, Ïe Pán Izraeli a Judovi zjevil, Ïe
v‰echny okolní národy budou zniãeny, dal jim dobr˘ dÛvod
k tomu, aby dÛvûfiovali jemu a nedÛvûfiovali jak˘mkoli
dohodám nebo spojenectvím s tûmito sousedními zemûmi.

Izaiá‰ 15–16 obsahuje proroctví o Moábu. Tato zemû je
pojmenována po Moábovi, kter˘ byl synem Lotovy nejstar‰í
dcery (viz Genesis 19:37) a kter˘ se se svou rodinou usadil
v této zemi. Moáb‰tí ãasto bojovali s Izraelity, ale v této dobû
mohli Izraelité povaÏovat spojenectví s Moábem za uÏiteãné
pro pfiemoÏení sv˘ch nepfiátel.

Izaiá‰ 17 uvádí proroctví urãené pro Dama‰ek (S˘rie) a
Efraima (Severní království). Dama‰ek a Efraim uzavfiely
spojenectví, aby porazily Judu, ale dfiíve neÏ mohly zaútoãit,
pfii‰li ze severu Assyfiané a oba pfiípadné dobyvatele zniãili.
Izaiá‰ 17 zaznamenává proroctví o zniãení tûchto dvou nár-
odÛ a o nûkter˘ch následcích, které toto zniãení na nich
zanechalo.

Izaiá‰ 18 hovofií o zemi „pfii fiekách zemû Moufienínské“ (v.
1). Vût‰ina pfiekladatelÛ tuto zem naz˘vá Chus, coÏ nûktefií
povaÏují za národ jiÏnû od Egypta. Kapitola 18 je nadûjnûj‰í
neÏ mnohé kapitoly v tomto oddíle a panuje velká rÛznost
názorÛ na to, ãeho se kapitola 18 t˘ká nebo co znamená.

CYPRUS

Charkemis

Assyrie
Ninive

Médie

ELAM
Suzy

Babylonie
Babylon

Dama‰ek

Eufrat Tigris

Rudé m
ofie

Nil

T˘r
Stfiedozemní mofie

Azot
MOÁB

Jeruzalém (Údolí vidûní)
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EDOM
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Moufienínská
Chus

pou‰È
Negev

Izaiá‰ 15–23

Proroctví proti národÛm,
které neslouÏí Pánu
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Izaiá‰ 18 zaznamenává Izaiá‰ovo proroctví, Ïe aãkoli lidé
tohoto národa budou „rozpt˘lení a zloupení“ a „potlaãe-
ní“, budou vyzváni, aby se shromáÏdili na hofie Sion, kde
budou dobfie pfiijati. Poslední ver‰ kapitoly mÛÏe vyvolávat
obzvlá‰tní zájem, protoÏe hovofií o dávání „daru“ Pánu od
lidu, kter˘ byl „rozpt˘len“. ShromáÏdûní lidí zemû a jejich
pfiíprava na setkání s Pánem je jedním z nejvût‰ích zámûrÛ
Církve v posledních dnech.

Izaiá‰ 19–20 zaznamenává proroctví o Egyptû, kter˘ byl
v Izaiá‰ovû dobû jedním z nejmocnûj‰ích národÛ na svûtû.
Izaiá‰ prorokoval o zpÛsobech, kter˘mi bude Egypt trápen,
a jak nebudou EgypÈané schopni vyfie‰it své problémy pro-
stfiednictvím vlastních schopností nebo fale‰n˘ch bohÛ.
Izaiá‰ 19 také obsahuje pozoruhodné proroctví, Ïe v urãité
budoucnosti budou Egypt a Izrael uctívat stejného Boha a
Egypt bude uzdraven Pánem. A proroctví dokonce nazna-
ãuje, Ïe Assyrie bude rovnûÏ sjednocena s Izraelem a
Egyptem v uctívání Boha.

Izaiá‰ 20 hovofií konkrétnû o dobû, kdy Assyrie zajme Egypt
– opût ukazuje lidu Judy dÛvod, proã se nemá spojovat
s dal‰í zemí proti Assyrii.

Izaiá‰ 21 hovofií o koneãném zniãení tfií národÛ – Babylonu
(v. 1–10), Edomu (v. 11–12) a Arábie (v. 13–17). 

Ve ver‰i 10 Pán hovofií konkrétnû ke ãlenÛm domu Izraele,
ktefií budou pfiibliÏnû dvû stû let po jeho dobû zajati
v Babylonu a ktefií budou potfiebovat povzbuzení poskytnu-
té tímto proroctvím o zniãení Babylonu. 

Izaiá‰ 22 se t˘ká pádu Jeruzaléma a hovofií o dobû, kdy toto
„bfiímû“ neboli poselství smutku bude odstranûno a Jeruzalém
bude trvale v pokoji. V tomto proroctví Izaiá‰ nejenom
vysvûtlil, co se stane v rámci zniãení Jeruzaléma, ale i to,
proã bude zniãen. Poznamenal, Ïe lidé byli velmi py‰ní na
tunely a kanály, které postavili, aby vyfie‰ili své problémy
s vodou, ale neuctívali TvÛrce vody a ani neuznávali, Ïe
v‰echna poÏehnání pfiicházejí od nûho (viz v. 11). Také je
kritizoval za pofiádání oslav poselství o zniãení okolních
národÛ, místo aby reagovali pokornû a kajícnû (viz v. 12–14).

Izaiá‰ 22 také obsahuje krátk˘ historick˘ pfiíbûh, kter˘ má
hlubok˘ symbolick˘ v˘znam. Tento pfiíbûh je o správci jeru-
zalémské pokladnice, Sobnovi, kter˘ je symbolem postojÛ
obyvatel Jeruzaléma v oné dobû. Izaiá‰ obvinil Sobnu, Ïe je
py‰n˘ na bohatství Jeruzaléma. Potom Izaiá‰ fiekl, Ïe se
Assyfiané nejenom zmocní mnoha jeruzalémsk˘ch pokladÛ,
ale nejkrásnûj‰í bohatství z Jeruzaléma bude „laciné“ v domû
assyrského krále (viz v. 18). Kromû toho Izaiá‰ fiekl, Ïe muÏ
jménem Eliakim, coÏ v hebrej‰tinû znamená „BÛh zpÛsobí,
Ïe povstane‰“, nahradí Sobnu. Ve v˘znamu tohoto jména a
pfiíbûhu byl dÛleÏit˘ symbolismus. Pouze nahrazením lásky
k pokladÛm láskou k Bohu mohl b˘t Jeruzalém vykoupen ze
zniãení. A kdyÏ se Jeruzalém obrátí k Bohu, povstane opût
jako svaté mûsto. Jméno Eliakim mûlo dokonce vût‰í symbo-
lick˘ v˘znam, protoÏe poukazovalo na usmífiení. Díky
usmífiení JeÏí‰e Krista BÛh zpÛsobí, Ïe v‰ichni lidé povstanou
a budou mít pfiíleÏitost pfiekonat ve‰keré zniãení, zklamání
a smrt tohoto svûta. V posledním ver‰i kapitoly 22 Izaiá‰
svûdãil o velké moci tohoto vykoupení a pfiirovnal ho k pfiibi-
tí hfiebíku „v místû pevném“, aby nemohlo b˘t pohnuto.

Tento obraz symbolizoval trvalé vykoupení, které poskytl
JeÏí‰ Kristus, a zpÛsob, kter˘m zemfiel a bezpeãnû zajistil
spasení celému lidstvu. 

Izaiá‰ 23, kter˘ obsahuje proroctví o T˘ru, mûstû ve Foinikii,
je poslední z kapitol prorokujících svrÏení národÛ obklopují-
cích Izrael a Judu. T˘r bylo mûsto zamûfiující se na nákup a
prodej pokladÛ svûta. Vûci svûta byly pro obyvatele T˘ru vÏdy
daleko dÛleÏitûj‰í neÏ cokoli jiného, vãetnû Boha. Izaiá‰
hovofiil o T˘ru jako o nevûstce. Je tomu tak proto, Ïe v urãitém
smyslu lidé prodávali sami sebe a svÛj posvátn˘ vztah
s Bohem za peníze – coÏ se v mnohém podobá zpÛsobu,
jak˘m nevûstka prodává svou posvátnou ctnost za peníze. 

Po nûkolika kapitolách, které hovofií o zniãení rÛzn˘ch nár-
odÛ (viz Izaiá‰ 13–23), Izaiá‰ 24 hovofií o obecnûj‰ím zniãe-
ní na celé zemi. Izaiá‰ 24 se obzvlá‰tû t˘ká IzraelitÛ a toho,
co se jim pfiihodí kvÛli jejich zlovolnosti, ale také se t˘ká
posledních dnÛ pfied druh˘m pfiíchodem. 

Aãkoli se zdá, Ïe Izaiá‰ 24 je velmi skliãující, protoÏe tolik
hovofií o zniãení, obsahuje také malé poselství nadûje ohlednû
spravedliv˘ch, ktefií jsou u‰etfieni. Toto poselství nadûje je
je‰tû silnûj‰í v nûkolika pfií‰tích kapitolách.

Porozumûní písmÛm
Izaiá‰ 24

Studium písem

Uãte se z písem, která souvisejí s ver‰i
v Izaiá‰ovi 24

1. Pfieãtûte si Nauku a smlouvy 5:19 a 84:96–98 a zapi‰te si, jak
a proã Pán uãiní to, co fiekl v Izaiá‰ovi 24:1.

A

Pustou uãiní (v. 1) – Zniãí

JakoÏ (v. 2) – Cokoli se stane

Tak (v. 2) – Také se stane

Lichva (v. 2) – Platba úroku
z pÛjãky

Náramnû (v. 3, 19) – Zcela

Zemdlejí, usvadne (v. 4, 7) –
Ztratí sílu

Vysocí (v. 4) – Py‰ní

Po‰kvrnûna (v. 5) – Zneãi‰tûna

Ustanovení (v. 5) – Posvátné
ceremonie

Smlouva vûãná (v. 5) –
Zákony a zaslíbení evangelia

ZÏífie (v. 6) – Zniãí

Vyplénûni (v. 6) – Ve stavu
trestu

Ne‰lechetní (v. 16) – Podvodní

Osídlo (v. 17–18) – Past

Motaje, motati (v. 20) –
Pohybovati sem a tam

Izaiá‰ 24

Zniãení zlovolného svûta
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2. Pfieãtûte si Nauku a smlouvy 1:17, 35–36; 45:31–35; 97:22–28
a vysvûtlete, jak mÛÏe b˘t ãlovûk spasen uprostfied zniãení
prorokovaného v Izaiá‰ovi 24:1–12, 19–23.

3. Vypi‰te si zpÛsoby, kter˘mi lid zemû, jak Pán fiekl v Izaiá‰ovi
24:5, zhfie‰il. Porovnejte to, co fiekl v Izaiá‰ovi, s tím, co fiekl
v Nauce a smlouvách 1:15–16, a povûzte, co podle vás Izaiá‰
24:5 znamená. 

Souãást plánu spasení

1. Co se podle Izaiá‰e 24:21–22 stane tûm, ktefií budou zniãeni,
aÏ se naplní proroctví této kapitoly? 

2. Jak budou podle Nauky a smluv 138:29–35 tito lidé
„nav‰tíveni“?

Izaiá‰ 25 zaznamenává Izaiá‰ovu vdûãnost za to, co Pán
uãinil a uãiní, vãetnû koneãného zniãení py‰n˘ch a zlovol-
n˘ch a odmûnûní pokorn˘ch, vûrn˘ch a poslu‰n˘ch. ¤ekl, Ïe
ti, ktefií vûrnû „ãekají“ na Pána (coÏ znamená, Ïe zÛstávají
vûrn˘mi Pánu, zatímco ãekají, aÏ splní v‰echna svá slova –
i kdyÏ se nemusí zdát, Ïe to v té chvíli stojí za to), budou
v dan˘ ãas odmûnûni a jejich odmûna bude nádherná.

Jakou píseÀ byste zazpívali, abyste vyjádfiili svou vdûãnost
Bohu? Izaiá‰ 26 je písní vdûãnosti za to, co Pán ãiní pro svÛj
lid. Vzkfií‰ení JeÏí‰e Krista, o kterém je zmínka ve ver‰i 19,
bude hlavním dÛvodem na‰í vdûãnosti.

Izaiá‰ 27 zaznamenává Izaiá‰ovo pfiirovnání zpÛsobu,
jak˘m Pán pracuje se sv˘m lidem, ke zpÛsobu, jak˘m ãlovûk

Izaiá‰ 27

Pán a jeho vinice

Izaiá‰ 26

Izaiá‰ova píseÀ chvály

Izaiá‰ 25

Izaiá‰ velebí Pána

B

peãuje o vinici (viz Izaiá‰ 5:1–7; Jákob 5). V tomto pfiirov-
nání Pán vysvûtlil, Ïe zlovolní jsou jako uschlé vûtve, které
budou odÈaty a spáleny, zatímco spravedliví jsou jako siln˘
vinn˘ kmen, kter˘ má hluboké kofieny, kvete a „naplní okr‰lek
zemsk˘ ovocem“ (Izaiá‰ 27:6). 

Izaiá‰ 28 identifikuje p˘chu jako velk˘ hfiích IzraelitÛ.
P˘cha oddûlila lidi od poÏehnání, která jim Pán chtûl dát.
Ve ver‰ích 23–29 Izaiá‰ pfiirovnal znalost rolníka o tom, jak
sít a sklízet úrodu, k Pánovû je‰tû vût‰í znalosti, jak fiádnû
pracovat se sv˘mi dûtmi. 

Nûkdy nám lidé, ktefií jsou obeznámeni s Biblí a nejsou
ãleny Církve, poloÏí napfiíklad tuto otázku: „KdyÏ je Kniha
Mormonova tak dÛleÏitou souãástí BoÏího díla, proã o ní není
zmínka v Bibli?“ Existuje nûkolik odpovûdí na tuto otázku
a jedna z nich zní: „Ale je!“ Izaiá‰ 29 je jedním místem
v Bibli, které odkazuje na Knihu Mormonovu, i kdyÏ není
zmínûna jménem. Pfii ãetbû této kapitoly hledejte proroctví
o vyjití Knihy Mormonovy a o tom, jak˘ bude mít dopad
na svût.

Porozumûní písmÛm
Izaiá‰ 29

Ariel (v. 1, 3, 7) – Jeruzalém

SsouÏím, ssuÏujících (v. 2. 7)
– Trápím, trápících 

Îalost (v. 2) – Smutek

Hadaã (v. 4) – Ten, kdo vyvo-
lává mrtvé, aby mluvili

Ukrutníci (v. 5, 20) – Ti, ktefií
jsou silní, mocní a zlovolní

Plevy (v. 5) – Lehká vnûj‰í
slupka zrna obilí

Opatrní (v. 14) – Moudfií a
inteligentní

Radu (v. 15) – Plány,
rozhodnutí

Poãteno (v. 17) – PovaÏováno

Mrákota (v. 18) – Temnota

Ti‰í (v. 19) – Pokorní a
poslu‰ní

Posmûvaã (v. 20) – Ten, kdo
se vysmívá

Lécejí (v. 21) – Líãí past

Bloudící (v. 24) – Chybující

Izaiá‰ 29

Podivuhodné dílo a div

Izaiá‰ 28

Rada py‰nému lidu
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Izaiá‰ 29:11–12, 18–24 – Co je „kniha“, o níÏ se
zmiÀuje tato kapitola? 
Ti, jiÏ jsou obeznámeni se znovuzfiízen˘m evangeliem, pravdû-
podobnû uvidí, Ïe tyto ver‰e se t˘kají Knihy Mormonovy a
úlohy, kterou hraje pfii znovuzfiízení evangelia v posledních
dnech. Star‰í Bruce R. McConkie fiekl: 

„Jen málo lidí na zemi, aÈ v Církvi nebo mimo ni, získalo vizi
celého v˘znamu Knihy Mormonovy. Mezi lidmi je málo tûch,
ktefií vûdí, jakou roli sehrála a je‰tû sehraje pfii pfiípravû cesty
pro pfiíchod Toho, o NûmÏ je nov˘m svûdectvím… 

… Kniha Mormonova zapÛsobí na lidi tak, Ïe celá zemû a v‰ichni
její lidé budou touto knihou ovlivnûni a budou se podle ní fiídit…

… Lidstvo v souãasnosti nestojí pfied dÛleÏitûj‰í otázkou, neÏ je
tato: Je Kniha Mormonova myslí, vÛlí a hlasem Boha pro v‰echny
lidi?“ (The Millennial Messiah [1982], 159, 170, 179.) 

Studium písem

Naplnûní proroctví

1. V Izaiá‰ovi 29:1–6 se mluví o skupinû lidí, ktefií po zniãení
Jeruzaléma „z zemû [mluví]“. Izaiá‰ fiekl, Ïe budou nav‰tíveni
„zemû tfiesením, a zvukem velik˘m, vichfiicí a boufií a plame-
nem ohnû sÏírajícího“ (Izaiá‰ 29:6). Pfieãtûte si 2. Nefiho 26:15–17;
33:13; 3. Nefiho 8:2–19; Mormona 8:23, 26, 34–35 a zapi‰te si,
jak Kniha Mormonova naplÀuje proroctví v Izaiá‰ovi 29:1–6. 

2. Pfieãtûte si Joseph Smith–Îivotopis 1:61–65 a povûzte, jak je
zaznamenaná událost naplnûním Izaiá‰e 29:11–12. MÛÏete
si také pfieãíst 2. Nefiho 26:9–22 a podívat se, jak tyto ver‰e
poskytují dal‰í vysvûtlení o tomto proroctví. 

Mistrovství v písmu – Izaiá‰ 29:13–14

„Odpadlictví“ znamená „odpadnutí“ a máme jím na mysli dobu,
kdy byly lidem na zemi odÀaty plnost evangelia a knûÏská pra-
vomoc vykonávat obfiady evangelia. „Znovuzfiízení“ znamená, Ïe
plnost evangelia a knûÏská pravomoc je pfiinesena zpût na zemi. 

1. Pfieãtûte si v Izaiá‰ovi 29 tyto ver‰e a urãete, zda jsou o
odpadlictví nebo o znovuzfiízení, a potom vysvûtlete, co uãí o
odpadlictví nebo o znovuzfiízení: v. 9–10, 13–14, 15, 18–21, 24. 

2. Porovnejte Izaiá‰e 29:13–14 s ver‰i Joseph Smith–Îivotopis
1:18–19. Co podle vás je „podivuhodné dílo a div“? (Viz také
v. 33–34.)

3. Ve ver‰ích Izaiá‰ 29:11–12, 18–24 se mluví o knize, která bude
hrát dÛleÏitou úlohu v „podivuhodném díle a divu“. Vypi‰te
si z tûchto ver‰Û, co tato kniha zpÛsobí, a potom povûzte, o
kterou knihu podle vás jde.

Izaiá‰ 30–32 byl napsán, kdyÏ Assyrie hrozila, Ïe zaútoãí
na Izrael poté, co porazila sousední národy. Mnozí v Izraeli

Izaiá‰ 30–32

DÛvûfiujte v Pána

B

A

hledali ve strachu pomoc s obranou proti AssyfianÛm u
Egypta. Ale Pán pomohl dûtem Izraele uniknout zlovolnému
Egyptu za dnÛ MojÏí‰e; bojoval jejich bitvy a pomohl jim
získat jejich zaslíbenou zemi. Snaha spojit se s Egyptem
namísto spoléhat se na Pána, kter˘ je vysvobodil v minulosti,
ukazovala, jak málo víry mûli Izraelité ve svého Boha. Izaiá‰
v kapitolách 30–32 radil, abychom dÛvûfiovali tomu, Ïe
osvobození pfiinese Pán, nikoli Egypt. Izaiá‰ také dûtem
Izraele povûdûl o poÏehnáních, která obdrÏí, kdyÏ vloÏí svou
dÛvûru v Pána, a varoval pfied dÛsledky toho, kdyÏ mu
dÛvûfiovat nebudou.

Jak se rozhodujete, zda budete nûkomu dÛvûfiovat ãi nikoli?
DÛvûfiovali jste nûkdy nûkomu, kdo vás podvedl? Komu
máme dÛvûfiovat? DÛvûfiujeme Pánu, Ïe nám poÏehná, kdyÏ
mu budeme vûrní, nebo se spí‰e bojíme toho, co mohou udûlat
druzí? DÛvûfiujeme sv˘m vlastním schopnostem fie‰it
problémy, místo abychom zkou‰eli PánÛv zpÛsob? MÛÏe
se zdát, Ïe to jsou po‰etilé otázky, ale protoÏe si mnoho lidí
myslí, Ïe pfiikázání jsou „pfiíli‰ tûÏká“ nebo nevidí okamÏitou
odmûnu za dodrÏování pfiikázání, dÛvûfiují vlastní síle a
úsudku nebo síle a úsudku druh˘ch, a pfiikázání nedbají. 

Porozumûní písmÛm
Izaiá‰ 30:15–21

Studium písem

Vlastními slovy

V Izaiá‰ovi 30:15–21 Pán IzraelitÛm vysvûtlil, proã mají dÛvûfiovat
jemu, místo aby dÛvûfiovali vlastní síle, síle druh˘ch nebo pfied-
mûtÛm urãen˘m pro pomoc v boji. Po pfieãtení tûchto ver‰Û
odpovûzte vlastními slovy na tyto otázky:

1. Co se podle Pánov˘ch slov stane, kdyÏ se budou Izraelité
spoléhat na vlastní sílu? (V. 16–17.)

2. âemu mají Izraelité dÛvûfiovat? (V. 15.)

3. O co podle ver‰Û 18–21 Pán Ïádal lid a co potom pro nû udûlá?

4. V jaké situaci by podle vás byla tato rada uÏiteãná dnes?

Jaké máte pocity, kdyÏ pfiem˘‰líte o druhém pfiíchodu JeÏí‰e
Krista? Tû‰íte se na nûj, nebo se bojíte? Izaiá‰ 33 zazname-
nává Izaiá‰ova slova, Ïe se nûktefií mají obávat druhého pfií-
chodu pro svou zlovolnost a pro to, Ïe nejsou pfiipraveni na

Izaiá‰ 33–34

Druh˘ pfiíchod JeÏí‰e Krista

A

Okle‰tûné dfievo, korouhev
(v. 17) – Signál
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to, aby byli s Pánem. Izaiá‰ také hovofiil o tûch, ktefií budou
pfieb˘vat s Pánem, a popsal, jací budou. Ti, ktefií si pfiejí Ïít
s Pánem, udûlají dobfie, kdyÏ si tyto vlastnosti zv˘razní a
budou se snaÏit je rozvíjet. 

AÏ do tohoto bodu se zdá, Ïe kapitola Izaiá‰ 34 je nejtvrd‰í ze
v‰ech kapitol, které hovofií o zniãení. Kapitola 34 popisuje
soudy nad zlovoln˘mi, které jistû pfiijdou, jak v dobû Izaiá‰e,
tak tûsnû pfied druh˘m pfiíchodem. Máme v‰ak mít na pamûti,
Ïe tento stra‰liv˘ soud pfiijde pouze na ty, ktefií byli varováni,
a ktefií se pfiesto rozhodli b˘t zlovoln˘mi. Pán si nepfieje, aby
kterékoli z jeho dûtí zakusilo tyto tresty (viz 2. Nefi 26:23–28),
ale dÛsledky poru‰eného spravedlivého zákona se musejí
naplnit (viz NaS 63:33–34). 

Studium písem

Udûlejte si seznam

1. Pfieãtûte si Izaiá‰e 33:14–17 a vypi‰te si, jací lidé pfieÏijí podle
Izaiá‰e zniãení v dobû druhého pfiíchodu Krista. 

2. Povûzte, co znamenají jednotlivé body va‰eho seznamu. 

3. Co dal‰ího se podle ver‰e 17 pfiihodí tûmto lidem?

Nûkteré z pfiedchozích kapitol pfiiná‰ejí ponuré poselství
o zniãení. Ale Izaiá‰ tento oddíl sv˘ch záznamÛ zakonãil
nadûjnou kapitolou t˘kající se poÏehnání, která pfiijdou
k lidem, ktefií jsou vûrní Pánu. KdyÏ uvaÏujeme o velk˘ch
poÏehnáních, která Pán nabízí spravedliv˘m, mÛÏeme získat
sílu, kterou potfiebujeme, abychom kráãeli stezkou pokání a
abychom pfiekonali budoucí poku‰ení.

Vût‰ina Izaiá‰e 36–39 je témûfi pfiesnû stejná jako 2. Královská
18–20. Jedin˘m v˘znamn˘m rozdílem je Ezechiá‰Ûv „Ïalm“
zaznamenan˘ v Izaiá‰ovi 38. Chcete-li si projít, co se stalo
v kapitolách 36–39, mohli byste si pfieãíst tyto kapitoly
v Izaiá‰ovi a podívat se na pomÛcku v tomto prÛvodci pro
2. Královskou 18–20 na stranû 112.

Izaiá‰ 36–39

Pfiíbûh o králi Ezechiá‰ovi

Izaiá‰ 35

Poselství nadûje

A

Po zaznamenání historick˘ch událostí v kapitolách 36–39
se Izaiá‰ ve 40. kapitole vrátil ke svému prorockému a poe-
tiãtûj‰ímu stylu psaní. Mnohé ver‰e v Izaiá‰ovi 40 se staly
slovy úÏasn˘ch hudebních dûl, protoÏe tato kapitola bohatû
popisuje Pánovu moc a to, jak vykoupí svÛj lid. Poté, co
Izaiá‰ a dal‰í proroci ãasto prorokovali o zniãení, je Izaiá‰
40 velk˘m a nadûjn˘m poselstvím pro ty, ktefií budou
dÛvûfiovat Pánu. Proroctví kapitoly 40 pfiedvídají první i
druh˘ pfiíchod Mesiá‰e. „Vztahujeme-li“ uãení v kapitole
40 na sebe, mohou b˘t nádhern˘m a mocn˘m svûdectvím o
Pánu a o jeho moci v na‰em osobním Ïivotû. 

Porozumûní písmÛm
Izaiá‰ 40

Studium písem
Pfii studiu Izaiá‰e 40 proveìte dvû ze tfií níÏe uveden˘ch ãinností
(A–C). 

Pomoc z Nového zákona

Pfieãtûte si PJS, Luká‰ 3:4–11 ve V˘bûru z pfiekladu Bible od
Josepha Smitha v PrÛvodci k písmÛm. 

1. Popi‰te, co fiekl Luká‰ o v˘znamu ver‰Û Izaiá‰ 40:3–5. 

2. Jaké dal‰í informace se nacházejí v Pfiekladu Josepha Smitha.

Tento odkaz si mÛÏete zapsat vedle Izaiá‰e 40:3–5.

Uplatnûte to na sebe i na druhé

1. Jak˘mi zpÛsoby byste mohli osobnû uplatÀovat poselství
v Izaiá‰ovi 40:3? 

2. Popi‰te, jak podle vás Pán doslovnû naplní Izaiá‰e 40:4.
MÛÏete si pfieãíst ver‰ 5 a uvaÏovat o tom, jak ve‰keré tûlo
„uzfií… spolu“.

3. Popi‰te, jak podle vás ver‰ 4 je nebo bude naplnûn duchovním
a osobnûj‰ím zpÛsobem.

B

A

Pfiímou uãiÀte (v. 3) –
Doslova srovnat stezku; sym-
bolicky pfied nûk˘m pfiipravit
cestu. (Toto „napfiímení“ se
obvykle dûlalo pfii pfiípravû
cesty pro nûjakého dÛleÏitého
jedince, jako byl král.) 

Usychá, pr‰í (v. 7–8) – Umírá

Píì (v. 12) – ·ífika ruky

Vystihl (v. 13) – Zmûfiil

Marnost (v. 17) – Bezcennost

Rytina (v. 19–20) – Modla
zhotovená lidsk˘ma rukama
a nástroji

Umûl˘ (v. 20) – Zruãn˘

Neustává (v. 28) – Neub˘vají
mu síly

Izaiá‰ 40

Pánova moc a velikost
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4. Jak by tyto ver‰e mohl vyuÏít ten, kdo si dûlá starosti s tím,
zda spravedlivost stojí za námahu, zda se mÛÏe osobnû vrátit
k Bohu a Ïít s ním, nebo co se stane v budoucnosti? 

Odpovûzte na otázky z písem

Izaiá‰ 40:12–31 obsahuje mnoho otázek, na které Pán ani Izaiá‰
neodpovûdûli, protoÏe odpovûdi by mûly b˘t zfiejmé. Pfieãtûte si
tyto ver‰e a odpovûzte si na otázky: 12, 13, 14, 18, 21, 25, 27, 28.
Zapi‰te si, co je podle vás v tûchto ver‰ích Izaiá‰ov˘m poselstvím.

Uctívání model bylo pravdûpodobnû nejhor‰ím a nejviditel-
nûj‰ím hfiíchem dûtí Izraele v Izaiá‰ovû dobû. Izaiá‰ 41–47
zaznamenává, jak Pán hovofiil ke svému lidu o tom, proã mají
dÛvûfiovat jemu a uctívat ho, místo aby dÛvûfiovali modlám
a uctívali je. Svûdãil jim, Ïe kromû toho, Ïe má mnohá dal‰í
dÛleÏitá oznaãení a jména, je jejich Vykupitelem (to znamená
tím, kdo je svou smírnou obûtí vykoupí z duchovního zajetí;
viz Izaiá‰ 41:14; 43:1, 14; 44:6, 24; 47:4), jejich Spasitelem
(viz Izaiá‰ 43:3, 11; 45:15, 21) a jejich Stvofiitelem (viz Izaiá‰
42:5; 43:1, 7, 15, 21; 44:24; 45:9, 11, 18). Dûtem smlouvy
zdÛraznil: „Já Hospodin BÛh tvÛj… jsem spasitel tvÛj…

… vykupitel vá‰…

… Svat˘… král vá‰.“ (Izaiá‰ 43:3, 14–15.) 

Aãkoli tyto kapitoly volají dûti Izraele k pokání a k návratu
k Pánu, jsou plné nadûje v zaslíbení, Ïe Pán je pfiijme, pokud
se rozhodnou ho následovat, a Ïe má moc je spasit a vykoupit
ze v‰ech jejich hfiíchÛ a souÏení. 

I kdyÏ poselství tûchto kapitol lze jistû uplatnit na na‰i dobu,
mûlo obzvlá‰tní v˘znam pro Îidy, ktefií byli zajati v Babylonu
asi 150 let po Izaiá‰ovû smrti. Byli zajati, protoÏe jako lid
odmítli ãinit pokání z uctívání model. Potfiebovali spásnou
a vykupující moc, kterou Pán nabízel, a odvahu ãerpali zej-
ména ze slibu t˘kajícího se perského krále C˘ra jako jejich
osvoboditele (viz Izaiá‰ 45) a z prorokovaného zniãení
Babylonu (viz Izaiá‰ 47). 

Porozumûní písmÛm
Izaiá‰ 42:1–7

Izaiá‰ 47:5–10

Dcera Kaldejská (v. 5) – Lid
Babylonu

Paní království (v. 5) –
Nejvût‰í království

Vyná‰eti soud (v. 1, 3) –
Napravovat jakékoli zlo, pfii-
ná‰et spravedlnost

Vyvy‰ovati (v. 2) – Kfiiãeti

Izaiá‰ 41–47

Vykupitel Izraele

C

Izaiá‰ 45:1 – Kdo byl C˘rus?
Jak jste se doãetli ve Starém zákonû dfiíve, BabyloÀané dobyli
Judu mezi lety 600–586 pfi. Kr. PfiibliÏnû v roce 540 pfi. Kr. porazila
Médoperská fií‰e pod vedením krále C˘ra BabyloÀany. C˘rus
krátce na to vydal nafiízení, které ÎidÛm dovolovalo vrátit se do
Jeruzaléma a znovu postavit jejich chrám. 

Studium písem
Pfii studiu Izaiá‰e 41–47 proveìte dvû z níÏe uveden˘ch ãinností
(A–D). 

Kdo je to? 

1. Pfieãtûte si Izaiá‰e 42:1–7 a Matou‰e 12:14–21 a povûzte, kdo je
tím sluÏebníkem, o nûmÏ psal Izaiá‰. 

2. Uveìte dva pojmy z Izaiá‰e 42:1–7, které na vás obzvlá‰tû
zapÛsobily a které jsou popisem tohoto sluÏebníka, a vysvût-
lete, proã na vás zapÛsobily. 

Pomoc z Pfiekladu Josepha Smitha

1. Pfieãtûte si PJS pro Izaiá‰e 42:19–23 z V˘bûru z pfiekladu Bible
od Josepha Smitha v PrÛvodci k písmÛm, zejména ver‰e 19–20,
a napi‰te o tom, co Pán fiekl, Ïe udûlá pro lidi slepé a hluché
vÛãi duchovním záleÏitostem. 

2. Uveìte pfiíklad toho, jak se toto dûje dnes. 

Napi‰te krátk˘ dopis pfiíteli

Napi‰te krátk˘ dopis vyuÏívající alespoÀ dvû informace obsaÏené
v Izaiá‰ovi 43:1–7, které by mohly dodat nadûji nûkomu, kdo
ztratil odvahu. 

Najdûte problém

Izaiá‰ 47:5–10 pfiirovnává Babylon ke královnû, která ztratila
svou slávu, a vysvûtluje, proã padla. 

1. Vypi‰te alespoÀ dva v˘razy, které popisují, proã tato „paní“
padla. Vlastními slovy povûzte, co tyto v˘razy znamenají. 

2. Popi‰te nûjakou dne‰ní situaci, ve které by nûkdo mohl uãinit
stejné chyby jako „paní“, a povûzte, jaké by podle vás byly
následky. 

Poznámka: Tato kapitola je poãátek nûkolika po sobû jdoucích
kapitol citovan˘ch pisateli Knihy Mormonovy. MÛÏete si porov-
nat to, co je psáno v Knize Mormonovû, s tím, co je psáno
v Izaiá‰ovi, poznamenat si jakékoli zmûny a to, jak by tyto
zmûny mohly doplnit v˘znam tohoto písma. 

D

C

B

A

Starci (v. 6) – Stafií lidé

ObtíÏila jhem (v. 6) – ZatíÏila
bfiemenem

SloÏila tûch vûcí v srdci
svém (v. 7) – Pfiem˘‰lela o
nûãí situaci

Pamatovala na cíl jeho (v. 7)
– Pfiem˘‰lela o budoucnosti

Rozko‰ná (v. 8) – Ty, která se
vûnuje‰ radovánkám

Kouzla, ãáry (v. 9, 12) –
Kouzelnické praktiky, styk
s fale‰n˘mi duchy a pfiedpo-
vûdi zaloÏené na znameních,
pohybech hvûzd a tak dále
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Izaiá‰ 48 nám pomáhá pochopit, jak Pán jedná s tûmi, ktefií
s ním uzavfieli smlouvu, ale berou ji i své ãlenství v Církvi
na lehkou váhu. Pfii ãetbû uvaÏujte o tom, co nás tato kapi-
tola uãí o Pánovû starosti o ty, ktefií se od nûho odklonili.
Pfiem˘‰lejte také o tom, jak byste mohli tato uãení vyuÏít
k tomu, abyste zÛstali vûrn˘mi ve vífie a abyste pomáhali
druh˘m, ktefií se svou oddaností vÛãi Pánu zápasí. 

Porozumûní písmÛm
Izaiá‰ 48

Studium písem
Pfii studiu Izaiá‰e 48 proveìte dvû z níÏe uveden˘ch ãinností
(A–C).

Pov‰imnûte si zmûn

1. Porovnejte Izaiá‰e 48:1–2 s 1. Nefim 20:1–2. V ãem se li‰í?

2. KdyÏ jste provedli srovnání, ke komu podle vás Pán hovofií
v tûchto ver‰ích?

A

NeváÏnû (v. 8) – Zrazovat
nebo poru‰ovat sliby, klamat

Poshovím (v. 9) – OdloÏím

Poukrotím (v. 9) – ZadrÏím

Pfiepálit (v. 10) – Odstranit
neãisté látky z kovu jeho
zahfiátím na velmi vysokou
teplotu

Rozmûfiila (v. 13) – Zmûfiila
rukou (ve v˘znamu stvofiila)

Nich (v. 14) – Modly, fale‰ní
bozi

·etfiil (v. 18) – Naslouchal a
byl poslu‰en

Rozneste (v. 20) – Promluvte

Rozetne (v. 21) – Rozdûlí

Izaiá‰ 48

V˘zva k návratu

Kde je citováno v Knize Mormonovû

1. Nefi 20

1. Nefi 21

2. Nefi 7

2. Nefi 8

2. Nefi 8:24–25; viz také 3. Nefi 20:36–38

Mosiá‰ 15:18, 29–31; viz také 3. Nefi
16:17–20, 20:40

3. Nefi 20:41–45

Mosiá‰ 14

3. Nefi 22

Kapitola v Izaiá‰ovi

48

49

50

51

52:1–2

52:7–10

52:11–15

53

54

Vyberte si slovo

V Izaiá‰ovi 48 Pán fiekl IzraelitÛm, proã se na nû hnûval. Pro
kaÏd˘ z tûchto ver‰Û napi‰te jedno slovo, které podle vás nejlépe
popisuje, co Pán fiekl o Izraelitech: 4, 6, 8. (Tato slova nemusejí
b˘t z tûchto ver‰Û.)

Jak Pán pomáhá svému lidu?

1. Z Izaiá‰e 48:9–22 si vypi‰te seznam slibÛ, které Pán dal blou-
dícím IzraelitÛm.

2. Uveìte pfiíklad, jak Pán plní tyto sliby lidem dnes. 

3. Vlastními slovy popi‰te to, co Pán fiekl, Ïe musíme dûlat,
abychom mûli pokoj a ‰tûstí (viz Izaiá‰ 48:16–22).

V 1. Nefim 19:23 Nefi fiekl, Ïe sv˘m bratrÛm ãetl urãité
Izaiá‰ovy spisy, aby je mohl „plnûji pfiesvûdãiti, aby vûfiili
v Pána, svého Vykupitele“. Nefi se tímto prohlá‰ením fiídil
a zaznamenal Izaiá‰e 48–49 z mosazn˘ch desek na své
„malé desky“ (viz 1. Nefi 20–21). Nefiho vysvûtlení v˘znamu
kapitol 48–49 se nachází v 1. Nefim 22. Budete-li ãíst
1. Nefiho 22, lépe porozumíte poselství z Izaiá‰e 48–49. 

To, Ïe víme, Ïe Nefi ãetl tato písma, aby plnûji pfiesvûdãil
své bratry vûfiit v JeÏí‰e Krista, nám poskytuje vodítka pro
to, co máme pfii ãetbû hledat. Pfii ãetbû Izaiá‰e 49 a rovnûÏ
kapitol 50–53 hledejte uãení, která posilují va‰i víru ve
spásnou moc JeÏí‰e Krista.

Porozumûní písmÛm
Izaiá‰ 49

Studium písem
Pfii studiu Izaiá‰e 49 proveìte dvû z níÏe uveden˘ch ãinností
(A–C).

Stfiela (v. 2) – ·íp

Toul (v. 2) – Pouzdro na ‰ípy
no‰ené na opasku nebo na
zádech ãlovûka

Daremnû (v. 4) – Zbyteãnû

OstatkÛ (v. 6) – Ti, ktefií zÛst-
ali naÏivu

Pohané (v. 6) – Ti, jiÏ nejsou
ãleny rodiny Izraele

O‰kliví (v. 7) – Nenávidí

Dûdictví zpu‰tûná, pou‰tû
(v. 8, 19) – Prázdná místa

NemluvÀátko (v. 15) – Dítû
kojené z matãina prsu

Okrasa (v. 18) – Ozdoba

ZÏírali (v. 19) – Porazili

Korouhev (v. 22) – Vlajka,
prapor

Izaiá‰ 49

Poselství rozpt˘lenému Izraeli

C

B
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Hledejte body, které vás uãí o JeÏí‰i Kristu

Z Izaiá‰e 49 vyberte ver‰e, které vám znûjí jako popis JeÏí‰e
Krista – jeho sluÏby, jeho moci nebo jeho lásky – a vysvûtlete,
proã jste vybrali právû tyto ver‰e.

DÛleÏit˘ dodatek

1. V 1. Nefim 21:1 je velmi dÛleÏit˘ dodatek k Izaiá‰ovi 49.
Pfieãtûte si 1. Nefiho 21:1 a napi‰te, ke komu Pán v této
kapitole hovofiil.

2. V jakém smyslu by podle vás popis tûchto lidí mohl
symbolizovat lidi v na‰í dobû?

Vykoupen˘ Izrael

Základním tématem Izaiá‰e 49 je shromáÏdûní neboli vykoupení
Izraele. Najdûte ver‰ (nebo ver‰e), které odpovídají na tyto otáz-
ky o vykoupení Izraele: Kdo? Jak? Proã? Pfiepi‰te si tyto otázky
do se‰itu a ke kaÏdé otázce si zapi‰te ver‰e, které se jí t˘kají.
MÛÏete si také tyto ver‰e podtrhnout v písmech a na okraj vedle
kaÏdého ver‰e si napsat, na kterou otázku ver‰ odpovídá.

Mûjte na pamûti, Ïe zatímco ãasto hovofiíme o Izraelitech shro-
maÏìujících se jako skupina, máme si uvûdomit, Ïe shromaÏìo-
vání probíhá, kdyÏ se jednotliví lidé osobnû shromaÏìují k Pánu
a do jeho Církve. Na shromaÏìování Izraele zprostfiedku jejich
nepfiátel v dávn˘ch dobách mÛÏeme pohlíÏet jako na obdobu
na‰eho osobního shromaÏìování k Pánu ze zajetí hfiíchu a
nespravedlivosti.

Izaiá‰ 50 pokraãuje stejn˘mi my‰lenkami, které zaãaly
v Izaiá‰ovi 49.

Porozumûní písmÛm
Izaiá‰ 50

Izaiá‰ 50:6 – „Nastavuji… líce svého rvoucím mne“
Pokud chtûl nûjak˘ ãlovûk pokofiit jiného, mohl mu vytrhnout
na znamení neúcty vous z bradky.

Lístek (v. 1) – Právní doku-
ment

Vûfiitelé (v. 1) – Lidé, kter˘m
dluÏíte peníze

Îehrání (v. 2) – Hlas

Îínû (v. 3) – Odûv z ãerné
kozí kÛÏe no‰en˘ v období
smutku

Pfiíhodnû (v. 4) – V prav˘ ãas

·kfiemen (v. 7) – Kfiemen –
velmi tvrd˘ kámen, kter˘ po
úderu ocelí jiskfií

Nesnaditi se mnou (v. 8) –
Pfiít se se mnou

OdpÛrce (v. 8) – Nepfiítel

Izaiá‰ 50

NavraÈte se k Pánu

C

B

A Izaiá‰ 50:10 – Kdo mÛÏe skuteãnû následovat
Pána a neb˘t poÏehnán a ‰Èastnûj‰í?
V˘zva v Izaiá‰ovi 50 následovat Pána se podobá v˘zvû, kterou
svému lidu dal v Mosiá‰ovi 2:41 král Beniamin.

Studium písem
Pfii studiu Izaiá‰e 50 proveìte ãinnost A nebo B.

âemu se uãíte o JeÏí‰i Kristu?

Pfieãtûte si Izaiá‰e 50:5–7; 1. Nefiho 19:9; Nauku a smlouvy
19:16–19 a zapi‰te si, co vás tyto pasáÏe písem uãí o tom:

1. Co Spasitel vytrpûl, aby uskuteãnil usmífiení.

2. Co ho motivovalo k tak neuvûfiitelnû obtíÏné a bolestivé vûci.

Uveìte pfiíklad

1. Popi‰te dva druhy lidí, o nichÏ Izaiá‰ hovofiil ve ver‰ích 10–11.

2. Pfiem˘‰lejte o nûjaké situaci, které ãelí lidé va‰eho vûku.
Uveìte pfiíklad, jak by se v této situaci zachoval kaÏd˘ ze
dvou druhÛ lidí popsan˘ch v Izaiá‰ovi. 

Izaiá‰ 51–52 se fiídí stejn˘m nadûjn˘m tématem jako pfied-
chozí kapitoly a je naplnûn povzbuzujícími slovy pro ty, jiÏ
dÛvûfiují Pánu. V kapitolách 51–52 se doãítáme o Pánovû
velké moci nad v‰emi vûcmi – ale zejména nad nepfiáteli
Izraele. Jedinci v zajetí hfiíchu mohou vztahovat tyto ver‰e
na sebe a získat toto poselství – Pán poskytne mocnou pomoc
sv˘m dûtem, které zbloudily, ale které v nûj nyní vkládají
svou dÛvûru a dodrÏují jeho pfiikázání.

Izaiá‰ 53

Pfiedpovûì utrpení
JeÏí‰e Krista

Izaiá‰ 51–52

Probuì se a pojì k Nûmu!

B

A
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Mnozí lidé mají rádi Izaiá‰e 53
a citují ho pro jeho pÛsobivé
svûdectví o poslání JeÏí‰e Krista.
Tato kapitola obsahuje Izaiá‰ovo
proroctví o Mesiá‰ovi, kter˘
zachrání svÛj lid nikoli meãem a
válkou, ale pokorn˘m utrpením.
Peãlivû si pfieãtûte Izaiá‰e 53 a
buìte vnímaví vÛãi tomu, jak se
Izaiá‰ snaÏil, aby nám pomohl
vcítit se do Mesiá‰e a porozu-
mût jeho roli. 

Porozumûní písmÛm
Izaiá‰ 53

Studium písem

Mistrovství v písmu – Izaiá‰ 53:3–5

Do se‰itu si pfiekreslete níÏe uvedenou tabulku. Po pfieãtení
ver‰Û uveden˘ch ve druhém sloupci najdûte v Izaiá‰ovi 53 ver‰,
kter˘ se zdá b˘t proroctvím o té události, o níÏ ãtete. Ve tfietím
sloupci struãnû vysvûtlete, proã jste si vybrali tento ver‰
z Izaiá‰e 53 a co fiíká o Spasiteli. 

Jaké pocity to ve vás vyvolává?

Po pfieãtení v‰ech v˘‰e uveden˘ch ver‰Û a celého Izaiá‰e 53
napi‰te jeden nebo dva odstavce o tom, co na vás v kapitole 53

B

VysvûtleníNaplnûní

Matou‰ 13:54–58

NaS 19:16

Luká‰ 22:54–62

Jan 1:11

Matou‰ 26:36–46

Mosiá‰ 3:7

2. Nefi 9:21

Alma 7:11–13

Marek 15:25–28

Jan 19:4–12

Jan 19:38–42

NaS 45:3–5

Ver‰ v Izaiá‰ovi 53

A

Podoba (v. 2) – PÛsobiv˘ zjev

Krása (v. 2) – Sláva

Za nic neváÏili (v. 3) – Nepo-
vaÏovali ho za dÛleÏitého

Vzal (v. 4) – Nesl na ramenou
nebo na zádech

Ranûn, zranûn (v. 4, 8) –
Potrestán

KázeÀ (v. 5) – Trest

Zsinalost (v. 5) – Rány

Lest (v. 9) – Fale‰ná fieã,
neãestnost

Kofiist (v. 12) – Vûci nebo
zboÏí uzmuté druh˘m

Zástupcím byl (v. 12) –
Zastupoval

nejvíce zapÛsobilo a jaké pocity ve vás vyvolává to, co Spasitel
uãinil pro vás a pro celé lidstvo.

KdyÏ Pán v Izaiá‰ovi 54 mluvil k rozpt˘len˘m a zajat˘m
dûtem Izraele, porovnal svÛj vztah s nimi k manÏelskému
vztahu. I kdyÏ byli na nûjakou dobu odlouãeni, slíbil, Ïe je
pfiijme zpût s milosrdenstvím a laskavostí a bude navûky
jejich „manÏelem“ (Izaiá‰ 54:5). Tento slib lze také vzít jako
osobní poselství nadûje pro jedince, ktefií zhfie‰ili a ktefií si
myslí, Ïe je Pán nikdy nepfiijme zpût, i kdyÏ ãinili pokání. 

Izaiá‰ 55 je dal‰ím voláním
Pána, abychom pfii‰li k nûmu.
V kapitole 55 uvádí dal‰í dÛv-
ody toho, proã by mu mûl chtít
rozpt˘len˘ Izrael a kaÏd˘ z nás
dÛvûfiovat a následovat ho.
Úplnû první slovo „ej“ je volá-
ním na nûkoho s Ïádostí, aby
tomu vûnoval pozornost a pfii-
‰el. „Ej“ by normálnû bylo spo-

jeno s pohybem ruky vyz˘vajícím pfiijít. 

Porozumûní písmÛm
Izaiá‰ 55

Izaiá‰ 55:3–4 – Proã hovofií o Davidovi?
„David“ zde ve skuteãnosti odkazuje na JeÏí‰e Krista, kter˘
byl zákonn˘m dûdicem Davidova trÛnu. Je zajímavé, Ïe jméno
David v hebrej‰tinû znamená „milovan˘“. KdyÏ pozdûj‰í pro-
roci Starého zákona hovofiili o Davidovi, obvykle hovofiili o
Davidovu trÛnu a mûli na mysli Mesiá‰e. 

NakloÀte ucha svého (v. 3) –
Naslouchejte

Prázdné (v. 11) – Bezúãelné

Izaiá‰ 55

V˘zva od Pána

Izaiá‰ 54

Laskav˘ manÏel
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Studium písem

Vlastními slovy

1. Porovnejte Izaiá‰e 55:1–2 se 2. Nefim 9:50–51, kde se zdá, Ïe
Jákob pouÏíval Izaiá‰ova slova. Vlastními slovy vysvûtlete, co
tyto ver‰e pro vás znamenají.

2. Jak by podle vás mohl ãlovûk „kupovat“ a „jíst“ jídlo, které
Pán v tûchto ver‰ích nabízí? AÏ budete psát odpovûì, pomÛÏe
vám, kdyÏ si pfieãtete Jana 4:10–14 nebo Jana 6:29–35, 47–51. 

Mistrovství v písmu – Izaiá‰ 55:8–9

1. Nakreslete si schéma, které pfiedstavuje poselství tûchto dvou
ver‰Û.

2. Proã je poselství tûchto ver‰Û poselstvím útûchy?

3. Pfieãtûte si Jákoba 4–8 a povûzte, jak mÛÏeme porozumût
BoÏím my‰lenkám a cestám.

Izaiá‰ 56 zaznamenává, Ïe Pán fiekl, Ïe zachrání dûti Izraele
a Ïe stejná poÏehnání nabídne rovnûÏ komukoli jinému, kdo
po nich touÏí. V‰imnûte si slova „cizozemci“ ve ver‰i 6 a
slova „je‰tûÈ“ (to znamená „dal‰í“) ve ver‰i 8. 

V posledních ãtyfiech ver‰ích Izaiá‰e 56 zaãal Izaiá‰ hovofiit
pfiímo k lidem o jejich hfií‰ích. Jeho varování pokraãuje aÏ do
konce kapitoly 59. Izaiá‰ 57 zaznamenává silná slova, která
promluvil proti modlosluÏebníkÛm. Opût pouÏil symbolu
manÏelství, aby pfiedstavoval vztah smlouvy mezi Izraelem
a Pánem. Pokud ti, ktefií uzavfieli smlouvy s Pánem, s ním
byli symbolicky oddáni, potom ti Izraelité, ktefií uctívali jiné
bohy, byli „cizoloÏníci“. Izaiá‰ hovofiil o tom, co se jim kvÛli
jejich hfiíchÛm stane, a ukázal, Ïe nûkdy jsme potrestáni
sv˘mi hfiíchy právû tak jako za nû. Izaiá‰ také hovofiil o tom,
co Pán udûlá pro ty, jiÏ zÛstávají vûrn˘mi. ZÛstat vûrn˘m
v té dobû bylo obtíÏné, protoÏe vût‰ina lidí opustila Pána a
cel˘ národ pociÈoval, jaké to má dÛsledky. Pán v dÛsledku
toho pouÏil slova jako „obÏivuji“ (v. 15), „uzdravím“ (v.
18–19) a „potû‰ení“ (v. 18). 

Izaiá‰ 57

Pán má moc uzdravit

Izaiá‰ 56

Pán zachraÀuje
v‰echny národy

B

A

Pfied ãetbou Izaiá‰e 58 a bûhem ní pfiem˘‰lejte o tûchto otáz-
kách: Jak˘ je úãel pÛstu? Kter˘ z pÛstÛ, kter˘ jste kdy drÏeli,
povaÏujete za nejzávaÏnûj‰í? Proã? Jak˘ je smysl svûcení
dne sabatu? Jaká poÏehnání jste obdrÏeli díky svûcení sabatu?

Porozumûní písmÛm
Izaiá‰ 58

Studium písem

Udûlejte si tabulku

Do se‰itu si pfiekreslete níÏe uvedenou tabulku a doplÀte do ní
to, co jste na‰li v Izaiá‰ovi 58:3–12.

Uveìte pfiíklady

1. V Izaiá‰ovi 58:13–14 nám Pán dal zásady, které nám pomáhají
poznat, jak máme svûtit jeho den sabatu. Tyto zásady si vypi‰te.
Pfieãtûte si Nauku a smlouvy 59:9–14 a ke svému seznamu
doplÀte zásady svûcení sabatu.

2. U kaÏdé zásady, kterou jste si vypsali, uveìte pfiíklad, jak by se
tou zásadou mohl nûkdo fiídit o sabatu. Potom uveìte nûjak˘
pfiíklad, jak by nûkdo mohl tuto zásadu o sabatu poru‰ovat. 

3. Vypi‰te si poÏehnání, která Pán zaslíbil za svûcení dne sabatu
podle Izaiá‰e 58:13–14. 

B

PoÏehnání, která Pán
zaslíbil za dodrÏování pÛstu
zpÛsobem, kter˘ pfiikázal

âemu se máme pfii
pÛstu vyhnout

Co máme dûlat,
kdyÏ se postíme

A

Tfitina (v. 5) – Vysoká tráva,
rákos

Jho (v. 6, 9) – Dfievûn˘ nebo
kovov˘ nástroj upevnûn˘ na
‰íji a plece dvou zvífiat, aby jim
pomohl spojit jejich sílu k taÏe-
ní vozu nebo pluhu. „Jho“
v tomto ver‰i symbolicky
pfiedstavuje bfiemena, napfií-
klad chudobu nebo hfiích.

Tûlo (v. 7) – Rodina

Vyleje‰-li du‰i svou (v. 10) –
Dá‰-li

JestliÏe odvrátí‰ nohu svou
(v. 13) – KdyÏ nebude‰ po‰la-
pávat

Dûdictví (v. 14) – PoÏehnání

Izaiá‰ 58

PÛst a sabat
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âasto jsme trestáni sv˘mi hfiíchy kromû toho, Ïe jsme trestáni
kvÛli nim, protoÏe v‰echny hfiíchy mají následky. V Izaiá‰ovi
59:1–15 Pán vylíãil Izraeli jeho hfiíchy a vysvûtlil, Ïe pokud
budou pokraãovat v hfiíchu, nebude moÏné, aby jim pomáhal;
musejí i nadále zakou‰et následky tûchto hfiíchÛ. Naproti
tomu ve ver‰ích 16–21 Pán hovofiil o pomoci, kterou bude
poskytovat spravedliv˘m. 

Star‰í Boyd K. Packer prorokoval: „Po celém svûtû ti, jiÏ
nyní pfiicházejí po desetitisících, budou nevyhnutelnû pfii-
cházet jako povodeÀ tam, kde je rodina v bezpeãí. Zde
[v Církvi] budou uctívat Otce ve jménu JeÏí‰e Krista,
darem Ducha Svatého, a budou vûdût, Ïe evangelium je
velk˘ plán ‰tûstí, vykoupení.“ (Conference Report, Apr.
1994, 26–27; nebo Ensign, May 1994, 21.) 

Proroctví star‰ího Packera
se velice podobá proroctví
v Izaiá‰ovi 60. V kapitole
60 Izaiá‰ hovofií o dni tem-
noty na zemi, kdy bude
znovu vybudován Sion a
vyvstane jako jasné svûtlo
a v‰echny národy zemû ho
budou ctít a budou u nûho
vyhledávat vedení. 

Izaiá‰ 60

Nechte své svûtlo záfiit

NADùJE NA
VùâN¯ ÎIVOT

CHRÁMOV¯
S≈ATEK

âISTÉ 
SVùDOMÍ

POSTUP 
V KNùÎSTVÍ

ZDRAVÉ 
TùLO MISIE

CHRÁMOVÉ OBDAROVÁNÍ
SILNÉ

SVùDECTVÍ

Izaiá‰ 59

Hfiíchy a následky

Izaiá‰ 61 je dal‰í kapitolou, která hovofií o poÏehnáních,
která mÛÏe BoÏí lid získat, bude-li Bohu vûrn˘. V prvních
tfiech ver‰ích hovofiil Izaiá‰ o svém poslání povzná‰et a
Ïehnat dÛm Izraele. Poslání se v‰ak plnûji t˘ká Spasitele,
a Izaiá‰ byl prostû jeho pfiedstavitelem u lidu. Tyto ver‰e
mohou pomoci popsat poslání v‰ech, ktefií jsou povoláni
k tomu, aby byli pfiedstaviteli Spasitele. 

Porozumûní písmÛm
Izaiá‰ 61:1–3

Studium písem

Vysvûtlete naplnûní

1. Pfieãtûte si Luká‰e 4:16–21 a vysvûtlete, co JeÏí‰ fiekl o
Izaiá‰ovi 61:1–3. 

2. Zapi‰te si, jak Spasitel naplnil proroctví v tûchto ver‰ích, nebo
jak naplÀování tûchto proroctví pokraãuje. 

Izaiá‰ 62 opût popisuje poÏehnání, která obdrÏí dÛm Izraele
ve dnech svého vykoupení. Tyto sliby lze také uplatnit na
jedince, ktefií ãiní pokání a shromaÏìují se k JeÏí‰i Kristu
a do Církve – poÏehnání jsou stejná. 

Izaiá‰ 62 také uãí, Ïe Izaiá‰ a dal‰í sluÏebníci Pánû nepfie-
stanou kázat a pracovat ve prospûch Pánova lidu, dokud se
nenaplní v‰echna vyfiãená poÏehnání (viz v. 1, 6–7, 10). 

Izaiá‰ 62

Vykoupení domu Izraele

A

Tich˘m (v. 1) – Pokorn˘m

Uvázal (v. 1) – Uzdravil

Den pomsty (v. 2) – Den, kdy
BÛh trestá zlovolné a odmû-
Àuje spravedlivé

Okrasu místo popela (v. 3) –
T˘ká se zvyku sypat si popel
na hlavu na znamení hlubo-
kého zármutku. Pán zde pfii-
slíbil nádhernou pokr˘vku
hlavy, coÏ znamená, Ïe lidé
jiÏ nebudou truchlit. 

Izaiá‰ 61

Poslání Pána a Jeho
sluÏebníkÛ
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Izaiá‰ 63 vypráví o událostech, které nastanou v dobû druhého
pfiíchodu JeÏí‰e Krista. 

Porozumûní písmÛm
Izaiá‰ 63:1–9

Studium písem

Najdûte informace o druhém pfiíchodu

Pfieãtûte si také Nauku a smlouvy 133:45–53 a najdûte odpovûdi
na tyto otázky o druhém pfiíchodu: 

1. Jak bude Pán obleãen? 

2. Proã bude takto obleãen? 

3. Co Pán fiekne? 

4. Co bude Pán pociÈovat? 

5. Co fieknou „vykoupení“, aÏ pfiijde? 

Izaiá‰ 64 je napsán formou modlitby. Tato modlitba vyjad-
fiuje touhu, aby Pán pfii‰el a zniãil zlovolné a odmûnil
spravedlivé. Nauka a smlouvy 133:38–45 nám pomáhá
pochopit, Ïe Pánovi sluÏebníci budou proná‰et tuto modlit-
bu v posledních dnech. 

Izaiá‰ 64

Modlitba spravedlivého

A

Roucho (v. 1–2) – Obleãení

Pomsta (v. 4) – Soud

Prchlivost (v. 5–6) – Hnûv

SsouÏení (v. 9) – PotíÏe a
bolesti

Vykoupil (v. 9) – Zaplatil
cenu, aby nûkoho osvobodil
ze zajetí

Izaiá‰ 63

Druh˘ pfiíchod JeÏí‰e Krista

Jedním z dÛvodÛ, proã jsou Izaiá‰ovy spisy tak v˘znamné,
je ten, Ïe vysvûtlují mnohé o velikém plánu Boha a o ústfied-
ní roli JeÏí‰e Krista jako na‰eho Spasitele v tomto plánu.
V Izaiá‰ovi se doãítáme o událostech, ke kter˘m do‰lo
v pfiedsmrtelném Ïivotû, i o tûch, ke kter˘m dojde bûhem
milénia. Izaiá‰ 65–66 hovofií o miléniu. Ve ver‰ích 1–16
Izaiá‰e 65 v‰ak Pán zakonãil své poselství pro Izraelity
v Izaiá‰ovû dobû. ¤ekl jim, Ïe byl vÏdy k dispozici, aby jim
pomohl a vykoupil je (viz v. 1–2, 12), ale oni si místo toho
volili zlovolnost (viz v. 3–4, 11). 

ProtoÏe Pán Izraelity miloval, slíbil, Ïe je nezniãí úplnû (viz
v. 8–10). Slíbil také, Ïe se bude snaÏit udûlit stejná poÏehnání,
která oni odmítli, budoucím pokolením IzraelitÛ, a rovnûÏ i
dal‰ím (viz v. 13–15). Dokonce i v potrestání Izraele cítíme
velikou lásku, kterou Pán chová k nûmu i ke v‰em lidem. 

Porozumûní písmÛm
Izaiá‰ 65:17–25

Studium písem

Uãte se o miléniu

1. Vypi‰te si, co jste se z Izaiá‰e 65:17–25 dozvûdûli o miléniu. 

2. Co byste z toho, co jste si vypsali, nejradûji zaÏili, kdybyste
Ïili bûhem milénia? Proã? 

Izaiá‰ 66 shrnuje Pánovo poselství prostfiednictvím Izaiá‰e:
Budete-li vûrní, pfiijde den, kdy budete odmûnûni, i kdyÏ
v této dobû trpíte pronásledováním a zkou‰kami. âekejte
na Pána a vy i cel˘ svût poznáte den, kdy bude v‰e dáno do
pofiádku – zlovolní budou potrestáni a spravedliví budou
odmûnûni. 

Izaiá‰ 66

Nadûje Sionu

A

Více (v. 20) – Od té doby nadále

Izaiá‰ 65

Milénium
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Jeremiá‰ovo poslání zaãíná pfiibliÏnû v roce 626 pfi. Kr. Byl jedním
z nûkolika prorokÛ, ktefií pÛsobili za vlády krále Joziá‰e (viz
2. Královská 22–23.) 

Poãátek a konec
Bûhem Jeremiá‰ovy sluÏby porazili BabyloÀané Assyfiany a stali
se velkou svûtovou mocností. VÛdcové a lid Judy si dûlali starosti,
Ïe Babylon porazí i jejich mal˘ národ, a tak se kvÛli ochranû
pokou‰eli vytvofiit spojenectví s Egyptem. Jeremiá‰ národ varoval,
aby ãinil pokání a aby hledal vysvobození u Pána místo u
Egypta nebo kterékoli jiné zemû. 

V sérii útokÛ v období mnoha let
odvedli BabyloÀané mnoho ÎidÛ
z jejich zaslíbené zemû do Babylonu.
Mezi tûmito odveden˘mi byli i pro-
roci Daniel a Ezechiel. Pán varoval
Lehiho a jeho rodinu, aby uprchli
z Jeruzaléma, aby tak unikli zniãení,
které brzy nato pfiivodilo babylonské
vojsko. Je zajímavé, Ïe mosazné
desky, které si Lehiova rodina odnesla
s sebou, obsahovaly proroctví proroka
Jeremiá‰e (viz 1. Nefi 5:13). Jeremiá‰

kázal pokání i nadále, ale jeho kázání mûlo na lidi mal˘ úãinek.
Sedechiá‰, poslední král v Jeruzalémû, nenávidûl Jeremiá‰ova
poselství a nechal ho zatknout a uvûznit. KdyÏ BabyloÀané pfii-
táhli naposledy, zniãili Jeruzalém a odvedli Sedechiá‰e do zajetí,
Jeremiá‰ si zachránil Ïivot útûkem a Ïil v Egyptû. 

Pfiipravte se ke studiu Jeremiá‰e
Podobnû jako Izaiá‰ byl i Jeremiá‰ pÛsobiv˘m pisatelem, kter˘
ve svém uãení pouÏíval hodnû poezie a symbolismu. Podobnû
jako prorok Mormon v Knize Mormonovû mûl i Jeremiá‰ obtíÏné
poslání pfiedávat varovná poselství o zniãení lidu, kter˘ prostû
nechtûl ãinit pokání a k jehoÏ zniãení se schylovalo. Jeremiá‰ byl
kvÛli svému kázání velice pronásledován. 

Aãkoli se zdá, Ïe Jeremiá‰ovo poselství je povût‰inou chmurné,
hovofií také o nadûji a o lásce, kterou BÛh chová ke svému lidu
smlouvy. Poté, co se naplnily soudy, které Jeremiá‰ prorokoval,
Pán slíbil, Ïe bude opût milosrdn˘ k dûtem smlouvy a shromáÏdí
je zpût k sobû, coÏ je vzor, kter˘m se Pán fiídí aÏ do dne‰ní doby. 

Dal‰í informace o Jeremiá‰ovi a knize Jeremiá‰ovû – viz
PrÛvodce k písmÛm, heslo „Jeremiá‰“. 

Nûkteré misie Církve v uplynul˘ch 150 letech mûly relativ-
nû málo kfitÛ obrácen˘ch. Jak byste reagovali, kdybyste byli
povoláni jít na misii na místo, kde vám bude naslouchat jen

Jeremiá‰ 1

Jeremiá‰ovo povolání

velmi málo lidí a kde zaÏijete mnoho pronásledování a
mnohé zkou‰ky a budete mít jen malou nadûji na úspûch?
Co by vás mohlo inspirovat ke splnûní tohoto poslání?
Jeremiá‰ 1 zaznamenává, co Pán fiekl Jeremiá‰ovi o jeho
poslání. Pfii ãetbû uvaÏujte o tom, jaké byste mûli pocity,
kdybyste byli na místû Jeremiá‰e. Vûnujte také ãas pfiem˘‰-
lení o tom, k ãemu Pán povolal vás, a o pfiípravû, kterou
potfiebujete, abyste uspûli. 

Porozumûní písmÛm
Jeremiá‰ 1

Jeremiá‰ 1:5 – „Dfiíve neÏlis vy‰el z Ïivota,
posvûtil jsem tû“
Prorok Joseph Smith uãil: „KaÏd˘ muÏ, kter˘ má povolání slou-
Ïit obyvatelÛm tohoto svûta, byl k tomuto povolání vysvûcen ve
velké radû na nebesích dfiíve, neÏli byl tento svût.“ (Teachings of
the Prophet Joseph Smith, sel. Joseph Fielding Smith [1976], 365.) 

Studium písem

Mistrovství v písmu – Jeremiá‰ 1:4–5

Jeremiá‰ byl pfiedustanoven za proroka. Pfiedustanovení je dÛl-
eÏitá zásada, která nám pomáhá porozumût pfiedsmrtelnému
Ïivotu a tomu, jak souvisí s Ïivotem tímto. Pfieãtûte si Jeremiá‰e
1:4–5; Almu 13:3 a Abrahama 3:22–23 a zapi‰te si, jak rozumíte
pfiedustanovení. 

NeÏ jsme pfii‰li na zem

1. Jeremiá‰ovo povolání bylo obtíÏné, co se ale o svém povolání
dovûdûl? (Viz Jeremiá‰ 1:5.) 

2. Jak asi na Jeremiá‰e pÛsobilo to, kdyÏ vûdûl, Ïe byl vybrán
pfied narozením? Na okraj sv˘ch písem si mÛÏete napsat pro-
hlá‰ení proroka Josepha Smitha, které se nachází v oddíle
„Porozumûní písmÛm“ v˘‰e. 

3. Jak vám mÛÏe patriarchální poÏehnání a uãení prorokÛ pomoci
zjistit, k ãemu jste byli pfiedustanoveni? 

Sliby od Pána

1. Jaká byla Jeremiá‰ova reakce na povolání od Pána? (Viz
Jeremiá‰ 1:6.) 

2. Najdûte a popi‰te, co Pán fiekl Jeremiá‰ovi v Jeremiá‰ovi
1:7–11, 17–19, co mu podle vás pomohlo pfiekonat jeho obavy
z kázání evangelia. Jak by to mohlo pomoci souãasnému
misionáfii, kter˘ má stejné obavy? 

C

B

A

Posvûtil jsem tû (v. 5) –
Ustanovil jsem tû

Prut (v. 11) – HÛl nebo tyã

Pospíchám s slovem sv˘m (v.
12) – Promlouvám varovn˘m
hlasem

Pfiepa‰ bedra svá (v. 17) –
Pfiiprav se

Nepotfiel (v. 17) – Nezmátl a
nezastra‰il

Hrazené (v. 18) – Opevnûné
hradbami

Kniha Jeremiá‰ova
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Jeremiá‰ 3 obsahuje rovnûÏ sliby, Ïe Pán pfiijme Izrael a Judu
zpût, budou-li ãinit pokání a pokofií-li se pfied ním. Tento
návrat je tím, co naz˘váme shromáÏdûním Izraele (viz v.
14–25). AÏ se Izrael vrátí – pokud se pokofií a bude vûrn˘
sv˘m „manÏelsk˘m“ smlouvám – Pán slibuje, Ïe ho
„uzdraví“. 

Jednou z pfiekáÏek, kter˘m Jeremiá‰ ãelil pfii kázání lidu
Judy, bylo, Ïe si mysleli, Ïe jsou jiÏ spravedliví a nepotfiebují
ãinit pokání. Podíleli se na rÛzn˘ch formách modláfiství, ale
také pfiiná‰eli obûti a praktikovali dal‰í „vnûj‰í“ ãásti svého
pravého náboÏenství. ProtoÏe zachovávali ãásti svého nábo-
Ïenství, povaÏovali se za spravedlivé a tvrdili, Ïe Pán nedo-
volí, aby se spravedlivému lidu nûco stalo. 

Jeremiá‰ov˘m prostfiednictvím fiekl Pán Judovi, Ïe jím není
potû‰en, a oznámil mu, Ïe bude zniãen kvÛli zpÛsobu, kter˘m
pfiedstírali, Ïe jsou spravedliví. Pfiíklady toho, co Jeremiá‰
fiekl o pokryteck˘ch náboÏensk˘ch praktikách ÎidÛ v oné dobû,
najdete v Jeremiá‰ovi 4:2, 14; 5:3, 12; 6:14–15, 20. Vût‰ina
zbytku kapitol 4–6 hovofií o BoÏích soudech, které pfiijdou
na Judu pro jeho hfiíchy. 

Jeremiá‰ 4–6

„Nemusíme ãinit pokání“ 

Jeremiá‰ 2–3 zaznamenává to, co Pán pfiikázal Jeremiá‰ovi,
aby fiekl lidu poté, co byl povolán jim kázat. Vût‰ina z toho,
co Pán Jeremiá‰ovi oznámil, aby fiekl, souvisí se zpÛsoby,
kter˘mi dûti Izraele hfie‰ily pfied Pánem. Jeremiá‰ 2:13 popi-
suje jejich problémy nejlépe: nejenom Ïe odmítly Ïivé vody
(Ïivého Boha), ale jejich cisterny (nádoby na vodu), symbol
jejich duchovního Ïivota, byly dûravé a neudrÏely Ïádnou
vodu. Jin˘mi slovy – jejich Ïivot byl tak pln˘ hfiíchu, Ïe
nemohly obdrÏet Pánova poÏehnání. 

Jeremiá‰ 3 obsahuje dal‰í pfiíklad toho, jak Pán pouÏívá sÀat-
ku jako symbolu svého vztahu se sv˘m lidem smlouvy. ¤ekl,
Ïe Izrael a Juda jsou sestry, které obû byly symbolicky oddány
s Pánem. Izrael byl nevûrn˘ svému manÏelovi (Pánu), a tak
ten se s ním rozvedl (neboli zamítl ho) (viz v. 8). Varování
v Jeremiá‰ovi 3 je pro Izraelovu „sestru“ Judu, kter˘, jak se
zdálo, se nepouãil z chyb Izraele. 

Jeremiá‰ 2–3

Hfiíchy Judy a
Jeremiá‰ovo poselství

Chcete-li b˘t se svou rodinou navûky a tû‰it se vûãnému
Ïivotu, musíte b˘t oddáni v chrámu. Pouh˘ sÀatek v chrá-
mu nám v‰ak nezaruãuje místo v celestiálním království
s Nebesk˘m Otcem a s na‰í rodinou. Musíme dodrÏovat
pfiikázání a smlouvy, které jsou nezbytnou souãástí tohoto
dÛleÏitého obfiadu, a musíme vytrvat vûrnû aÏ do konce. 

Îidé v Jeremiá‰ovû dobû vûfiili, Ïe úãast na chrámov˘ch
obfiadech a dal‰ích náboÏensk˘ch ceremoniích znamená, Ïe
jsou spravedliví, bez ohledu na to, co jiného ve svém Ïivotû
dûlali. Pfii ãetbû hledejte to, co podle Jeremiá‰e definuje
pravou spravedlivost. 

Porozumûní písmÛm
Jeremiá‰ 7

Jeremiá‰ 7:3–4 – „Chrám Pánû“ 
Jeremiá‰ nefiekl lidem, Ïe chrám není dÛleÏit˘; lidé mûli pocit,
Ïe díky tomu, Ïe uctívají v chrámu, jsou ospravedlnûni pfied
Bohem bez ohledu na to, co dûlají. Star‰í Bruce R. McConkie uãil:
„Poté, co jsme byli pokfitûni, poté, co jsme byli oddáni v chrámu,
poté, co jsme pfiijali v‰echny tyto smlouvy, musíme je dodrÏovat.
KaÏd˘ slib, kter˘ pfiijímáme, je podmínûn na‰í následnou vûr-
ností.“ (Conference Report, Oct. 1950, 16–17.) 

Jeremiá‰ 7:12–14 – Kde je Sílo? 
Sílo bylo místo stánku a truhly smlouvy za dnÛ soudcÛ. KdyÏ
se knûÏí i lid stali za dnÛ knûze Elího zlovoln˘mi, Pán dovolil
Filistinsk˘m, aby stánek zniãili a zmocnili se truhly. Pozdûji
postavili Izraelité ze Severního království v Sílo pro modlosluÏbu
chrám, kter˘ Assyfiané zniãili. Pán skrze proroka Jeremiá‰e fiekl, Ïe
dovolí, nebudou-li lidé ãinit pokání, aby byl chrám v Jeruzalémû
zniãen. Podívejte se v Bibli do oddílu map a najdûte Sílo. 

Studium písem

ZpÛsobilá náv‰tûva chrámu

1. Vypi‰te si, co fiekl Jeremiá‰ v Jeremiá‰ovi 7:1–22, Ïe musejí lidé
dûlat, aby byli hodni nav‰tûvovat chrám. 

A

Polep‰it (v. 3, 5) – Zmûnit

Soud konati (v. 5) – Jednat
nestrannû

Neutisknete (v. 6) – Nebudete
s nimi jednat ‰patnû

Vypro‰tûni (v. 10) – Bezpeãní,
pfiijatelní v oãích BoÏích

Ohavnosti (v. 10, 30) –
Skutky nebo praktiky, které
jsou Bohu odporné

Pfiimlouvej (v. 16) – Pros za
nûkoho druhého

Naklonili ucha svého (v. 24,
26) – Vûnovali zv˘‰enou
pozornost

Jeremiá‰ 7

Jeremiá‰ova fieã o chrámu
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2. Jaké poÏadavky musíme splÀovat, abychom byli hodni vstupu
do chrámu dnes? (Nevíte-li to, zeptejte se jednoho ze sv˘ch
vedoucích.) 

3. Co podle Jeremiá‰e 7:8–15 fiekl Pán, Ïe se stane, kdyÏ bude
lid nadále nezpÛsobile nav‰tûvovat chrám? Star‰í J. Ballard
Washburn fiekl: „NemÛÏeme jít do [Pánova] svatého domu
nehodnû, aniÏ bychom na sebe pfiivodili soudy BoÏí… 

… KdyÏ jde do chrámu muÏ, kter˘ je ve svém osobním Ïivotû
neãestn˘, pokud se t˘ká vztahu k manÏelce a dûtem nebo jeho
obchodnímu podnikání, vr‰í odsouzení na vlastní du‰i a má
velice zapotfiebí pokání.“ (Conference Report, Apr. 1995,
12–13; nebo Ensign, May 1995, 11–12.) 

Co si Pán skuteãnû pfieje

1. Lid Judy pfiiná‰el obûti v chrámu, ale ve svém kaÏdodenním
Ïivotû Pána neposlouchal. Star‰í J. Ballard Washburn nám pfii-
pomnûl, Ïe „do chrámu jdeme s cílem, abychom tam uzavfieli
smlouvy, ale domÛ jdeme s cílem uzavfiené smlouvy dodrÏo-
vat“. (Conference Report, Apr. 1995, 13; nebo Ensign, May
1995, 12.) Jaké byly podle Jeremiá‰e 7:21–28 hfiíchy Judy? 

2. Co si Pán pfiál, aby Îidé dûlali kromû uctívání v chrámu? 

3. Uplatnûte tuto zásadu na shromáÏdûní svátosti. Co si podle
vás Pán od nás skuteãnû pfieje kromû na‰í úãasti na shromáÏ-
dûní svátosti? (Viz NaS 33:12–14.) 

Jeremiá‰ 8 dále hovofií o soudech, které pfiijdou na lid Judy,
zejména na jeho zlovolné vÛdce. Stejnû jako dal‰í kapitoly
uãí i kapitola 8 o tom, Ïe jedním z nejvût‰ích problémÛ Judy
a jeho vÛdcÛ bylo to, Ïe vûfiili, Ïe jsou bez hfiíchu a Ïe budou
ochránûni pfied sv˘mi nepfiáteli. 

Nûktefií nazvali Jeremiá‰e „plaãícím“ prorokem kvÛli
smutnému poselství, které pfiedával, a také proto, Ïe spatfiil
naplnûní sv˘ch proroctví t˘kajících se zniãení lidu Judy.
Podobnû jako v‰ichni muÏi BoÏí mûl i Jeremiá‰ rád lidi a
snaÏil se zabránit jejich zniãení, ale nemohl se vyhnout tomu,
aby jim nefiekl pravdu o tom, co se stane, nebudou-li ãinit
pokání. Jeremiá‰ 9 je pfiíkladem Jeremiá‰ova „pláãe“ nad

Jeremiá‰ 9–10

Jeremiá‰ pláãe a
modlí se za Judu

Jeremiá‰ 8

Dal‰í soudy proti Judovi

B

Judou pfiibliÏujícím se zniãení, protoÏe i nadále uctíval modly
a dÛvûfioval jim. Jeremiá‰ 10 konãí modlitbou zármutku. 

Studium písem

Co Pána tû‰í? 

1. âím se podle Jeremiá‰e 9:23–24 mnozí lidé „chlubí“? 

2. V ãem má Pán podle sv˘ch slov zalíbení? Jak to mÛÏeme
uãinit svou chloubou a potû‰ením? 

I kdyÏ se mÛÏe zdát, Ïe Jeremiá‰ své poselství o BoÏích sou-
dech proti Judovi opakoval, kaÏdá kapitola nebo promluva
obsahuje nepatrnû odli‰n˘ pohled nebo uãení o tûchto soudech.

Jeremiá‰ 11 je o dÛleÏitosti uzavírání smluv s Pánem. Pán
lidu Judy pfiipomnûl, Ïe od doby, kdy ho MojÏí‰ vyvedl
z Egypta, s ním jako s lidem uzavíral zvlá‰tní smlouvy.
ProtoÏe Juda tyto smlouvy neustále poru‰oval, byl trestán.
Jeremiá‰ 11 konãí odkazem na lidi v Jeremiá‰ovû domovském
mûstû, ktefií ho kvÛli jeho poselství chtûli zabít. Pán fiekl, Ïe
soudy pfiijdou obzvlá‰tû na tyto lidi. 

Jeremiá‰ 12 fiíká, jak Pán Jeremiá‰ovi vysvûtlil, proã se
nûkdy zdá, Ïe se zlovoln˘m dafií dobfie. Pán ho ujistil, Ïe
spravedlnost na zlovolné nakonec pfiijde. Kromû toho fiekl,
Ïe i spravedliví budou nakonec odmûnûni za své skutky. 

Pfiíbûh o potopû za dnÛ Noéma nás mÛÏe uãit tomu, Ïe lidé
mohou b˘t tak zlovolní, Ïe je jejich hfiíchy „spoutávají“
(2. Nefi 26:22), coÏ mÛÏe zpÛsobit, Ïe nejsou schopni se
zmûnit. Pán tyto lidi kvÛli jejich neschopnosti zmûnit se
zniãil. Kniha Mormonova hovofií o lidu, kter˘ odmítl ãinit
pokání, aÏ bylo „na vûky pfiíli‰ pozdû“ (Helaman 13:38).
Jeremiá‰ 13 obsahuje základní poselství, Ïe kvÛli tomu, Ïe
se lidé nauãili ãinit zlo, nemohli zmûnit své zlé zpÛsoby,
právû tak jako leopard nemÛÏe zmûnit své skvrny (viz
Jeremiá‰ 13:23). 

Jeremiá‰ 14 zaznamenává Jeremiá‰ovy hluboké sympatie
k jeho lidu a to, jak se za nûj pfiimlouval u Pána. Ver‰e 1–6
oznamují, co se Jeremiá‰ dozvûdûl od Pána o tom, proã mají
v zemi „sucho“ (hlad). Ver‰e 7–9 zaznamenávají Jeremiá‰ovu
prosbu k Pánu, aby odvrátil hlad, a ver‰e 10–12 uvádûjí
Pánovu odpovûì. Jeremiá‰ hovofií ve ver‰i 13 a Pán hovofií
znovu ve ver‰ích 14–18. Poslední ãtyfii ver‰e kapitoly 14
zaznamenávají Jeremiá‰ova slova, která znûjí jako modlitba. 

Jeremiá‰ 15:1–14 obsahuje Pánovo prohlá‰ení o zniãení,
které pfiijde na Judu. Jeremiá‰ si dûlal starosti s tím, Ïe se
na nûho vztahují soudy, které Pán popsal. Ve ver‰ích 15–18
fiekl Pánu, jak byl vûrn˘. Pán ve ver‰ích 19–21 Jeremiá‰ovi

Jeremiá‰ 11–15

Soudy BoÏí 

A
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fiekl, Ïe jeho Ïivot byl pfiijat, nemá se ale snaÏit obhajovat
svÛj lid. 

Pán bûhem staletí pfied
Jeremiá‰ovou dobou naléhal
skrze své proroky na dûti
Izraele, aby mu dÛvûfiovaly
a byly ho poslu‰ny, a sliboval
jim, Ïe jim poÏehná pokojem
a prosperitou. Ony se v‰ak
rozhodly pro zdánlivû snaz‰í
a svût‰tûj‰í cestu modlosluÏ-
by a dal‰ích fale‰n˘ch nábo-
Ïenství. Pán IzraelitÛm i

nadále poskytoval dÛkazy své moci, napfiíklad kdyÏ Eliá‰
ãelil Bálov˘m knûÏím na hofie Karmel (viz 1. Královská 18).
Ale lidé pfiesto nenásledovali zcela Pána, jeho cesty se zdály
pfiíli‰ obtíÏné. Neuvûdomovali si, Ïe jeho cesta je jedinou
cestou pokoje a spasení. Nane‰tûstí pfiichází ãas, kdy jedin˘m
zpÛsobem, kter˘m mÛÏe Pán ukázat lidem, Ïe on je jedin˘
prav˘ a Ïiv˘ v‰emohoucí BÛh, je nechat je, aby byli vyvrÏeni
tam, kde se musejí v otázce svého vysvobození spoléhat na
své fale‰né bohy a poznat, Ïe tito bohové nemohou nikoho
zachránit, protoÏe nejsou Ïiví a ani nemají moc. Pán
v Jeremiá‰ovi 16 slíbil, Ïe tuto metodu pouÏije. 

Poselství v Jeremiá‰ovi 16 v‰ak není zcela negativní. Pán
slíbil, Ïe v posledních dnech pfiijme Izrael zpût a pomÛÏe
mu, aby poznal, Ïe je jeho Bohem. ShromaÏìování Izraele je
nûco, na ãem se mÛÏeme podílet dnes. 

Porozumûní písmÛm
Jeremiá‰ 16

Smrtmi pfiebolestn˘mi (v. 4)
– Smrteln˘mi nemocemi

AniÏ se zfieÏí, aniÏ sobû lysi-
ny zdûlají (v. 6) – ZpÛsoby,
kter˘mi lidé nûkdy truchlí
nad mrtv˘mi

Potû‰ení (v. 7) – Útûcha pro
nûkoho, kdo truchlí

Po‰kvrnili (v. 18) – Zneãistili

Ohyzdn˘mi (v. 18) –
Nechutn˘mi

Útoãi‰tû (v. 19) – Místo bez-
peãného odpoãinku

Jeremiá‰ 16

Nadûje v posledních dnech

Studium písem

Co a proã? 

Nûjak˘ cizinec pfiichází do Izraele, do zemû, kterou Îidé opustili,
kdyÏ byli odvedeni do Babylona. Ptá se vás, co se stalo a proã se
to stalo. Co mu odpovíte? Pomoc hledejte v Jeremiá‰ovi 16:10–13. 

Mistrovství v písmu – Jeremiá‰ 16:16

1. Pfieãtûte si Jeremiá‰e 16:14–16 a povûzte, co Pán slíbil, Ïe
udûlá v posledních dnech pro Izrael. 

2. Jak na nû, podle stejn˘ch ver‰Û, Pánovo jednání zapÛsobí? 

3. Kdo jsou podle vás „rybáfii“ a „lovci“ ve ver‰i 16? 

4. Co si myslíte, proã Pán k popisu toho, co uãiní, pouÏil pojmy
„rybáfii“ a „lovci“? 

Jeremiá‰ 17 zaznamenává, Ïe Pán a Jeremiá‰ hovofiili o tom,
co zbavilo Judu pfiíznû v oãích BoÏích. Zdálo se, Ïe lidé jsou
trvale pfiipoutáni k hfiíchu (viz v. 1–4), nechtûjí dÛvûfiovat
Pánu (v. 5–8) a nesvûtí den sabatu (v. 19–27). Jeremiá‰ se
modlil za lid (v. 12–18). 

Porozumûní písmÛm
Jeremiá‰ 17:5–8, 19–27

Studium písem

Nakreslete obrázek

Nakreslete jeden nebo více obrázkÛ, které znázorÀují to, co
Jeremiá‰ 17:5–8 fiíká o tûch, ktefií dÛvûfiují v Pána, a o tûch, ktefií
v nûho nedÛvûfiují. 

Napi‰te vûtu

PouÏijte níÏe uvedená slova k napsání vûty, která shrnuje to, co
Pán uãil v Jeremiá‰ovi 17:19–27 o svûcení dne sabatu: bfiemeno,
práce, ochota, svûtit.

B

A

Klade tûlo za rámû své (v. 5)
– DÛvûfiuje v sílu smrtelného
ãlovûka

Vyprahl˘ch (v. 6) – Velmi
such˘ch

Svûtit (v. 22, 24, 27) – Uãinit
svat˘m

Jeremiá‰ 17

Hfiíchy Judy

B

A

153



Jeremiá‰ k v˘uce svého poselství ãasto pouÏíval názorné
ukázky. Jednu pouÏil v kaÏdé z tûchto dvou kapitol. V kapi-
tole 18 bylo Jeremiá‰ovi fieãeno, aby ‰el do domu hrnãífie.
KdyÏ hrnãífi zhotoví pfiedmût, kter˘ nevypadá tak, jak si
pfiál, hodí hlínu zpût na kruh a zkou‰í to znovu. Pán fiekl,
Ïe v‰ichni lidé se podobají hrnãífiské hlínû zpracovávané
hrnãífiem a Ïe on pfietváfií lid Judy. 

Jeremiá‰ 19 pojednává o dokonãeném pfiedmûtu z keramiky.
Poté, co Jeremiá‰ vysvûtlil hfiíchy Judy a to, co se kvÛli
tûmto hfiíchÛm stane, rozbil tento pfiedmût z keramiky. Uãil
lid, Ïe Pán ho „rozbije“ a Ïe právû tak, jako je nemoÏné
opravit rozbitou keramickou nádobu, aby vypadala jako
pÛvodnû, toto konkrétní pokolení Judy nebude obnoveno
jako lid ve sv˘ch zemích nebo ve svém vztahu k Pánu. 

Vût‰ina knihy Jeremiá‰ovy obsahuje jeho proroctví. Jeremiá‰
20 nám v‰ak fiíká nûco málo o jeho Ïivotû. Dozvídáme se, Ïe
Jeremiá‰ byl kvÛli sv˘m proroctvím vsazen do klády, coÏ byla
dfievûná konstrukce s otvory, do kter˘ch byla sevfiena hlava,
paÏe, nohy a chodidla toho, kdo byl obvinûn nebo usvûdãen
ze zloãinu. 

Jeremiá‰ prorokoval proti muÏi,
kter˘ ho vsadil do klády, ale také
fiekl to, co vyznûlo tak, jako kdyby
ve své situaci ztratil odvahu. Dûlal
a fiíkal to, co po nûm Pán chtûl, ale
za svoji poslu‰nost trpûl. Ti, ktefií
z celého srdce následují Pána,
nûkdy ãelí této zkou‰ce. Velikost
Jeremiá‰ova charakteru poznáváme

tehdy, kdyÏ se doãítáme, Ïe nepfiestal kázat, protoÏe, jak
fiekl, Pánovo slovo bylo jako „oheÀ hofiící, zavfien˘ v kostech
m˘ch“ (Jeremiá‰ 20:9). Jeremiá‰ se rozhodl i nadále dÛvûfiovat
Pánu a kázat slovo bez ohledu na následky. Jeho odvaha je
vzorem pro kaÏdého z nás. 

Jeremiá‰ 20

Jeremiá‰ovy potíÏe

Jeremiá‰ 18–19

Hrnãífiská hlína a Juda

Studium písem

Co byste fiekli? 

Jeremiá‰ se ve sv˘ch zkou‰kách cítil ‰patnû. Trpûl, protoÏe dûlal
to, o ãem vûdûl, Ïe je správné. Zapi‰te si, co byste mu v této
dobû fiekli, abyste ho utû‰ili a povzbudili. 

Jeremiá‰ 21–22 zaznamenává proroctví, která Jeremiá‰
uãinil králÛm Judy; nejsou zapsána v historickém pofiadí.
Kapitola 21 je pro Sedechiá‰e, posledního krále Judy pfiedtím,
neÏ Babylon zniãil Jeruzalém a chrám a neÏ odvedl lid do
zajetí. Kapitola 22 je pro Salluma a Joakima, ktefií byli syny
krále Joziá‰e, kter˘ panoval v dobû, kdy Jeremiá‰ zahájil
svou sluÏbu. Pokud víme, Sallum nebyl nikdy králem, ale
mohl jím b˘t, kdyby ho BabyloÀané neodvedli do zajetí. 

Poselstvím pro Sedechiá‰e v kapitole 21 bylo, Ïe zniãení
Babylonem je nevyhnutelné. V proroctví nebylo Ïádné
„kdyÏ“. Jedinou volbou, kterou Jeremiá‰ ÎidÛm dal, bylo
zÛstat v Jeruzalémû a zemfiít rukou BabyloÀanÛ nebo opustit
mûsto a b˘t odvedeni do zajetí. 

Jeremiá‰ 22 byl zaznamenán o nûkolik let dfiíve a obsahuje
poselství, Ïe je stále moÏné, aby nûktefií Îidé byli osvobozeni,
budou-li ãinit pokání. Pofiadí tûchto dvou kapitol nás prav-
dûpodobnû uãí, Ïe velmi pfiísn˘ trest od Pána pfiichází pouze
po mnoha letech a mnoha pfiíleÏitostech k pokání. Pán dfiíve
poskytl moÏnosti k osvobození, kdyÏ ale lid odmítl ãinit
pokání, soudy se staly jist˘mi. 

KdyÏ pfiem˘‰líme o prorocích, máme obvykle na mysli
presidenta Církve nebo velké muÏe v písmech, ktefií uãili
Pánovu slovu. V‰ichni proroci jsou uãitelé. Existují v‰ak
také fale‰ní proroci nebo uãitelé, ktefií neuãí pravdû.
Jeremiá‰ 23 fiíká, Ïe Pán hovofiil o fale‰n˘ch prorocích mezi
lidem. Odhalil jejich fale‰ná uãení a fiekl, jak tito fale‰ní
proroci vedou lid ke hfiíchu a k tomu, aby vûfiil fale‰n˘m
my‰lenkám. Z této kapitoly se také dozvídáme o urãit˘ch
rozdílech mezi prav˘mi a fale‰n˘mi proroky. 

Jeremiá‰ 23

Fale‰ní proroci

Jeremiá‰ 21–22

Proroctví pro dva krále

A
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President Ezra Taft Benson fiekl: „Prorok nám fiíká to, co
potfiebujeme vûdût, ne vÏdy to, co chceme vûdût.“ („Fourteen
Fundamentals in Following the Prophet“, in Brigham
Young University 1980–81 Devotional and Fireside
Speeches [1981], 28.) Hledejte, jak by se toto prohlá‰ení
mohlo uplatnit na Jeremiá‰ovo uãení v této kapitole. 

Jeremiá‰ 23:5–8 má velk˘ v˘znam, protoÏe Jeremiá‰
prorokoval o Spasiteli. 

Porozumûní písmÛm
Jeremiá‰ 23

Studium písem

Jak mÛÏete rozpoznat fale‰ného proroka?

1. Pfieãtûte si Jeremiá‰e 23:1–2, 9–11, 13–14, 16–27, 29–32 a vypi‰te
si, co Pán fiekl, Ïe fale‰ní proroci fiíkají a dûlají.

2. Vyberte si jeden bod, kter˘ jste si vypsali, a vysvûtlete, proã
toto jednání nebo uãení ãiní z ãlovûka fale‰ného proroka.

3. Proã podle vás lidé následují fale‰né proroky?

4. Proã je nezbytné znát a následovat pravého proroka? Jak
mÛÏete rozpoznat fale‰ného proroka? (Viz Deuteronomium
18:20–22; NaS 42:11–12; 46:7.)

Lék na fale‰né proroky

Co fiekl Pán v Jeremiá‰ovi 23:3–8, Ïe udûlá pro ty v Judû, ktefií
byli svedeni sv˘mi vÛdci? (Pov‰imnûte si, Ïe toto proroctví bude
naplnûno pfieváÏnû v posledních dnech.)

Jeremiá‰ 24 uvádí, jak Pán, skrze Jeremiá‰e, uãil prostfied-
nictvím podobenství ko‰e dobr˘ch fíkÛ a ko‰e shnil˘ch fíkÛ,
Ïe nûktefií Îidé budou odvedeni do zajetí do Babylonu pro své
dobro a potom v urãitém ãase v budoucnosti se budou moci
vrátit do své vlasti. Jiní budou pro svou zlovolnost zahanbeni
a zniãeni. 

Jeremiá‰ 24

Dobré a ‰patné ovoce

B

A

Ostatek (v. 3) – Zbytek

Ovãinec (v. 3) – Bezpeãné a
ohrazené místo pro ovce

Nesmyslnost (v. 13) – Po‰etilé
vûci

Pelynek (v. 15) – Hofikost

Rada (v. 18, 22) – Skupina
shromáÏdûná k tomu, aby
pouãovala nebo rozhodovala

Îvavost (v. 32) –
Bezmy‰lenkovité jednání,
nedbalost

Bfiemeno, bfiímû (v. 36, 38) –
Poselství

Pohanûní (v. 40) – Nelibost

Jeremiá‰ 25–26 má podobné uspofiádání a námût jako Jeremiá‰
21–22. V kapitole 25 Jeremiá‰ jasnû prorokoval, Ïe Babylon
porazí Judu, protoÏe zavrhl slova Jeremiá‰e a dal‰ích prorokÛ
(napfiíklad Lehiho). Jeremiá‰ kromû toho prorokoval, Ïe Juda
bude Babylonu slouÏit po sedmdesát let, v kteréÏto dobû
dobude Babylon jiné království. Zbytek kapitoly pojednává
o zniãení dal‰ích zlovoln˘ch národÛ. Tato kapitola uãí
tomu, Ïe BÛh trestá nespravedlivé lidi bez ohledu na to, ve
kterém národû se nacházejí nebo z kterého národa pocházejí. 

Jeremiá‰ 26 zaznamenává události pfiedcházející kapitole 25
a pomáhá vysvûtlit urãité historické události, které se v ní
nacházejí. Jeremiá‰ 26 pojednává o tom, jak Jeremiá‰ proro-
koval, Ïe lidé musejí ãinit pokání nebo budou odvedeni do
zajetí. KvÛli tomuto poselství, které stále ponechávalo urãitou
nadûji na vysvobození skrze pokání, chtûli vedoucí v Judû
Jeremiá‰e zabít. Doãítáme se také o proroku Uriá‰ovi, kter˘
byl zabit za pfiedání podobného proroctví. Tato skuteãnost
pomáhá vysvûtlit, proã soud v kapitole 25 byl tak jist˘. 

Jeremiá‰ 27–28 je jedním pfiíbûhem. Jeremiá‰ podle Pánova
pokynu zhotovil jho a nasadil si ho na ‰íji. Jho je pfiedmût,
kter˘ se vkládá na ‰íji a kter˘ umoÏÀuje no‰ení bfiemen. Jho
symbolizovalo zajetí nebo otroctví. Jeremiá‰ uãil lid, Ïe Juda
a okolní národy budou pod „jhem“ Babylonu. Varoval, Ïe
fale‰ní proroci mohou uãit nûco jiného, ale k zajetí urãitû
dojde. Jeremiá‰ fiekl králi Sedechiá‰ovi, Ïe kdyÏ se se sv˘m
lidem pokornû podvolí „jhu“ Babylonu, nebudou zniãeni.
Jako znamení, Ïe se jeho slova naplní, prorokoval, Ïe
Nabuchodonozor, král Babylonu, odnese zbytek pokladÛ
a svaté pfiedmûty z chrámu. Toto proroctví se naplnilo. 

V Jeremiá‰ovi 28 se doãítáme o dal‰ím muÏi, kter˘ se jme-
noval Chananiá‰ a kter˘ také prohla‰oval, Ïe je prorokem.
Prorokoval, Ïe BÛh do dvou let zlomí jho Babylonu. Jeremiá‰
fiekl, Ïe ãas ukáÏe, zda má pravdu ãi nikoli. Pán v‰ak inspi-
roval Jeremiá‰e, aby Chananiá‰ovi fiekl, Ïe jeho proroctví
není pravdivé a Ïe zakrátko zemfie. Chananiá‰ zemfiel právû
tak, jak Jeremiá‰ fiekl. 

Jeremiá‰ 27–28

Jho Babylonu

Jeremiá‰ 25–26

Zavrhování prorokÛ
vede k zajetí
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Studium písem

Jak to mÛÏete rozpoznat? 

Jeremiá‰ 27–28 uvádí pfiíklad pravého a fale‰ného proroka.
Pfieãtûte si Deuteronomium 18:20–22; Nauku a smlouvy 42:11–12;
46:7 a âlánky víry 1:5. Potom povûzte, jak mÛÏeme poznat, zda
daného ãlovûka skuteãnû vyslal kázat BÛh. 

Jeremiá‰ 29 obsahuje Jeremiá‰Ûv dopis lidu Judy, kter˘ byl
odveden do zajetí a Ïil v Babylonu. Napsal jim, aby stavûli
domy, osázeli zahrady a byli pfiipraveni tam Ïít a tû‰it se ze
Ïivota v Babylonu, jak nejvíce mohou. Opût fiekl, Ïe tam
budou sedmdesát let. Slíbil jim, Ïe kdyÏ budou cel˘m srdcem
hledat Pána (viz v. 13; Deuteronomium 4:26–31), Pán je
pfiivede zpût do Jeruzaléma. 

Jeremiá‰ proklel ty, ktefií byli stále v Jeruzalémû a dÛvûfiovali
uãení fale‰n˘ch prorokÛ, ktefií slibovali bezprostfiední osvo-
bození od BabyloÀanÛ. Proklel rovnûÏ fale‰ného proroka,
kter˘ posílal ÎidÛm do Babylonu fale‰ná poselství. 

Studium písem

Jak by to mohlo pomoci? 

Pfieãtûte si Jeremiá‰e 29:11–14 a napi‰te, jak by toto poselství
ÎidÛm zajat˘m v Babylonu pro jejich nevûrnost mohlo b˘t pou-
Ïito jako poselství nadûje pro nûkoho dnes, kdo je v zajetí hfiíchu.

V dobû, kdy BabyloÀané dobyli království Judy a odvedli
jeho obyvatele do zajetí, lid Judy pfiem˘‰lel o tom, zda BÛh
opustil je i smlouvu, kterou uãinil s Abrahamem, Ïe jim dá
zemi Kanán a Ïe budou pro zbytek svûta poÏehnáním skrze
pravdy a poÏehnání, která jim dal. Také si kladli otázku,
zda zru‰il smlouvu, v níÏ slíbil, Ïe potomky Davida bude
ustanovovat jako krále v Izraeli (viz 2. Samuleova 7:13).
V Jeremiá‰ovi 30–33 Pán uji‰Èuje dûti Izraele, které byly
rozpt˘leny a zajaty, Ïe neopustil ani je ani své smlouvy. 

Jeremiá‰ovi bylo fieãeno, aby proroctví v Jeremiá‰ovi 30–33
neproná‰el, ale aby ho radûji napsal. ProtoÏe Jeremiá‰ byl

Jeremiá‰ 30

Pán slibuje pomoc

A

Jeremiá‰ 29

Jeremiá‰Ûv dopis zajat˘m

A

v té dobû v Ïaláfii, psan˘ text pfiesto umoÏnil, aby se proro-
kova slova k lidu dostala. A dále, i kdyÏ lidé Jeremiá‰ovi
nenaslouchali v dobû, kdy bylo toto zjevení dáno, jestliÏe
bylo zapsáno, lidé, ktefií byli v zajetí, mohli b˘t uãenlivûj‰ími
pozdûji a mohli si ho pak pfieãíst. Pov‰imnûte si také, Ïe
proroctví je adresováno Judovi i Izraeli. Izrael byl zajat
Assyfiany více neÏ 120 let pfiedtím, neÏ Pán dal Jeremiá‰ovi
poselství uvedené v této kapitole. 

Pfii ãetbû Jeremiá‰e 30 hledejte, co Pán fiekl o zajetí Judy a o
tom, co pro nû udûlá, budou-li v nûho dÛvûfiovat. Toto posel-
ství lze také uplatnit na nûkoho, kdo je v zajetí hfiíchu a kdo
má pocit, Ïe je pro Boha ztracen. Asi i on mÛÏe mít pocit,
Ïe ho Pán opustil. Pfii ãetbû hledejte také osobní poselství,
které by ãlovûk mohl z této kapitoly získat. 

Porozumûní písmÛm
Jeremiá‰ 30

Jeremiá‰ 30:12–13 – Jak jim Pán mÛÏe pomoci,
kdyÏ jejich rány jsou „pfietûÏké“ [nevyléãitelné]? 
Pfieklad Bible od Josepha Smitha nám pomáhá porozumût tomu,
Ïe ver‰ 12 má fiíkat, Ïe potfiení není nevyléãitelné, i kdyÏ je velmi
tûÏké. A ve ver‰i 13 Pfiekladu Josepha Smitha Pán opût naznaãil,
Ïe Judovy rány nejsou nevyléãitelné, ale lidé si mysleli, Ïe nevy-
léãitelné jsou. 

Jeremiá‰ 30:9 – Kter˘ král David bude slouÏit lidu?
Tento „David“ se t˘ká Mesiá‰e a Krále, o nûmÏ BÛh slíbil, Ïe
bude Davidov˘m potomkem. Tento slib se naplnil pfii pfiíchodu
JeÏí‰e Krista a bude opût naplnûn pfii druhém pfiíchodu. 

Studium písem

Vypi‰te si dÛsledky

1. Pfieãtûte si Jeremiá‰e 30:5–7, 12–15 a popi‰te, co se stalo
IzraelitÛm proto, Ïe opustili svého Boha a uctívali modly. 

2. Jak se dÛsledky uctívání model podobají dÛsledkÛm hfiíchÛ
dnes? 

Porovnejte

Pfieãtûte si Jeremiá‰e 30:8–11; 16–17. Jak se to, co Pán slíbil, Ïe
udûlá pro Judu v zajetí, podobá tomu, co by mohl udûlat, aby
pomohl nûkomu, kdo je v zajetí hfiíchu? 

V Jeremiá‰ovi 31 pokraãuje poselství, které zaãalo v kapitole
30. Kapitola 31 obsahuje veliká zaslíbení t˘kající se shro-
máÏdûní Izraele, shromáÏdûní do Jeruzaléma ze zajetí v dávné

Jeremiá‰ 31

ShromáÏdûní Izraele

B

A
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dobû i shromáÏdûní k JeÏí‰i Kristu a jeho Církvi v posledních
dnech ze v‰ech míst na svûtû, kam byl Izrael rozpt˘len. 

Porozumûní písmÛm
Jeremiá‰ 31

Jeremiá‰ 31 – ShromaÏìování Izraele
Celá kapitola Jeremiá‰ 31 je o shromáÏdûní domu Izraele. Izrael
se shromaÏìuje dvûma zpÛsoby – fyzicky a duchovnû. Pro jed-
notlivé ãleny domu Izraele mohou nastat tato dvû shromaÏìování
ve stejnou dobu, nebo mohou nastat oddûlenû. ProtoÏe k tûmto
dvûma shromaÏìováním docházelo v prÛbûhu historie v rÛzn˘ch
dobách a je‰tû bude probíhat v budoucnosti, písma o shromaÏ-
ìování domu Izraele mohou b˘t matoucí. Jeremiá‰ 31:1–30 se
urãitû t˘ká fyzického shromaÏìování rodiny Izraele ze zemí, do
nichÏ byli rozpt˘leni a v nichÏ byli zajati, do jejich zaslíben˘ch
zemí. Ale tyto ver‰e se rovnûÏ mohou t˘kat tûch, ktefií jsou
duchovnû shromaÏìováni k Pánu a do jeho Církve. Zdá se, Ïe
Jeremiá‰ 31:31–34 se zvlá‰È t˘ká duchovního shromaÏìování
(viz NaS 45:56). 

Jeremiá‰ 31:9 – „Efraim jest prvorozen˘ mÛj“ 
Efraim nebyl doslovnû prvorozen˘ Izraele, protoÏe byl Jákobov˘m
vnukem, synem Jozefa, kter˘ obdrÏel prvorozenství od Jákoba
neboli Izraele (viz Genesis 48–49). Odkaz v Jeremiá‰ovi 31:9 na
Efraimovo prvorozenství se t˘ká tohoto postavení jako dûdice
prvorozenství. 

Jeremiá‰ 31:31–34 – „Nová smlouva“ 
Star‰í Dallin H. Oaks vysvûtlil o „nové smlouvû“ toto: „,Nová
smlouva‘… byla smlouvou obsaÏenou v Knize Mormonovû a
v ,dfiívûj‰ích pfiikázáních‘ [viz NaS 84:57]… Tûmito dfiívûj‰ími pfii-
kázáními musela b˘t Pánova pfiedchozí zjevení, jak jsou obsaÏe-
na v Bibli (ve Starém a Novém zákonû) a v onûch novodob˘ch
zjeveních, která byla Svat˘m jiÏ dána… 

Smlouva popsaná v písmech, uãinûná novou jejím obnovením a
potvrzením v tûchto posledních dnech, se t˘ká na‰eho smluvního
vztahu s JeÏí‰em Kristem. ZaãleÀuje v sobû plnost evangelia… 

… ,Nová smlouva‘, obsaÏená v Knize Mormonovû a v dfiívûj-
‰ích pfiikázáních, je ono ústfiední zaslíbení evangelia, zakofienû-
né v usmífiení a vzkfií‰ení JeÏí‰e Krista, které nám dává uji‰tûní
o nesmrtelnosti a pfiíleÏitost k vûãnému Ïivotu, budeme-li se
kát ze sv˘ch hfiíchÛ a uzavfieme-li smlouvu evangelia s na‰ím
Spasitelem a budeme-li ji dodrÏovat. Tûmito prostfiedky a skrze
jeho milost mÛÏeme naplnit velk˘ slib, ,Ïe skrze usmífiení
Kristovo mÛÏe b˘ti spaseno ve‰keré lidstvo, skrze poslu‰nost
zákonÛ a obfiadÛ evangelia‘ (âlánky víry 1:3).“ (Dallin H. Oaks,
„Another Testament of Jesus Christ“ [CES fireside address, 6
June 1993], 4–5.) 

RozvlaÏím (v. 14, 25) –
Uspokojím

Neupfiáhané (v. 18) –
Nepfiivyklé jhu

P˘fiím (v. 19) – Stydím

Sná‰ím útrÏku (v. 19) –
Sná‰ím hanbu

Vnitfinosti (v. 20) – Pocity

Pamûtná znamení (v. 21) –
Znaãky na cestû

Plénit (v. 28, 40) – Vytahovat,
vykofieÀovat

Zubové laskominy mají, las-
kominy míti budou zubové
(v. 29–30) – Trnou

Studium písem

Znázornûte my‰lenku

Nakreslete nûjak˘ obrázek nebo schéma, které pfiedstavuje
nûjakou my‰lenku, o níÏ jste se doãetli v Jeremiá‰ovi 31:1–30.
Napi‰te struãné vysvûtlení svého obrázku nebo schématu. 

Popi‰te rozdíl

1. Kdy podle Jeremiá‰e 31:31–34 uzavfiel Pán starou smlouvu
s domem Izraele? 

2. Popi‰te, jak a proã se tato nová smlouva li‰í od smlouvy staré. 

Jeremiá‰ 32 zaznamenává, Ïe Pán uvûznûnému Jeremiá‰ovi
pfiikázal, aby zakoupil pozemek, aby mohl pÛsobivû uãit, Ïe
dûti Izraele budou shromáÏdûny zpût do jim zaslíben˘ch zemí,
a to po zniãení Jeruzaléma. Potom Jeremiá‰ovi fiekl, aby kupní
listinu uchovával na bezpeãném místû jako dÛkaz tohoto
proroctví. Zdálo se, Ïe kvÛli moci BabyloÀanÛ to není moÏné,
ale s Bohem není nic nemoÏné (viz v. 27). Je dÛleÏité mít na
pamûti, Ïe smrtelníkÛm se mnohé vûci zdají nemoÏné, ale
pro v‰emohoucího Boha platí slova „ZdaliÏ pfiede mnou mÛÏe
b˘ti skryta která vûc?“ (Jeremiá‰ 32:27.) 

Jeremiá‰ 33 obsahuje nûkterá zvlá‰tní zaslíbení t˘kající se
Jeruzaléma, která je‰tû nebyla zcela naplnûna. Kapitola 33
hovofií o velikém dni pokoje v Jeruzalémû, kdy v‰ichni lidé,
ktefií tam budou Ïít, budou uctívat Pána. Toto proroctví
nebylo naplnûno, ale Jeremiá‰ fiekl, Ïe se naplní ve dnech,
kdy bude „v˘stfielek“ (JeÏí‰ Kristus ) panovat jako král na
Davidovû trÛnu (viz v. 15–16). Jin˘mi slovy Jeruzalém nikdy
nepozná úpln˘ mír a bezpeãí, dokud v‰ichni jeho obyvatelé
nepfiijmou JeÏí‰e Krista jako svého Krále. 

Studium písem

âemu se uãíte o JeÏí‰i Kristu? 

Pfieãtûte si Jeremiá‰e 33:15–18. Tyto ver‰e fiíkají, Ïe v urãité budou-
cí dobû nebude Izrael postrádat muÏe, kter˘ by se posadil a pano-
val na Davidovû trÛnû, ani nebude postrádat muÏe vykonávající

A

Jeremiá‰ 33

Pokoj v Jeruzalémû

Jeremiá‰ 32

Jeremiá‰ kupuje pÛdu

B

A
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obûti. Jak˘mi zpÛsoby JeÏí‰ Kristus pro svÛj lid navûky plní roli
krále, knûze a obûti? (Viz Luká‰ 1:32–33; Jan 18:36–37; ÎidÛm
2:17; 7:11, 22–27; 8:1–6; 9:11–15; 10:10–17; 3. Nefi 9:19–20.) 

Jeremiá‰ 34 obsahuje proroctví, která Jeremiá‰ uãinil o tom,
co se stane králi Sedechiá‰ovi, a také o tom, co se stane lidu
Judy. V Jeremiá‰ovi 34 Pán konkrétnû odsoudil lidi z Judy
za to, Ïe mají otroky a sluÏebníky, ktefií byli Îidy, a za
poru‰ování pfiikázání daného v zákonû MojÏí‰ovû, aby kaÏ-
dého sedmého roku propustili sluÏebníky a otroky na svobodu.

Jeremiá‰ 35 zaznamenává události, ke kter˘m ve skuteãnosti
do‰lo nûkolik let pfied událostmi popsan˘mi v pfiedchozích
kapitolách. Víme to, protoÏe Joakim (zmínûn˘ ve v. 1) byl
králem pfied Sedechiá‰em (zmínûn˘m v kapitolách 33–34).
K tomuto druhu „zpûtného zábûru“ dochází v knize
Jeremiá‰ovû nûkolikrát. 

Jeremiá‰ 35 hovofií o skupinû lidí naz˘van˘ch Rechabit‰tí.
Îili mimo mûsta ve stanech a nikdy se neusazovali na jednom
místû. Rechabit‰tí se fiídili urãit˘mi tradicemi dan˘mi vÛdcem
jejich skupiny. Tyto tradice nebyly souãástí jejich náboÏenství,
oni se ale pravidly a tradicemi fiídili velmi vûrnû. Pán pouÏil
tyto lidi jako názornou ukázku. Ponauãením bylo toto –
Rechabit‰tí vûrnû dodrÏují lidské tradice, ale lid Judy nem-
ÛÏe dodrÏovat pfiikázání Ïivého Boha – pfiikázání, s nimiÏ
jsou spojena skuteãná a vûãná poÏehnání. Pán slíbil, Ïe
Rechabitsk˘m za jejich upfiímnost a vûrnost poÏehná. 

Jeremiá‰ 36 zaznamenává, Ïe Pán Jeremiá‰ovi fiekl, aby zapsal
v‰echna proroctví, která pronesl proti Izraeli, Judû a dal‰ím

Jeremiá‰ 36

Písafi Báruch

Jeremiá‰ 35

Rechabit‰tí

Jeremiá‰ 34

Odsouzení Sedechiá‰e a ÎidÛ

národÛm. ProtoÏe Jeremiá‰ byl uvûznûn, písafi jménem
Báruch zapsal v‰echna Jeremiá‰ova poselství a potom je ãetl
na schodech chrámu. Nûktefií královi muÏi proroctví zaslechli,
spisy si obstarali a pfieãetli je králi. Král pfiikázal, aby spisy
byly spáleny, a snaÏil se Jeremiá‰e a Bárucha zabít, Pán je
ale ukryl. Jeremiá‰ dostal je‰tû jedno proroctví a poslal ho
králi. Proroctvím bylo, Ïe Ïádn˘ potomek Joakima nebude
králem – toto proroctví se vyplnilo. 

Jeremiá‰ 37–44 jsou pfieváÏnû historické spisy. Tento oddíl
struãnû líãí Ïivot Jeremiá‰e bûhem doby, kdy byl Juda zniãen
Babylonem a mnozí lidé byli odvedeni do zajetí. 

Jeremiá‰ 37 zaznamenává, Ïe egyptské vojsko táhlo do Judy
v dobû, kdy BabyloÀané (v tûchto kapitolách nûkdy naz˘vaní
Kaldej‰tí), dob˘vali zemi Judy. KdyÏ BabyloÀané usly‰eli,
Ïe pfiicházejí EgypÈané, na chvíli se stáhli. Toto staÏení dalo
Judû fale‰nou nadûji, Ïe je Egypt zachrání. Jeremiá‰ fiekl
Sedechiá‰ovi, Ïe se to nestane. KvÛli tomuto poselství byl
Jeremiá‰ vsazen do kobky. Sedechiá‰ pozdûji svolil, aby z ní
byl propu‰tûn, zÛstal ale stále uvûznûn. 

Jeremiá‰ 38 zaznamenává, Ïe vÛdcové v Jeruzalémû si
mysleli, Ïe by se mohli BabyloÀanÛm ubránit. Nemûli rádi
Jeremiá‰ovo neustálé poselství, Ïe mají dovolit, aby byli
odvedeni do Babylonu, a Ïe v‰e bude v pofiádku. Mysleli si,
Ïe toto poselství je obzvlá‰tû ‰patné pro morálku bojujících
muÏÛ, a tak Jeremiá‰e uvrhli do kobky, která byla hor‰í
neÏ ta první. Etiopsk˘ dvofian jménem Ebedmelech nechal
Jeremiá‰e z kobky vyvést a Jeremiá‰ se je‰tû jednou se‰el se
Sedechiá‰em. Pfiipomnûl králi, Ïe kdyby byl poslu‰n˘, v‰e
by bylo v pofiádku. Král se ale radou nefiídil. 

Jeremiá‰ 39 pojednává o zniãení Jeruzaléma, zajetí krále
Sedechiá‰e, o tom, jak byli pfied jeho oãima zabiti jeho synové,
a o mukách, která Sedechiá‰ zakusil, kdyÏ ho babylon‰tí
vetfielci oslepili. Z Knihy Mormonovy se dozvídáme, Ïe jeden
ze Sedechiá‰ov˘ch synÛ byl zachránûn. Skupina, která ho
zachránila, pfiiplula na západní polokouli a v Knize
Mormonovû se o nich obvykle mluví jako o lidu Zarahemlovu
(viz Omni 1:14–19; Helaman 8:21). BabyloÀané zacházeli
s Jeremiá‰em dobfie. Na konci kapitoly 39 Pán slíbil, Ïe poÏeh-
ná Ebedmelecha za laskavost, kterou projevil Jeremiá‰ovi. 

Jeremiá‰ 40 zaznamenává, Ïe BabyloÀané Jeremiá‰e zcela
osvobodili. Navrhli mu, aby ode‰el ke Godoliá‰ovi, kterého
povûfiili správou zemû, a Jeremiá‰ to uãinil. Îidé z okolních
zemí se zaãali shromaÏìovat do Masfa, kde pfieb˘val Godoliá‰.
MuÏ jménem Jochanan zjistil, Ïe nûktefií Îidé hodlají
Godoliá‰e zabít, ten ale nedovolil Jochananovi udûlat nic,
aby jejich plán zmafiil. 

Jeremiá‰ 41 uvádí, jak muÏ jménem Izmael Godoliá‰e zabil.
Izmael a jeho muÏi zabili rovnûÏ v‰echny, kdo s Godoliá‰em

Jeremiá‰ 37–44

Babylon dob˘vá Judu
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Ïili, aÈ to byli Îidé nebo BabyloÀané. Jochanan zorganizoval
vojsko a zaútoãil na Izmaelovy muÏe. Mnoho jich zabil, jiné
zajal a osvobodil ty, ktefií byli zajati pfii útoku na Godoliá‰e.
Z obav pfied reakcí BabyloÀanÛ na to, co se stalo, se v‰ichni
Îidé odstûhovali z Masfy do oblasti blízko Betléma naz˘vané
Chimham. Zam˘‰leli, Ïe odtud odejdou hledat bezpeãí
v Egyptû. 

Jeremiá‰ 42 uvádí, Ïe Jeremiá‰ byl ve skupinû, která se pfie-
sunula do Chimham. Jochanan ‰el za Jeremiá‰em a zeptal
se ho, zda by se dotázal Pána ohlednû jejich plánu odejít do
Egypta. Slíbili, Ïe cokoli Pán fiekne, to udûlají. Jeremiá‰ fiekl,
Ïe nemají chodit do Egypta. ¤ekl, Ïe kdyÏ zÛstanou v zemi
Juda, Pán je ochrání, pokud ale pÛjdou do Egypta, zemfiou
meãem, hladem nebo jinou pohromou. 

Jeremiá‰ 43 uvádí, Ïe Jochanan a dal‰í py‰ní vÛdci této sku-
piny ÎidÛ Jeremiá‰ovû radû neuvûfiili. A tak ode‰li do Egypta
a Jeremiá‰e vzali s sebou jako zajatce. KdyÏ tam dorazili,
Jeremiá‰ prorokoval, Ïe Nabuchodonozor, babylonsk˘ král,
dobude i Egypt. 

Jeremiá‰ 44 zaznamenává, Ïe Jeremiá‰ fiekl ÎidÛm, Ïe budou
v Egyptû zniãeni, protoÏe pokraãují v praktikování rÛzn˘ch
forem modlosluÏby a protoÏe nechtûjí poslouchat Pána; pfieÏije
jich pouze nûkolik a vrátí se do Judy na svûdectví, Ïe Pánovo
slovo se vyplnilo. Toto proroctví se vyplnilo je‰tû na dal‰í
skupinû ÎidÛ, ktefií mohli obdrÏet poÏehnání z Pánovy ruky,
kdyby uposlechli jeho proroka. Oni ale místo toho dÛvûfiovali
vlastnímu úsudku. 

Jeremiá‰ 45 je zjevení Báruchovi, písafii, kter˘ zapsal
Jeremiá‰ova zjevení a ãetl je na schodech chrámu za dnÛ
krále Joakima. Je zfiejmé, Ïe Báruch doufal, Ïe Pán odejme
jeho zkou‰ky a obtíÏe, protoÏe ãinil Pánovo dílo. Pán mu
v‰ak neslíbil vysvobození ze zkou‰ek, pouze to, Ïe nezemfie
v blízké budoucnosti. 

I my máme mít na pamûti, Ïe nemÛÏeme oãekávat, Ïe pouze
proto, Ïe Ïijeme správnû, nám Pán odejme zkou‰ky, proná-
sledování a dal‰í obtíÏné zku‰enosti. Jako ti, ktefií byli vûrni
Pánu od poãátku ãasu, musíme b˘t i my vûrni v ãasech
dobr˘ch i zl˘ch. 

Jeremiá‰ 46–51

Zniãení národÛ

Jeremiá‰ 45

Spravedliví mají také zkou‰ky

Jeremiá‰ 46–51 zaznamenává proroctví o zniãení nûkolika
národÛ obklopujících Izrael a o tom, proã bude kaÏd˘ z nich
zniãen. Jeremiá‰ prorokoval, Ïe Egypt (viz Jeremiá‰ 46),
Filistin‰tí (viz Jeremiá‰ 47), Moáb (viz Jeremiá‰ 48),
Ammonit‰tí (viz Jeremiá‰ 49:1–6), Idumea (viz Jeremiá‰
49:7–22), Dama‰ek (viz Jeremiá‰ 49:23–27), Cedar (viz
Jeremiá‰ 49:28–29), Azor (viz Jeremiá‰ 49:30–37), Elam
(viz Jeremiá‰ 49:34–39) a Babylon (viz Jeremiá‰ 50–51),
ti v‰ichni budou zniãeni. 

Pravdûpodobn˘m zámûrem v‰ech tûchto poselství o zniãení
je uãit, zejména dÛm Izraele, Ïe Pán potrestá nejenom zlo-
volnost svého lidu, ale rovnûÏ i zlovolnost v‰ech lidí, bez
ohledu na jejich národnost. Dobrou zprávou pro Izrael je, Ïe
Pán, aãkoli zniãí v‰echny tyto dal‰í národy, slíbil, Ïe zachová
svÛj lid a zcela ho nezniãí (viz Jeremiá‰ 46:27–28). Poselství
o zniãení jsou také symbolem zniãení zlovoln˘ch v posled-
ních dnech. 

Jeremiá‰ 52 je vhodn˘ konec knihy Jeremiá‰ovy. Kapitola
52 podává zprávu o tom, jak Babylon dobyl Jeruzalém,
hlavní mûsto Judy, a jak buì zabil, nebo zajal velké mnoÏ-
ství lidu Judy. 

Porozumûní písmÛm
Jeremiá‰ 52

Studium písem

Vypi‰te si události ve správném pofiadí

Jeremiá‰ 52 zaznamenává události pfii pádu Jeruzaléma. UvaÏujte
o následujících událostech a pouÏijte to, co jste se doãetli v této
kapitole, abyste si je vypsali ve správném pofiadí: oslepení krále
Sedechiá‰e, Nabuchodonozor obléhá mûsto, tisíce ÎidÛ jsou
zajaty, chrám je zniãen, jsou zniãeny jeruzalémské hradby. Ke
kaÏdé události uveìte ver‰, kter˘ ji popisuje.

Napi‰te vysvûtlení

Napi‰te dopis lidu Judy, kter˘ je v zajetí v Babylonu. Vysvûtlete
jim, proã bylo jejich mûsto zniãeno a proã jsou v zajetí. Uveìte
alespoÀ dva dobré dÛvody jak pro zniãení, tak pro zajetí ÎidÛ
a u kaÏdé odpovûdi uveìte odkaz na písma.

B

A

PoloÏili se u nûho (v. 4) –
Utábofiili se kolem

Sloupy mûdûné, podstavky,
mofie mûdûné, hrnce, nástro-
je hudebné, medenice, nádo-
by k oharkÛm, makovice

mûdûná (v. 17–22) –
Drahocenné pfiedmûty
z chrámu

Komorník (v. 25) – Úfiedník

Popisoval (v. 25) – Verboval
lidi do vojska

Jeremiá‰ 52

Jeremiá‰ovy poslední zápisy
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Slovo pláã znamená plakat s velk˘m zármutkem. Îidé tradiãnû
psali a zpívali pláãe pro blízké pfiíbuzné a pfiátele, ktefií zemfieli.
Tato malá kniha obsahuje Jeremiá‰ovy pláãe, psané poetickou
formou, pro Jeruzalém, chrám a lid Judy. Pfii ãetbû mÛÏete
vyhledávat tyto body:

• NemÛÏeme hfie‰it bez dÛsledkÛ.

• Následování fale‰n˘ch prorokÛ je ãasto snadnûj‰í neÏ násle-
dování prorokÛ prav˘ch.

• Myslet si, Ïe svûtské moci vám mohou pomoci uniknout
BoÏímu trestu, je po‰etilé. 

• Trestaní hfií‰níci si ãasto myslí, Ïe BÛh je nespravedliv˘.

• Pravá lítost obvykle pfiichází pouze po urãité mífie utrpení.

• Nadûje pfiichází pfiiznáním si sv˘ch hfiíchÛ.

• Díky BoÏí lásce a milosrdenství existuje ãas odpu‰tûní a
obnovení pro v‰echny, ktefií ãiní pokání. 

Dal‰í informace – viz PrÛvodce k písmÛm, heslo „Pláã Jeremiá‰Ûv“.

Star‰í Theodore M. Burton fiekl: „Písma a pokyny na‰ich
duchovních vedoucích nás uãí, jak se vyvarovat bolesti srdce,
která je vÏdy následkem hfiíchu.“ (Conference Report, Oct.
1985, 81; nebo Ensign, Nov. 1985, 64.) 

Pláã 1, stejnû jako v‰echny kapitoly v knize Pláã, uvádí pfií-
klady bolesti srdce, o níÏ hovofiil star‰í Burton. Upfiímn˘
zármutek a lítost jsou souãástmi hfiíchu, které ãasto nevidíme
nebo o kter˘ch nepfiem˘‰líme, kdyÏ jsme v poku‰ení udûlat
nûco ‰patného. 

Pfii ãetbû pfiem˘‰lejte o tom, jak by se slova v kapitole 1
mohla podobat slovÛm tûch, jiÏ promarnili své dny na zemi
a nyní v duchovním svûtû ãelí vûãn˘m dÛsledkÛm ‰patn˘ch
rozhodnutí, která uãinili na zemi. 

Pláã 1

Následky hfiíchu

Porozumûní písmÛm
Pláã 1

Studium písem

Proã?

V Pláãi 1:1–11 Jeremiá‰ hovofií za sebe. Ve ver‰ích 12–22 hovofií,
jako kdyby byl celou zemí Judy. Z Jeremiá‰ov˘ch slov si vyberte
ãtyfii v˘razy (v. 1–11), o nichÏ si myslíte, Ïe vysvûtlují, proã
„plakal“. 

Pláã 2–4 je v˘razem smutku nad tím, co se stalo lidu Judy.
Pláã 2 jasnû prohla‰uje, Ïe Pán potrestal svÛj lid pro jeho
hfiíchy a k jeho dobru. Pláã 3 obsahuje vyjádfiení lidu, kter˘
se cítí opu‰tûn Pánem, ale kter˘ stále dÛvûfiuje my‰lence, Ïe
nebyl opu‰tûn navûky, a nachází v ní nadûji. Pláã 4 zazna-
menává Jeremiá‰Ûv zármutek pramenící ze srovnání toho,
jak Izrael Ïil jako spravedliv˘ lid, s tím, ãím se stal po dobytí
Babylonem. 

KdyÏ hfie‰íte, kdyÏ ztrácíte spoleãenství Ducha Svatého a
pociÈujete zoufalství, které pfiichází následkem hfiíchu a
odlouãením od Pána, máte ve skuteãnosti pouze dvû moÏnosti.
První moÏností je své hfiíchy zakr˘vat. Obvykle zakr˘váme
své hfiíchy tak, Ïe obviÀujeme druhé, vymlouváme se ze
zodpovûdnosti nebo jsme neãestní a popíráme, Ïe jsme udûlali
nûco ‰patného. Druhou moÏností je, Ïe se pokofiíme, ãiníme
pokání a zaãneme se usmifiovat s Pánem. 

Pláã 5

Jeremiá‰ova prosba

Pláã 2–4

Proã byl Juda potrestán

A

Poroba (v. 3) – Otroctví

Pohané (v. 3, 10) – V tûchto
ver‰ích ti, jiÏ neznají nebo
neuctívají pravého Boha

V tûsnû (v. 3) – V tísni

Skonãení (v. 9) – Budoucnost

Svatynû (v. 10) – Chrám

NeváÏnost (v. 11) – Bezcennost

Siroba (v. 20) – Odnûtí milo-
van˘ch

Pláã Jeremiá‰Ûv
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Pláã 5 obsahuje pláã pokory. V tomto pláãi podobném mod-
litbû hovofií Jeremiá‰ za lid, kter˘ si uvûdomil své hfiíchy a
touÏí po odpu‰tûní. 

Porozumûní písmÛm
Pláã 5

Pohanûní (v. 1) – Hanbu

Cizozemci (v. 2) – Cizinci

Trestání po nich neseme (v.
7) – Trpíme za jejich hfiíchy

S opováÏením se (v. 9) –
V ohroÏení

Násilé ãiní (v. 11) – ZnásilÀují

Îernov (v. 13) – Ml˘nské
kameny, které melou obilí

Prorok v zajetí
BabyloÀané podnikli na Judu tfii hlavní útoky. Ke druhému do‰lo
pfiibliÏnû v roce 597 pfi. Kr. Ezechiel byl mezi zajatci odveden˘mi
do Babylonu. Asi o pût let pozdûji byl povolán za proroka pro
Îidy v zajetí. SnaÏil se pomoci lidem pouãit se z jejich chyb.

StráÏn˘ na vûÏi
Zatímco Jeremiá‰ volal k pokání v Jeruzalémû, Ezechiel pracoval
s lidem v babylonském zajetí. Jeremiá‰ se snaÏil zachránit lid
pfied zniãením a Ezechiel se snaÏil pomoci svému lidu pochopit,
Ïe jejich zajetí je následkem jejich zlovolnosti. Oba proroci uãili,
Ïe budoucnost je nadûjná, pokud se lidé vrátí k Pánu. Ezechiel
byl povûfien, aby byl stráÏn˘m na vûÏi, coÏ je povolání, o kterém
bude pojednávat kapitola 33.

Pfiipravte se ke studiu Ezechiela
Kdybychom si mûli vybrat hlavní téma knihy Ezechiel, mohlo by
jím b˘t to, Ïe nakonec v‰ichni lidé poznají, Ïe Pán je BÛh. Tato
zásada, vyjadfiovaná v˘razy jako „potom poznají, Ïe já jsem Pán“,
se v Ezechielovi vyskytuje více neÏ pûta‰edesátkrát. 

Následující osnova ukazuje ‰est hlavních námûtÛ v knize
Ezechielovû: 

1. Ezechielovo povolání prorokem (viz Ezechiel 1–3) 

2. Proroctví odsuzující hfiích lidu v zemi Izrael, zejména
v Jeruzalémû (viz Ezechiel 4–11, 20–24) 

3. Proroctví volající Îidy v Babylonû k pokání (viz Ezechiel 12–19) 

Veliké mofie

Jeruzalém Jeremiá‰
Babylon

Ezechiel

Persk˘ záliv590 pfi. Kr.Rudé mofie

Studium písem

Jak to mÛÏete rozpoznat?

Vypi‰te si z Pláãe 5 slova a v˘razy, které naznaãují, Ïe lidé ãinili
skuteãné pokání. U kaÏdého slova nebo v˘razu vysvûtlete, proã
jste ho vybrali.

Co mÛÏete dûlat vy?

Pfieãtûte si druh˘ âlánek víry a pfiem˘‰lejte o nûm. Existuje v‰ak
rozdíl mezi potrestáním za své hfiíchy a utrpením v dÛsledku hfií-
chÛ druh˘ch lidí. Co mÛÏete dûlat, kdyÏ zjistíte, Ïe se nacházíte
v situaci popsané ve ver‰i 7, a jak vám mÛÏe pomoci nauka
vysvûtlená ve druhém ãlánku víry?

B

A

4. Proroctví o zniãení zemí obklopujících Izrael, které byly jejich
nepfiáteli (viz Ezechiel 25–32) 

5. Proroctví o shromaÏìování Izraele a o dal‰ích událostech
pfiipravujících druh˘ pfiíchod (viz Ezechiel 33–39) 

6. Popis Ezechielova vidûní chrámu, kter˘ bude v budoucí dobû
postaven v Jeruzalémû (viz Ezechiel 40–48) 

Dal‰í informace o knize Ezechielovû – viz PrÛvodce k písmÛm
pod heslem „Ezechiel“. 

Ezechiel 1 po struãném úvodu popisuje Ezechielovo vidûní
Boha a jeho slávy. ProtoÏe slávu Boha a nebes lze velmi tûÏko
popsat jazykem smrtelníkÛ, proroci ãasto pouÏívají k popisu
toho, co vidûli, symbolické pojmy a obrazy. Nûktefií lidé se
snaÏí vysvûtlit, co symboly znamenají, ale prorok Joseph
Smith fiekl: „Kdykoli BÛh dává vidûní nûjakého obrazu nebo
zvífiete nebo postavy jakéhokoli druhu, vÏdy si ponechává
zodpovûdnost za to, aby dal zjevení nebo v˘klad jejich smyslu,
jinak není na‰í zodpovûdností tomu vûfiit. Nebojte se toho,
Ïe budete odsouzeni proto, Ïe neznáte v˘znam nûjakého
vidûní nebo postavy, kdyÏ BÛh neposkytl zjevení nebo v˘klad
ohlednû tohoto námûtu.“ (Teachings of the Prophet Joseph
Smith, 291.) 

I kdyÏ plnû nechápeme v˘znam toho, co Ezechiel vidûl, jeho
velmi Ïiv˘ popis nám pfiesto mÛÏe poskytnout pocit toho,
jak neuvûfiitelné ono vidûní bylo a jak je skuteãnû velkolepá
BoÏí sláva. 

Ezechiel 1

Ezechielovo vidûní BoÏí slávy

Kniha Ezechielova
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Ezechiel 2–3 zaãíná zaznamenávat, co BÛh fiekl Ezechielovi
v rámci jeho vidûní BoÏí slávy (viz Ezechiel 1). Sv˘m zpÛs-
obem tyto kapitoly obsahují jeho „povolání na misii“. AÏ
budete ãíst, jak Pán popisuje Ezechielovo poslání a lid, kte-
rému je povolán kázat, uvaÏujte o tom, jak prorok BoÏí
povolává misionáfie dnes. 

Porozumûní písmÛm
Ezechiel 2

Ezechiel 2:9–10; 3:1–3 – Pán poÏádal Ezechiela,
aby snûdl svitek knihy
Popis Ezechielova snûdení svitku knihy je symbolick˘ a pfiedsta-
vuje jeho povolání uãit Pánovu slovu tím, Ïe slovo BoÏí uãiní
doslova souãástí své bytosti. Kniha Zjevení zaznamenává situaci,
kdy mûl podobnou zku‰enost apo‰tol Jan (viz Zjevení 10). 

Ezechiel 3

Studium písem
Pfii studiu Ezechiela 2–3 proveìte dvû z níÏe uveden˘ch tfií ãin-
ností (A–C). 

Struãnû charakterizujte Ezechielovo poslání

Struãnû charakterizujte Ezechielovo poslání tím, Ïe vysvûtlíte
v˘znam tûchto slov a v˘razÛ: „synÛm nestydaté tváfii“ (Ezechiel
2:4; viz také 3:7), trní a ‰tífii (2:6); svitek knihy (2:9–10; 3:1–3);
kámen pfietvrd˘ (3:9), stráÏn˘ (3:17–21) a muÏ domlouvající (3:26). 

nebo
Nakreslete si do se‰itu alespoÀ ãtyfii obrázky, které pfiedstavují
v˘‰e uvedené my‰lenky. 

A

StráÏn˘ (v. 17) – MuÏ, kter˘
stojí na zdi mûsta, vyhlíÏí
nepfiátele a varuje lidi ve mûstû

Ale krve jeho z ruky tvé
vyhledám (v. 18, 20) – Bude‰
volán k zodpovûdnosti za
jeho hfiíchy

Já bych poloÏil uráÏku pfied
nûj (v. 20) – ZpÛsobím, Ïe
padne

Nestydaté tváfii (v. 4) – Py‰ní

Trní (v. 6) – Trnit˘ plevel
(symbol potíÏí, které by lid
mohl pÛsobit Ezechielovi,
kdyÏ bude pfiedávat svá
poselství) 

·tífii (v. 6) – Jedovatá stvofiení
(symbol zlovolného lidu, kte-
rému bude Ezechiel kázat) 

Nafiíkání, kvílení, bûda (v.
10) – Smutek

Ezechiel 2–3

Ezechielovo povolání
ke sluÏbû

ObtíÏné poslání

1. Probádejte Ezechiela 2–3 a vypi‰te si dÛvody, proã mûl Ezechiel
pfied sebou obtíÏné poslání. U kaÏdého dÛvodu uveìte ver‰,
kter˘ podporuje va‰i my‰lenku. 

2. Vypi‰te si, co Pán v Ezechielovi 2–3 fiekl o tom, jaké bude
Ezechielovo poslání, a co Ezechiela povzbudilo své poslání
splnit. 

StráÏn˘

1. Pfieãtûte si Ezechiela 3:17–21 a popi‰te povolání stráÏného. 

2. Uveìte nûkoho, kdo je „stráÏn˘m“ v dne‰ní Církvi, a vysvût-
lete, proã jste vybrali právû jeho. 

3. Co nás Ezechiel 3:17–21 uãí o tom, jak je dÛleÏité plnit své
povolání?

Stejnû jako Jeremiá‰e nechal Pán i Ezechiela pouÏívat rÛzné
pfiedmûty a fyzické symboly, aby uãil lidi zpÛsobem, kterého
si pravdûpodobnûji v‰imnou a kter˘ si spí‰e zapamatují.
Ezechiel 4–5 zaznamenává symboly, které Pán Ezechielovi
pfiikázal pouÏít, aby pfiedstavovaly zlovolnost IzraelitÛ nebo
zniãení Jeruzaléma. 

Ezechiel 6–7

Hfiích a zniãení

Ezechiel 4–5

Proroctví o zniãení Jeruzaléma

C

B
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Ezechiel 6–7 obsahuje Pánovo mocné poselství o tom, co se
stane v zemi Izraele, aÏ bude dobyta Babylonem. Ezechiel
byl odveden do Babylonu pfied dokonáním pádu a zniãení
Jeruzaléma, a tak o tûchto událostech hovofií jako o budoucích.
V proroctvích v kapitolách 6–7 Pán obzvlá‰tû odsoudil
modláfiství Izraele a fiekl, Ïe Jeruzalém bude zniãen, takÏe
Îidé „zvûdí, Ïe já jsem Hospodin“ (6:14). Ti, ktefií pfieÏijí,
budou moci vydávat svûdectví, Ïe BÛh je skuteãnû Ïiv˘m
Bohem a Ïe jeho slova se naplnila. 

Ezechiel 8–11 obsahuje zprávu o vidûní, které Pán dal
Ezechielovi. Ezechiel byl jedním z mnoha ÎidÛ zajat˘ch pfii
dfiívûj‰ích útocích BabyloÀanÛ na Judu. Toto vidûní pomohlo
vyhnancÛm (lidem, ktefií byli v Babylonû v zajetí) poznat,
co se stalo Jeruzalému a proã se to stalo. 

Ezechiel 8 vypráví o zlovolnosti lidí v Jeruzalémû, vãetnû
jejich náboÏensk˘ch vÛdcÛ. Ezechiel 9 zaznamenává, Ïe Pán
vyslal andûlského posla, aby „oznaãil“ spravedlivé a ochránil
je tak pfied zniãením (jako pfii pfiesnicích v Egyptû). Ezechiel
10 objasÀuje, Ïe Pán dopustil zniãení Jeruzaléma. Ezechiel
11 poskytuje urãitou nadûji budoucím pokolením prostfied-
nictvím proroctví, Ïe Pán shromáÏdí svÛj lid zpût do jim
zaslíben˘ch zemí a obnoví jejich smluvní vztah. 

Studium písem

ShromáÏdûní

1. Najdûte v Ezechielovi 11:16–20 slovesa vyjadfiující budoucí
ãas, aby vám pomohla zhotovit seznam toho, co Pán fiekl, Ïe
uãiní pro lid své smlouvy. 

2. Jak˘m zpÛsobem jste souãástí toho, o ãem se hovofií v tûchto
ver‰ích, neboli jak Pán plní tato zaslíbení dnes? 

Vysvûtlete v˘razy

Pfieãtûte si Ezechiela 11:19 a popi‰te, jak˘ je podle vás rozdíl
mezi ãlovûkem se „srdcem kamenn˘m“ a ãlovûkem s „duchem
nov˘m“ a „srdcem masit˘m“. 

Ezechiel 12–17

Proã zajetí? 

B

A

Ezechiel 8–11

Proã byl Jeruzalém dobyt

Ezechiel 12–17 obsahuje Pánova zjevení Ezechielovi, Ïe
budou dal‰í babylonské útoky na Jeruzalém a dal‰í Îidé
budou odvedeni do zajetí. Pán také zjevil, proã se tyto udá-
losti stanou, a fiekl Ezechielovi, aby zajat˘m kázal pokání. 

Ezechiel 12 uji‰Èuje Îidy, Ïe jich bude zajato více. 

Ezechiel 13 uvádí, Ïe Pán odsoudil fale‰né proroky, ktefií
pfiedstírali, Ïe hovofií v jeho jménu, i dal‰í, ktefií od nûho
rÛzn˘mi zpÛsoby odvádûli lid. 

Ezechiel 14 zaznamenává, Ïe Ïidov‰tí vÛdci pfii‰li
k Ezechielovi s Ïádostí o radu. Pán jim fiekl, Ïe jim nepo-
radí, dokud nepfiestanou odpovûdi hledat také u model.
ZdÛraznil, Ïe kaÏd˘ jedinec musí b˘t spravedliv˘, aby
snesl pfiicházející soudy, a Ïe se nemohou spoléhat na
spravedlivost sv˘ch vedoucích. 

Ezechiel 15 pfiirovnává dûti Izraele ke spálenému révovému
dfievu, které není k niãemu dobré. Pán v písmech na mnoha
jin˘ch místech pfiirovnal dûti Izraele k vinné révû nebo
k vinici (viz Izaiá‰ 5; Jákob 5). 

Ezechiel 16, stejnû jako dal‰í místa ve Starém zákonû,
pfiirovnává PánÛv vztah k Izraeli k manÏelské smlouvû.
Kapitola 16 zachází do velk˘ch podrobností, aby ukázala,
jak byl Izrael (Jeruzalém) nevûrn˘ svému „manÏelovi“ a
proã si zaslouÏil svÛj trest. 

Ezechiel 17 obsahuje podobenství, které Pán zjevil
Ezechielovi, aby uãil lid, Ïe nemá usilovat o to, aby
ho ze zajetí osvobodil Egypt, ale spí‰e se má podvolit
BabyloÀanÛm, a Pán je posléze vykoupí. 

V ãem se podobáte nebo naopak nepodobáte sv˘m rodiã-
Ûm? Proã? 

Je pravda, Ïe nûkdy „jsou nevinní nuceni trpût za nepravosti
viníkÛ“ (Teachings of the Prophet Joseph Smith, 34). Nûktefií
lidé v‰ak pokraãují v obviÀování sv˘ch rodiãÛ nebo druh˘ch
za nûco, co jsou schopni zmûnit. Dûti Izraele mûly pocit, Ïe
jejich tresty jsou následkem hfiíchÛ jejich otcÛ. Dokonce
mûly roz‰ífiené rãení o utrpení za hfiíchy sv˘ch otcÛ, které
se nachází v Ezechielovi 18:2. Jejich pfiísloví (rãení) bylo
ãásteãnû pravdivé. Otcové neuãili své dûti správnû cestám
Pánû ani nevytváfieli prostfiedí, kde by jejich dûti s vût‰í
pravdûpodobností vyrÛstaly k vûrnosti zákonÛm BoÏím. 

Pán v‰ak v kaÏdém pokolení posílá proroky, aby uãili pravdû
a aby uãili lidi tomu, jak musejí ãinit pokání. KaÏdé pokolení
má pfiíleÏitost se rozhodnout, zda bude naslouchat slovÛm
prorokÛ a bude jich poslu‰no nebo zda bude následovat tra-
dice sv˘ch rodiãÛ. Pán v této kapitole jasnû uãil tomuto prvku
zásady svobody jednání. 

Ezechiel 18

Zodpovûdnost za hfiích
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Porozumûní písmÛm
Ezechiel 18

Studium písem

UplatÀujte písma

Jak byste mohli pouÏít Ezechiela 18:1–18, abyste pomohli nûkomu,
kdo Ïije v domovû, kde není povzbuzován ve spravedliv˘ch
ãinnostech? Tyto ver‰e mÛÏete opatfiit kfiíÏov˘m odkazem na
druh˘ ãlánek víry. 

Identifikujte dÛleÏité zásady

Pfieãtûte si Ezechiela 18:19–32 a zjistûte, co Pán uãil o hfiíchu,
pokání, vytrvání do konce a jaké pocity chová k tûm, jiÏ hfie‰í.
Napi‰te alespoÀ ãtyfii jednovûtá prohlá‰ení, která shrnují zásady
vyuãované v tûchto ver‰ích. 

Ezechiel 19–20 je urãen zejména vedoucím ÎidÛ, o nichÏ
také hlavnû pojednává. V kapitole 19 Pán pouÏil dvû podo-
benství, aby uãil, Ïe vedoucí s velk˘mi schopnostmi ztratili
pro svou po‰etilost poÏehnání. Kapitola 20 pojednává o tom,
jak nûktefií vedoucí ÎidÛ v Babylonû (kde Ïil Ezechiel v zajetí)
chtûli skrze Ezechiela obdrÏet pokyny od Pána. Pán je vyzval
k pokání, protoÏe hledali Pána a souãasnû také usilovali o
zjevení od dal‰ích bohÛ. V Ezechielovi 20:33–44 Pán slíbil,
Ïe budoucímu pokolení IzraelitÛ dá dal‰í pfiíleÏitost vymanit
se z poddanství a poznat, Ïe on je jejich Pánem a Bohem,
právû jako to udûlal tehdy, kdyÏ vyvádûl dûti Izraele z Egypta.
Tentokrát v‰ak slíbil, Ïe shromáÏdí Izrael ze v‰ech národÛ,
kam byl rozpt˘len. 

Tyto pozoruhodné události zmínûné v tûchto ver‰ích v rámci
shromáÏdûní byly v dávn˘ch dnech naplnûny pouze ãásteãnû.
Jejich úplné naplnûní nastává v posledních dnech, kdyÏ se
dûti Izraele shromaÏìují do pravé Církve, jsou oãi‰Èovány od
hfiíchu a slouÏí Pánu na jeho „svaté hofie“ (v chrámu).

Ezechiel 19–20

Vedoucí, ktefií nechtûjí
naslouchat

B

A

Zubové mají laskominy (v. 2)
– Trnou

Na horách by nejídal (v. 6,
11, 15) – Neúãastnil by se
modlosluÏby

Nepfiistoupil (v. 6) – Nemûl
pohlavní styk

Utiskal (v. 7, 12, 16) – Byl
nespravedliv˘ vÛãi nûkomu,
nakládal bfiemena na nûkoho

Základ (v. 7, 12, 16) – Peníze,
které nûkdo dluÏí

Na lichvu by dával (v. 8, 13)
– Poskytování pÛjãky by zatû-
Ïoval úrokem

Úrok (v. 8) – Nespravedlivû
naúãtovaná ãástka penûz

Pravá (v. 25, 29) – Spravedlivá,
spravedlná

Potom skuteãnû pfiicházejí k poznání, kdo jsou a kdo je jejich
Pán a BÛh (viz v. 42, 44). 

Porozumûní písmÛm
Ezechiel 20:33–44

Ezechiel 20:37 – „ProÏenu vás pod hÛl“ 
HÛl v Ezechielovi 20:37 je past˘fiská hÛl. „Projít pod holí“ zna-
mená pfiijít do péãe Past˘fie neboli, jak je to fieãeno v Ezechielovi,
„do závazku smlouvy“. Nûktefií zdÛrazÀují, Ïe projití pod holí se
také mÛÏe vztahovat ke zpÛsobu, jak˘m past˘fii platili desátek
ze sv˘ch ovcí – kaÏdou desátou oznaãili holí a zasvûtili Pánu. 

Studium písem

PouÏijte klíãové my‰lenky ke struãné
charakteristice

Ezechiel 20:33–44 pojednává o tom, Ïe Pán shromáÏdí Izrael a Ïe
oni k nûmu obrátí své srdce. Vysvûtlete poselství tûchto ver‰Û tím,
Ïe popí‰ete vlastními slovy tyto klíãové my‰lenky: ruka silná (v.
33); shromáÏdím (v. 34); tváfií v tváfi (v. 35); neposkvrÀujte (v. 39);
hora má svatá (v. 40); posvûcen (v. 41); rozpomenete se (v. 43),
poznáte (v. 38, 42, 44). 

V Ezechielovi 21–23 Pán dále vysvûtuje, proã bude Jeruzalém
zniãen. Ezechiel 21 vysvûtluje, Ïe pfii tomto zniãení budou
trpût i nûktefií spravedliví. Toto utrpení, které nûktefií lidé
mohou povaÏovat za nespravedlivé, nastane proto, Ïe Pán
ctí svobodu jednání sv˘ch dûtí. Spravedliví mohou rovnûÏ
trpût nûkter˘mi soudy posledních dnÛ, ale Pán slíbil tûm,
jiÏ takto trpí, velkou vûãnou odmûnu (viz NaS 58:2). 

Dal‰í zajímavé proroctví v kapitole 21 se nachází ve ver‰ích
25–27, kde Ezechiel prorokoval o svrÏení krále Judy a fiekl,
Ïe nebude dal‰ího krále, dokud nebude vládnout ten, „jenÏ
má právo“ vládnout, coÏ znamená JeÏí‰ Kristus (v. 27).
Od doby, kdy byli Îidé zajati v Babylonû, neobnovili své
království. JeÏí‰ Kristus bude jedin˘m králem v jejich
budoucnosti. 

Ezechiel 22 pojednává o mnoha hfií‰ích, pro které byl
Jeruzalém zniãen. Pohled na to, které hfiíchy zpÛsobily, Ïe
Pán dopustil, aby byli zniãeni, nám pomáhá porozumût
tomu, co je pohor‰livé v jeho oãích. 

Ezechiel 21–24

Zlovolnost vede ke zniãení

A

Rukou silnou a ramenem
vztaÏen˘m (v. 33–34) –
Symboly moci

Vymísím (v. 38) – Oãistím
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Ezechiel 23 je dal‰í kapitolou, kde Pán hovofií o zemích Izraele
(o Samafií) a Judy (o Jeruzalému) jako o Ïenách, které se
rozhodly b˘t nevûstkou. Toto srovnání nám ukazuje, jak silné
pocity v Pánu vyvolává to, kdyÏ jeho lid smlouvy uctívá
jiné bohy. 

Ezechiel 24 zaznamenává, Ïe Pán pouÏil obraz hrnce s vafií-
cím se masem, aby popsal, jak jsou Îidé „vafieni“ BabyloÀany.
Kapitola 24 se také zmiÀuje o smrti Ezechielovy manÏelky.
Pán fiekl Ezechielovi, aby pro ni netruchlil, coÏ mûlo b˘t
znamení ÎidÛm, Ïe nemají truchlit pro zniãení Jeruzaléma
a království Judy, protoÏe veliká zlovolnost Judy uãinila
jeho trest zaslouÏen˘m a spravedliv˘m. 

Podobnû jako proroci Izaiá‰ a Jeremiá‰ hovofiil i Ezechiel
nejprve proti IzraelitÛm a potom proti zlovolnosti okolních
národÛ a prorokoval jejich zniãení. Ezechiel 25–32 obsahuje
proroctví o tûchto národech: Ammonit‰tí, Moáb‰tí, Idumej‰tí
a Filistin‰tí (viz Ezechiel 25); T˘r a Sidon (Ezechiel 26–28)
a Egypt (Ezechiel 29–32). 
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Prorokované zniãení zemí

Ezechiel 25–32

Trest jin˘ch národÛ

Proã jsou rodiãe a vedoucí na v‰ech úrovních církevní správy
tak zaujati v˘ukou lidí a jejich povzbuzováním k pokání? 

V prÛbûhu historie se lidé museli bránit proti útokÛm
sousedních kmenÛ nebo národÛ. V rámci sv˘ch plánÛ na
ochranu budovali vûÏe na hradbách sv˘ch mûst a na vûÏe
stavûli stráÏné, aby vyhlíÏeli blíÏící se nepfiátele. KdyÏ lidé
stráÏné ignorovali, vystavovali se velikému riziku. Podobnû
kdyÏ stráÏní nekonali svou povinnost, mohlo b˘t celé mûsto
zniãeno. Ezechiel 33 pfiirovnává vedoucí v Izraeli ke stráÏn˘m.

Porozumûní písmÛm
Ezechiel 33

Ezechiel 33:30–32 – ZpÛsob, jak˘m Îidé zacházeli
se sv˘mi proroky
Mít proroka je veliké poÏehnání – ale pouze tehdy, kdyÏ jsme
poslu‰ni jeho rad. V tûchto posledních ver‰ích Ezechiele 33 Pán
Ezechielovi fiekl, Ïe lidé hovofiili, jako kdyby milovali proroka a
dychtili sly‰et jeho slova, ale potom nedbali na to, ãemu je uãil.
Konec ver‰e 31 zní velmi podobnû jako popis, kter˘ Pán dal
proroku Josephu Smithovi o lidech v odpadlictví (viz JS–Î 1:19). 

Konãiny (v. 2) – Hranice

Krev jeho (v. 4–6, 8) –
Zodpovûdnost

Ustanovení (v. 15) – Zákony

Pravá (v. 17, 20) – Spravedlivá

Pustiny (v. 24, 27) – Zniãená
oblast

Se krví jídáte (v. 25) – T˘ká
se poru‰ování zákona, kter˘
zakazoval jíst krev

Po‰kvrÀují (v. 26) – Jednají
s nimi nemorálnû

Vyv˘‰enost (v. 28) – P˘cha

Ezechiel 33

StráÏní na vûÏi
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Studium písem

¤e‰te problémy za pouÏití písem

Ezechiel 33 vysvûtluje úlohu a v˘znam stráÏného. Pán vyz˘vá
proroky, dal‰í vedoucí knûÏství a církevní vedoucí a rodiãe,
aby byli stráÏn˘mi pro svÛj lid. UvaÏujte o tûchto situacích a
na základû zásad uãen˘ch v Ezechielovi 33:1–9 odpovûzte na
pfiipojené otázky: 

1. Jednou z oblíben˘ch ãinností mlad˘ch je sledovat filmy na
videu. Tyto filmy ãasto nesplÀují mûfiítka Církve. Co mají
dûlat rodiãe? Co má dûlat biskup? Co mají dûlat president
Mlad˘ch muÏÛ a presidentka Mlad˘ch Ïen? Co mají dûlat
mladí? Co máte dûlat vy sami?

2. Trenér fotbalového t˘mu naplánoval trénink kromû jin˘ch
dnÛ i na kaÏdé nedûlní ráno. Oãekává úãast kaÏdého hráãe.
Co mají dûlat rodiãe? Co má dûlat biskup? Co mají dûlat mladí
lidé v t˘mu?

Ezechiel 34 zaznamenává dal‰í zodpovûdnosti církevních
vedoucích. Pán tentokrát pfiirovnal vedoucí k past˘fiÛm jeho
ovcí (lidu). Pán bûhem své pozemské sluÏby mluvil o sobû
jako o „dobrém past˘fii“ (Jan 10:14). Pfii ãetbû Ezechiela 34
hledejte, co Pán fiekl, Ïe dûlá, a co z nûj tedy ãiní dobrého
past˘fie, a co fiekl, Ïe dûlali vÛdci lidu, a co z nich ãinilo ‰patné
past˘fie. Hledejte také, co fiekl o ovcích. 

Porozumûní písmÛm
Ezechiel 34

Ezechiel 34:23–24 – „SluÏebník mÛj David“
„David“ v tûchto ver‰ích se t˘ká Mesiá‰e. Jméno David v hebrej-
‰tinû znamená „milovan˘“. ÚÏasné podmínky, které popisují tyto
ver‰e, nastanou, aÏ Îidé pfiijmou milovaného BoÏího Syna jako
svého Mesiá‰e. Viz také Izaiá‰ 9:6–7; Zjevení 22:16.

LoupeÏ (v. 8, 22, 28) – V tûch-
to ver‰ích nûco uloveného
k jídlu

Vyhledávati stáda mého
z ruky jejich (v. 10) – Volat je
k zodpovûdnosti za stádo

Ovãinec (v. 14) – Ohrazené
místo pro chov stád

Kalíte, kal (v. 18–19) –
ZneãisÈujete, neãistota

Polámi závory jha jejich (v.
27) – Odejmu jejich otroctví,
zajetí a bfiemena

Ezechiel 34

Past˘fii Izraele

A

Studium písem

Co dûlá dobrého vedoucího?

1. Proã byli podle Ezechiela 34:1–10, 18–19 vÛdcové Izraele
‰patn˘mi „past˘fii“ Pánova lidu? 

2. Vypi‰te si vlastnosti dobrého past˘fie, které se nacházejí
v Ezechielovi 34:11–16, a vysvûtlete, jak by nûkdo, kdo slouÏí
v pfiedsednictvu kvora Aronova knûÏství nebo tfiídy Mlad˘ch
Ïen, mohl kaÏdou z nich uplatnit ve svém povolání.

Ezechiel 35 je dal‰í kapitolou, která popisuje soud nad
Edomem, také naz˘van˘m hora Seir a Idumea, národem
obklopujícím Izrael.

Aãkoli byli Izraelité zahanbeni v oãích v‰ech okolních nár-
odÛ, Pán v Ezechielovi 36 fiekl, Ïe to dopustil na svûdectví,
Ïe svému lidu nedovolí, aby se vysmívali jemu a smlouvám,
které s ním uzavfieli. Ezechiel 36 obsahuje zaslíbení, Ïe – na
svûdectví svûtu, Ïe je jedin˘m prav˘m a Ïiv˘m Bohem – Pán
shromáÏdí budoucí pokolení IzraelitÛ zpût do jejich zemû a
k jejich smluvnímu vztahu s ním. Slíbil, Ïe je do ãista omyje
od jejich nepravostí a Ïe jim dá „srdce nové“ a „ducha
nového“ (viz v. 26), a Ïe na rozdíl od mnoha let pfied
Ezechielovou dobou budou dodrÏovat Pánova pfiikázání. 

Jedním z krásn˘ch rysÛ inspirovaného symbolického uãení je
to, Ïe mÛÏe mít více v˘znamÛ a lze ho uplatnit na více obdo-
bí nebo situací. Ezechiel 37 je obzvlá‰tû dobr˘m pfiíkladem

Ezechiel 37

Dvû vidûní znovuzfiízení

Ezechiel 36

Poselství nadûje

Ezechiel 35

Zniãení Edomu

A
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vícenásobného v˘znamu. Pán dal Ezechielovi v kapitole 37
dvû „názorné ukázky“ t˘kající se shromaÏìování Izraele.
Tyto názorné ukázky rovnûÏ uãí a svûdãí o dal‰ích velk˘ch
pravdách t˘kajících se BoÏího plánu a jeho království
v posledních dnech. 

Porozumûní písmÛm
Ezechiel 37

Ezechiel 37:15–20 – Dfievo Judovo a dfievo
Efraimovo
Star‰í Boyd K. Packer fiekl: „V dávném Izraeli se záznamy psaly
na dfievûné tabulky nebo na svitky navinuté na hÛlkách… Dfievo
neboli záznam Judy – Star˘ zákon a Nov˘ zákon – a dfievo nebo-
li záznam Efraima – Kniha Mormonova, která je dal‰ím svûdec-
tvím o JeÏí‰i Kristu – jsou… vskutku jedním v na‰ich rukou.
Ezechielovo proroctví se nyní vyplnilo.“ (Conference Report,
Oct. 1982, 73; nebo Ensign, Nov. 1982, 51, 53.) 

Studium písem

Najdûte symbol 

1. Ezechielovo vidûní zaznamenané v Ezechielovi 37:1–14 velmi
názornû symbolizovalo PánÛv slib shromáÏdit dûti Izraele.
Vyberte si slovo nebo v˘raz, o nûmÏ si myslíte, Ïe pfiedstavuje
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Îily (v. 6) – ·lachy, které drÏí
pohromadû svaly a kosti a
pomáhají pfii jejich pohybu

Národy (v. 21) – V tomto
ver‰i ti, jiÏ nevûfií v Boha

Po‰vrÀovati (v. 23) –
ZneãisÈovat

Ukydan˘mi (v. 23) –
Nechutn˘mi

Svatynû (v. 26, 28) – Chrám

Pfiíbytek (v. 27) – Místo, kde
pfieb˘vá BÛh

tyto lidi nebo situace: dûti Izraele, duchovnû ztracen˘ stav
dûtí Izraele, vliv Ducha Svatého na dûti Izraele, postupné
shromaÏìování dûtí Izraele. 

2. Jak Ezechiel 37:1–14 svûdãí o dal‰ím, dokonce je‰tû vût‰ím
„znovuzfiízení“ dûtí Izraele? (Viz také Alma 11:42–45; NaS
138:16–17.) 

Mistrovství v písmu – Ezechiel 37:15–17

1. Nakreslete obrázek nebo schéma pfiedmûtÛ v tûchto ver‰ích
z mistrovství v písmu. 

2. O t˘chÏ dvou dfievech neboli záznamech, o nichÏ hovofiil
Ezechiel, je zmínka ve 2. Nefim 3:11–12. Vypi‰te si, co Kniha
Mormonova fiíká, Ïe se stane díky „spojení“ tûchto dvou dfiev. 

3. AÏ budete ãíst dál Ezechiela 37 aÏ k ver‰i 22, uvûdomíte si,
Ïe tato dvû „dfieva“ jsou dÛleÏitá pfii shromaÏìování Izraele.
Vysvûtlete, jak podle vás spojení Bible a Knihy Mormonovy
pomáhá shromáÏdit dÛm Izraele. Ve své odpovûdi uvaÏujte
o poselství podtitulu Knihy Mormonovy – Dal‰í svûdectví o
JeÏí‰i Kristu. 

Ezechiel 38–39 hovofií o velké bitvû, k níÏ dojde v Izraeli
v „posledních dnech“ a jíÏ se bude úãastnit lid z „Magogu“
veden˘ králem jménem Gog. Ezechiel popsal, Ïe tato válka
bude vedena v „horách Izraele“ proti dûtem Izraele shro-
máÏdûn˘m do tûchto zemí. Pán také Ezechielovi fiekl, Ïe
zázraãnû zachrání svÛj lid od vojsk Magoga, takÏe v‰echny
národy „zvûdí, Ïe já jsem Hospodin“ (Ezechiel 38:23). Na
základû tûchto popisÛ se zdá, Ïe Ezechiel popisuje velikou bitvu
pfied druh˘m pfiíchodem bûÏnû známou jako „Armagedon“. 

Matoucí mÛÏe b˘t to, Ïe Jan Zjevovatel popsal bitvu mezi
dobrem a zlem na konci milénia jako bitvu Goga a Magoga
(viz Zjevení 20:7–9). A tak jsou dvû bitvy, o nichÏ se hovofií
jako o bitvû Goga a Magoga, první tûsnû pfied druh˘m pfií-
chodem a druhá na konci milénia. Jsou si podobné v tom, Ïe
to budou veliké bitvy a pfiinesou veliké zniãení, které zcela
zniãí nepfiátele BoÏí a zpÛsobí v˘znamné zmûny na zemi. 

Ezechiel 40–42 obsahuje EzechielÛv podrobn˘ popis pro-
hlídky, kterou podnikl v chrámu v „zemi Izraelské“(40:2).

Ezechiel 40–42

Ezechielovo vidûní chrámu

Ezechiel 38–39

Bitva Goga a Magoga

B
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Jeho prÛvodce, nebesk˘ posel, kaÏdou ãást chrámu zmûfiil, a
tak EzechielÛv popis uvádí velikost místností, stûn, dvefií a
tak dále. Chrám, kter˘ popsal, se v mnohém podobá chrámu
·alomounovu. Nevíme kdy, nebo zda vÛbec, bude chrám,
kter˘ vidûl, postaven. 

Jaké máte pocity, kdyÏ se díváte na obrázek chrámu nebo
kdyÏ nûkter˘ chrám nav‰tívíte a procházíte se kolem nûj
nebo vstoupíte dovnitfi? 

Ezechiel 43 zaznamenává, Ïe Ezechiel vidûl slávu Pánû vstu-
povat do chrámu a ãinit ho svat˘m a posvátn˘m. Bylo mu
fieãeno, Ïe Pán bude pfieb˘vat uprostfied svého lidu v chrá-
mu. Bylo mu také fieãeno, aby povûdûl lidem o tom, co vidûl,
aby je zahanbil za jejich nepravosti (viz v. 11) a aby v nich
pomohl podnítit touhu vrátit se k Pánu a zpÛsobile se tû‰it
poÏehnáním chrámu, coÏ byla v˘sada, kterou ztratili kvÛli
sv˘m hfiíchÛm, z nichÏ neãinili pokání. 

Ezechiel 44 oznamuje jasn˘ PánÛv poÏadavek, Ïe nic
neãistého nevstoupí do chrámu, kter˘ Ezechiel vidûl, a
nebude v nûm uctívat. Pán stanovil stejné mûfiítko i pro
ty, ktefií vstupují do chrámu v dne‰ní dobû (viz NaS
97:15–17). 

Ezechiel 43–44

Sláva BoÏí naplÀuje chrám

Pec Nejsvatûj‰í
místo

Svatynû
Pokoje
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Vnitfiní dvÛr

S
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Ezechiel 45–46 obsahuje dal‰í PánÛv popis ritÛ spojen˘ch
s chrámem, napfiíklad nûkter˘ch obfiadÛ, které Îidé vykoná-
vali ve sv˘ch chrámech a které nevykonávali správnû v dobû,
kdy byli odvedeni zajatí do Babylonu. 

Ezechiel 47 uvádí Ezechielovo vidûní, jak zpod chrámu
v Jeruzalémû bude vytékat voda a poteãe na v˘chod, bude
jí více a více, aÏ se z ní stane fieka. ¤eka poplyne do Mrtvého
mofie a znovu ho „oÏiví“ rybami a vegetací. Prorok Joseph
Smith fiekl: „Juda se musí vrátit, Jeruzalém musí b˘t znovu
vystavûn, i chrám, a zpod chrámu musí vytékat voda a vody
Mrtvého mofie musejí b˘t uzdraveny. Vybudování mûst-
sk˘ch hradeb a chrámu si vyÏádá nûjak˘ ãas… a to v‰e se
musí stát pfiedtím, neÏ se ukáÏe Syn MuÏe.“ (Teachings of
the Prophet Joseph Smith, 286.) 

Tato událost je také symbolem duchovní obnovy a znovu-
zrození, které pfiichází k jednotlivcÛm a k rodinám, kdyÏ se
úãastní posvátn˘ch, povzná‰ejících a posilujících obfiadÛ
chrámu, které pocházejí ze zdroje „Ïiv˘ch vod“, a to z JeÏí‰e
Krista. 

Na konci Ezechiele 47 Ezechiel popsal shromáÏdûní Izraele
do jeho domovsk˘ch zemí. Ezechiel 48 zaznamenává, co Pán
fiekl o jednotliv˘ch kmenech, které dostaly konkrétní území
za své dûdictví, a Ïe Pán pfieb˘vá v jejich stfiedu. 

Ezechiel 48

Izrael se shromaÏìuje
a Pán je s nimi

Ezechiel 47

Uzdravující vody chrámu

Ezechiel 45–46

Více o chrámu
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Kdybyste byli v cizí zemi, kde se nepraktikuje va‰e náboÏenství,
bylo by snadné b˘t vûrn˘mi svému náboÏenství? Co kdyby
praktikování va‰eho náboÏenství vyÏadovalo, abyste dûlali to,
co je neoblíbené nebo dokonce proti zákonÛm oné zemû? 

OdváÏn˘ mlad˘ muÏ
Daniel ãelil tûmto situacím. Daniel byl dospívající chlapec, kter˘
byl spolu s dal‰ími Îidy odveden do zajetí pfii prvním dobytí
Judy Babylonem (pfiibliÏnû 605 pfi. Kr.). ProtoÏe byl odváÏn˘ a
vûrn˘ své vífie, Pán mu poÏehnal darem proroctví a schopností
ovlivÀovat vÛdce cizí zemû. Jeho pfiíklad je inspirací a pfiíkladem
pro nás v dobû, kdy ãelíme tlakÛm, které se podobají tûm, které
pociÈoval on, a kdy touÏíme mít pozitivní vliv, kter˘ mûl on. 

Pfiipravte se ke studiu Daniela

Klíãové osoby v knize Danielovû

Daniel – Autor knihy. Na zaãátku knihy byl mlad˘m muÏem
a na jejím konci mu bylo pfies osmdesát let. 

Sidrach, Mizach a Abdenágo – Tfii Danielovi Ïidov‰tí spoleãníci,
ktefií byli vûrni svému náboÏenství. 

Nabuchodonozor – Král Babylonské fií‰e pfiibliÏnû od roku 604
pfi. Kr. aÏ do své smrti. Zemfiel pfiibliÏnû v roce 561 pfi. Kr. Byl
králem, kter˘ dobyl Judu a odvedl mnoho ÎidÛ do babylonského
zajetí. Dal‰í informace – viz PrÛvodce k písmÛm, heslo
„Nabuchodonozor“. 

Balsazar – NabuchodonozorÛv syn, kter˘ panoval po svém otci
a pfiedtím, neÏ se Babylonu zmocnili Per‰ané. Dal‰í informace –
viz PrÛvodce k písmÛm, heslo „Balsazar“. 

C˘rus a Darius – Vládci Médoperské fií‰e, která se pfiibliÏnû
v roce 539 pfi. Kr. zmocnila Babylonu. C˘rus vládl jako první.
Byl oním králem, kter˘ vydal dekret, Ïe se Îidé mohou vrátit do
své vlasti a znovu postavit svÛj chrám. 

Klíãové události v knize Danielovû
• Daniel a dal‰í Îidé odmítali jíst pokrm, kter˘m by poru‰ili

MojÏí‰Ûv zákon (viz Daniel 1). 

• Daniel vykládá sny a znamení daná králÛm (viz Daniel 2; 4–5).

• Tfii stateãní muÏi jsou vrÏeni do ohnivé pece (viz Daniel 3). 

• Daniel je uvrÏen do jámy lvové (viz Daniel 6). 

• Daniel pfiedpovídá budoucí události od své doby aÏ do konce
svûta (viz Daniel 7–12). 

BabyloÀané vûfiili, Ïe ãarodûjové a vû‰tci mají schopnost znát
budoucnost. Nabuchodonozor, král Babylonu, se rozhodl, Ïe
zkusí, zda by mohl mladé zajaté Izraelity vycviãit tak, aby

Daniel 1

Vûrní mladí Izraelité

vidûli budoucnost. Pfii ãetbû hledejte, jak vûrnost nûkter˘ch
z tûchto mlad˘ch muÏÛ pfiinesla poÏehnání Pánû a udivila
krále. 

Porozumûní písmÛm
Daniel 1

Studium písem

Uplatnûte jejich pfiíklad

Daniel a dal‰í mladí muÏi poskytli velk˘ pfiíklad vûrnosti vífie a
toho, jak Pán Ïehná tûm, jiÏ mu jsou vûrní. UvaÏujte o následují-
cích situacích a navrhnûte fie‰ení zaloÏené na tom, co jste se
doãetli v Danielovi 1: 

1. Vy a va‰i spoluÏáci máte pfied sebou dÛleÏitou zkou‰ku.
Nûktefií z nich si berou povzbuzující léky, aby vydrÏeli vzh-
Ûru a mohli déle studovat. Také vám je nabídnou. Co udûláte
nebo fieknete? 

2. Právû jste získali první zamûstnání. Chcete udûlat dobr˘ dojem.
Na dÛleÏité firemní party se od kaÏdého oãekává, Ïe si pfiipije
s ‰éfem alkoholick˘m nápojem. Co udûláte? 

Fyzická a duchovní poÏehnání

1. Vypi‰te si, jak byli Daniel a
jeho pfiátelé poÏehnáni pro
svou vûrnost Pánu. 

2. Jak se poÏehnání, která obdr-
Ïeli tito mladí muÏi, podobají
poÏehnáním zaslíben˘m tûm,
jiÏ jsou poslu‰ni Slova mou-
drosti v na‰í dobû? (Viz NaS
89:18–21.) 

Mnoho lidí ve svûtû se velmi snaÏí poskytovat nám rady.
Daniel 2 uãí, Ïe král Nabuchodonozor poÏádal své ãarodûje
a astrology o radu, ale byl pouze jeden ãlovûk, kter˘ mu mohl
fiíci pravdu. Pov‰imnûte si, jak se tento pfiíbûh podobá tomu,
co se stalo Jozefovi v Egyptû a je zaznamenáno v Genesis
41:14–43. 

Daniel 2

NabuchodonozorÛv sen

ZpÛsoby, kter˘mi byli
Daniel a jeho pfiátelé

poÏehnáni

B

A

Oblehl (v. 1) – Zaútoãil

Pfiijdu o hrdlo (v. 10) –
Riskuji svÛj Ïivot

Stávali pfied králem (v. 19) –
Stali se králov˘mi sluÏebníky

Hvûzdáfii (v. 20) – Lidé, ktefií
pfiedstírali, Ïe pfiedpovídají
budoucnost sledováním hvûzd

Kniha Danielova
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NabuchodonozorÛv sen má pro nás zvlá‰tní v˘znam, protoÏe
prorokuje o zaloÏení království BoÏího v posledních dnech. 

Porozumûní písmÛm
Daniel 2

Daniel 2:45 – „S hory [se] utrhl kámen, kter˘Ï
neb˘val v rukou“
Daniel vysvûtlil, Ïe na rozdíl od v‰ech ostatních království bude
království BoÏí pfiedstavované kamenem ustaveno Bohem.
„Neb˘val v rukou“ znamená, Ïe nebyl v lidsk˘ch rukou. 

NabuchodonozorÛv sen

P¤EDSTAVOVANÁ KRÁLOVSTVÍ

Hlava ze zlata v˘borného
Babylonská fií‰e

Prsa a ramena ze stfiíbra
Médská a perská fií‰e

Bfiicho a bedra z mûdi
Makedonská fií‰e

Nohy ze Ïeleza
¤ímská fií‰e

Chodidla a prsty z hlíny
Království, která povstanou po pádu
¤ímské fií‰e

Ze sna protrhl (v. 1) –
Nemohl spát

Mudrci, hvûzdáfii, kouzedl-
níci, Kaldej‰tí (v. 2) – Lidé,
ktefií pfiedstírají, Ïe konají
kouzla a Ïe znají budoucnost
a v˘znam snÛ

Odtahujete (v. 8) – Hrajete o ãas

Plevy (v. 35) – Vnûj‰í slupka
obilného zrna (napfiíklad p‰e-
nice nebo jeãmene)

B˘val v bránû královské (v. 49)
– Pfieb˘val u krále jako rádce

Studium písem

Dokonãete tyto vûty

1. Nabuchodonozor fiekl astrologÛm a kouzelníkÛm, Ïe pfiedtím,
neÏ budou moci vyloÏit jeho sen, nejprve musejí… 

2. Daniel zjistil v˘znam králova snu… 

3. Daniel fiekl králi, Ïe získal v˘klad… 

4. KdyÏ Daniel vyprávûl králi v˘klad… 

Mistrovství v písmu – Daniel 2:44–45

1. Daniel 2:44–45 symbolizuje Církev v posledních dnech, coÏ
je království BoÏí na zemi. Nakreslete návrh plakátu, kter˘
znázorÀuje my‰lenky v tûchto dvou ver‰ích. Na rub plakátu
napi‰te vysvûtlení své kresby. 

2. Pfieãtûte si Nauku a smlouvy 65:1–2, 5–6 a napi‰te, jak se
Církev podobá kameni, kter˘ vidûl Daniel, a co se s Církví
stalo od doby, kdy v roce 1830 zaãínala se ‰esti ãleny. 

3. Za pouÏití nákresu ve v˘‰e uvedeném oddíle „Porozumûní
písmÛm“ si mÛÏete v˘znam symbolÛ vyznaãit ve sv˘ch
písmech. 

PfiiblíÏili jste se nûkdy
k ohni natolik, Ïe vám
to bylo nepfiíjemné?
Nebo jste se nûkdy
spálili? Pokud ano,
umíte si pfiedstavit, jak
údûsné by bylo b˘t
vrÏen do ohnû. Potom
si pfiedstavte, jakou
víru byste museli mít,
abyste radûji dobrovol-
nû vkroãili do ohnivé
pece, neÏ byste ‰li
proti tomu, ãemu vás
uãil BÛh. Sidrach,
Mizach a Abdenágo
mûli tuto velkou víru. 

Porozumûní písmÛm
Daniel 3

Loket (v. 1) – Urãitá délka

Trouba, pí‰Èalka, citara,
husle, loutna (v. 5, 7, 10, 15) –
RÛzné hudební nástroje 

Nepfii‰kvrkl (v. 27) – Nepfiipálil

Tûla svá vydali (v. 28) –
Riskovali Ïivot

Daniel 3

Tfii stateãní mladí muÏi

B

A
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Studium písem

Vysvûtlete problém

1. Co Nabuchodonozor rozkázal, Ïe má kaÏd˘ udûlat, a proã to
bylo ‰patné? (Viz Exodus 20:1–6.) 

2. Co by podle vás asi fiekli ménû vûrní Îidé Sidrachovi,
Mizachovi a Abdenágovi na zaãátku pfiíbûhu, pfiedtím neÏ
byli uvrÏeni do ohnivé pece? Co si myslíte, jak by ti tfii
odpovûdûli? 

Uveìte novodob˘ pfiíklad

Nûkdy se od souãasn˘ch ãlenÛ
Církve oãekává, Ïe se skloní
pfied vûcmi svûta, neboli jin˘mi
slovy, sníÏí svá mûfiítka, aby
byla pfiijatelná v oãích svûta.
Uveìte jeden pfiíklad pro kaÏ-
dou z tûchto situací, kde by
podle vás ãlenové Církve dnes
mohli projevit víru Sidracha,
Mizacha a Abdenága: 1) ve
‰kole, 2) ve spoleãnosti a 3)
s pfiáteli. 

Vlastními slovy

1. Vlastními slovy napi‰te, co tfii mladí muÏi fiekli v Danielovi
3:17–18. 

2. âím si mladí muÏi nebyli jisti a ãím si jisti byli? 

3. Na základû toho, co fiekli a uãinili Sidrach, Mizach a Abdenágo,
které prvky jejich svûdectví byly podle vás nejdÛleÏitûj‰í a
nejmocnûj‰í? 

4. Kdybyste mohli hovofiit se Sidrachem, Mizachem a
Abdenágem, na co byste se jich zeptali? Proã? 

Daniel 4 zaznamenává, Ïe Nabuchodonozor opût zpychl, a
BÛh mu proto dal dal‰í sen. Daniel sen opût vyloÏil. Pán
Nabuchodonozora uãil, Ïe je králem nad velkou fií‰í pouze
proto, Ïe mu to umoÏnil Král nebes. 

Mezi Danielem 4–5 uplynulo více neÏ dvacet let a v Babylonû
byl nov˘ král Balsazar. Byl rovnûÏ velmi py‰n˘ a bûhem velké
hostiny ve svém paláci se vysmíval Bohu Izraele. Ukázala
se ruka a psala na zeì. Daniel vyloÏil nápis, kter˘ fiíkal, Ïe
Babylon padne. Té noci dobyli Babylon Médové a Per‰ané. 

Daniel 4–5

Dva py‰ní králové

C

Svou víru ukazuji

Ve ‰kole

Ve spoleãnosti

S pfiáteli

B

A

Daniel 6 byl napsán,
kdyÏ bylo Danielovi
pfiibliÏnû osmdesát
let. Aãkoli byl Daniel
rádcem králÛ
Babylonu, stal se
rovnûÏ rádcem králÛ
Médoperské fií‰e,
která dobyla Babylon.
Hledejte, jak se
Daniela snaÏili zniãit
jeho nepfiátelé a jak
mu Pán pro jeho vûr-
nost i nadále Ïehnal. 

Porozumûní písmÛm
Daniel 6

Studium písem

Pfievyprávûjte pfiíbûh

Napi‰te pfiíbûh v Danielovi 6 tak, aby mu dokázaly rozumût
malé dûti. 

A tak vidíme

1. Projdûte si celou 6.
kapitolu Daniela a hle-
dejte, co uãinil král, co
dal‰í hejtmani a úfiední-
ci a co Daniel. Napi‰te,
co se na základû jejich
rozhodnutí kaÏdému
z nich stalo. 

2. Pfieãtûte si 1. Nefiho
1:20 a Almu 30:60. Na
koho a jak by se zásady
v tûchto ver‰ích daly
uplatnit v pfiíbûhu
v Danielovi 6? 

Rozhodnutí v Danielovi 6

Co udûlal král

Co udûlali ostatní hejtmani a úfiedníci

Co udûlal Daniel

B

A

Hledali pfiíãiny proti
Danielovi (v. 4) – SnaÏili se
ho pfiistihnout pfii nûãem
‰patném

Abys ustanovil nafiízení krá-
lovské, a utvrdil zápovûd

(v. 7) – SnaÏili se krále pfiimût,
aby vydal zákon

VloÏil Ïádost (v. 7, 12) –
PoÏádal o pomoc

Panování (v. 26) – Králova fií‰e

Daniel 6

Daniel v jámû lvové
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Daniel 7–12 obsahuje záznam nûkolika Danielov˘ch vidûní
o tom, co se stane jeho lidu, domu Izraele a svûtu. Jak uka-
zuje níÏe uvedená tabulka, nûkterá Danielova vidûní mûla
stejn˘ v˘znam jako NabuchodonozorÛv sen v Danielovi 2.
Pán nám nezjevil v˘znam v‰eho, co Daniel vidûl. 

Daniel 7–12

Danielovy prorocké
sny a vidûní

Historické pozadí
Aãkoli nevíme pfiesnû, kdy Ozeá‰ Ïil a kázal, jeho spisy nazna-
ãují, Ïe Ïil pfiibliÏnû mezi lety 760–720 pfi. Kr. To by znamenalo,
Ïe Ïil ve stejné dobû jako Izaiá‰, Micheá‰ a pravdûpodobnû i
Amos. Jeho poselství je v‰eobecnû adresováno Severnímu krá-
lovství, které bylo dobyto a odvedeno Assyfiany v roce 722 pfi.
Kr. Lidé Severního království se stávali stále zlovolnûj‰ími – zej-
ména ve svém uctívání modly Bála. Toto modláfiské náboÏenství
bylo tak zlovolné, Ïe jako jednu souãást „posvátn˘ch“ ceremonií
zahrnovalo nemorální jednání. Tyto praktiky velmi uráÏely Boha
a Ozeá‰ pravdûpodobnû pouÏil tak mocné a velmi pÛsobivé
symboly a v˘uku v dÛsledku tûchto praktik. 

Pfiíbûh lásky
Kniha Ozeá‰ova zaãíná
sÀatkem. I kdyÏ toto man-
Ïelství není takové, jaké
bychom si v‰ichni pfiáli,
pfiíbûh je vyprávûn˘ tak, Ïe
vidíme lásku zobrazenou
skuteãnû pozoruhodn˘m
zpÛsobem. Pfiíbûh fiíká, Ïe
manÏelem je Ozeá‰, ale
„skuteãn˘m“ manÏelem
je Pán a manÏelka jsou
dûti Izraele. ManÏelství
pfiedstavuje Pánovu
smlouvu s jeho lidem.

Pravdûpodobnû nikde jinde v písmech nenajdeme pÛsobivûj‰í
vysvûtlení Pánovy lásky k jeho dûtem a jeho oddanosti smlou-
vám, které s nimi uzavírá. Také znázorÀuje, Ïe dûti Izraele mají
zodpovûdnost dodrÏovat své smlouvy s Bohem a Ïe se musejí
vyvarovat ve‰kerého modláfiství, v dávné dobû i dnes. 

Uãení s pouÏitím symbolÛ
Ozeá‰ k v˘uce svého poselství pouÏil mnoho obrazÛ a symbolÛ.
Jako symbolÛ Pána pouÏil manÏela, otce, lva, leoparda, medvû-
dici, rosu a dé‰È. A ke znázornûní Izraele pouÏil manÏelku,
nemocného ãlovûka, vinnou révu, hrozny, olivovníky, Ïenu

Království v Danielov˘ch vidûních

Daniel 2 Daniel 7 Daniel 8 Daniel 11–12

Babylon Hlava ze zlata
Viz v. 32, 37–38. 

Lev
Viz v. 4. 

Médopersie Prsa a ramena
ze stfiíbra
Viz v. 32, 39. 

Medvûd
Viz v. 5. 

Skopec
Viz v. 3–4, 20.

Viz 11:1–2.

¤ecko-
Makedonie

Bfiicho a bedra
z mûdi
Viz v. 32, 39. 

Leopard
Viz v. 6–7. 

Kozel
Viz v. 5–8, 21–22.

Viz 11:3–20.

¤ím Nohy ze Ïeleza
Viz v. 33, 40. 

Stra‰livá ‰elma
Viz v. 7, 19. 

Mnohá 
království

Chodidla a prsty
ze Ïeleza nebo hlíny
Viz v. 33, 41–43. 

Deset rohÛ
Viz v. 7–8, 20.

Království BoÏí
v posledních
dnech

Kámen
Viz v. 34–35,
44–45. 

Adam a JeÏí‰ Kristus
Viz v. 9–14, 22–28.

Viz 12:1–3.

Moc 
antikrista

Mal˘ roh mezi
deseti rohy
Viz v. 8, 20–22.

Maliãk˘ roh ze
ãtyfi hlav
Viz v. 9–12.

Viz 11:21–45.

pfii porodu, ranní mlhu a dal‰í symboly. Samotné jméno Ozeá‰ je
symbolické. Pochází ze stejného hebrejského kofiene jako Jozue,
coÏ je hebrejské jméno pro JeÏí‰e. Ozeá‰ovo jméno je vhodné,
protoÏe jeho poselství nám mÛÏe pomoci poznat a hloubûji pro-
cítit moc usmífiení JeÏí‰e Krista. Dal‰í jména v knize, napfiíklad
jména Ozeá‰ov˘ch dûtí, mají rovnûÏ symbolick˘ v˘znam. 

Pán pouÏil Ïivot proroka Ozeá‰e k tomu, aby symbolicky
uãil mocné lekci, stejnû vyuÏil i Ïivot Jeremiá‰e a Ezechiela.
Ozeá‰ 1–3 obsahuje pfiíbûh, jehoÏ v˘znamu lépe porozumíte,
kdyÏ budete mít na pamûti, Ïe Pán pfiirovnal svÛj smluvní
vztah s Izraelem ke vztahu mezi manÏely. Pfiirovnání uve-
dené v knize Ozeá‰ovû je obzvlá‰tû vhodné, protoÏe modláfi-
ství, které Izraelité praktikovali, také zahrnovalo nemorální
skutky s nevûstkami. 

Pfii ãetbû si pfiedstavujte, Ïe jste na Ozeá‰ovû místû, a pfied-
stavujte si, co by to znamenalo dûlat to, co dûlal on. MÛÏete
si také pfiedstavovat, na co byste mysleli, kdybyste byli
Gomerou. Mûjte na pamûti, Ïe Ozeá‰ pfiedstavuje Pána a
Gomera pfiedstavuje Izrael. 

Porozumûní písmÛm
Ozeá‰ 1

Vyhledávati (v. 4) –
Spravedlivû za nûco trestat
(v tomto pfiípadû za to, Ïe
Jéhu zabíjel v Jezreel)

Ozeá‰ 1–3

ManÏelská smlouva

Kniha Ozeá‰ova
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Ozeá‰ 1:2–3 – Skuteãnû fiekl Pán Ozeá‰ovi, aby
se oÏenil s nevûstkou?
„AÈ jiÏ pfiijmeme pisatelÛv v˘klad Ozeá‰ova manÏelství nebo nûja-
k˘ jin˘, náboÏensk˘ v˘znam kapitol 1–3 je zcela jasn˘. Ozeá‰ovy
manÏelky pfiedstavují Izrael, neloajální a smilnou choÈ Jehovy,
kter˘ prohlásil, Ïe pokud Izrael neodloÏí své smilstvo a nenapraví
se, bude ãelit pfiísn˘m zákrokÛm. Pro své tûÏké hfiíchy bude zkou-
‰en a trestán, a tak se v zatûÏkávací zkou‰ce hofiké zku‰enosti
nauãí, Ïe jeho manÏel pro nûj znamená více, neÏ si zprvu myslel.“
(Sidney B. Sperry, The Voice of Israel’s Prophets [1952], 282.) 

Abychom skuteãnû porozumûli poselství knihy Ozeá‰ovy, musí-
me vzít v úvahu, jakou sílu Ozeá‰ musel mít, aby skuteãnû uãinil
to, co je popsáno v pfiíbûhu. 

Ozeá‰ 2

Ozeá‰ 3

Studium písem

VyloÏte symboly

1. JestliÏe Ozeá‰ pfiedstavuje Pána a Gomera pfiestavuje Izrael,
co je poselstvím Ozeá‰e 1?

2. Ozeá‰ 2:5 vysvûtluje, proã Gomera chodila za sv˘mi modlami.
Jak se tyto dÛvody podobají dÛvodÛm, které uvádûjí lidé pro
poru‰ování sv˘ch smluv dnes?

3. Vysvûtlete, proã je to, co Gomera fiekla v Ozeá‰ovi 2:7, dÛleÏité,
zejména kdyÏ se to vztahuje na nûkoho, kdo se dopou‰tí hfiíchÛ
dnes (viz Alma 30:60; 41:10).

4. Ozeá‰ 2:1–13 pojednává o tom, co Pán udûlá Izraeli (Gomefie)
nebo pro nûj, kvÛli tomu, co uãinil. Vypi‰te si tyto sliby a
vysvûtlete, proã jsou v˘razem jeho lásky k nûmu (viz NaS 95:1).

„Pojìte ke mnû“

1. Star‰í Spencer W. Kimball fiekl: „K tûm, ktefií ãtou písma a
rozumûjí jim, pfiichází jasnû obraz milujícího a odpou‰tûjícího
Boha. ProtoÏe je na‰ím otcem, pfiirozenû touÏí nás pozvedat,
nikoli sráÏet, pomáhat nám Ïít, nikoli na nás uvádût duchovní
smrt.“ (The Miracle of Forgiveness [1969], 344.) Vyberte si z Ozeá‰e
2:14–23 dva konkrétní pfiípady, které znázorÀují pravdu toho,
co fiekl star‰í Kimball, a vysvûtlete, co na vás na ver‰ích, které
jste vybrali, zapÛsobilo. 

2. Z Ozeá‰e 2:14 si vypi‰te nûkteré konkrétní zpÛsoby, o nichÏ
víte, Ïe nás jimi Pán pfiesvûdãuje, abychom k nûmu pfii‰li. 

3. V pfiíbûhu Gomery se zdá, Ïe ji její chyby nûjak˘m zpÛsobem
uvedly do podruãí neboli otroctví. A tak i kdyÏ se Gomera
(Izrael) chtûla vrátit k Ozeá‰ovi (Pán), nebyla toho schopna.
TotéÏ platí i pro ty, jiÏ se nacházejí v hfiíchu. Sami se nedokáÏí
uvolnit ze zajetí hfiíchu. Co podle Ozeá‰e 3:2–5 uãinil Ozeá‰
pro Gomeru a co zároveÀ symbolizuje, co Pán dûlá pro svÛj lid? 

B

A

Chomer (v. 2) – Jednotka míry Efod, terafim (v. 4) – V tomto
pfiípadû pfiedmûty spojené
s modlosluÏbou

Opletu (v. 6) – Zahradím

Mrzkost (v. 10) – Nemorální
jednání

Namluvím (v. 14) – Pozvu
tím, Ïe nabídnu nûco dobrého

Zasnoubím (v. 19–20) –
Smlouva, kterou ãlovûk uza-
vfiel, kdyÏ plánoval uzavfiít
sÀatek

4. Pfieãtûte si také 1. Korintsk˘m 6:19–20, 1. Petrovu 1:18–20 a
povûzte, jak tyto ver‰e souvisejí s tím, co udûlal Ozeá‰ pro
Gomeru. 

5. Co se podle Ozeá‰e 3:3–5 pfiedpokládalo, Ïe udûlá Gomera,
aby mohla pfiijmout to, co pro ni Ozeá‰ uãinil? 

6. Co máme podle Luká‰e 10:25–27 a Mosiá‰e 2:21–24 dûlat, aby-
chom mohli pfiijmout to, co pro nás Pán uãinil? (Viz NaS 59:8.) 

V Ozeá‰ovi 4–5 Pán vypoãítává hfiíchy dûtí Izraele. Severní
království nazval „Efraim“ podle kmene, kter˘ je vedl, a jiÏní
království nazval „Juda“ po kmeni jeho krále. 

Nûkdy si lidé myslí, Ïe mohou hfie‰it a Ïe potom staãí uãinit
nûco viditelného, napfiíklad se omluvit, pronést nûkolik
modliteb, zaplatit desátek a úãastnit se v‰ech sv˘ch církev-
ních shromáÏdûní, aby své hfiíchy napravili. I kdyÏ je toto
urãitû dÛleÏité, pokání je mnohem hlub‰í proces. Pokání
znamená zlomené srdce a zkrou‰eného ducha, kter˘ pfiiná‰í
hlubok˘ zármutek za na‰e hfiíchy (viz 3. Nefi 9:20). âiníme-li
tímto zpÛsobem upfiímné pokání a obnovujeme-li své smlouvy
s Pánem, Duch nás oãistí, pfiinese nám klid svûdomí, pomÛÏe
nám ztratit touhu hfie‰it, bude nás uãit, jak se mÛÏeme i
nadále pfiibliÏovat k Pánu, a bude nám dávat sílu dodrÏovat
smlouvy, které jsme uzavfieli. 

Zdá se, Ïe Ozeá‰ 6:1–3 je v˘razem nadûjí dûtí Izraele, Ïe
pokání lze uãinit rychle. Zbytek této krátké kapitoly uvádí
Pánovu odpovûì, v níÏ vyjadfiuje své zklamání z tohoto
jejich postoje. Ver‰ 6 vyjadfiuje Pánovu touhu po vnitfiní
spravedlivosti, stejnû jako po vnûj‰ích projevech zboÏnosti. 

Ozeá‰ 7–10

Izrael sklízí to, co zasel

Ozeá‰ 6

BÛh touÏí po
upfiímném pokání

Ozeá‰ 4–5

Hfiíchy Izraele a Judy
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Ozeá‰ 7–10 zaznamenává, Ïe Pán hovofiil k Efraimovi
(Severnímu království Izraele) o jeho hfií‰ích. Pro jejich
stav pouÏil mnoho rÛzn˘ch pfiirovnání, napfiíklad „chléb
podpopeln˘ neobrácen˘“ (7:8), „holubice hloupá“ (7:11),
„osel divok˘, kter˘ jest toliko sám svÛj“ (8:9), „hrozny na
pou‰ti“ (9:10) a „vinn˘ kmen prázdn˘“ (10:1). 

Pánov˘m hlavním poselstvím bylo, Ïe si lid Efraim (Severní
království Izraele) uãinil bohy a uctíval je, aãkoli ho nemohli
zachránit. Efraim si uvûdomil bezmocnost bohÛ a obrátil se
k pravému Bohu a oãekával, Ïe ho zachrání, ale kdyÏ pomoc
od Boha pfiicházela pomalu, Efraim fiekl, Ïe není mocn˘m
Bohem, aãkoli oni sami na sebe pfiivedli zármutek a zniãení
tím, Ïe ho opustili. Dobr˘ souhrn Pánova poselství je
v Ozeá‰ovi 10:13. 

Ozeá‰ 11 obsahuje Pánovu pfiipomínku Efraimovi (Severnímu
království), jak je milosrdnû vykoupil z Egypta za dnÛ
MojÏí‰e. Oni ho v‰ak zcela nenásledovali a nyní se nûktefií
chtûli vrátit do Egypta kvÛli ochranû pfied Assyrií, místo
aby dÛvûfiovali Pánu, kter˘ je vyvedl z Egypta s tím, Ïe je
bude chránit. I pfies tuto zradu Pán fiekl, Ïe jim bude i
nadále prokazovat milosrdenství. ¤ekl, Ïe dovolí Assyrii,
aby Efraima zajala, nebude ale zcela zniãen. 

Ozeá‰ 11

DÛkaz BoÏí lásky

Joel byl prorok Judy. Kniha Joelova je proroctví uji‰Èující lid, Ïe
s pokáním opût obdrÏí poÏehnání BoÏí. O proroku Joelovi toho
víme velmi málo. Joel 1:1 nám oznamuje jméno jeho otce, ale o
jeho osobním Ïivotû nejsou uvedeny Ïádné dal‰í informace. Je
nepravdûpodobné, Ïe Joel, kter˘ napsal tuto knihu, a Joel zmi-
Àovan˘ jinde v Bibli, jsou titíÏ lidé. ProtoÏe se Joel nezmínil o
národech Assyrie nebo Babylonu, je tûÏké fiíci, kdy Ïil a psal.
Zdá se v‰ak, Ïe dobfie znal zemi Juda, a tak pfiedpokládáme, Ïe
kázal tam. 

„Den HospodinÛv“ 
Joelovo poselství se soustfiedí kolem toho, co naz˘vá „den
HospodinÛv“ (Joel 1:15; 2:1; 2:11; 2:31; 3:14). „Den HospodinÛv“
se t˘ká dne nebo doby soudu, kdy Pán vynese odmûny a soudy.
Aãkoli ãasto hovofiíme o druhém pfiíchodu jako o dnu Pánû,
jsou i jiné dny Pánû. Napfiíklad kdyÏ byl Izrael dobyt Assyfiany,
byl to den Pánova soudu nad Izraelem. Na individuální úrovni
mÛÏe b˘t dnem Pánû den, kdy ãlovûk umírá. 

Ozeá‰ 12–14 jsou poslední kapitoly Ozeá‰ov˘ch záznamÛ.
V kapitolách 12–14 Pán nadále hovofií o Efraimov˘ch hfií‰ích
a o jejich bolestiv˘ch následcích. Pánovo závûreãné poselství
je v‰ak poselstvím nadûje a lásky k jeho hfie‰ícím dûtem (viz
Ozeá‰ 13:9–14; 14.) 

Porozumûní písmÛm
Ozeá‰ 13:9–14

Ozeá‰ 14

Studium písem

Co na vás nejvíce zapÛsobilo?

Napi‰te o v˘razech, ver‰ích nebo my‰lenkách, které na vás nej-
více zapÛsobily v Ozeá‰ovi 13:9–14; 14 ohlednû toho, jak ãinit
pokání, a co udûlá Pán, budeme-li pokání ãinit. 

A

Odplaceti volky rtÛ na‰ich
(v. 2) – Dávat svá slova, nebo-
li chválu, jako obûÈ

Rodiãka (v. 13) – Rodící Ïena

Ozeá‰ 12–14

V˘zva k návratu k Pánu

Uplatnûní v posledních dnech
Aãkoli Joelova proroctví se musela t˘kat lidí za jeho dnÛ a v jeho
dobû, Moroni Josephu Smithovi fiekl, Ïe pasáÏ v Joelovi 2:28–32
se „brzy“ naplní (viz JS–Î 1:41). V dÛsledku toho máme uvaÏovat
o tom, jak se Joelova proroctví t˘kají na‰í doby, zejména „dne
Pánû“, kter˘ nejãastûji oznaãuje druh˘ pfiíchod JeÏí‰e Krista. 

Pfiírodní katastrofy ãasto zpÛsobují, Ïe se cítíme slabí a bez-
mocní tváfií v tváfi jejich stra‰livé a nekontrolovatelné síle.

Joel 1

Uãte se z invaze kobylek
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Joel 1 obsahuje názornou lekci, kterou Joel uãil za pouÏití
pfiírodní katastrofy – náletu kobylek – aby uãil lidi, jak bez-
mocní se budou cítit, kdyÏ nebudou ãinit pokání, neÏ pfiijde
„den HospodinÛv“ a zlovolní budou souzeni. Konkrétnû
pfiirovnal invazi kobylek ke vpádu vojska, které pfiijde do
zemû a v rámci BoÏího soudu zniãí lidi, ktefií nebudou ãinit
pokání. Tyto soudy jsou také prorokovány pro poslední dny
(viz NaS 5:19; 45:31; 87). Joel navrhoval, aby se lidé shro-
máÏdili do domu Pánû v pÛstu a modlitbû za vysvobození
v jejich obtíÏné dobû, právû tak jako Pán pfiikázal Svat˘m
v posledních dnech „státi na svat˘ch místech“ (NaS 45:32). 

Lidé ãasto myslí na druh˘ pfiíchod Spasitele s obavami. Ale
Pán fiekl, Ïe „spravedliví se nemusejí báti“ (1. Nefi 22:17).
Joseph Fielding Smith dále dodal: „Pro spravedlivé to nebu-
de den hrÛzy a strachu.“ (Doctrines of Salvation, comp.
Bruce R. McConkie, 3 vols. [1954–56], 1:173.) Joel 2
zaznamenává urãitá zlovûstná proroctví, která v lidech
vyvolávají obavy. Pfii ãetbû hledejte také to, co Pán uãiní
v posledních dnech a v dobû svého druhého pfiíchodu, co
vás mÛÏe povzbudit a dodat vám nadûji. 

Porozumûní písmÛm
Joel 2

Studium písem

Odpovûzte na Joelovu otázku

Prvních deset ver‰Û Joela
2 popisuje stra‰livé zniãe-
ní, ke kterému dojde
v „den HospodinÛv“.
Ver‰ 11 pokládá otázku,
o níÏ bychom mohli pfie-
m˘‰let po ãetbû tak
ponur˘ch a stra‰liv˘ch 

Kdo mÛÏe snést PánÛv den?

A

Strni‰tû (v. 5) – Malá, krátká
stébla ponechaná po sklizni
obilí

Z‰ikovan˘ k bitvû (v. 5) –
Pfiipraven˘ a uspofiádan˘
k boji

Dûdictví (v. 17) – Dûti

Joel 2

Kdo mÛÏe pfieÏít ten den? 

proroctví. Po pfieãtení Joela 2:12–20 a Nauky a smluv 45:57
napi‰te odpovûì na otázku na konci Joela 2:11. 

Proroctví posledních dnÛ

Pfieãtûte si Joela 2:28–32 a Joseph Smith–Îivotopis 1:41. V ãem
vidíte, Ïe se toto proroctví naplnilo? 

Joel 3 se do velké míry t˘ká posledních dnÛ. Skuteãnû se
zdá, Ïe popisuje bitvu, o níÏ se písma ãasto zmiÀují jako o
Armageddonu a k níÏ dojde tûsnû pfied druh˘m pfiíchodem
Spasitele. Armageddon je bitva, ve které budou v‰echny
národy bojovat proti Pánovu lidu a ve které Pán bude bojo-
vat za svÛj lid, aby jim dopomohl k vítûzství. Tato bitva je
souãástí soudu a zniãení zlovoln˘ch pfied miléniem. 

Studium písem

Vítûzství ve válce

Nesmíme zapomínat na to, Ïe bitva Armageddon urãitû není
jedinou dobou, kdy se PánÛv lid bude úãastnit nebo se úãastnil
války. Ve skuteãnosti na‰e válka se Satanem zaãala v pfiedsmr-
telném Ïivotû (viz Zjevení 12:7–11). Satan byl v té dobû vyvrÏen,
ale stále „vede válku se svat˘mi BoÏími“ (NaS 76:29). Tato válka
má vûãné dÛsledky a my si musíme b˘t vûdomi toho, Ïe s blíÏí-
cím se ãasem druhého pfiíchodu bude Satan nejenom podnûco-
vat lidi k fyzick˘m válkám, ale bude pokraãovat i ve svém boji,
aby dûti Nebeského Otce zniãil duchovnû. A tak zatímco vyhlí-
Ïíme Armageddon jako jedno ze znamení pfiíchodu Spasitele,
nesmíme zapomínat na to, Ïe se jiÏ úãastníme velké bitvy proti
silám zla a Ïe v tomto úsilí musíme b˘t stateãní. Pfieãtûte si
Joela 3:16–21 a 1. Nefiho 14:11–14; 22:16–17 a vysvûtlete, jak Pán
slíbil, Ïe bude pomáhat svému lidu ve fyzické a duchovní válce
posledních dnÛ. 

A

Joel 3

Velká bitva

B
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Prorok pokoje a prosperity
Amos prorokoval v Severním království kolem let 760–750 pfi.
Kr., pfiibliÏnû ve stejné dobû jako prorok Ozeá‰. V této dobû
Severní království procházelo obdobím pokoje a prosperity. Této
prosperitû se v‰ak netû‰ili v‰ichni, protoÏe nûktefií velmi zbohatli
znevaÏováním zákonÛ Pánû, zatímco jiní zchudli. Kromû toho
se vût‰ina národa, vãetnû králÛ, podílela na modlosluÏbû a jen
velmi málo lidí dodrÏovalo pfiikázání. Pán vyslal Amose, aby
pfiikázal lidu ãinit pokání z tûchto hfiíchÛ. 

Pozadí
Amos byl prost˘m past˘fiem z malého mûsta, ale mûl mocné a
dÛleÏité poselství o uplatÀování zásad evangelia v na‰em Ïivotû
a o BoÏích soudech, které pfiicházejí na py‰né. Dal‰í informace
o Amosovi – viz PrÛvodce k písmÛm, heslo „Amos“. 

Amos své proroctví zaãal poselstvím o Pánovû odsouzení
nûkolika národÛ, které obklopovaly Izrael: S˘rie (identifiko-
vaná sv˘m hlavním mûstem Dama‰kem; viz Amos 1:3–5),
Palestina (identifikovaná vût‰ími mûsty Gáza, Azot, A‰kalon
a Akaron; viz Amos 1:6–8), Foinikie (a její vût‰í mûsto T˘rus
neboli T˘r; viz Amos 1:9–10), Edom (viz Amos 1:11–12),
Ammon (viz Amos 1:13–15) a Moáb (viz Amos 2:1–3).
KaÏd˘ byl odsouzen za své hfiíchy a za útoky na Izrael. 

Tato odsouzení musela upoutat pozornost dûtí Izraele a ony
by pravdûpodobnû souhlasily s Amosov˘mi v˘roky, on ale
odsoudil rovnûÏ Judu (viz Amos 2:4–5) a Izrael (viz Amos
2:6–16). Amos nechal Izraelity poznat, Ïe BoÏí spravedlivost
je stejná pro v‰echny, ktefií proti nûmu hfie‰í – nakonec budou
v‰ichni potrestáni. Zbytek knihy Amosovy je vût‰inou
poselství, které Izrael vyz˘vá, aby ãinil pokání. 

Mnoho lidí v dne‰ním svûtû si myslí, Ïe Nebesk˘ Otec jiÏ ke
sv˘m dûtem skrze proroky nehovofií. Amos 3 zaznamenává
Amosova slova o Pánu a prorocích. Hledejte jeho uãení o
prorocích, stejnû jako to, co se podle Pánov˘ch slov stane
Izraeli, kdyÏ sv˘m prorokÛm naslouchat nebude. 

Amos 3

Úloha prorokÛ

Amos 1–2

Odsouzení Izraele a
okolních národÛ

Porozumûní písmÛm
Amos 3

Amos 3:7 – Pán vÏdy povolává proroky, aby
pfiedávali jeho slovo
Amos 3:7 obsahuje pravdu, která je velmi dÛleÏitá pro posel-
ství znovuzfiízení: BÛh vÏdy pracuje skrze proroky, aby utvrdil
své slovo a své dílo mezi lidmi. Star‰í LeGrand Richards cito-
val Amose 3:7 a poté fiekl: „Pokud tomu rozumíme, nikdo zde
na zemi nemÛÏe vyhlíÏet dílo, které by nevedl prorok. Pán
nikdy neãiní dílo, které by uznával, bez proroka v jeho ãele.“
(Conference Report, Oct. 1975, 75; nebo Ensign, Nov. 1975, 50.) 

Studium písem

Mistrovství v písmu – Amos 3:7

1. V Amosovi 3:3–6 Amos poloÏil sedm otázek, na které je zfiejmá
odpovûì „ne“. Tyto otázky poloÏil proto, aby zdÛraznil ver‰
7, kter˘m si byl stejnû tak jist˘. Co fiekl Amos, Ïe se „zajisté“
stane? (Viz také 1. Nefi 22:2.) 

2. Uveìte pfiíklad „tajemství“, které Pán zjevil v na‰í dobû, a jak
poÏehnalo Ïivot tûch, ktefií mu naslouchají a jsou ho poslu‰ni. 

Jaké jsou dÛsledky? 

Pfieãtûte si Amose 3:11–15 a Nauku a smlouvy 1:11–16 a napi‰te,
co Pán fiekl, Ïe se stane tûm, ktefií odmítají naslouchat prorokÛm
a b˘t jich poslu‰ni? 

Zmûnili jste nûkdy své plány, abyste pro nûkoho udûlali nûco
pûkného jenom proto, aby odmítl vás i to, co jste mu nabídli?

Amos 4

„SnaÏil jsem se vám pomoci“ 

B

A

Nebylo Ïádné loupeÏe (v. 4)
– Neulovil nic k Ïrádlu

Osídlo (v. 5) – Past

OdÈati budou rohové oltáfie
(v. 14) – Jejich uctívání Boha se
stalo bezmocnou a prázdnou

formou. (Rohy byly symbo-
lem moci.)

DÛm zimní, dÛm letní (v. 15)
– Domy bohat˘ch, ktefií igno-
rovali Boha a jeho proroky.

Kniha Amosova
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Izrael odmítl Boha, kter˘ ho osvobodil z egyptského zajetí a
dal jim zemi zaslíbenou (viz Amos 2:9–10). Amos 4 zazna-
menává, co Pán fiekl, Ïe udûlá, aby pohnul Izraelem, aby se
k nûmu „vrátil“. Pfii ãetbû hledejte to, co fiekl. 

Porozumûní písmÛm
Amos 4

Amos 4:2 – Jak by Pán vzal svÛj lid na „háky“ a
„udice rybáfiské“?
Assyfiané byli známí tím, Ïe prostrkávali háky skrze rty, nosy
nebo tváfie sv˘ch nepfiátel a navzájem je spojovali fietûzem.
Spojení zajatci se snadnûji stfieÏili a „hnali“ do zajetí.

Studium písem

Jak by toto fungovalo?

1. V Amosovi 4:6–11 Pán vysvûtlil, co ãinil, aby pfiesvûdãil Izrael,
aby se k nûmu vrátil. Vypi‰te si, co fiekl.

2. Jak by podle vás mohly Pánovy soudy zapÛsobit na Izrael,
aby se k nûmu vrátil? (Viz Alma 32:13; Helaman 12:2–6.)

3. Pfieãtûte si Nauku a smlouvy 122:7–8 a pfiem˘‰lejte o urãit˘ch
obtíÏn˘ch dobách, které jste proÏili. Jak se mÛÏe zkou‰ka stát
poÏehnáním?

Amos 5

Hledejte Pána a Ïijte

A

Krávy Bázanské (v. 1) –
Doslova krávy z oblasti velmi
bohaté vegetace; symbolicky
bohaté Ïeny, které se starají
pouze o sebe. 

Bethel, Galgala (v. 4) – Místa
uctívání, která byla zkaÏena

Provolejte i obûti dobrovolné,
a rozhlaste (v. 5) – Poznámka o
spravedlivosti Izraele, protoÏe

mûli rádi vnûj‰í projev nábo-
Ïenství, ale nechtûli b˘t poslu‰-
ni BoÏích pfiikázání. 

âistota zubÛ, nedostatek
chleba (v. 6) – Hlad

Rez (v. 9) – Houba, která niãí
úrodu

Mor (v. 10) – Stra‰livá nemoc

Hlavnû (v. 11) – Hofiící tyã

Amos 5 líãí, jak byli Izraelité znovu povzbuzeni vyhledávat
Pána a ãinit pokání ze sv˘ch zl˘ch zpÛsobÛ. Pán pfiedev‰ím
odsoudil jejich chamtivost a modláfiství. ¤ekl, Ïe kdyÏ budou
„hledat Hospodina“, budou „Ïít“ (viz v. 3–6, 14–15), kdyÏ
ho ale hledat nebudou, budou odvedeni do zajetí. 

Studium písem

Co si myslíte? 

Pfieãtûte si Amose 5:4–6; 14–15. ProtoÏe v‰ichni musíme jednou
nûjak zemfiít, vysvûtlete, jak ti, ktefií hledají Pána, budou „Ïít“. 

Jsou dnes v Církvi lidé, ktefií si myslí, Ïe budou spaseni pouze
díky svému ãlenství v Církvi, i kdyÏ ve skuteãnosti nemilují
Pána a neslouÏí mu? Izraelité ãasto dûlali chybu tím, Ïe si
mysleli, Ïe Pán nikdy nedovolí, aby byli zniãeni – dokonce
i kdyÏ nebyli spravedliví – protoÏe jsou vyvolen˘m lidem
BoÏím (viz Deuteronomium 7:6). 

V Amosovi 6 je Pán odsoudil, protoÏe mysleli více na své
bohatství a pohodlí neÏ na spravedlnost, milosrdenství nebo
na svého Boha (viz také 2. Nefi 28:21–24). Pán fiekl, Ïe pro
tyto postoje bude Izrael odveden sv˘mi nepfiáteli do zajetí. 

Amos 7–9 pojednává o pûti vidûních, která Amos obdrÏel od
Pána. KaÏdé vidûní ukazovalo, Ïe Pán má v úmyslu naprosto
zniãit království Izraele, pokud lidé nebudou ãinit pokání.
První dvû vidûní byla o zniãení, kter˘m se Izrael vyhnul,
protoÏe ãinil pokání (viz Amos 7:1–6). Dal‰í tfii vidûní uka-
zují pfiípady, kdy Izrael pokání neãinil (viz Amos 7:7–9;
8:1–3; 9:1–4). Následkem tûchto hfiíchÛ bylo dobytí a zajetí
Severního království Izraele. BÛh v‰ak nedovolil, aby byl
Izrael zcela zniãen. V kapitole 9 jim Pán slíbil, Ïe i kdyÏ
budou rozpt˘leni mezi v‰echny národy, v posledních dnech
budou opût shromáÏdûni do sv˘ch zaslíben˘ch zemí. 

Amos 7–9

Pût Amosov˘ch vidûní

Amos 6

Bûda tûm, ktefií se nechají
ukolébat

A
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Co byste fiekli nebo jak byste se cítili, kdyby vás (samotné)
va‰i vedoucí povûfiili tím, abyste sdíleli evangelium s nejzlo-
volnûj‰ím a nejkrutûj‰ím ãlovûkem, kterého znáte. Joná‰ 1–2
líãí, jak byl Joná‰ povolán jít do Ninive, hlavního mûsta
Assyrie, a varovat Assyfiany, aby ãinili pokání. Assyfiané
byli známi svou velikou zlovolností a krutostí a jiÏ si pod-
manili S˘rii a hrozilo, Ïe dobyjí Izrael. 

Joná‰ 1–2

MÛÏete utéci pfied Pánem? 

Porozumûní písmÛm

Abdiá‰ 1:21 – „Vysvoboditelé na [hofie] Sion“ 
Novodobí proroci poukazují na Abdiá‰e 1:21 jako na proroctví o
chrámové práci posledních dnÛ vykonávané pro ty, ktefií zemfie-
li, aniÏ sly‰eli evangelium a obdrÏeli jeho obfiady. Prorok Joseph
Smith fiekl: „Jak se ale stanou spasiteli na hofie Sion? Budováním
chrámÛ, stavûním kfititelnic a tím, Ïe pÛjdou vpfied a budou pfii-
jímat v‰echny obfiady, kfity, konfirmace, om˘vání, pomazání,
vysvûcení a peãeticí moci na svou hlavu, v zastoupení v‰ech sv˘ch
pfiedkÛ, ktefií jsou mrtví, a vykoupí je, aby mohli vyjít v prvním
vzkfií‰ení a byli s nimi oslaveni na trÛny slávy; a v tom spoãívá
fietûz, kter˘ váÏe srdce otcÛ k dûtem a dûtí k otcÛm, coÏ naplÀuje
poslání Eliá‰e.“ (Teachings of the Prophet Joseph Smith, 330.) 

Abdiá‰

Vykoupení zemfiel˘ch

Studium písem

Volitelná ãinnost – Co to znamená? 

1. Amos 8:11–12 popisuje odpadlictví. Zjistûte v˘znam slova
odpadlictví a povûzte, proã jsou tyto ver‰e v Amosovi dobr˘m
popisem v‰eobecného odpadlictví na zemi. 

A

Poselství spravedlnosti
Pokusil se nûkdy nûkdo zneuÏít obtíÏné situace, v níÏ jste se
nacházeli? Abdiá‰ odsoudil zemi Idumejskou, protoÏe zneuÏila
obtíÏné situace Jeruzaléma. KdyÏ cizí mocnost zaútoãila na
Jeruzalém, Idumej‰tí pomáhali poráÏet Îidy a kradli jim jejich
majetek. Abdiá‰ prorokoval o zniãení Idumejsk˘ch pro jejich
krutost vÛãi Judovi a o koneãné spáse Izraele na hofie Sion. 

Struãné pozadí krátké knihy
Jméno Abdiá‰ zna-
mená „sluÏebník
(neboli uctívatel)
Jehovy“. Jeho kniha
byla pravdûpodobnû
napsána kolem roku
586 pfi. Kr. krátce po
zniãení Jeruzaléma
a je to nejkrat‰í ze
v‰ech knih Starého
zákona. Dal‰í infor-
mace – viz PrÛvodce
k písmÛm, heslo
„Abdiá‰“. 

Juda

Moáb

Edom

2. PouÏijte stejné symboly pro evangelium, které pouÏil Amos
v Amosovi 8:11–12, a zhotovte reklamu vyz˘vající lidi ke
zkoumání pravdy. MÛÏete jednodu‰e napsat znûní reklamy
nebo nakreslit to, co byste mohli umístit na plakát. 

Neobvykl˘ prorok a kniha
Kniha Joná‰ova je jedinou knihou ve Starém zákonû v ãásti
obsahující knihy prorokÛ, která v první fiadû zaznamenává, co
se stalo prorokovi, místo aby zaznamenávala jeho zjevení a pro-
roctví. Joná‰ s nejvût‰í pravdûpodobností Ïil v dobû, kdy byl
králem v Izraeli Jeroboám II. (okolo 793–753 pfi. Kr.). Pfii ãetbû
knihy Joná‰ovy uvaÏujte o tom, co vás uãí o BoÏí lásce. Také si
pov‰imnûte toho, Ïe JeÏí‰, aãkoli je tato kniha krátká, se bûhem
své pozemské sluÏby zmínil o dvou jejích rÛzn˘ch ãástech (viz
Matou‰ 12:39–41; Luká‰ 11:29–32). Dal‰í informace o knize
Joná‰ovû – viz PrÛvodce k písmÛm, heslo „Joná‰“. 
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Porozumûní písmÛm
Joná‰ 1

Joná‰ 2

Joná‰ 1:2–3 – Ninive a Tarsis
Ninive a Tarsis pfiedstavují dva protilehlé konce stfiedov˘chod-
ního a stfiedozemního svûta. KdyÏ Joná‰ vyrazil do Tarsisu,
pravdûpodobnû se snaÏil dostat co moÏná nejdále od Ninive.

Studium písem

Hledejte podrobnosti

1. Proã námofiníci Joná‰e vzbudili?

2. Koho napadlo, aby Joná‰e hodili do mofie?

3. Co Pán pfiipravil na záchranu Joná‰e, co ho spolklo?

Co si myslíte vy?

Napi‰te o tom, proã by nûjak˘ ãlovûk mohl chtít utéci od toho,
co po nûm chce Pán, nebo se zbavit povolání v Církvi. Co se
mÛÏeme nauãit z Joná‰ova záÏitku v Joná‰ovi 1 o snaze utéci
Pánu? (Viz MojÏí‰ 4:12–16.) 

Pfiedobraz Spasitele

Jak dlouho byl Joná‰ v útrobách ryby? Pfieãtûte si také Matou‰e
12:38–41 a napi‰te, jak se Joná‰Ûv záÏitek podobá tomu, co se
stalo Spasiteli. 

C

B

A

Zam˘‰lená pouÈ do Tarsisu

Tarsis
EVROPA

Ninive
ASIE

AFRIKA

SsouÏení (v. 3) – PotíÏe

Poru‰ení (v. 7) – Smrt

KtefiíÏ ostfiíhají marností
pouh˘ch, dobroty BoÏí se

zbavují (v. 9) – Ti, ktefií
dÛvûfiují modlám, ztrácejí
Pánovu pomoc

Volej proti nûmu (v. 2) –
Vyz˘vej lidi, aby ãinili pokání

Plavci (v. 5) – Námofiníci

Metali losy (v. 7) – ZpÛsob, o
kterém lidé vûfiili, Ïe jím

mohou rozpoznat BoÏí vÛli
(podobn˘ tahání slámky nebo
házení mincí)

Obchod (v. 8) – Práce, poslání

Ninive, hlavní mûsto Assyrie, bylo v té dobû velmi velké
mûsto. Jeho obvod mûfiil asi 96 kilometrÛ a mûlo asi 120 000
obyvatel (viz Joná‰ 4:11). Bylo známé pro svou velikou hfií‰-
nost. Joná‰ 3–4 zaznamenává, co dûlali lidé, kdyÏ jim Joná‰
fiekl, Ïe budou pro svou zlovolnost zniãeni, a jak na jejich
odezvu reagoval Joná‰. Pov‰imnûte si toho, co ãinili, a také
toho, co se ze svého poslání nauãil Joná‰. 

Porozumûní písmÛm
Joná‰ 3

Joná‰ 3:9–10 – Potfiebuje BÛh ãinit pokání?
Pov‰imnûte si Pfiekladu Josepha Smitha pro Joná‰e 3:9–10.

Joná‰ 4

Studium písem

Napi‰te prohlá‰ení

Joná‰ 3:5–8 fiíká, Ïe kdyÏ král
sly‰el Joná‰ovo poselství, vydal
k lidu prohlá‰ení. Na základû
toho, co jste se doãetli v Joná‰ovi
3, napi‰te, co by podle vás pro-
hlá‰ení mohlo fiíkat, a co víte o
lidu Ninive. 

Co si myslel? 

Popi‰te, co si asi Joná‰ myslel o tom, co BÛh uãinil v Joná‰ovi
3:10, a proã si to podle vás asi myslel. 

Co je hlavním bodem? 

Povûzte, co je podle vás poselstvím knihy Joná‰ovy (mÛÏete si
vybrat více neÏ jedno poselství). 

C

B

Prohlá‰ení lidu Ninive

A

Milostiv˘, lítostiv˘ (v. 2) –
Odpou‰tûjící skrze moc
usmífiení

Îhoucí (v. 8) – Velmi hork˘

Neznají rozdílu mezi pravicí
svou a levicí svou (v. 11) –
Nerozpoznají správné od
‰patného

Cesty tfií dnÛ (v. 3) – Pfiejití
trvalo tfii dny

Îínû (v. 5, 6, 8) – Hrubé oble-
ãení, které se nosilo na zna-
mení pokory nebo smutku

Sedûl v popele (v. 6) – Projev
pokory nebo zármutku

Joná‰ 3–4

Joná‰ v Ninive
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Mesiánské proroctví
Jméno Micheá‰ znamená „ten, kter˘ se podobá Jehovovi“. Micheá‰
pocházel z malého mûsta v jiÏním Judsku (viz Micheá‰ 1:1) a
prorokoval pfiibliÏnû mezi lety 740–697 pfi. Kr. bûhem vlády jud-
sk˘ch králÛ Jotama, Achasa a Ezechiá‰e. Micheá‰ prorokoval
pfiibliÏnû ve stejné dobû jako Izaiá‰. Jeho poselství bylo urãeno
Izraeli a Judovi a obsahovalo slova zkázy a soudu, stejnû jako
nadûje, a slibu pozdûj‰ího milosrdného znovuzfiízení Pánova lidu.
Micheá‰ je nejznámûj‰í pro své pozoruhodné proroctví o narození
Mesiá‰e (viz Micheá‰ 5:2). 

Micheá‰ 1–2 obsahuje Micheá‰ova proroctví, Ïe Pán pfiijde
v soudu na Izrael i Judu pro jejich hfiíchy. Konkrétnû zmi-
Àoval hfiíchy modlosluÏby a touhy po bohatství a potom zís-
kávání tohoto bohatství násilím a neãestností. Micheá‰ v‰ak
nenechal Izraele a Judu zcela bez nadûje. Prorokoval, Ïe po
soudech bude Izrael opût shromáÏdûn. 

Jaké lidi si BÛh vybírá za své sluÏebníky? Micheá‰ 3 líãí, co
Micheá‰ fiekl o ‰patn˘ch vlastnostech tûch, ktefií byli pova-
Ïováni za vÛdce Izraele a sluÏebníky BoÏí. Pfii ãetbû hledejte
to, co fiekl. 

Porozumûní písmÛm
Micheá‰ 3

Povûdomi soudu (v. 1) – B˘t
schopni spravedlivû soudit

Sdírají kÛÏi jejich, jedí maso
lidu mého, kÛÏi jejich s nich
svláãejí, i kosti jejich rozla-
mují, rozdûlují (v. 2, 3) –
V˘razy pouÏívané k popisu
krutosti vÛdcÛ Izraele a Judy.
VÛdcové ve skuteãnosti nejedli
lidi. PouÏívali svou pravomoc,

aby se obohatili tím, Ïe brali
lidem potravu, obleãení a
majetek. 

Blud (v. 5) – Hfiích

Hryzouce zuby sv˘mi,…
válku vyzdvihují (v. 5) –
Fale‰ní proroci budou fiíkat
„pokoj“ tûm, ktefií je sytí, ale
ty, ktefií tak ãinit nebudou,
budou potírat. 

Micheá‰ 3

Zlovolní vÛdci pokáráni

Micheá‰ 1–2

Izrael i Juda padnou

Studium písem

ObraÈte to

1. Vypi‰te si, co Micheá‰ 3 fiíká, Ïe vÛdci lidu dûlají zlého. 

2. Napi‰te o církevním vedoucím nebo o církevní vedoucí, které
znáte, nebo pouÏijte nûjak˘ pfiíklad z písem, a popi‰te jejich
vlastnosti pfii následování Pána a vedení ostatních. 

Micheá‰ 4 se fiídí vzorem Micheá‰ov˘ch proroctví a po
„‰patn˘ch zprávách“ v Micheá‰ovi 3 následují urãité „dobré
zprávy“. První tfii ver‰e se velice podobají Izaiá‰ovu proroc-
tví o hofie Pánû na vrcholcích hor (viz Izaiá‰ 2:1–4). Vût‰ina
zbytku kapitoly 4 je o tom, ãím se Sion mÛÏe stát, kdyÏ
budeme vyhledávat Pána a jeho Sion. 

Micheá‰ 5 zaznamenává, Ïe Micheá‰ pfiedpovûdûl první pfií-
chod Spasitele a Ïe v posledních dnech budou dûti Izraele
osvobozeny od sv˘ch nepfiátel a stanou se spravedliv˘mi. 

Studium písem

Jak se to naplnilo? 

Proroctví v Micheá‰ovi 5:2 bylo proneseno kolem roku 700 pfi. Kr.
Pfieãtûte si Matou‰e 2:1–6 a Luká‰e 2:1–7. Kdo naplnil Micheá‰ovo
proroctví? Doplnûné jméno Efrata v Micheá‰ovi 5:2 bylo

A

Micheá‰ 5

Pfiíchod Mesiá‰e

Micheá‰ 4

Pán bude panovat v Sionu

A

Pfiedpovídání, hádají (v. 6,
11) – Pfiedvídají budoucnost
za pouÏití prostfiedkÛ, které
neustanovil BÛh 

Zajde slunce prorokÛm,
budou se hanbiti vidoucí a
stydûti vû‰tci (v. 6–7) –
V˘razy znamenající, Ïe fale‰-
ní proroci budou umlãeni

V o‰klivosti mají soud, a coÏ-
koli jest pravého, pfievracejí
(v. 9) – Nenávidí poctivost a
pfiekrucují to, co je správné

Pfiední (v. 11) – VÛdcové

Hora domu toho v vysoké lesy
(v. 12) – Chrám se stane jako
pahorek zarostl˘ stromy a kefii. 

Kniha Micheá‰ova
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pravdûpodobnû pouÏito proto, aby oznaãilo Betlém v Judeji
oproti Betlému v Zabulonu. 

Micheá‰ 6 zaznamenává, Ïe Pán odsoudil Izrael pro jeho
nepoctivost a chamtivost, pro jeho násilí a modláfiství.

Micheá‰ 6–7

Hfiíchy Izraele a Pánovo
milosrdenství

Poselství útûchy
Nahum znamená v hebrej‰tinû „útûcha“. ProtoÏe Nahumova
krátká kniha je proroctvím o BoÏích soudech na Ninive, hlavní
mûsto Assyrie, jeho poselství muselo poskytovat útûchu
IzraelitÛm, ktefií trpûli pod rukama AssyfianÛ. 

Micheá‰ 7 vyhla‰uje PánÛv slib, Ïe v posledních dnech, aÏ
bude Izrael ãinit pokání a obrátí se k Pánu, bude s nimi mít
milosrdenství. 

Studium písem

Co je poÏadováno? 

1. Co je podle Micheá‰e 6:7–8 poÏadováno, abychom byli „dob-
r˘mi“ v oãích Pánû? 

2. Micheá‰ 6:7–8 je napsán pro lidi pfied mnoha lety. Pfiepi‰te
ver‰ 7 za pouÏití pfiíkladÛ, které by mohli uvést lidé dnes a
které nejsou „dobré“, pokud nejsou doprovázeny kfiesÈansk˘-
mi vlastnostmi vypsan˘mi ve ver‰i 8. 

A

Objasnûní
O Nahumovi, stejnû jako o nûkter˘ch prorocích ve Starém zákonû,
toho víme málo. Obsah jeho knihy nás vede k domnûnce, Ïe svá
proroctví napsal v letech 663–612 pfi. Kr., coÏ bylo bûhem doby,
kdy byla Assyrie nejmocnûj‰ím národem stfiedov˘chodního svûta.

Nahumova proroctví o zniãení Assyrie se také t˘kají svûta tûsnû
pfied druh˘m pfiíchodem a bûhem nûho. 

Prorokovy otázky a BoÏí odpovûdi
Abakuk zfiejmû Ïil v dobû, kdy se Juda stával neustále zlovolnûj-
‰ím nehledû na úsilí prorokÛ zmûnit duchovní stav národa.
Krátká Abakukova kniha obsahuje dvû otázky, které poloÏil
Pánu, Pánovy odpovûdi, a modlitbu, kterou pronesl, aby uznal a
ocenil Pánovu dokonalou moudrost ve zpÛsobu, kter˘m jedná se
sv˘mi dûtmi. Dal‰í informace o proroku Abakukovi a jeho spi-
sech ve Starém zákonû – viz PrÛvodce k písmÛm, heslo „Abakuk“. 

Abakuk 1–2

Otázky a odpovûdi

„AÏ dokud,…
kfiiãeti budu,

a nevysly‰í‰?“

Abakuk 1:2–4 zaznamenává, Ïe se Abakuk tázal Pána na
zlovolnost ÎidÛ a na to, proã takovou zlovolnost mezi
sv˘m lidem dovolil. Pán mu odpovûdûl v Abakukovi
1:5–11 a vysvûtlil, Ïe Îidy pro jejich zlovolnost brzy
porazí BabyloÀané. V Abakukovi 1:12–17 se Abakuk
tázal Pána, proã pouÏije BabyloÀany – lidi zlovolnûj‰í
neÏ Îidé – aby zniãil lid své smlouvy, kter˘ se stal zlo-
voln˘m. V Abakukovi 2:2–20 Pán odpovídá, Ïe Babylon
bude také zniãen za svou zlovolnost – i kdyÏ se bude po
nûjakou dobu zdát, Ïe se mu dafií. 

Abakuk 3 obsahuje modlitbu napsanou v hebrejské poezii,
ve které Abakuk vydal svûdectví o BoÏí moci a dobrotû a o
svém osobním závazku následovat Pána dokonce i v dobách,
které byly pro jeho lid obtíÏné. 

Abakuk 3

Abakukova modlitba

Kniha Nahumova

Kniha Abakukova
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Studium písem

Vlastními slovy

Pfieãtûte si Abakuka 3:17–18, kde
Abakuk vyjádfiil závazek následovat
Pána i v obtíÏn˘ch dobách. Napi‰te své
vlastní struãné prohlá‰ení, které vyjad-
fiuje vá‰ závazek následovat Pána. 

MÛj závazek
následovat Pána

A

Sofoniá‰ prorokoval, Ïe den Pánû pfiijde s velkou mocí na zlo-
volné, ale poskytne nadûjnou a úÏasnou budoucnost tûm, ktefií
hledají Pána a Ïijí spravedlivû. 

Královsk˘ prorok
První ver‰ Sofoniá‰e ho identifikuje jako potomka krále Ezechiá‰e,
spravedlivého krále Judy, kter˘ Ïil pfiibliÏnû sto let pfied napsáním
této knihy. Sofoniá‰ prorokoval za dnÛ krále Joziá‰e, dal‰ího
spravedlivého krále v Judû, coÏ znamená, Ïe Ïil pfiibliÏnû ve stejné
dobû jako Abakuk, Micheá‰ a mlad˘ Jeremiá‰. 

Pfiipravte se ke studiu Sofoniá‰e
Kniha Sofoniá‰ova obsahuje dvû hlavní my‰lenky: 

1. Den Pánû. Pán pfiijde v soudu na lidi dopou‰tûjící se hfiíchu
a pokrytectví. Tato pravda se t˘ká národa Judy
v Sofoniá‰ovû dobû, stejnû jako zlovoln˘ch za v‰ech dob,
zejména tûch, ktefií budou Ïít v dobû druhého pfiíchodu. 

2. Znovuzfiízení a oãi‰tûní. BÛh k sobû pfiitáhne a oãistí lidi,
ktefií se pokofiují uprostfied jeho soudÛ. 

Sofoniá‰ 1 zaznamenává Sofoniá‰ovo proroctví o tom, co se
stane lidu Judy pro jeho hfiíchy, mezi které patfiilo, Ïe uctívali
modly, vzájemnû si ãinili zlo a povaÏovali se za spravedlivé,
aãkoli jednali zlovolnû. 

Sofoniá‰ 2 líãí, Ïe Sofoniá‰ prorokoval, Ïe BabyloÀané nezniãí
pouze Îidy, ale také v‰echny zlovolné obklopující Judu,
vãetnû Filistinsk˘ch (viz v. 4–7), Moábsk˘ch a Ammonitsk˘ch
(viz v. 8–11), MoufienínÛ (Etiopané) (viz v. 12) a AssyfianÛ
(viz v. 13–15). 

Sofoniá‰ 1–2

Soudn˘ den

âlovûk, kter˘ zhfie‰il, mÛÏe b˘t pokou‰en vzdát se a myslet
si, Ïe není Ïádné cesty, která by ho nûkdy mohla „pfiivést
zpût“. KvÛli tûmto pocitÛm beznadûje je dÛleÏité nejenom
hovofiit jasnû o tom, co hfií‰ník udûlal ‰patnû, ale také je dÛl-
eÏité vyslovit slova nadûje, aby byl hfií‰ník povzbuzen
k pokání a aby mohl vidût lep‰í budoucnost. Sofoniá‰ 3
obsahuje Pánova povzbudivá slova pro lid Judy. 

Porozumûní písmÛm
Sofoniá‰ 3

Studium písem

Povûzte, co na vás zapÛsobilo

Sofoniá‰ 3:8–20 popisuje poslední dny a úÏasn˘ zpÛsob, kter˘m
Pán k sobû pfiivede zpût svÛj lid smlouvy poté, co byl pro své
hfiíchy rozpt˘len a zajat. Pfii ãetbû tûchto ver‰Û pfiem˘‰lejte o tom,
jak by se daly dnes uplatnit na lidi, ktefií potfiebují pfiijít zpût
k Pánu nebo ktefií si dûlají starosti a mají obavy z posledních dnÛ.
Zapi‰te alespoÀ dvû pravdy, které Pán vyslovil v této kapitole a
které na vás nejvíce zapÛsobily. Vysvûtlete proã. 

A

Utiskující (v. 1) – VyuÏívající
nespravedlivé v˘hody nebo
zpÛsobující nûkomu tíseÀ

Kvapní (v. 4) – Lehkomyslní
v pfiem˘‰lení o sv˘ch povin-
nostech nebo jejich vykonávání

Ne‰lechetní (v. 4) –
NedodrÏující sliby dané
druh˘m

Po‰kvrÀují vûci svaté (v. 4) –
ZneãisÈují chrám

Natahují (v. 4) – Poru‰ují

Poru‰ují v‰ecky snaÏnosti své
(v. 7) – Hfie‰í ve v‰em, co dûlají

Povstanu k loupeÏi (v. 8) –
Potrestám nebo zniãím
nepfiátele

Jedním ramenem (v. 9) –
V jednotû

Kofiíce se (v. 10) – Uctívajíce

Ostatkové (v. 13) – Ti, jiÏ zbyli

Soudy (v. 15) – Tresty

Pohanûní (v. 18) – Hanba

Sofoniá‰ 3

Povzbuzující slova

Kniha Sofoniá‰ova
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Povzbuzení ke stavbû chrámu
V roce 538 pfi. Kr. persk˘ král C˘rus (je o nûm zmínka i v knize
Ezdrá‰ovû) vydal dekret, Ïe se Îidé mohou vrátit do Jeruzaléma
a znovu si postavit chrám, kter˘ BabyloÀané zniãili. Îidé byli
nejprve touto pfiíleÏitostí nad‰eni, ale obtíÏe a náklady tohoto
úkolu, protivenství jejich nepfiátel a nedostatek podpory od králÛ,
ktefií následovali po C˘rovi, je odradily. ·estnáct let se na chrámu
nedûlala témûfi Ïádná práce. Aggeus prorokoval v roce 520 pfi. Kr.
a uãil lid, aby chrám uãinil svou prioritou a povzbuzoval ho,
aby nehledû na tyto problémy pokraãoval v obnovû chrámu. 

Pfiipravte se ke studiu Aggea
Aggeus uvedl pfiesné datum pro kaÏdou ãást své krátké knihy.
Mûsíce se ve Starém zákonû jmenovaly jinak, ale kvÛli na‰emu
pochopení byly nazvány souãasn˘mi jmény. 

Aggeus 1:1–15 29. srpna 520 pfi. Kr. 

Aggeus 2:1–9 17. fiíjna 520 pfi. Kr. 

Aggeus 2:20–23 18. prosince 520 pfi. Kr. 

Pfiíbûh o návratu ÎidÛ do Jeruzaléma a budování chrámu se
nachází v knize Ezdrá‰ovû a Nehemiá‰ovû. Dal‰í informace o
knize Aggeovû – viz PrÛvodce k písmÛm, heslo „Aggeus“. 

Star‰í Claudio R. M. Costa vyprávûl tento pfiíbûh o muÏi
z Brazílie, kterého znal:

„Poté, co byl se svou rodinou pokfitûn, se nemohl doãkat, aÏ
dokonãí rok ãlenství v Církvi, aby mohl vzít manÏelku a dûti
do chrámu. Chrám São Paulo v Brazílii je od Amazonie velice
daleko. Cesta do chrámu si obvykle vyÏaduje ãtyfii dny cesty
lodí a ãtyfii dny autobusem – asi celot˘denní cestování.
Tento muÏ byl truhláfi. Jak by mohl u‰etfiit dostatek penûz
pro sebe, svou manÏelku a dûti? I kdyÏ po mnoho mûsícÛ
usilovnû pracoval, vydûlal velmi málo penûz. 

Aggeus 1

Dokonãete chrám

KdyÏ pfii‰el ãas, aby jeli do chrámu, prodal v‰echen nábytek
a pfiístroje, dokonce i svou elektrickou pilu a jedin˘ dopravní
prostfiedek, motocykl – v‰e, co mûl – a se svou manÏelkou a
dûtmi jel do chrámu. Dostat se do São Paula si vyÏádalo osm
dnÛ. Poté, co v chrámu proÏili ãtyfii skvûlé dny konáním díla
Pánû, musela tato rodina cestovat dal‰ích sedm dnÛ, aby se
vrátila domÛ. Vraceli se ale ‰Èastní a cítili, Ïe jejich obtíÏe a
zápasy byly niãím ve srovnání s velk˘m ‰tûstím a poÏehná-
ními, která dostali v domû Pánû.“ (Conference Report, Oct.
1994, 34; nebo Ensign, Nov. 1994, 27.) 

Pfiíbûh o této brazilské rodinû pfiedstavuje ducha Aggeova
poselství v kapitole 1. Pfii ãetbû hledejte, co Aggeus fiíká o
v˘znamu chrámu a co z toho, co lidé dûlají, ukazuje, Ïe si
chrámu necení tak, jak by mûli. 

Porozumûní písmÛm
Aggeus 1

Studium písem

DÛleÏitost chrámu 

1. Jaké byly podle Aggeov˘ch slov dÛsledky odkládání stavby
chrámu? (Viz Aggeus 1:6, 9–11.) UvaÏujte o vlivu chrámov˘ch
smluv, obfiadÛ a poÏehnání na kaÏdou ãást svého Ïivota. Co
podle vás znamená shromaÏìovat svou mzdu „do pytlíka
dûravého“? 

2. Co fiíká Aggeus 1:4–6 o dÛleÏitosti chrámu v Ïivotû lidí? 

Odpovûì lidu

1. Co uãinili lidé díky Aggeovu poselství? (Viz Aggeus 1:12–15.) 

2. Podobnû jako Aggeus i president Howard W. Hunter fiekl
ãlenÛm Církve, „aby vzhlíÏeli k chrámu Pánû jako velkému
symbolu svého ãlenství“ (Conference Report, Oct. 1994, 8;
nebo Ensign, Nov. 1994, 8). Vysvûtlete, jak ãiníte chrám sym-
bolem svého ãlenství a jak chrám ovlivÀuje vá‰ dne‰ní zpÛsob
Ïivota. 

Aggeus 2 byl napsán, kdyÏ lidé jiÏ zaãali s obnovou chrámu.
Mezi tûmi, kdo chrám stavûli, byli i Îidé, ktefií vidûli dfiívûj‰í
chrám a vûdûli, jak byl krásn˘ a velkolep˘. Chrám, kter˘

Aggeus 2

Pokraãujte ve stavbû! 

B

A

Pust˘ (v. 4, 9) – Nepostaven˘,
stále zbofien˘

Ostatky (v. 14) – Malé mnoÏ-
ství zb˘vající z vût‰í skupiny

Kniha Aggeova
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stavûli znovu, nebyl ani zdaleka tak velk˘ nebo krásn˘, jako
byl ten zbofien˘. Tato skuteãnost vyvolávala u mnoh˘ch
ÎidÛ skleslost. Aggeus je povzbuzoval dvûma hlavními
my‰lenkami. Zaprvé jim fiekl, aby pokraãovali ve stavbû, a
slíbil jim, Ïe v posledních dnech Pán postaví chrám vût‰í a

Vidûl za svou dobu
Zachariá‰ pocházel z knûÏské rodiny z kmene Léví. Narodil se
v Babylonu a do Jeruzaléma se vrátil kolem roku 538 pfi. Kr.
s Îidy, kter˘m bylo dovoleno vrátit se z babylonského zajetí.
Okolo roku 520 pfi. Kr. byl povolán prorokem (viz Zachariá‰
1:1), coÏ znamená, Ïe Ïil pfiibliÏnû ve stejné dobû jako prorok
Aggeus a knûz Ezdrá‰. Podobnû jako Aggeus povzbuzoval i
Zachariá‰ lid, aby pokraãoval ve stavbû chrámu. Vyz˘val je ale
také k tomu, aby znovu vybudovali svÛj osobní duchovní Ïivot.
Zachariá‰ mûl také mnohá vidûní. Jeho vidûní jsou mesiánská
(vyprávûjící o Spasitelovû druhém pfiíchodu) i apokalyptická
(vyprávûjí o posledních dnech). Zachariá‰ova proroctví o JeÏí‰i
Kristu v kapitolách 9–14 jsou citována ve ãtyfiech evangeliích
Nového zákona ãastûji neÏ proroctví kteréhokoli jiného proroka
Starého zákona. 

Zachariá‰ 1–6 zaznamenává osm vidûní, která Pán dal
Zachariá‰ovi o domû Izraele:

• Vidûní o koních (viz Zachariá‰ 1:7–17), které uãí o milo-
srdném zpÛsobu, kter˘m Pán bude jednat s Jeruzalémem.

• Vidûní o ãtyfiech rozích a ãtyfiech kováfiích (viz Zachariá‰
1:18–21), které je o mocnostech (rozích), které rozpt˘lily
Judu, a o tom, co se tûmto mocnostem stane.

• Vidûní o muÏi se ‰ÀÛrou míry (o mûfiiãi; viz Zachariá‰ 2),
které svûdãí o Pánovû ochranné moci nad jeho lidem.

• Vidûní o nejvy‰‰ím knûzi (viz Zachariá‰ 3), které symbo-
lizuje, jak mÛÏe Juda pfiemoci Satana a b˘t oãi‰tûn skrze
moc JeÏí‰e Krista („V˘stfielek“ ve v. 8).

• Vidûní o svícnu a olivách (viz Zachariá‰ 4), které symbo-
lizuje, jak Pán dá moc svému lidu sv˘m Svat˘m Duchem.

• Vidûní o letící knize (viz Zachariá‰ 5:1–4), které uãilo,
Ïe ti, ktefií jsou neãestní v zemi, byli odsouzeni.

• Vidûní o Ïenû v efi (ko‰i) (viz Zachariá‰ 5:5–11), které
svûdãí o tom, Ïe zlovolnost bude z lidu odstranûna. 

Zachariá‰ 1–6

Osm Zachariá‰ov˘ch vidûní

velkolepûj‰í, neÏ byl ten, kter˘ postavil ·alomoun a na kter˘
oni vzpomínali. Zadruhé Aggeus lidem pfiipomnûl, Ïe od
chvíle, kdy zaãali znovu stavût chrám, se jim zaãalo dafiit. A
tak aãkoli chrám nebyl tak velkolep˘ jako chrám ·alomounÛv,
pfiesto pfiiná‰el od Pána stejná poÏehnání. 

• Vidûní o ãtyfiech vozech (viz Zachariá‰ 6:1–8), které
symbolizuje ‰ífiení Pánovy moci po celé zemi.

Zachariá‰ 6 konãí vysvûcením muÏe jménem Jozue vysok˘m
knûzem, coÏ je symbol Spasitele, kter˘ slouÏí svému lidu.

Zachariá‰ 7 zaznamenává, Ïe Pán odsoudil lid Jeruzaléma
v Zachariá‰ovû dobû za pfiedstírání spravedlivosti pÛstem a
konáním dal‰ích vnûj‰ích obfiadÛ, aniÏ by byli laskaví, ãest-
ní nebo dobroãinní vÛãi druh˘m. Zachariá‰ 8 obsahuje
Zachariá‰ovo proroctví o budoucnosti Jeruzaléma. ¤ekl, Ïe
aÏ budou lidé ãinit pokání a shromáÏdí se ve spravedlivosti
v tomto svatém mûstû, Pán bude s nimi a bude jim Ïehnat
více neÏ v minulosti. 

Prorok Jákob v Knize Mormonovû fiekl, Ïe v‰ichni dávní
proroci svûdãili o JeÏí‰i Kristu (viz Jákob 7:11). Nûkterá
z tûchto proroctví mohou v Bibli chybût (viz 1. Nefi 13:24–28),
ale zde v Zachariá‰ovi nacházíme nûkterá, která byla pro
nás zachována. 

Studium písem

Naplnûné proroctví

Porovnejte Zachariá‰e 9:9 s Matou‰em 21:1–11 a napi‰te, jak
bylo proroctví v Zachariá‰ovi naplnûno.

A

Zachariá‰ 9

Pfiicházející král

Zachariá‰ 7–8

Souãasn˘ a budoucí Jeruzalém

Kniha Zachariá‰ova
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Lid Izraele a Judy byl rozpt˘len pro svou neposlu‰nost
Pánov˘ch pfiikázání. Zachariá‰ 10 nám fiíká, co Pán slíbil, Ïe
pro nû udûlá v posledních dnech. Pfii ãetbû hledejte tyto sliby.

Porozumûní písmÛm
Zachariá‰ 10

Studium písem

ShromaÏìování Izraele

ShromaÏìování Izraele je duchovní i fyzické. Lidé jsou shro-
máÏdûni nejprve duchovnû, kdyÏ jsou obráceni k evangeliu a
svûtskost nechávají za sebou. Svatí budou shromaÏìováni také
fyzicky do jim zaslíben˘ch zemí, aÏ jim proroci fieknou, Ïe tak mají
uãinit (viz Alma 5:57; NaS 133:12–15). Pfieãtûte si Zachariá‰e
10:6–12; NaS 29:7–11; 101:63–68; 115:5–6 a zapi‰te si, co jste se
dozvûdûli o shromaÏìování Izraele a proã je tak dÛleÏité.

Zachariá‰ 11–13 zaznamenává proroctví o budoucnosti ÎidÛ.
V kapitole 11 Zachariá‰ pfiedpovûdûl, co se stane ÎidÛm
pro jejich zlovolnost v dobû JeÏí‰e Krista. Zachariá‰ 12–13

Zachariá‰ 11–13

Îidé a jejich Spasitel

A

Obrazové, vû‰Èci, marností
potû‰ují (v. 2) – Fale‰ní boho-
vé a fale‰ní proroci nemohou
poÏehnat lidem nebo je uãinit
‰Èastn˘mi

Uãiní je jako konû ozdobné-
ho k boji (v. 3) – Uãiní je jako
konû vedeného vÛdcem
(obvykle nejlep‰í kÛÀ)

Úhel, hfieb, luãi‰tû váleãné
(v. 4) – Odkazy na Spasitele.
Toto proroctví naznaãuje, Ïe
nejdÛleÏitûj‰í ãlovûk v Izraeli
vyjde z kmene Juda. (Na okraj

sv˘ch písem vedle tohoto
ver‰e si mÛÏete napsat „JeÏí‰
Kristus vyjde z kmene Juda“.)

Zahanbí (v. 5) – Porazí

·eptati jim (v. 8) – Volati na nû

Rozseji (v. 9) – Rozpt˘lím

Pro tûsnost pfiejde pfies mofie
(v. 11) – Efraim se vrátí
s mnoha obtíÏemi

Prorazí na mofii vlnobití, i
vyschnou v‰ecky hlubiny fieky
(v. 11) – V˘razy naznaãující, Ïe
BÛh uãiní shromaÏìování pro
svÛj lid snadnûj‰ím

Zachariá‰ 10

Sliby posledních dnÛ

obsahuje proroctví o druhém pfiíchodu JeÏí‰e Krista a o tom,
co uãiní pro Îidy v posledních dnech.

Studium písem

Jak se naplnila?

1. Pfieãtûte si Zachariá‰e 11:12–13 a Matou‰e 26:14–16; 27:1–10
a povûzte, jak se Zachariá‰ovo proroctví naplnilo. 

2. Pfieãtûte si Zachariá‰e 12:10; 13:6 a Nauku a smlouvy 45:47–53.
Kdy a jak bude Zachariá‰ovo proroctví naplnûno?

KdyÏ pfiem˘‰líte o druhém pfiíchodu Spasitele, jste nad‰ení,
vystra‰ení nebo od obojího trochu? Zachariá‰ 14 popisuje
nûkteré události, ke kter˘m dojde v dobû druhého pfiíchodu.
Pfii ãetbû hledejte ver‰e, které by ãlovûku mohly pomoci, aby
se tolik neznepokojoval druh˘m pfiíchodem JeÏí‰e Krista, ale
zároveÀ aby mûl na pamûti, Ïe „jste-li pfiipraveni, nebudete
se báti“(NaS 38:30). 

Porozumûní písmÛm
Zachariá‰ 14

Zachariá‰ 14:6–7 – V ãas veãera bude svûtlo
Porovnejte Zachariá‰e 14:6–7 se 3. Nefim 1:8, 15–17.

Studium písem

Události pfied druh˘m pfiíchodem

1. Jak˘ velk˘ zázrak podle Zachariá‰e 14:1–7 vykoná Pán pro
Îidy pfii druhém pfiíchodu? (Viz také NaS 45:47–53.)

2. Jak se podle Zachariá‰e 14:20–21 zmûní situace na zemi, aÏ
pfiijde Pán?

A

Kofiisti (v. 1) – Bohatství

Zloupeni (v. 2) – Vyloupeni

Zhanobeny (v. 2) – Znásilnûny

Ostatek lidu (v. 2) – Zbytek
lidí

Vody Ïivé (v. 8) – MÛÏe
doslovnû znamenat pitnou
vodu, symbolicky mÛÏe
znamenat poznání z nebe

Mofie v˘chodní, mofie
nejdal‰í (v. 8) – Mrtvé mofie
a Stfiedozemní mofie

Vyv˘‰en jsa, státi bude na
místû svém (v. 10) – Jeruzalém
bude vyzdviÏen, ale nepohne
se ze svého místa

Znepokojení (v. 13) – Zmatek
nebo panika

Slavnost stánkÛ (v. 16, 18–19)
– Svátek k pfiipomenutí toho,
jak Pán poÏehnal dûti Izraele
v zemi Kanán poté, co je tam
dovedl

Zachariá‰ 14

Druh˘ pfiíchod JeÏí‰e Krista

A
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3. Jaké události související se Zachariá‰ov˘m proroctvím o
druhém pfiíchodu vám pomáhají pfiedvídat, kdy opût pfiijde
Spasitel? Pfieãtûte si také Izaiá‰e 11:4–9 a Nauku a smlouvy
29:7–13; 133:17–35, jsou tam uvedeny dal‰í podrobnosti o
událostech prorokovan˘ch v Zachariá‰ovi.

Kniha Malachiá‰ova je kniha Starého zákona, která byla napsá-
na historicky jako poslední. Malachiá‰ (jehoÏ jméno v hebrej‰ti-
nû znamená „mÛj posel“) napsal pravdûpodobnû tato poselství
okolo roku 430 pfi. Kr., témûfi sto let poté, co se Îidé zaãali vracet
z Babylonu do zemû Izrael. Îidé ve Starém zákonû nemûli po
Malachiá‰ovi Ïádné proroky, o nichÏ bychom vûdûli, ale potomci
otce Lehiho na západní polokouli (Nefité) mûli, jak je zazname-
náno v Knize Mormonovû, mnoho prorokÛ aÏ do narození
JeÏí‰e Krista. 

Poselství posledního známého proroka
Starého zákona
NeÏ Malachiá‰ zaãal prorokovat, mnozí Îidé doufali, Ïe BÛh
nápadnûji ukáÏe svou moc tím, Ïe je osvobodí od perské nadvlády
a dovolí jim znovu získat království. Sto let poté, co se vrátili do
své vlasti, byli Îidé stále pod perskou nadvládou. Mnozí Îidé
ztratili nad‰ení a moc se nesnaÏili, aby Ïili náboÏensk˘m Ïivotem,
protoÏe mûli dojem, Ïe na nû BÛh zapomnûl nebo Ïe je opustil,
takÏe na jejich spravedlivosti nezáleÏí. Malachiá‰ovo poselství
se vûnovalo této situaci. Zásady, kter˘m Malachiá‰ uãil, lze v‰ak
vztáhnout k témûfi kaÏdému historickému období, protoÏe lidé za
v‰ech dob jsou pokou‰eni b˘t „vlaÏn˘mi“ ve svém náboÏenství. 

Malachiá‰ovo poselství
Malachiá‰ hovofiil za Pána a odpovídal na otázky, které si lidé
kladli v jeho dobû. Zamûfiil se na tyto problémy, hfiíchy a potíÏe: 

• Jak lidé pohrdají jménem BoÏím a po‰piÀují ho? (Viz
Malachiá‰ 1:6.) 

• Proã Pán nepfiijímá obûti a modlitby lidí? (Viz Malachiá‰
2:13–14.) 

• Jak lidé unavují Pána? (Viz Malachiá‰ 2:17.) 

• Jak se mají lidé navrátit k Pánu? (Viz Malachiá‰ 3:7.) 

• Jak ãlovûk olupuje Boha? (Viz Malachiá‰ 3:8.) 

• Jak lidé mluvili proti Pánu? (Viz Malachiá‰ 3:14–15.) 

Malachiá‰ je jedním z nejãastûji citovan˘ch prorokÛ Starého
zákona. Pisatelé Nového zákona citovali Malachiá‰ovy záznamy,
vzkfií‰en˘ Spasitel citoval urãitá Malachiá‰ova uãení NefitÛm,
aby je mûli ve sv˘ch záznamech, a andûl Moroni citoval ãást
Malachiá‰e mladému proroku Josephu Smithovi a fiekl mu, Ïe
Malachiá‰ova proroctví se naplní v posledních dnech. 

Dal‰í informace o Malachiá‰ovi – viz PrÛvodce k písmÛm, heslo
„Malachiá‰“. 

4. Pfieãtûte si Nauku a smlouvy 106:4–5 a urãete, co mÛÏete
dûlat, abyste byli pfiipraveni na druh˘ pfiíchod, kdyby k nûmu
do‰lo bûhem va‰eho Ïivota, aby to pro vás byl slavn˘ den a
ne den stra‰liv˘.

JeÏí‰ bûhem své sluÏby ve smrtelnosti odsuzoval vÛdce ÎidÛ,
protoÏe se snaÏili vypadat pfiehnanû spravedlivû, aãkoli ve
skuteãnosti Ïili nespravedlivû. Kniha Malachiá‰ova nám
pomáhá pochopit, Ïe tento problém existoval jiÏ nejménû o
ãtyfii sta let dfiíve. Malachiá‰ 1 zaznamenává, Ïe Ïidov‰tí
vÛdci byli poslu‰ni Pánova pfiikázání pfiiná‰et obûti, ale místo
toho, aby pfiiná‰eli nejlep‰í kusy sv˘ch stád, pfiiná‰eli pora-
nûná nebo nemocná zvífiata (viz Malachiá‰ 1:7–8, 12–14).
Toto pokrytectví projevovalo jejich nedostateãnou úctu k Pánu
a to, za jak málo dÛleÏité pokládali náboÏenství ve svém Ïivotû.

Malachiá‰ 2 popisuje PánÛv pfiíkaz potomkÛm Arona, ktefií
byli knûÏími pro lid v chrámu. Pán fiekl, Ïe nedávají lidem
spravedliv˘ pfiíklad a ani jim nepomáhají kráãet po spravedli-
v˘ch stezkách. Místo toho knûÏí poru‰ovali smlouvy knûÏství,
které Pán pfiirovnal ke smlouvám mezi manÏelem a manÏel-
kou. Pán fiekl, Ïe za svou neposlu‰nost budou potrestáni. 

Malachiá‰ 3–4

PánÛv pfiíchod

Malachiá‰ 2

KnûÏí voláni k pokání

Malachiá‰ 1

Neupfiímné uctívání

Kniha Malachiá‰ova
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KdyÏ Moroni veãer 21. záfií 1823 nav‰tívil Josepha Smitha
a povûdûl mu o Knize Mormonovû, citoval mu také nûkolik
ver‰Û, vãetnû ãásti „tfietí kapitoly Malachiá‰ovy; a… ãtvr-
tou neboli poslední kapitolu téhoÏ proroctví“ (JS–Î 1:36).
Malachiá‰ 3–4 má velk˘ v˘znam v posledních dnech. 

Malachiá‰ 3–4 se zamûfiuje na „den HospodinÛv velik˘ a
hrozn˘“ (Malachiá‰ 4:5) neboli na druh˘ pfiíchod. Malachiá‰
svûdãil lidem ve své i v na‰í dobû, Ïe den Pánû pfiijde. Kromû
toho, i kdyÏ se mÛÏe zdát, Ïe se zlovoln˘m dafií, den Pánû
bude dnem soudu, pfii kterém spravedliví budou odmûnûni
a zlovolní budou spáleni. 

Pfii ãetbû tûchto dvou kapitol hledejte, co musíme dûlat, aby-
chom se pfiipravili na druh˘ pfiíchod, co nám pomÛÏe vûrnû
vytrvat aÏ do onoho velikého dne a co nás mÛÏe povzbudit,
abychom mûli víru, Ïe druh˘ pfiíchod pfiijde. 

Porozumûní písmÛm
Malachiá‰ 3

Malachiá‰ 4

Studium písem
Pfii studiu Malachiá‰e 3–4 proveìte tfii z pûti níÏe uveden˘ch
ãinností (A–E).

Více neÏ jedno naplnûní

Pfieãtûte si Matou‰e 11:7–11 a Nauku a smlouvy 45:9 a povûzte,
kdo nebo co je poslem, o nûmÏ se hovofií v Malachiá‰ovi 3:1.
MÛÏeme také oprávnûnû fiíci, Ïe prorok Joseph Smith je poslem,
kter˘ pfiipravil cestu Pánû znovuzfiízením Církve JeÏí‰e Krista
v tûchto posledních dnech (viz PJS, Matou‰ 17:10–14; 2. Nefi 3). 

Jedno naplnûní

Pov‰imnûte si, Ïe v Malachiá‰ovi 3:1 se doãítáme o „andûlu mém“
a „andûlu smlouvy“. „Mého andûla“ jste identifikovali v ãinnosti
A v˘‰e. Kdo si myslíte, Ïe je „andûl smlouvy“? Proã? 

B

A

Strni‰tû (v. 1) – Krátké ston-
ky, které zbudou po sklizni
na poli. Potom jsou spáleny. 

Oréb (v. 4) – Hora Sinai

Ustanovení (v. 4) – Zákony

Snésti (v. 2) – PfieÏít

Bûliã (v. 2) – Ten, kdo pere
plátno jako souãást procesu
jeho v˘roby

Kouzedlníci (v. 5) – Lidé, ktefií
se snaÏí pouÏívat kouzla a zlé
duchy k ovlivnûní druh˘ch

Útisk (v. 5) – Nespravedlivé
jednání

Nájemník (v. 5) – Dûlník,
nájemn˘ pracovník

Pfiimluvím (v. 11) – Zabráním,
odvrátím

Daremná (v. 14) –
Neprospû‰ná

Vzdûlávají se (v. 15) – Dafií
se jim

Pokou‰ející Boha (v. 15) – Ti,
ktefií zpochybÀují BoÏí pfiiká-
zání tím, Ïe podle nich neÏijí,
a zkou‰ejí, zda bude skuteãnû
následovat trest

Mistrovství v písmu – Malachiá‰ 3:8–10

1. Vypi‰te si poÏehnání obsaÏená v Malachiá‰ovi 3:8–10 pro ty,
jiÏ Ïijí podle zákona desátku. Pfieãtûte si ver‰e 11–12 a pfiidejte
ke svému v˘ãtu dal‰í poÏehnání. 

2. Jak by neplacení desátku a obûtí mohlo b˘t povaÏováno za
„olupování“ Boha? 

3. Pfieãtûte si, co Pán fiekl o desátku v Nauce a smlouvách 64:23.
Jak se tato Pánova slova podobají Malachiá‰ovu poselství,
které se doãtete, budete-li pokraãovat aÏ k Malachiá‰ovi 4:1? 

Vlastními slovy

1. Vlastními slovy popi‰te stíÏnosti lidu, které se nacházejí
v Malachiá‰ovi 3:14–15. 

2. Jaké sliby, které odpovídají na tyto stíÏnosti a mohou vám
pomoci v dobách, kdy se vám zdá, Ïe nejste poÏehnáni za
svou spravedlivost, zatímco tûm, ktefií nedodrÏují pfiikázání,
se, jak se zdá, vede dobfie, dal Pán v Malachiá‰ovi 3:16–18? 

Mistrovství v písmu – Malachiá‰ 4:5–6

1. MÛÏe vás zajímat, Ïe Malachiá‰ 4:5–6 obsahuje ver‰e, jeÏ jsou
jedin˘mi ver‰i, které jsou citovány (aãkoli ne slovo od slova)
ve v‰ech standardních dílech Církve (viz 3. Nefi 25:5–6; NaS
2; 128:17; JS–Î 1:36–39). Z mnoha ver‰Û, které Moroni citoval
chlapci-prorokovi v roce 1823, je toto proroctví o Eliá‰ovû
návratu pfied druh˘m pfiíchodem Spasitele jedinou ãástí vlo-
Ïenou do Nauky a smluv. Eliá‰Ûv návrat, aby znovuzfiídil
posvátné klíãe, je nejdÛleÏitûj‰í. Pfieãtûte si Nauku a smlouvy
110:13–16 a vysvûtlete, kdy a jak bylo toto proroctví naplnûno. 

2. President Joseph Fielding Smith fiekl: „Skrze moc tohoto
knûÏství, které udûlil Eliá‰, mohou b˘t zpeãetûni neboli oddáni
na vûãnost manÏel a manÏelka; dûti mohou b˘t na vûãnost
pfiipeãetûny ke sv˘m rodiãÛm, a tak je rodina uãinûna vûãnou
a smrt její ãleny neodlouãí. Toto je velká zásada, která zachrání
svût pfied úpln˘m zniãením.“ (Doctrines of Salvation, comp.
Bruce R. McConkie, 3 vols. [1954–56], 2:118.) KdyÏ znáte tuto
pravdu, vysvûtlete, jaká „prokletí“ podle vás pfiijdou na zemi
a na rodiny a na jedince, ktefií znají tato uãení, ale neÏijí podle
poÏehnání a smluv, které Eliá‰ znovuzfiídil. Jin˘mi slovy, jak
klíãe, které Eliá‰ znovuzfiídil, ochraÀují zemi pfied „prokletím“?
Proã je pro nás tak dÛleÏité dûlit se o úÏasné zprávy o tûchto
vûcech? Následující citát z prohlá‰ení Prvního pfiedsednictva
a Kvora dvanácti apo‰tolÛ vám mÛÏe pomoci odpovûdût na
tuto otázku: 

„Varujeme ty jedince, ktefií poru‰ují smlouvy morální ãistoty,
ktefií zneuÏívají manÏelky nebo své potomstvo nebo ktefií
neplní rodinné povinnosti, Ïe jednoho dne se budou zodpoví-
dat pfied Bohem. Dále varujeme, Ïe rozpad rodiny pfiivede na
jedince, obce a národy pohromy pfiedpovûdûné dávn˘mi i
souãasn˘mi proroky.“ („Rodina – Prohlá‰ení svûtu“, Liahona,
fiíjen 2004, zadní vnitfiní strana obálky.) 

3. Vysvûtlete, co si myslíte, Ïe byste mohli dûlat, abyste obrátili
své srdce k „otcÛm“ (sv˘m pfiedkÛm) nebo ke sv˘m dûtem
zpÛsobem, kter˘ poÏehná jejich Ïivot navûky. 

E

D

C
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