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Tento kurs se pfiedev‰ím zamûfiuje na
nauky ve Starém zákonû. Zahrnuje také
Knihu MojÏí‰ovu a Knihu Abrahamovu,
které jsou souãástí Drahocenné perly.
V souhrnu nám tyto knihy podávají
zprávu o tom, jak BÛh jednal se sv˘m
lidem v dobû od rady na nebesích do
období nûkolika set let pfied Spasitelo-
v˘m narozením. Poskytují mocné pfií-
klady víry a poslu‰nosti. Ukazují také,
jaké jsou následky, kdyÏ lidé na Boha
zapomínají, kdyÏ ho neposlouchají
nebo kdyÏ se mu protiví. Proroctví
v tûchto knihách pfiiná‰ejí svûdectví
o Spasitelovû narození, usmífiení, o
druhém pfiíchodu a o vládû bûhem
milénia.

Tento studijní prÛvodce uvádí ãetbu
zadanou na jednotlivé t˘dny, obsa-
huje otázky pro pouÏití písem ve
va‰em v Ïivotû a navrhuje doplÀující
odkazy na písma, které vám pomo-
hou lépe pochopit látku a roz‰ífií
va‰e znalosti. (PrÛvodce k písmÛm
v Knize Mormonovû také obsahuje
mnoho uÏiteãn˘ch poznatkÛ.) Tohoto

studijního prÛvodce mÛÏete vyuÏívat
pfii následujícím studiu:

a) Individuální studium písem. S pomocí
otázek pro pouÏití písem ve va‰em
Ïivotû, které jsou pfiipojené ke kaÏ-
dému zadání ãetby, budete lépe chá-
pat, jak vám uãení starozákonních
prorokÛ mÛÏe pomáhat tûsnûji se
pfiimknout ke Kristu.

b)Rodinné studium písma. Tento studijní
prÛvodce bude cennou pomÛckou
pro lekce pfii rodinn˘ch domácích
veãerech a pro dal‰í rodinné diskuse.

c) Pfiíprava na diskusi ve tfiídû. KdyÏ
budete studovat zadanou ãetbu a
pfiem˘‰let o otázkách pro pouÏití
písem ve svém Ïivotû, budete lépe
pfiipraveni zapojit se do v˘uky ve
tfiídû nauky evangelia.

KdyÏ vás pfii studiu povede Duch,
budete schopni svûdãit s Jobem:
„Já vím, Ïe Vykupitel mÛj Ïiv jest, a
Ïe v den nejposlednûj‰í nad prachem
se postaví.“ (Job 19:25.)

Pfiedmluva

Prostudujte si následující ver‰e:

a) MojÏí‰ 1:1–11. MojÏí‰ vidí Boha
a mluví s ním tváfií v tváfi. MojÏí‰
poznává, Ïe je syn BoÏí v podoben-
ství Jednorozeného Otcova.

b)MojÏí‰ 1:12–23. Satan pfiedstupuje
pfied MojÏí‰e; MojÏí‰ ho zapuzuje.

c) MojÏí‰ 1:24–39. BÛh se zjevuje
znovu a uãí o svém díle a slávû.

• Co se MojÏí‰ nauãil o Bohu ze
záÏitku, kter˘ je popsan˘ v MojÏí‰ovi

1:1–7? Co se MojÏí‰ dovûdûl o sobû?
Jak to mÛÏe ovlivnit ná‰ Ïivot, kdyÏ
víme, Ïe jsme dûti BoÏí stvofiené
v podobenství jeho Syna?

• Jak MojÏí‰ získával sílu k tomu, aby
odolával Satanov˘m poku‰ením?
(Viz MojÏí‰ 1:18, 20–21.) Jak MojÏí‰
pfiinutil Satana, aby ho opustil? Jak
nás mÛÏe modlitba posilovat, kdyÏ
odoláváme poku‰ení? Co je‰tû
mÛÏeme dûlat, abychom získali
tuto sílu?

„Toto je dílo mé a sláva má“
MojÏí‰ 1
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Prostudujte si následující ver‰e:

a) Abraham 3:11–12, 22–23; Nauka
a smlouvy 138:53–57. Abraham
mluví s Pánem tváfií v tváfi a dovídá
se, Ïe v pfiedpozemském Ïivotû bylo
mnoho „u‰lechtil˘ch a velik˘ch“
duchÛ pfiedustanoveno ke svému
pozemskému poslání (Abraham
3:11–12, 22–23). President Joseph F.
Smith se dovídá více o velk˘ch a
vzne‰en˘ch bytostech ve vidûní o
Spasitelovû náv‰tûvû v duchovním
svûtû pfied Jeho Vzkfií‰ením (NaS
138:53–57).

b)Abraham 3:24–28; MojÏí‰ 4:1–4.
Abrahamovi a MojÏí‰ovi bylo uká-
záno ve vidûní, Ïe JeÏí‰ Kristus byl
vyvolen v radû na nebesích, aby
byl na‰ím Spasitelem, a Ïe jsme se
rozhodli ho následovat. Také jim
bylo ukázáno, Ïe Lucifer (Satan) a
duchové, ktefií ho následovali, byli
vyvrÏeni z nebes.

• Koho president Joseph F. Smith vidûl
ve svém vidûní duchovního svûta?
(Viz NaS 138:53.) Co byli tito lidé
pfiedustanoveni vykonat? (Viz NaS
138:55–56.)

• Kromû toho, Ïe BÛh pfiedustanovil
proroky k jejich povolání, pfiedusta-
novil mnoho jin˘ch duchÛ, aby
pomáhali budovat jeho království
v nejrÛznûj‰ích smûrech. K jaké
práci jsme mohli b˘t pfiedustano-
veni my? (Viz NaS 138:56.)

• Kdo byli ti dva duchové v radû na
nebesích, ktefií se nabídli, Ïe budou
na‰ím Spasitelem? (Viz Abraham
3:27; MojÏí‰ 4:1–2.) âím se jejich
nabídky li‰ily? Proã vyvolil Nebesk˘
Otec JeÏí‰e Krista, aby byl na‰ím
Vykupitelem? (Viz MojÏí‰ 4:2–3.)

DoplÀková ãetba: Izaiá‰ 14:12–15;
Zjevení 12:7–9; Alma 13:3–5; Nauka a
smlouvy 29:36–39 a zbytek Abrahama
3 a Nauky a smluv 138.

„Ty jsi byl vyvolen dfiíve, neÏli ses narodil“
Abraham 3; MojÏí‰ 1–4
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Prostudujte si následující ver‰e:

a) MojÏí‰ 1:27–42. MojÏí‰ dostává
vidûní BoÏího stvofiení a je mu pfiiká-
záno napsat zprávu o stvofiení zemû. 

b)MojÏí‰ 2:1–25; 3:1–14. MojÏí‰ poznává,
Ïe BÛh je stvofiitelem v‰ech vûcí.

c) MojÏí‰ 2:26–31; 3:7, 15–25. MojÏí‰
poznává, Ïe muÏi a Ïeny jsou stvo-
fieni k BoÏímu obrazu.

• Co BÛh zjevil o tom, jak˘ je úãel
stvofiení? (Viz MojÏí‰ 1:39; Abraham
3:24–25; viz také 1. Nefi 17:36.)

Stvofiení
MojÏí‰ 1:27–42; 2–3
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• I kdyÏ BÛh stvofiil svûty a lidi, ktefií
jsou pro nás nespoãetní, ujistil Moj-
Ïí‰e, Ïe je v‰echny zná (MojÏí‰ 1:35).
Jak jste získali pocit, Ïe Nebesk˘ Otec
a JeÏí‰ Kristus vás osobnû znají a Ïe
vás milují?

• Proã je dÛleÏité, abychom vûdûli, co
je BoÏí dílo a sláva? Jaké jsou nûkteré
konkrétní zpÛsoby, jak mu mÛÏeme
pomáhat v tomto velkém díle?
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Prostudujte si následující ver‰e:

a) MojÏí‰ 4; 5:10–11; 6:48–49, 55–56.
Satan pfiichází do zahrady Eden a
snaÏí se oklamat Evu. Eva a Adam
poÏijí ovoce ze stromu poznání
dobra a zla (4:5–12). Po tomto pádu
jsou Adam a Eva vyhnáni ze zahrady
(4:13–31). Adam a Eva se pozdûji
radují z poÏehnání pádu (5:10–11).
Enoch uãí o úãincích pádu (6:48–49,
55–56).

b)MojÏí‰ 5:14–15; 6:50–54, 57–62.
Díky usmífiení JeÏí‰e Krista jsou smr-
telníci zachránûni od fyzické smrti
prostfiednictvím vzkfií‰ení a mohou
b˘t zachránûni od duchovní smrti
prostfiednictvím víry, pokání, kfitu,
daru Ducha Svatého a poslu‰nosti
pfiikázání.

c) MojÏí‰ 5:1–9, 12. Adam a Eva zaãí-
nají Ïivot jako smrtelníci. Uãí své
dûti pravdám evangelia (5:1–4, 12).

Adam pfiiná‰í obûti v podobenství
obûti Jednorozeného (5:5–9).

• Jaké byly dÛsledky pádu pro Adama
a Evu – a jaké pro nás? (Viz MojÏí‰
4:22–29; 5:10–11; 6:48–49, 55–56;
2. Nefi 2:22–23; 9:6; Genesis
3:16–23.)

• KdyÏ proroci mluví o pádu Adama a
Evy, ãasto také uãí o usmífiení JeÏí‰e
Krista (MojÏí‰ 5:10–15; 6:48–62;
2. Nefi 9:6–10). Proã je dÛleÏité uãit
souãasnû o usmífiení a o pádu?

• Jak˘ byl úãel obûtí, které Adam pfii-
ná‰el? (Viz MojÏí‰ 5:7–9.) Co podob-
ného bylo jako pfiipomínka dáno
nám?

DoplÀková ãetba: Genesis 2–3;
1. Korintsk˘m 15:20–22; 2. Nefi
2:5–30; 9:3–10; Helaman 14:15–18;
Nauka a smlouvy 19:15–19; 29:34–44;
âlánky víry 1:2; „Pád Adama a Evy“,
PrÛvodce k písmÛm, str. 115.

„Pro pfiestupek mÛj oãi mé jsou otevfieny“
MojÏí‰ 4; 5:1–15; 6:48–62
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Prostudujte si následující ver‰e:

a) MojÏí‰ 5:16–41. Kain miluje Satana
více neÏ Boha a poslouchá SatanÛv
pfiíkaz uãinit obûÈ Pánovi (5:16–19).
Pán odmítá Kainovu obûÈ a pfiikazuje
Kainovi, aby ãinil pokání (5:20–25).
Kain uzavírá smlouvu se Satanem a

zabíjí Abela (5:26–33). Pán proklíná
Kaina a Kain je vylouãen z pfiítom-
nosti Pánû (5:34–41).

b)MojÏí‰ 6:26–63. Enoch, potomek
Adama, je povolán Pánem, aby kázal
pokání (6:26–36). Enoch je poslu‰en
pfiíkazu Pánû (6:37–63).

„Bude‰-li ãiniti dobfie, bude‰ pfiijat“
MojÏí‰ 5–7
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• Co z toho, co BÛh stvofiil, se vám
obzvlá‰tû líbí? Proã by nám pro-
spûlo, kdybychom si kaÏd˘ den
pozornûji v‰ímali krás stvofiení?

• Jak stvofiení „vydávají svûdectví“ o
Bohu? (Viz MojÏí‰ 6:63; Alma 30:44.)

DoplÀková ãetba: Abraham 4–5;
Genesis 1–2.
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c) MojÏí‰ 7:13, 17–21, 23–47, 68–69.
Víra Enochova je tak velká, Ïe hory
jsou pfiená‰eny, fieky mûní smûr toku
a v‰echny národy se bojí (7:13, 17).
Pán a Enoch pláãou nad hfií‰ností
lidí na zemi (7:23–47). Lidé v Eno-
chovû mûstû jsou jednoho srdce a
jedné mysli s Pánem a celé mûsto
je vzato do nebe (7:18–21, 68–69).

• Jak odpovûdûl Kain, kdyÏ se ho
Pán zeptal, kde je Abel? (Viz MojÏí‰
5:34.) Co to znamená b˘t stráÏn˘m

svého bratra? (Viz 1. list JanÛv 3:11,
17–18.)

• Proã Pán naz˘val Enocha a jeho lid
Sionem? (Viz MojÏí‰ 7:18.) Co to
znamená b˘t „jednoho srdce a jedné
mysli“? Jak se mÛÏeme stát jednoho
srdce a jedné mysli s Pánem? Jak se
mÛÏeme takov˘mi stát ve své rodinû
nebo v Církvi?

DoplÀková ãetba: MojÏí‰ 5:42–55;
6:10–23; 7:14–16, 59–64; 2. Nefi
2:25–27; Genesis 4:1–16.

Prostudujte si následující ver‰e:

a) MojÏí‰ 8:19–30; Genesis 6:5–22;
7:1–10. Noé káÏe evangelium, ale
lidé mu nenaslouchají (MojÏí‰
8:19–25). Pán prohla‰uje, Ïe kvÛli
hfií‰nosti lidí vyhladí v‰e Ïivé ze
zemû (MojÏí‰ 8:26–30; Genesis
6:5–13). Pán pfiikazuje Noémovi,
aby postavil koráb a vzal do nûj
svou rodinu a po dvou ze v‰eho
Ïivého (Genesis 6:14–22; 7:1–10).

b)Genesis 7:11–24; 8; 9:8–17. Pr‰í
40 dní a 40 nocí (7:11–12). V‰ichni
lidé a v‰echna stvofiení, která nejsou
v ar‰e, umírají (7:13–24). KdyÏ vod-
stva opadnou, Noé, jeho rodina a
zvífiata opou‰tûjí archu a Noé pfiiná‰í
obûÈ Pánu (8:1–22). Pán uzavírá svou
smlouvu s Noémem a duhu dává
jako znamení smlouvy (9:8–17).

c) Genesis 11:1–9. Nûkolik generací po
potopû se lidé snaÏí postavit vûÏ do
nebes. Pán vná‰í zmatek do jejich
jazyka a rozptyluje je po v‰í zemi.

• Jak˘ byl svût, kdyÏ Pán Noéma
povolal, aby kázal evangelium? (Viz
MojÏí‰ 8:20–22.) V ãem vidíte podob-
nost mezi lidmi za dnÛ Noémov˘ch
a lidmi, ktefií Ïijí v dne‰ní dobû?

• Jak se mohli lidé za dnÛ Noémo-
v˘ch vyvarovat zniãení? (Viz
MojÏí‰ 8:23–24.) Jak nám mÛÏe
naslouchání prorokÛm a jejich
následování pomoci vyvarovat se
duchovnímu a ãasnému zniãení?

• Proã Noé stavûl koráb? (Viz ÎidÛm
11:7.) Jaké máme dnes „koráby“,
které nás mohou ochránit pfied zlem
kolem nás? (K zodpovûzení této
otázky mÛÏete pfiípadnû pouÏít bro-
Ïuru Pro posílení mládeÏe [36550 121].)
Jak mÛÏeme pomáhat ostatním
nalézt útoãi‰tû v tûchto „korábech“?

DoplÀková ãetba: ÎidÛm 11:7; MojÏí‰
7:32–36.

„Noé... pfiipravoval koráb 
k zachování domu svého“
MojÏí‰ 8:19–30; Genesis 6–9; 11:1–9
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Prostudujte si Abrahama 1:1–4; 2:1–11;
Genesis 12:1–8; 17:1–9. Abraham
v tûchto pasáÏích usiluje o to, aby byl
spravedliv˘m a aby byl hoden BoÏích
poÏehnání. BÛh uzavírá smlouvu
s Abrahamem a slibuje mu, Ïe bude
mít poãetné potomstvo, které obdrÏí
zaslíbenou zem a poÏehnání knûÏství
a evangelia.

V‰ichni ãlenové Církve jsou semenem
Abrahamov˘m, coÏ znamená, Ïe jsme
jeho potomky a dûdicové poÏehnání a
zodpovûdností Abrahamovy smlouvy.
Tato velká poÏehnání dostáváme, kdyÏ
dodrÏujeme smlouvy evangelia. První

smlouva, kterou uzavíráme, je kfiest.
Pozdûji získáváme plnost Abrahovy
smlouvy v chrámu.

• Jaká poÏehnání slíbil BÛh Abraha-
movi jako souãást smlouvy, kterou
s ním uzavfiel? (Viz Abraham 2:6–11;
Genesis 12:1–8; 17:1–9.)

• Jaké máme zodpovûdnosti jako dûdi-
cové Abrahamovy smlouvy? (Viz
Abraham 2:9, 11; Genesis 18:19.)

DoplÀková ãetba: Genesis 15; Nauka
a smlouvy 132:19–24, 29–32; „Abraha-
mova smlouva“, PrÛvodce k písmÛm,
str. 2.

Abrahamova smlouva
Abraham 1:1–4; 2:1–11; Genesis 12:1–8; 17:1–9
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Prostudujte si následující ver‰e:

a) Genesis 13. KdyÏ Abraham a jeho
rodina Ïili po nûjakou dobu v Egyptû,
vracejí se do zemû Kananejské. Abra-
ham se usazuje v Hebronu a jeho
synovec Lot v blízkosti Sodomy.

b)Genesis 14:1–2, 8–24. Lot upadl do
zajetí a je osvobozen Abrahamem
(14:1–2, 8–16). Abraham platí Mel-
chisedechovi desátky a odmítá pfii-
jmout váleãnou kofiist od krále
Sodomy (14:17–24).

c) Genesis 18:16–33; 19:1–29. Pán
oznamuje, Ïe pro hfií‰nost lidí zniãí
Sodomu a Gomoru (18:16–22).
Abraham naléhá na Pána, aby
mûsta zachoval, najde-li tam lidi,
ktefií Ïijí spravedlivû (18:23–33).
Lotovi a jeho rodinû je pfiikázáno,

aby opustili Sodomu (19:1–23). Pán
niãí Sodomu a Gomoru (19:24–29).

• Lot nejprve „pfieb˘val v mûstech té
roviny“ mimo Sodomu, ale nasmû-
roval svÛj stan k Sodomû (Genesis
13:12). Pozdûji Ïil v samotném
mûstû Sodomû (Genesis 14:12).
Co by v na‰em Ïivotû mohlo b˘t
z duchovního hlediska ekvivalentní
k nasmûrování na‰ich stanÛ smûrem
k Sodomû?

• O co Abraham Ïádal Pána, kdyÏ se
dovûdûl, Ïe se chystá zniãit Sodomu
a Gomoru? (Viz Genesis 18:23–32.)
Pán byl ochoten tato mûsta zacho-
vat, pokud by v nich byli nalezeni
spravedliví lidé. Jaké pouãení z toho
vypl˘vá?

DoplÀková ãetba: Genesis 12.

Îijte spravedlivû v hfií‰ném svûtû
Genesis 13–14; 18–19
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Prostudujte si následující ver‰e:

a) Abraham 1:1, 5–20. Abraham je jako
mlad˘ muÏ pronásledován fale‰-
n˘mi knûÏími faraona. SnaÏí se ho
obûtovat, ale Abraham je zachránûn
Jehovou.

b)Genesis 15–17; 21. Abrahamovi je
pozdûji v jeho Ïivotû pfiislíbeno
símû (15:1–6). Sára dává Abraha-
movi Hagar za Ïenu; Hagar porodí
Izmaela (16:1–16). BÛh znovu mluví
o své smlouvû s Abrahamem a sli-
buje mu, Ïe bude otcem mnoha
národÛ (17:1–14). Je oznámeno
narození Izáka, jehoÏ prostfiednic-
tvím bude smlouva pokraãovat
(17:16–22). Sára porodí Izáka
(21:1–12).

c) Genesis 22. BÛh pfiikazuje Abraha-
movi, aby obûtoval Izáka (22:1–2).
Abraham se pfiipravuje obûtovat
Izáka, ale BÛh opatfií k obûti místo
nûj beránka (22:3–19).

Poznámka: Genesis 17 uvádí, Ïe Pán
zmûnil Abramovo jméno na Abraham
a jméno Sarai na Sára (viz ver‰e 5, 15).
V tomto oddíle jsou pouÏívána jména
Abraham a Sára.

• Jak Abraham reagoval na BoÏí pfiíkaz
obûtovat Izáka? (Viz Genesis 22:2–3.)
Jak Izák reagoval na tuto situaci? (Viz
Genesis 22:3–10.) Co se mÛÏeme od
Abrahama a Izáka nauãit o vífie a
poslu‰nosti? (Viz ÎidÛm 11:17–19;
Jakub 2:21–23.)

• Abrahamova ochota obûtovat Izáka
byla podobenstvím ochoty Nebes-
kého Otce obûtovat svého Jednoroze-
ného Syna (Jákob 4:5; Genesis 22:8,
13.) Jaké jsou podobnosti mezi tím,
co zaÏil Abraham a co zaÏil Nebesk˘
Otec? V ãem je nejvût‰í rozdíl?

DoplÀková ãetba: ÎidÛm 11:8–19;
Jakub 2:21–23; Jákob 4:5; Nauka a
smlouvy 132:34–36.

BÛh opatfií sobû beránka
Abraham 1; Genesis 15–17, 21–22
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Prostudujte si následující ver‰e:

a) Genesis 24. Abraham zdÛrazÀuje
dÛleÏitost manÏelství ve smlouvû
prostfiednictvím v˘bûru dobré man-
Ïelky pro Izáka.

b)Genesis 25:20–34. Rebeka dostává
zjevení t˘kající se jejích nenaroze-
n˘ch dvojãat – synÛ (25:22–23). KdyÏ
tito synové vyrostli, Ezau prodává své
právo prvorozenství Jákobovi
(25:29–34).

c) Genesis 26–29. Izákovi a jeho potom-
kÛm jsou zaslíbena poÏehnání Abra-
hamovy smlouvy (26:1–5). Ezau se
Ïení mimo smlouvu a zarmucuje
své rodiãe (26:34–35). Izák Ïehná
Jákobovi, Ïe bude vládnout nad
lidmi a národy (27:1–46). Izák
udûluje Jákobovi poÏehnání Abraha-
movy smlouvy a posílá ho z domu,
aby si na‰el dobrou Ïenu (28:1–10).
Jákob uzavírá sÀatek ve smlouvû
s Líou a Ráchel (29:1–30).

PoÏehnání prvorozenství; sÀatek 
a manÏelství ve smlouvû
Genesis 24–29
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Prostudujte si následující ver‰e:

a) Genesis 37. Jozef, jedenáct˘ syn
Jákoba, je nenávidûn sv˘mi bratry
a je prodán do otroctví.

b)Genesis 39. Jozef jako otrok prospe-
ruje, ale je obvinûn z nemorálnosti
a je poslán do vûzení (39:1–20).
StráÏce vûzení dává Jozefovi zodpo-
vûdnost nad dal‰ími vûzni (39:21–23).

c) Genesis 34:1–12; 35:22; 38:1–30.
Hfiích nemorálnosti mûl negativní
následky v Jákobovû rodinû (34:1–12;
35:22; 38:1–30).

Jákobovy manÏelky mu porodily
dvanáct synÛ, ktefií se stali poãátkem
dvanácti kmenÛ Izraele (Pán zmûnil
Jákobovo jméno na Izrael; viz Genesis

32:28). Jákobov˘m jedenáct˘m synem
byl Jozef; Jozef obdrÏel, jako nejstar‰í
syn Jákoba a Ráchel, právo prvoroze-
nectví, kdyÏ Ruben, nejstar‰í syn
Jákoba a Líi, ho pro nespravedlnost
ztratil (1. Paralipomenon 5:1–2).

• Co uãinil Jozef, kdyÏ se ho Putifa-
rova Ïena snaÏila svádût, aby ãinil
zlo? (Viz Genesis 39:11–12.) Jak
mÛÏeme následovat JozefÛv pfiíklad,
kdyÏ jsme pokou‰eni?

• Co se mÛÏeme od Jozefa nauãit o
tom, jak obrátit nepfiíjemné záÏitky
a nepfiíznivé okolnosti v dobré? (Viz
Genesis 39:20–23; viz také ¤ímanÛm
8:28.)

DoplÀková ãetba: Genesis 34:13–31.

„Jak bych uãinil takovou ne‰lechetnost?“
Genesis 34; 37–39
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Prostudujte si následující ver‰e:

a) Genesis 40–41. Jozef ve vûzení
správnû vykládá sny faraonov˘ch
sluÏebníkÛ. Potom vykládá farao-
novy sny o kravách a zrnu. Faraon
uãinil Jozefa vládcem nad cel˘m
Egyptem a Jozef pfiipravuje lid na
období hladu.

b)Genesis 42–45. Jákob dvakrát posílá
své syny do Egypta, aby koupili zrní.
Jozef se nechává sv˘m bratrÛm
poznat a odpou‰tí jim a potom
se spoleãnû radují.

• Co nám svût okolo nás fiíká, Ïe
máme dûlat, kdyÏ nám nûkdo ublíÏí,
tak jako Jozefovi ublíÏili jeho bratfii?
Co fiíká Pán, Ïe máme dûlat? (Viz

„[VzrÛst] v zemi trápení mého“
Genesis 40–45

12

• Jak by mohli nûktefií z nás dûlat
chyby podobné chybû Ezauovû tím,
Ïe by si volili to, co pfiiná‰í okamÏité
uspokojení, a ne to, co má vûãnou
hodnotu?

• Co se dovídáme o Jákobovi na
základû jeho úsilí oÏenit se ve

smlouvû? (Viz Genesis 28:1–5;
29:1–28.)

• Co mohou dûti a mladí dûlat, aby
se pfiipravovali na sÀatek v chrámu?
KdyÏ jsou dva lidé oddáni v chrámu,
co musí dûlat, aby zajistili, Ïe budou
mít skuteãnû vûãn˘ sÀatek?
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Prostudujte si následující ver‰e:

a) Exodus 1–3. EgypÈané uãinili z dûtí
Izraele otroky (1:1–14). Faraon nafii-
zuje, Ïe v‰ichni synové narození
IzraelitÛm mají b˘t zabiti (1:15–22).
Narodil se MojÏí‰ a je vychováván
faraonovou dcerou (2:1–10). Pán se
zjevuje MojÏí‰ovi v hofiícím kefii a
povolává MojÏí‰e, aby osvobodil
Izrael z otroctví (3:1–22).

b)Exodus 5–6. MojÏí‰ a Aron poÏádali
faraona, aby propustil Izraelity, ale
faraon to odmítl a uloÏil lidem vût‰í
bfiímû (5:1–23). Pán slibuje, Ïe vyplní
smlouvu, kterou uãinil s Abrahamem
(6:1–8).

c) Exodus 11–13. Poté, co Pán seslal
na Egypt mnoho pohrom, slibuje, Ïe
na nû se‰le je‰tû jednu pohromu, pfii
které v‰echno prvorozené v kaÏdé
domácnosti zahyne (11:1–10). Pán
dává MojÏí‰ovi pokyny, jak se mají
Izraelité pfiipravit na velikanoc, aby
byli ochránûni pfied pohromou
(12:1–20). V‰e prvorozené v Egyptû
je zabito (12:29–30). Faraon ozna-
muje MojÏí‰ovi, aby vzal svÛj lid
z Egypta, a Izraelité odcházejí
(12:31–42). MojÏí‰ sdûluje dûtem
Izraele, aby v budoucnu dbaly na
svátek nekva‰en˘ch chlebÛ jako

na pfiipomínku jejich osvobození
(13:1–16). Pán pfiedchází v˘pravu
Izraele v oblaku ve dne a ohnivém
sloupu v noci (13:17–22).

d)Exodus 14. Faraon a jeho armáda
pronásleduje Izraelity (14:1–9). Lidé
jsou zastra‰eni a MojÏí‰ Ïádá Pána o
pomoc (14:10–18). Izraelité pfiechá-
zejí Rudé mofie po suché zemi; farao-
novi muÏi je pronásledují a utopí se
(14:19–31).

• Spasitel pfii poslední veãefii zavedl
místo velikanoci svátost (Matou‰
26:19, 26–28). V ãem si jsou podobné
velikanoc a svátost? (Viz Exodus
12:14; 13:9–10; NaS 20:75–79.)

• Co fiekl MojÏí‰ dûtem Izraele, kdyÏ
vidûly postupující armádu a jejich
víra zakolísala? (Viz Exodus
14:13–14.) Jak mÛÏeme pûstovat
víru, aby byla dostateãnû silná, aby
nás podpofiila, kdyÏ máme z nûãeho
obavy?

• Jak Pán zachránil dûti Izraele pfied
postupující egyptskou armádou?
(Viz Exodus 14:21–31.) Jak nám
mÛÏe tento pfiíbûh pomoci v dobách
zkou‰ek?

DoplÀková ãetba: Exodus 4; 7–10; 15.

Otroctví, velikanoc a exodus
Exodus 1–3; 5–6; 11–14

13

NaS 64:8–11.) Jak jste byli poÏeh-
náni, kdyÏ jste jednali laskavû s tûmi,
ktefií s vámi ‰patnû zacházeli? Jak se
mÛÏeme stát ochotnûj‰ími odpou‰-
tût?

• Jak se Jozefovo uvûznûní v Egyptû,
které bylo pro nûj zkou‰kou, stalo
poÏehnáním pro nûj, pro jeho

rodinu a cel˘ Egypt? (Viz Genesis
45:4–8.) Vzpomínáte si na nûjaké
osobní záÏitky, ve kter˘ch se nejprve
nûjaká událost jevila jako negativní,
ale pozdûji se stala poÏehnáním?

DoplÀková ãetba: 2. Nefi 2:2; Nauka a
smlouvy 64:8–11; 122:5–9.
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Prostudujte si následující ver‰e:

a) Exodus 15:22–27; 16:1–31; 17:1–7.
Dûti Izraele reptají, protoÏe mají
ÏízeÀ a hlad; Pán jim poskytuje
vodu, mannu a kfiepelky.

b)Exodus 17:8–13; 18:13–26. Amalech
napadá Izrael. Izrael vítûzí, dokud má
MojÏí‰ ruce zvednuté, ale kdyÏ se
MojÏí‰ unaví a poklesnou mu ruce,
vítûzí Amalech. Aron a Hur MojÏí‰ovi
podpírají ruce a Izrael v bitvû vítûzí
(17:8–13). MojÏí‰ ustanovuje soudce
a pfiedává jim pravomoc (18:13–26).

c) Exodus 19–20. Pán se setkává 
s MojÏí‰em na hofie Sinai a dává
Izraeli desatero pfiikázání.

d)Exodus 32–34. MojÏí‰ dostává
kamenné desky, které obsahují
pokyny od Pána, ale kdyÏ se vrací
z hory Sinai a vidí, Ïe lidé uctívají
zlaté tele, rozbíjí je (Exodus 31:18;
32:1–24). Pán odnímá Izraeli obfiady
Melchisedechova knûÏství a dává
jim niÏ‰í zákon, zákon MojÏí‰Ûv
(Pfieklad Josepha Smitha, Exodus
34:1–2). MojÏí‰ vytesává nové desky,
ale nové desky neobsahují slova
vûãné smlouvy svatého knûÏství
(Exodus 34:1–5; Pfieklad Josepha
Smitha, Deuteronomium 10:2.) Lidé

slibují, Ïe budou dodrÏovat MojÏí‰Ûv
zákon (34:10–35).

• âím manna pfiedstavuje Krista? (Viz
Jan 6:35.) Jak se KristÛv chléb Ïiv˘
li‰í od manny? (Viz Jan 6:48–51.) Jak
mÛÏeme kaÏd˘ den pfiijímat KristÛv
chléb Ïiv˘?

• Co Pán slíbil dûtem Izraele, budou-li
poslu‰né? (Viz Exodus 19:3–6.) Jak
se tyto sliby vztahují v dne‰ní dobû
na nás?

• Proã dal Pán dûtem Izraele MojÏí-
‰Ûv zákon? (Viz Galatsk˘m 3:23–24;
Mosiá‰ 13:29; Alma 25:15–16; NaS
84:19–27.) Jak mûl tento zákon
pomoci uãinit Izraelity svat˘mi
a pfiivést je zpût ke Kristu? (Viz
Mosiá‰ 13:30; Alma 34:14–15.)

• Kdy byl MojÏí‰Ûv zákon naplnûn?
(Viz 3. Nefi 15:4–10.) KdyÏ nyní
Pán nadále obûti zvífiat nevyÏaduje,
coÏ byla dÛleÏitá souãást MojÏí‰ova
zákona, jakou obûÈ na nás poÏaduje?
(Viz 3. Nefi 9:19–22.) Co to znamená
pfiiná‰et jako obûÈ srdce zlomené a
ducha zkrou‰eného?

DoplÀková ãetba: Îalmy 78; 1. Korint-
sk˘m 10:1–11; Nauka a smlouvy
84:19–27.

„Budete mi lid zvlá‰tní“
Exodus 15–20; 32–34

14

Prostudujte si následující ver‰e:

a) Numeri 11. Izraelité si stûÏují
na mannu a Ïádají k jídlu maso
(11:1–9). MojÏí‰ podle pokynÛ Pána
shromaÏìuje 70 star‰ích, aby mu
pomáhali (11:10–17, 24–30). Pán
vyhovûl pfiání IzraelitÛ mít maso

a sesílá jim nadbytek kfiepelek. Pro
jejich nenasytnost a poÏivaãnost
na nû sesílá pohromu (11:18–23,
31–35).

b)Numeri 12. Maria a Aron reptají proti
MojÏí‰ovi (12:1–3). Pán Marii a Arona
za jejich reptání trestá (12:4–16).

Hleì k Bohu a Ïij
Numeri 11–14; 21:1–9

15
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Prostudujte si následující ver‰e:

a) Numeri 22:1–21. Balák, král Moábu,
je vydû‰en z pfiíchodu IzraelitÛ.
Nabízí Balámovi odmûnu, pfiijde-li
do Moábu a prokleje-li Izraelity. BÛh
nafiizuje Balámovi, aby to odmítl, a
Balám uposlechne (22:1–14). Balák
nabízí Balámovi dal‰í pocty a bohat-
ství, pfiijde-li do Moábu a prokleje-li
Izrael. BÛh fiíká Balámovi, Ïe mÛÏe
jít, pfieje-li si to, Ïe v‰ak musí mluvit
pouze ta slova, která mu dá BÛh
(22:15–21). Balám se rozhodl jít.

b)Numeri 22:22–35. BÛh je rozhnû-
ván na Baláma, protoÏe ví, Ïe
Balám doufá, Ïe dostane od Baláka
nûjakou odmûnu. Bûhem cesty
mluví s Balámem jeho oslice a
andûl a on poznává, jak je nebez-
peãné znelíbit se Bohu.

c) Numeri 22:36–24:25. Balák ho
tfiikrát Ïádá, aby proklel Izrael, ale

Balám poslouchá Boha a pokaÏdé
Izraeli Ïehná (22:36–24:9). Potom
proklíná Moáb a prorokuje o JeÏí‰i
Kristu (24:10–25).

d)Numeri 31:1–16. Izraelité poráÏejí
Madianské a zabíjejí Baláma. MojÏí‰
vysvûtluje, Ïe Balám radil Madian-
sk˘m, aby navádûli Izraelity ke hfií-
chu. (Následky Balámovy rady jsou
popsány v Numeri 25:1–3. Aãkoliv
Balám neproklel Izrael pfiímo,
bylo zjevné, Ïe mu tak záleÏelo na
odmûnû od Baláka, Ïe doporuãoval
pokou‰et Izraelity, aby hfie‰ili, a tím
zpÛsobit, Ïe by ztratili BoÏí ochranu.)

• Jak Balám reagoval na nabídku
odmûny, kterou by dostal, kdyby
‰el do Moábu proklít Izrael (Numeri
22:5–14). Jaké tak zvané odmûny
jsou nûkdy nabízeny nám za nepo-
slu‰nost Boha?

„Nemohl bych pfiestoupiti slova Hospodina“
Numeri 22–24; 31:1–16

16

c) Numeri 13–14. MojÏí‰ dává 12
muÏÛm pokyn, aby prozkoumali
zemi Kananejskou (13:1–20). Vracejí
se s pfiízniv˘mi zprávami o tom,
ãím tato zem opl˘vá, ale v‰ichni
kromû Jozua a Kálefa se bojí jejích
obyvatel a chtûjí se vrátit do Egypta
(13:22–14:10). Pán fiíká MojÏí‰ovi,
Ïe nevûfiící a reptající Izraelité
budou putovat pustinou 40 let,
dokud ve‰kerá generace dospûl˘ch
nezemfie, aÏ na Jozua a Kálefa
(14:11–39).

d)Numeri 21:1–9. Izraelité porazili
Kananejské, ktefií vy‰li proti nim
(21:1–3). Pán vysílá ohnivé hady
jako trest za neustálé stûÏování si
IzraelitÛ (21:4–6). MojÏí‰ vytvofiil

mosazného hada, upevnil ho na
sloup a fiekl lidem, Ïe kdyÏ se na
nûj podívají, budou Ïít (21:7–9).

• Proã si Izraelité stûÏovali na mannu?
(Viz Numeri 11:4–6.) V ãem spoãívá
nebezpeãí toho, kdyÏ chceme více,
neÏ jiÏ máme?

• Tak jako dûti Izraele musely vzhléd-
nout na mosazného hada, aby Ïily,
my musíme vzhlíÏet k JeÏí‰i Kristu,
abychom obdrÏeli vûãn˘ Ïivot (Alma
37:46–47; Helaman 8:15). Co to zna-
mená vzhlíÏet ke Kristu?

DoplÀková ãetba: Jan 3:14–16; 1. Nefi
17:41; Alma 33:18–22; 37:46–47;
Helaman 8:13–15.
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• Balám se na cestû do Moábu
tfiikrát snaÏil pfiinutit oslici, aby ‰la
dopfiedu (Numeri 22:22–30). V ãem
se to podobalo Balámovu vztahu
k Pánovi? Jaké jsou souãasné para-
lely, které se t˘kají jednotlivcÛ nebo
skupin, které se nepoddajnû snaÏí
dûlat to, co oni chtûjí, místo aby se

podrobili BoÏí vÛli nebo spravedli-
v˘m radám rodiãÛ nebo vedoucích?

• Tfii pisatelé Nového zákona se zmi-
Àovali o Balámovi (2. Petr. 2:15–16;
Judas 1:11; Zjevení 2:14). Jak o nûm
sm˘‰leli? Co se mÛÏeme z pfiíbûhu
o Balámovi nauãit?

Prostudujte si následující ver‰e:

a) Deuteronomium 6:1–9; 11:18–21.
MojÏí‰ dává IzraelitÛm pokyny, které
jim budou pomáhat mít na pamûti
jejich smlouvy. RodiãÛm dává
pokyny, Ïe mají uãit své dûti jeho
slovÛm.

b)Deuteronomium 6:10–12; 8:1–20.
MojÏí‰ pfiipomíná IzraelitÛm poÏeh-
nání, která jim BÛh dal. Varuje je,
Ïe zahynou, nebudou-li poslouchat
BoÏí pfiikázání a mít Ho na pamûti.

c) Deuteronomium 32:1–4, 15–18,
30–40, 45–47. MojÏí‰ radí Izraeli-
tÛm, aby pamatovali na skálu svého
spasení (JeÏí‰e Krista).

KdyÏ Pán Izraelity v pustinû 40 let
zkou‰el, trestal a uãil, fiekl, Ïe jsou pfii-
praveni vstoupit do zaslíbené zemû.
Nejprve v‰ak pro nû mûl urãité dÛle-
Ïité pokyny. MojÏí‰ pfiedal tyto pokyny
ve tfiech kázáních, která jsou zazname-
nána v Deuteronomiu.

• Proã MojÏí‰ fiekl lidem, aby si umís-
tili úryvky z písem mezi oãi, na ruce,
na kÛly sv˘ch domÛ a na své brány?

Jak bude stálá pfiipomínka ovlivÀo-
vat na‰e jednání? Co mÛÏeme uãinit
ve svém domovû, co by nám pfiipo-
mínalo Pána, jeho slova a na‰e
smlouvy s ním? Pfiipomínají nám
Pána obrázky na stûnû, knihy, které
ãteme, filmy a televizní pofiady, na
které se díváme, nebo nás vedou
k tomu, Ïe touÏíme po vûcech svûta?

• Jaká jsou hlavní MojÏí‰ova poselství
v Deuteronomiu 6:10–12 a 8:1–20?
Co to znamená zapomenout na
Pána? (Viz Deuteronomium 8:11.)
Jaké jsou následky toho, kdyÏ na nûj
zapomeneme? (Viz Deuteronomium
8:19.)

• Kdo je skálou, o které se mluví
v Deuteronomiu 32:3–4? (JeÏí‰
Kristus.) Proã je JeÏí‰ Kristus
nûkdy naz˘ván skálou? Co si o
tom myslíte? (Viz Helaman 5:12.)
Co to znamená stavût na skále? (Viz
Deuteronomium 32:46–47; Matou‰
7:24–27; NaS 50:44.)

DoplÀková ãetba: Deuteronomium 4;
7:1–4; 13:1–8; 34.

„Varuj se, abys nezapomenul“
Deuteronomium 6; 8; 11; 32

17
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Prostudujte si následující ver‰e:

a) Jozue 1. Pán povolává Jozua, aby byl
nástupcem MojÏí‰ov˘m. Jozue pfii-
pravuje Izraelity na to, aby vlastnili
zem, kterou jim Pán zaslíbil.

b) Jozue 3–4; 6. Izraelité pfiekraãují
fieku Jordán po suché zemi a uklá-
dají 12 kamenÛ na památku svého
pfiechodu. Vírou IzraelitÛ je zniãeno
Jericho.

c) Jozue 23; 24:14–31. Jozue a jeho lid
uzavírají smlouvu, Ïe budou slouÏit
Pánu.

MojÏí‰ byl jedin˘m vÛdcem, kterého
znala celá generace IzraelitÛ. Na konci
jejich pobytu ho ale Pán vzal – právû

kdyÏ stáli pfied velkou zkou‰kou. Pán
pamatoval na své sliby Izraeli a pozvedl
nového vÛdce, Jozua.

• Co Pán fiekl Jozuovi, Ïe má dûlat,
aby byl úspû‰n˘m? (Viz Jozue 1:8.)
Proã bylo pro Jozua studium písem
dÛleÏité, aby byl úspû‰n˘m ve svém
povolání? Jak pravidelné studium
písem pomáhá nám?

• Jakou dÛleÏitou radu dal Jozue
na konci svého Ïivota? (Viz Jozue
24:14–15.) Proã je dÛleÏité dnes
se rozhodnout slouÏit Pánovi? Jak
mÛÏeme dát najevo, Ïe jsme se roz-
hodli mu slouÏit?

DoplÀková ãetba: Jozue 7; 14.

„PosilniÏ se a zmuÏile se mûj“
Jozue 1–6; 23–24
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Prostudujte si následující ver‰e:

a) SoudcÛ 2:6–23. DorÛstající generace
dûtí Izraele opou‰tí Pána, aby slou-
Ïila fale‰n˘m bohÛm.

b)SoudcÛ 4:1–16. Barákovi je pfiiká-
záno, aby osvobodil Izrael od Jabína,
krále kananejského (4:1–7). Souhlasí
s tím, Ïe pÛjde, pÛjde-li s ním Debora
(4:8–9). Debora a Barák osvobozují
Izrael od Kananejsk˘ch (4:10–16).

c) SoudcÛ 6–7. Gedeonovi je pfiikázáno,
aby osvobodil Izrael od Madiansk˘ch
(6:1–24). On a deset dal‰ích muÏÛ
bofií v noci BálÛv oltáfi (6:25–35).
Pán uji‰Èuje Gedeona o pomoci tím,
Ïe mu dává dvû znamení (6:36–40).
Gedeon a 300 dal‰ích muÏÛ osvobo-
zují Izrael (7:1–25).

d)SoudcÛ 13–16. Samsonovi rodiãe
dostávají od andûla pokyn, aby ho
vychovávali jako Nazarejského
(13:1–25). Samson vykonává velké
silácké ãiny, ale poru‰uje mnoho
sv˘ch nazarejsk˘ch slibÛ (14–15).
Samson podléhá svádûní Dalily;
jeho vlasy jsou ostfiíhány a on
zeslábne, je zajat Filistinsk˘mi a
umírá, zatímco bofií jejich chrám
(16:1–31).

KdyÏ Jozue zemfiel, soudcové slouÏili
jako vládci Izraele a vojen‰tí vÛdcové.
Vût‰ina jejich vlády byla pro Izrael tra-
gická, neboÈ Izrael procházel mnoho-
krát cyklem odpadlictví, zajetí, pokání
a osvobození. Tragické ãásti této histo-
rie vyvaÏují pfiíbûhy spravedliv˘ch
soudcÛ, jako byli Gedeon a Debora,
ktefií zÛstali vûrní a ktefií pouÏívali víru

Vláda soudcÛ
SoudcÛ 2; 4; 6–7; 13–16

19
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Prostudujte si následující ver‰e:

a) Rut 1–2. Rut po smrti svého manÏela
jde se svou tchyní Noémi do Bet-
léma. V Betlémû Rut pracuje na
Bózov˘ch polích a Bóz s ní jedná
laskavû.

b)Rut 3–4. Rut leÏí u Bózov˘ch nohou
a on jí slibuje, Ïe se s ní oÏení.
Berou se a mají dítû.

c) 1. Samuelova 1; 2:1–2, 20–21. Anna
je poÏehnána synem a propÛjãuje
ho Pánovi, jak slíbila. Pozdûji je
poÏehnána dal‰ími dûtmi.

• âeho se musela Rut vzdát, kdyÏ ‰la
do Betléma s Noémi? Co Rut získala
tím, Ïe ‰la s Noémi? (Evangelium
JeÏí‰e Krista; viz Rut 1:16.) Co se
mÛÏeme nauãit od Rut o tom, jak
pfiiná‰et obûti kvÛli evangeliu?

• Co myslíte, jaké mûla Anna pocity,
kdyÏ dávala Samuela do sluÏeb
Pánû? Co Pán na nás poÏaduje, aby-
chom mu dávali? KdyÏ Pánovi nûco
dáváme, jak˘ má b˘t ná‰ postoj
k tomuto dávání?

• Jak˘ch spravedliv˘ch vlastností byly
Rut, Noémi a Anna pfiíkladem?

„VíÈ v‰ecko mûsto... 
Ïe jsi ty Ïena ‰lechetná“
Rut; 1. Samuelova 1

20

Prostudujte si následující ver‰e:

a) 1. Samuelova 2:12–17, 22–25. Synové
Elíovi se dopou‰tûjí pfiestupkÛ a
dostávají rady od svého otce.

b)1. Samuelova 2:27–36; 3:12–14. MuÏ
BoÏí varuje Elího o následcích hfií‰-
nosti v jeho rodinû.

c) 1. Samuelova 3. Pán povolává Samu-
ela a on odpovídá.

d)1. Samuelova 8. Izraelité chtûjí krále,
„jakoÏ jest u v‰ech národÛ“. Samuel
je varuje pfied nebezpeãím takového
rozhodnutí.

• Co ãiny Elíov˘ch synÛ ukazují o
tom, koho se rozhodli ctít? (Viz

BÛh poctí ty, ktefií ho ctí
1. Samuelova 2–3; 8

21

a odvahu, kdyÏ pomáhali osvobodit
svÛj lid.

• Co se mÛÏeme od Debory nauãit
o tom, jak b˘t prav˘m pfiítelem?
Jak vám va‰i pfiátelé pomohli nebo
pomáhají ãelit tûÏk˘m zkou‰kám
nebo poslouchat Pánova pfiikázání?
Jak mÛÏeme b˘t lep‰ími pfiáteli?

• Samson jako Nazarejsk˘ a jako
ãlen domu Izraele uzavfiel s Pánem

smlouvy. Jaké smlouvy uzavíráme
s Pánem? Jak vás tyto smlouvy
posilují?

• Jaké byly následky toho, Ïe Samson
poru‰il své smlouvy? (Viz SoudcÛ
16:17–21.) Jaké jsou následky, kdyÏ
my poru‰íme své smlouvy?

DoplÀková ãetba: „SoudcÛ, Kniha ve
Starém zákonû“, PrÛvodce k písmÛm,
str. 157.
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Prostudujte si následující ver‰e:

a) 1. Samuelova 9–11. Saul hledá
vedení u Samuela (9:1–14, 18–24).
Pán zjevuje Samuelovi, Ïe Saul má
b˘t králem (9:15–17). Samuel dává
Saulovi rady a pomazává ho jako
prvního izraelského krále (9:25–27;
10:1–8). Saul je duchovnû znovuzro-
zen a prorokuje (10:9–13). Samuel
pfiedstavuje Saula lidem (10:17–27).
Saul vede Izrael ve vítûzné bitvû
(11:1–11). Odmítá potrestat muÏe,
ktefií pochybovali o jeho schopnosti
vést lid (11:12–15).

b)1. Samuelova 13:1–14. Saul pfiiná‰í
zápalnou obûÈ bez patfiiãné autority.

c) 1. Samuelova 15. Saulovi je pfiikázáno
vyhladit Amalechitské a ve‰ker˘
jejich majetek, ponechává ale nûkterá
jejich zvífiata pro obûÈ (15:1–9). Pán
zavrhuje Saula jako krále a Samuel
fiíká Saulovi, Ïe poslu‰nost je lep‰í
neÏ obûÈ (15:10–35).

d)1. Samuelova 16. Pán vybírá Davida,
aby nastoupil po Saulovi jako král
(16:1–13). Duch Svat˘ opou‰tí Saula a
ovládá ho zl˘ duch (16:14–16; pozna-
menejte, Ïe pfieklad Josepha Smitha

tyto ver‰e opravuje, aby ukázal, Ïe
zl˘ duch nebyl od Boha). Saul vybírá
Davida, aby mu hrál na harfu a aby
byl jeho zbrojno‰em (16:17–23).

e) 1. Samuelova 17. David zabíjí Goliá‰e
v síle Pánû.

• Jak Samuel odpovûdûl, kdyÏ mu
Saul vysvûtlil, proã uchránil zvífiata
Amalechitsk˘ch? (Viz 1. Samuelova
15:22.) Jak se vztahují Samuelova
slova na nás?

• Co Samuel poznal, kdyÏ se snaÏil
urãit, kter˘ ze synÛ Izaiov˘ch má
b˘t pfií‰tím králem? (Viz 1. Samue-
lova 16:6–7.) Co 1. Samuelova 16:7
uãí o tom, jak nás Pán hodnotí?
Co Pán v na‰em srdci vyhledává?
Jak mÛÏeme zlep‰it svou schopnost
a pfiedsevzetí nehledût na vnûj‰í
vzhled, ale hledût k srdci?

• Jak získal David odvahu bojovat
s Goliá‰em? (Viz 1. Samuelova
17:32–37, 45–47.) Jak vám Pán
pomohl pfiekonat „Goliá‰e“, se
kter˘m jste se setkali vy?

DoplÀková ãetba: 1. Samuelova 12; 14.

„Hospodin hledí k srdci“
1. Samuelova 9–11; 13; 15–17

22

1. Samuelova 2:12–17, 22–25.)
V jak˘ch oblastech svého Ïivota
nûkdy ctíme sebe a dûláme to, co
je nám pfiíjemné, místo toho, aby-
chom ctili Pána a dûlali to, co je
jemu pfiíjemné? 

• Pfii‰el muÏ BoÏí a dÛraznû Elího
napomenul a fiekl mu, Ïe ctí své
syny více neÏ Boha (1. Samuelova

2:27–29).V jakém smûru ctil Elí své
syny více neÏ Boha? Jak se projevuje
to, Ïe my ctíme nûkdy druhé lidi
více neÏ Boha?

• Jak Samuel projevoval úctu k Pánovi?
Jak ho poctil Pán? (Viz 1. Samuelova
3:19; viz také 1. Samuelova 2:30.) Jak
Pán poctí nás, budeme-li Ho ctít?
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Prostudujte si následující ver‰e:

a) 1. Samuelova 18:1–16. Jonata a David
uzavfieli smlouvu o pfiátelství (18:1–4).
Izraelité vzdávají pocty Davidovi za
jeho úspûch v bitvû (18:5–7). Saul
Ïárlí na Davida a pokou‰í se ho zabít
(18:8–16; poznamenejte, Ïe pfieklad
ver‰e 1. Samuelova 18:10 od Josepha
Smitha ukazuje, Ïe zl˘ duch, kter˘
pfii‰el na Saula, nebyl od Boha).

b)1. Samuelova 18:17–30; 19:1–18.
David bojuje s Filistinsk˘mi v˘mû-
nou za právo oÏenit se se Saulovou
dcerou, aniÏ by si byl vûdom, Ïe
Saul doufá, Ïe David zemfie na bitev-
ním poli (18:17–25). David vítûzí
nad Filistinsk˘mi a Ïení se se Saulo-
vou dcerou Míkol (18:26–28). Jonata
fiíká Davidovi, aby se ukryl, a snaÏí
se pfiesvûdãit Saula, aby ho nezabíjel
(19:1–7). Saul je neúspû‰n˘ v dal‰ím
pokusu zabít Davida (19:9–10).
Míkol zachraÀuje Davida pfied dal-
‰ím Saulov˘m pokusem pfiipravit ho
o Ïivot (19:11–18).

c) 1. Samuelova 20. Jonata a David
obnovují svou smlouvu o pfiátelství
a míru. KdyÏ se Saul znovu snaÏí
Davida zabít, Jonata Davida varuje.

d)1. Samuelova 23–24. David pokra-
ãuje v bojích s Filistinsk˘mi a uniká
Saulovi. David nalézá Saula a ucho-
vává jeho Ïivot.

• Co myslíte, proã Jonata na Davida
neÏárlil ani ho nepovaÏoval za
nepfiítele? (1. Samuelova 18:1, 3).

• Co Saulovi zavdalo pfiíãinu k tomu,
aby se obrátil proti Davidovi? (Viz
1. Samuelova 18:6–9.) Proã je nûkdy
obtíÏné b˘t ‰Èastn˘ z úspûchu dru-
h˘ch? Proã Ïárlivost a p˘cha ovliv-
Àuje na‰e duchovní blaho?

• Jak víra v Boha ovlivÀovala pfiátelství
Jonata a Davida? (Viz 1. Samuelova
20:23.) Jak na‰e láska k Bohu ovliv-
Àuje na‰i lásku k druh˘m?

• Co nás DavidÛv pfiíklad uãí o
odplatû? (Viz 1. Samuelova 24:6–15.)

DoplÀková ãetba: 1. Samuelova
14:1–16; 2. Samuelova 1.

„Hospodin svûdek bude mezi
mnou a mezi tebou aÏ na vûky“
1. Samuelova 18–20; 23–24

23

Prostudujte si následující ver‰e:

a) 2. Samuelova 11. David se dopou‰tí
cizoloÏství s Betsabé, manÏelkou
Uriá‰e (11:1–5). David se neúspû‰nû
snaÏí zakr˘t svÛj hfiích (11:6–13).
ZapfiíãiÀuje smrt Uriá‰e (11:14–17).
David si bere Betsabé za manÏelku
a mají syna (11:26–27).

b)2. Samuelova 12:1–23. Prorok Nátan
uãí Davida o váÏnosti jeho hfiíchu
tím, Ïe mu vypráví podobenství
(12:1–6). Davidovi je oznámeno, Ïe
bude kvÛli svému hfiíchu potrestán
(12:7–14; poznamenejte, Ïe v pfie-
kladu ver‰e 13 od Josepha Smitha
Nátan uvádí: „Pán... neodÀal hfiích
tvÛj, abys nezemfiel“). První syn
Davida a Betsabé zemfiel v útlém
dûtství (12:15–23).

„Srdce ãisté stvofi mi“
2. Samuelova 11–12; Îalm 51

24
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Prostudujte si zde probíraná písma a
podle sv˘ch moÏností co nejvût‰í ãást
z Knihy ÏalmÛ.

Kniha ÏalmÛ je sbírka básní, které
se pÛvodnû zpívaly jako chvalozpûvy
Bohu nebo prosby k Bohu. Mnohé
byly napsány Davidem. Tato kniha
se podobá zpûvníku dávného Izraele.

Mnohé Ïalmy prorokují o Kristovû
poslání jako Mesiá‰e. Pov‰imnûte
si naplnûní nûkolika z následujících
proroctví o Kristovi, která jsou zapsána
v Knize ÏalmÛ:

Proroctví Naplnûní

Îalm 69:20 Marek 14:32–41

Îalm 22:7–8 Matou‰ 27:39–43

Îalm 22:16 Marek 15:25

Proroctví Naplnûní

Îalm 22:18 Matou‰ 27:35

Îalm 22:1 Matou‰ 27:46

Îalm 16:10 Skutkové 2:31–32;
13:34–35

Pfieãtûte si následující Ïalmy, které
vyjadfiují vdûãnost Spasitelovi za jeho
milosrdenství, odpu‰tûní a lásku: Îalmy
23; 51; 59:17; 78:38; 86:5, 13; 100:4–5;
103:2–4, 8–11, 17–18.

Pfieãtûte si následující Ïalmy, které
uãí, jak je dÛleÏité dÛvûfiovat Pánovi:
Îalmy 4:6; 5:12; 9:11; 18:3; 56:12;
62:9; 118:8–9.

Pfieãtûte si následující Ïalmy o chrámu:
Îalmy 5:7; 15:1–3; 24; 27:4; 65:5;
84:2–3, 5, 11–13; 122; 134.

„V‰elik˘ duch chval Hospodina“
Îalmy

25

c) Îalm 51. David ãinící pokání usiluje
o odpu‰tûní.

David nastoupil jako král na Saulovo
místo a stal se jedním z nejvût‰ích
králÛ v historii Izraele. Sjednotil kmeny
v jeden národ, zabezpeãil vlastnictví
zemû, která byla lidem zaslíbena, a
ustanovil vládu, která byla zaloÏena
na BoÏím zákonu. Av‰ak posledních
dvacet let jeho osobního Ïivota bylo
poskvrnûno následky jeho hfií‰nosti.

• Co Davida pfiivedlo k tomu, Ïe se
dopustil cizoloÏství? (Viz 2. Samue-
lova 11:2–4.) Co mÛÏe vést lidi
k poku‰ení dopustit se sexuálního
hfiíchu? Co mÛÏeme dûlat, abychom
se vyvarovali poku‰ení dopustit se
sexuálních hfiíchÛ?

• Jakého váÏnûj‰ího hfiíchu se David
dopustil, kdyÏ se pokou‰el skr˘t svou
nemorálnost? (Viz 2. Samuelova

11:14–17.) Co myslíte, kdo vnukl
Davidovi my‰lenku, Ïe by mohl
skr˘t svÛj hfiích? Jak se lidé snaÏí
skr˘vat hfiíchy v dne‰ní dobû? Co se
stane, kdyÏ se lidé snaÏí skr˘vat své
hfiíchy?

David v Ïalmu pro Pána vyjadfiuje
touhu pomáhat ostatním ãinit pokání
a fiíká: „Budu vyuãovati pfiestupníky
cestám tv˘m, aby hfií‰níci k tobû se
obraceli“ (Îalm 51:15). I kdyÏ David
pfii‰el o své oslavení, protoÏe zapfiíãinil
smrt Uriá‰e, mÛÏeme se uãit z jeho
kajícného postoje, kter˘ mûl, kdyÏ usi-
loval o odpu‰tûní hfiíchu cizoloÏství.
Jeho slova v Îalmu 51 uãí o mnoha
stránkách pravého pokání. Pfii studiu
tohoto Ïalmu hledejte, jak mÛÏete ve
svém Ïivotû vyuÏít pfiíklad Davida ãiní-
cího pokání.

DoplÀková ãetba: 2. Samuelova 2–10.
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Prostudujte si následující ver‰e:

a) 1. Královská 3:5–28. ·alomoun
nastupuje namísto svého otce jako
král a následuje Pána. Pán se ukazuje
·alomounovi a Ïehná mu moudrostí,
bohatstvím a poctami (3:5–15). Dvû
Ïeny pfiiná‰ejí k ·alomounovi dítû,
kter˘ moudfie urãuje, která Ïena je
matkou dítûte (3:16–28).

b)1. Královská 5–6; 7:1–12. Král ·alo-
moun fiídí stavbu velkého chrámu
(5–6). Pro sebe si staví palác (7:1–12).

c) 1. Královská 8:22–66; 9:1–9. ·alo-
moun zasvûcuje chrám a Ïádá Pána,
aby poÏehnal Izraelity, aby prospí-
vali duchovnû i ãasnû (8:22–66).
Pán se opût ukazuje ·alomounovi
a slibuje mu, Ïe poÏehná Izraelity,
budou-li mu slouÏit, ale Ïe je pro-
kleje, obrátí-li se k jin˘m bohÛm
(9:1–9).

d)1. Královská 10–11. ·alomounova
sláva roste díky jeho bohatství a
moudrosti (10:1–13, 24–25). Stává se
nadmûrnû bohat˘m (10:14–23, 26).
Îení se s mnoha neizraelsk˘mi
Ïenami, které ho pfiesvûdãují, aby
uctíval fale‰né bohy (11:1–10). Pán
pozvedá proti ·alomounovi protiv-
níky (11:11–25). Prorok pfiedpovídá,

Ïe království Izraele bude pro
·alomounovu hfií‰nost rozdûleno
(11:26–40).

• Co to znamená mít „srdce rozumné“?
(Viz 1. Královská 3:28; 4:29.) Proã
·alomoun cítil, Ïe potfiebuje zvlá‰È
toto poÏehnání? (Viz 1. Královská
3:7–8.) KdyÏ budeme mít „moudrost
BoÏí“, jak nám to bude pomáhat plnit
zodpovûdnosti, které máme v rodinû,
v práci, ve ‰kole nebo v Církvi? Jak
tuto moudrost mÛÏeme obdrÏet?

• Jaké sliby t˘kající se chrámu dal
Pán ·alomounovi? (Viz 1. Královská
6:11–13.) Jaké podobné sliby nám
Pán dává v dne‰ní dobû? (Viz NaS
97:15–17.) Co mÛÏeme dûlat, aby-
chom si uchovali siln˘ vliv chrámu
na svÛj Ïivot?

• Jak vzrostlo ·alomounovo bohatství
a úctyhodnost po dostavûní chrámu?
(Viz 1. Královská 10:1–15, 24–25.)
Jak ·alomoun zneuÏil tato poÏeh-
nání? (Viz 1. Královská 10:16–23,
26–29.) Jak mají b˘t moudrost,
bohatství a pocty vyuÏívány? (Viz
Jákob 2:18–19.)

DoplÀková ãetba: 1. Královská 2:1–12;
4:29–34; 7:13–51; 1. Paralipomenon
29; Nauka a smlouvy 46.

Král ·alomoun: muÏ moudrosti, 
muÏ po‰etilosti
1. Královská 3; 5–11

26

Prostudujte si následující ver‰e:

a) 1. Královská 12:1–20. Roboám
nastupuje namísto svého otce
·alomouna jako král nad dvanácti
kmeny Izraele. Odmítá radu mou-
dr˘ch muÏÛ, aby slouÏil svému lidu,

a radûji na nûj vkládá vût‰í bfiemena
(12:1–15). Deset kmenÛ se boufií a
království je rozdûleno (12:16–19;
deset kmenÛ si ponechává název
království Izraele, zatímco kmeny
Juda a Beniamin zÛstávají pod

Vliv hfií‰n˘ch a spravedliv˘ch vÛdcÛ
1. Královská 12–14; 2. Paralipomenon 17; 20

27
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Prostudujte si následující ver‰e:

a) 1. Královská 17. Eliá‰ uzavírá nebe
proti de‰ti, prchá pfied Achabem
a Jezábel a je zázraãnû zaopatfien
v pustinû (17:1–6). Pán posílá Eliá‰e
ke vdovû, která mu dává potravu
a vodu (17:7–16). Eliá‰ kfiísí syna
vdovy z mrtv˘ch (17:17–24).

b)1. Královská 18. Po více neÏ dvoule-
tém období hladu se Eliá‰ setkává
s Achabem a vyz˘vá Bálovy knûze,
aby svolali oheÀ z nebe, kter˘ by
strávil jejich obûÈ (18:1–2, 17–24).
Bálovi knûÏí neuspûli, ale Eliá‰ se
modlí a Pán sesílá oheÀ, aby strávil
obûÈ, kterou pfiipravil (18:25–40).
Eliá‰ se modlí, aby byl ukonãen
hlad, a Pán sesílá dé‰È (18:41–46).

c) 1. Královská 19. Jezábel se snaÏí zabít
Eliá‰e (19:1–2). Eliá‰ prchá do pus-
tiny, kde ho Ïiví andûl (19:3–8). Eliá‰
jde na Oréb, kde je utû‰en Duchem

Svat˘m a kde dostává pokyny, aby
pokraãoval v BoÏí práci (19:9–19).

KdyÏ Jeroboám zavedl Izrael do mod-
losluÏebnictví, on a jeho potomci byli
zahubeni. Po nich následovala fiada
dal‰ích králÛ, ktefií uctívali modly.
Achab byl mezi tûmito vládci králem,
kter˘ „popouzel Hospodina Boha Izra-
elského, nade v‰ecky jiné krále Izrael-
ské, ktefiíÏ byli pfied ním“ (1. Královská
16:33). OÏenil se s Jezábel, pfiijal její
praktiky uctívání Bála a povzbuzoval
svÛj lid, aby se k nûmu pfiipojil v uctí-
vání tohoto fale‰ného boha. Prorok
Eliá‰ pfiedal Achabovi a jeho království
varovná slova.

• Co myslíte, proã BÛh pfiikázal ubohé
vdovû, aby dala najíst Eliá‰ovi pfied-
tím, neÏ by pojedla sama a neÏ by
dala svému synovi? (Viz 1. Královská
17:16.) V jak˘ch smûrech jsme
Ïádáni, abychom kladli ve svém
Ïivotû vûci BoÏí na první místo?

„Za ohnûm hlas tich˘ a [jemn˘]“
1. Královská 17–19

28

vládou Roboáma a naz˘vají se krá-
lovství Judské). Království Izraele si
vybírá Jeroboáma jako krále (12:20).

b)1. Královská 12:25–33; 13:33–34;
14:14–16, 21–24. Jeroboám vede svÛj
lid k modlosluÏebnictví (12:25–33;
13:33–34). Prorok pfiedpovídá zni-
ãení Jeroboámovy rodiny a rozpt˘-
lení Izraele (14:14–16). Roboám vede
království Judy k modlosluÏebnictví
(14:21–24).

c) 2. Paralipomenon 17:1–10; 20:1–30.
Jozafat, RoboámÛv pravnuk, vládne
spravedlivû v království Judském
(17:1–10). KdyÏ pfiicházejí nepfiátelé
proti lidu Judska, Jozafat a jeho lid
se postí a modlí. Pán jim fiíká, Ïe

bitva není jejich, ale jeho. Jejich
nepfiátelé bojují mezi sebou a navzá-
jem se niãí (20:1–30).

• Co fiekli starci Roboámovi, Ïe má
udûlat, chce-li vládnout úspû‰nû?
(Viz 1. Královská 12:6–7; 2. Parali-
pomenon 10:7.) Jak mÛÏeme pouÏít
tuto radu doma, v zamûstnání, ve
‰kole a v Církvi?

• Jozafat vedl lid Judsk˘ k tomu, aby se
pokofiil pfied Pánem (2. Paralipome-
non 20:3–4). Jaké jste vidûli pfiíklady
vlivu spravedliv˘ch vedoucích? Jak
mÛÏeme pomáhat tûm, kter˘m slou-
Ïíme, aby Ïili spravedlivû?

DoplÀková ãetba: 1. Královská
11:26–40; 2. Královská 17:20–23.
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Prostudujte si následující ver‰e:

a) 2. Královská 2:1–18. Eliá‰ pfiipravuje
Elizea na to, aby se stal prorokem
(2:1–10). Eliá‰ je vzat do nebe. Eli-
zeus pfiebírá Eliá‰Ûv plá‰È a stává se
prorokem (2:11–15). Padesát muÏÛ
hledá po tfii dny Eliá‰e, pfiestoÏe je
Elizeus od toho odrazoval (2:16–18).

b)2. Královská 5. Elizeus uzdravuje
malomocného Námana (5:1–14).
Náman chválí Boha. Náman chválí
Boha a nabízí Elizeovi odmûnu, kte-
rou Elizeus odmítá (5:15–19).

c) 2. Královská 6:8–18. Elizeus posky-
tuje králi Izraele vedení ve válce se
S˘rií (6:8–10). Král syrsk˘ nafiizuje
sv˘m muÏÛm, aby zajali Elizea, a
armáda obléhá mûsto Dotain
(6:11–14). Elizeus se beze strachu
modlí a Pán odhaluje horu plnou

koÀÛ a ohniv˘ch vozÛ, potom raní
syrskou armádu slepotou (6:15–18).

• Co nás mÛÏe pfiíbûh o Námanovi
nauãit o následování rad proroka –
dokonce i v tom pfiípadû, Ïe se nám
ta rada nelíbí nebo jí nerozumíme
nebo kdyÏ se t˘ká prost˘ch nebo
jednoduch˘ch záleÏitostí? MÛÏete
vyjmenovat nûkteré prosté nebo
jednoduché úkoly, které na nás
poÏaduje prorok nebo jiní vedoucí
Církve? Proã je nûkdy tûÏké tyto
vûci udûlat? Jak se mÛÏeme stát
ochotnûj‰ími následovat rady
vedoucích Církve?

• KdyÏ Elizeus fiekl svému sluÏební-
kovi: „Mnohem více jich s námi
jest, neÏ s nimi,“ co tím mûl na
mysli? (2. Královská 6:16.) Podle
ãeho mÛÏete vidût, Ïe Elizeovo pro-
hlá‰ení je pravdivé i v dne‰ní dobû?

„A zvih plá‰È Eliá‰Ûv“
2. Královská 2; 5–6

29

Prostudujte si následující ver‰e:

a) 2. Paralipomenon 29–30. Ezechiá‰,
král Judsk˘, otvírá dvefie chrámu a
dává pokyny knûÏím a LevitÛm, aby
ho vyãistili a posvûtili pro uctívání
(29:1–19). Ezechiá‰ a jeho lid, kdyÏ

je chrám oãi‰tûn, uctívají spoleãnû
Pána a vzdávají mu chválu
(29:20–36). Ezechiel zve cel˘ Izrael,
aby pfii‰el do chrámu v Jeruzalémû
(30:1–9). Nûktefií se tomuto pozvání
vysmívají, ale vûrní z Izraele uctívají
Pána v Jeruzalémû (30:10–27).

Pfiijìte do domu Pánû
2. Paralipomenon 29–30; 32; 34

30

• KdyÏ se lidé shromáÏdili na hofie
Karmel, aby naslouchali Eliá‰ovi,
zeptal se jich: „I dokudÏ kulhati
budete na obû stranû?“ (1. Královská
18:21.) V ãem my nûkdy kulháme
na obû strany?

• Jak BÛh Eliá‰e na hofie Oréb utû‰il?
(Viz 1. Královská 19:9–13.) Co

z toho poznáváme o tom, jak BÛh
s námi komunikuje? Co myslíte,
proã BÛh s námi komunikuje ãastûji
skrze „hlas tich˘ a [jemn˘]“ Ducha
Svatého, neÏ prostfiednictvím hluã-
ného a nápadného projevu moci?
Jak mÛÏeme rozpoznávat na‰eptá-
vání Ducha Svatého?
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Prostudujte si zde probírané ver‰e a
podle sv˘ch moÏností co nejvût‰í ãást
knihy Pfiísloví a Kazatel.

Pfiísloví jsou vût‰inou krátké v˘roky,
které poskytují radu o tom, jak Ïít
spravedlivû. Star˘ zákon zazname-
nává, Ïe ·alomoun „sloÏil... tfii tisíce
pfiísloví“ (1. Královská 4:32). Nûkteré
z tûchto moudr˘ch v˘rokÛ jsou obsa-
Ïeny v knize Pfiísloví. I kdyÏ ·alo-
moun a dal‰í autofii této knihy nebyli
proroci, mnoho z toho, co napsali,
bylo inspirováno Pánem. Kniha Kaza-
tel také obsahuje moudré v˘roky a
nûktefií se domnívají, Ïe jejím auto-
rem je ·alomoun.

• Knihy Pfiísloví a Kazatel zdÛrazÀují
dÛleÏitost moudrosti. Jaké rozdíly
jsou mezi tím, kdo je uãen˘ a kdo
je moudr˘? (Viz Pfiísloví 1:7; 9:9–10;
2. Nefi 9:28–29.)

• Jakou radu obsahuje Pfiísloví 3:5–7?
Jaké zku‰enosti vás uãily dÛvûfiovat
Pánovi?

• Proã Pán vûnuje takovou pozornost
slovÛm, která promlouváme? (Viz
Pfiísloví 16:27–28; 18:8; 25:18;
Matou‰ 12:36–37.) Jak mÛÏeme
pfiekonat problémy t˘kající se lÏi,
pomlouvání nebo problém, kter˘
se t˘ká toho, Ïe mluvíme o druh˘ch
negativnû.

• Pfiísloví 13:10 a 16:18 uãí, Ïe p˘cha
vede ke sváru a k pádu. Jak to mÛÏe
p˘cha zpÛsobit? Jak p˘cha ovlivÀuje
na‰i rodinu?

• Pfiísloví 22:6 fiíká: „Vyuãuj mladého
podlé zpÛsobu cesty jeho.“ Co mají
rodiãe dûlat, aby se fiídili touto
radou? (Viz NaS 68:25–28.) Jak
mohou rodiãe úãinnûji uãit dûti
zásadám evangelia?

„Blahoslaven˘ ãlovûk nalézající moudrost“
Pfiísloví a Kazatel
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b)2. Paralipomenon 32:1–23. Senache-
rib, král Assyrsk˘, napadá Judu a
mluví proti Pánovi (32:1–19). Izaiá‰
a Ezechiá‰ se modlí o pomoc a andûl
Pánû niãí velkou ãást Assyrské
armády (32:20–23).

c) 2. Paralipomenon 34. Po hfií‰né
vládû syna a vnuka Ezechiá‰e se
stává králem Judy Ezechiá‰Ûv prav-
nuk Joziá‰. Joziá‰ niãí modly v krá-
lovství a opravuje chrám (34:1–13).
V chrámu je nalezena kniha zákona
a je ãtena Joziá‰ovi, kter˘ pláãe, kdyÏ
poznává, jak dalece se lidé odch˘lili
od zákona (34:14–21). Chulda, pro-
rokynû, mluví o tom, Ïe na Judu pfii-
jde zniãení, ale prorokuje, Ïe Joziá‰
toho nebude svûdkem (34:22–28).

Joziá‰ a jeho lid uzavírá smlouvu, Ïe
budou slouÏit Pánu (34:29–33).

• Co se mÛÏeme nauãit od Ezechiá‰e
o správném vztahu mezi dÛvûrou ve
své vlastní síly a dÛvûrou v Pána?
(Viz 2. Paralipomenon 32:7–8.)

• KdyÏ Joziá‰ a jeho lid byli v chrámu,
co slíbili, Ïe budou dûlat? (Viz
2. Paralipomenon 34:31–33.) Jak se
mÛÏeme pfiipravovat na uzavfiení
posvátn˘ch chrámov˘ch smluv?
KdyÏ uÏ jsme tyto smlouvy uzavfieli,
proã je dÛleÏité, abychom se do
chrámu vraceli tak ãasto, jak je to
moÏné?

DoplÀková ãetba: 2. Královská 18–19;
22–23; Izaiá‰ 37:10–20, 33–38.
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Prostudujte si následující ver‰e:

a) Job 1–2. Job proÏívá tûÏké zkou‰ky.
ZÛstává vûrn˘ Pánovi navzdory
tomu, Ïe ztrácí majetek, dûti a
zdraví.

b) Job 13:13–16; 19:23–27. Job nalézá
sílu v dÛvûfie v Pána a ve svém svû-
dectví o Spasiteli.

c) Job 27:2–6. Job nalézá sílu v osobní
spravedlnosti a bezúhonnosti.

d)Job 42:10–17. KdyÏ Job vûrnû obstál
ve sv˘ch zkou‰kách, Pán mu Ïehná.

• Jak˘ muÏ byl Job? Jak˘mi zkou‰kami
Job pro‰el?

• Jak Jobovi pomohlo jeho svûdectví
o Spasiteli obstát ve zkou‰kách? (Viz

Job 19:25–27.) Jak nás mÛÏe svûdec-
tví o Spasiteli posilovat bûhem proti-
venství?

• Jobova bezúhonnost byla bûhem
jeho utrpení dal‰ím zdrojem
duchovní síly (Job 27:2–6). Co je to
bezúhonnost? Jak osobní bezúhon-
nost posilovala Joba bûhem jeho
zkou‰ek? Jak nám mÛÏe osobní bez-
úhonnost pomáhat v dobû zkou‰ek?

• KdyÏ Job vûrnû obstál ve sv˘ch
zkou‰kách, jak mu Pán poÏehnal?
(Viz Job 42:10–15; Jakub 5:11.) Jak
Pán Ïehná nám, kdyÏ vûrnû zvlá-
dáme zkou‰ky? (Viz Job 23:10;
3. Nefi 15:9.)

DoplÀková ãetba: Ostatní kapitoly
v Jobovi; Nauka a smlouvy 121:1–10.

„Já vím, Ïe vykupitel mÛj Ïiv jest“
Job 1–2; 13; 19; 27; 42

32

Prostudujte si následující ver‰e:

a) Joná‰ 1–2. Pán povolává Joná‰e, aby
kázal pokání lidem v Ninive. Joná‰
se snaÏí uniknout na lodi od Pána,
je spolknut velkou rybou, modlí se
a je osvobozen z bfiicha ryby.

b) Joná‰ 3–4. Joná‰ prorokuje pád
Ninive a zlobí se, kdyÏ lid Ninive
ãiní pokání a Pán mûsto zachovává
(pfieklad ver‰Û Joná‰ 3:9–10 od
Josepha Smitha vysvûtluje, Ïe
pokání neãinil BÛh, ale lidé). Pán
uãí Joná‰e milovat v‰echny lidi.

c) Micheá‰ 2:12–13; 4:1–7, 11–13;
5:2–4, 7–8; 6:6–8; 7:18–20. Micheá‰
prorokuje o poslání Izraele v posled-
ních dnech.

• Proã chtûl Pán, aby ‰el Joná‰ do
Ninive? (Viz Joná‰ 1:2.) Proã ‰el
Joná‰ místo toho do Tarsisu? (Viz
Joná‰ 1:3.) Z jak˘ch dÛvodÛ se
nûkdy rozhodneme nefiíci druh˘m
o evangeliu? Co se mÛÏeme nauãit
z pfiíbûhu o Joná‰ovi a jak nám to
mÛÏe pomoci stateãnûji poslouchat
Pána a sdílet evangelium?

Sdílení evangelia se svûtem
Joná‰ 1–4; Micheá‰ 2; 4–7
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• Proã je dÛleÏité rozvíjet ‰Èastn˘
postoj a dobr˘ smysl pro humor?
(Viz Pfiísloví 15:13; 17:22.) Co

mÛÏeme dûlat, abychom do své
rodiny pfiiná‰eli povzná‰ející
humor? 
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Prostudujte si následující ver‰e:

a) Ozeá‰ 1–3. Ozeá‰ popisuje vztah
mezi Pánem a Izraelem a pouÏívá
k tomu pfiirovnání k vûrnému man-
Ïelovi a nevûrné manÏelce, která se
dopustila cizoloÏství. Ozeá‰ pfiedsta-
vuje v tûchto kapitolách Pána jako
manÏela a Gomera jako manÏelka
pfiedstavuje Izrael.

b)Ozeá‰ 11; 13–14. Pán, protoÏe miluje
svÛj lid, stále vybízí Izrael, aby ãinil
pokání a navrátil se k nûmu.

• Co pfiirovnání v Ozeá‰ovi 1–3 uãí o
tom, jak velk˘ závazek a jakou míru
oddanosti od nás Pán oãekává?

• Kdo nebo co byli „milenci“ Izraele –
vûci, které zpÛsobily, Ïe se lidé odklo-
nili od Pána? Co mÛÏe odvrátit nás
od na‰eho zasvûcení následovat
Spasitele?

• Co manÏel slíbil své manÏelce, jest-
liÏe se vrátí k nûmu? (Viz Ozeá‰
2:19.) Co Pán slibuje svému lidu,
bude-li ãinit pokání a vrátí-li se
k nûmu? (Viz Ozeá‰ 2:20, 23.)

DoplÀková ãetba: Zbytek Ozeá‰e.

„Zasnoubím tû sobû... v spravedlnosti“
Ozeá‰ 1–3; 11; 13–14
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Prostudujte si následující ver‰e:

a) Amos 3:6–7. Amos uãí, Ïe Pán zjevuje
svá tajemství prorokÛm.

b)Amos 7:10–17; 8:11–13; 9:8–15.
Amos je povolán Bohem, aby byl
prorokem (7:10–15). Prorokuje o
zajetí a rozpt˘lení Izraele (7:16–17;
9:8–10). Prorokuje, Ïe bude hlad sly-
‰ení slov Pána (8:11–13). Prorokuje,
Ïe v posledních dnech bude Izrael
velk˘m a prosperujícím lidem
(9:11–15).

c) Joel 2; 3:16–17. Joel prorokuje o
válkách a kalamitách v posledních
dnech (2:1–11). Volá k lidem, aby
ãinili pokání (2:12–14; pozname-
nejte, Ïe pfieklad ver‰Û 13 a 14

Josepha Smitha vysvûtluje, Ïe lidé,
nikoli Pán, mají ãinit pokání). Joel
prorokuje, Ïe BÛh v posledních
dnech poÏehná svÛj lid a vyleje na
nûj svého Ducha (2:15–32; 3:16–17).

Amos slouÏil lidem království Izraele asi
od roku 800 do roku 750 pfi. Kr. Vût‰ina
tûchto lidí byla ve stavu odpadlictví.
KdyÏ Amos vypoãítal lidem jejich hfií-
chy, prorokoval hrozné tresty. Nicménû
zdÛrazÀoval, Ïe BÛh má silnou touhu
oãistit kaÏdého, kdo bude ãinit pokání.
Amos také prorokoval o posledních
dnech.

Joel slouÏil lidem Judského království.
Mnoho Joelov˘ch proroctví bylo o
posledních dnech.

BÛh zjevuje svá tajemství sv˘m prorokÛm
Amos 3; 7–9; Joel 2–3
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• Co Micheá‰ prorokoval o chrámu
posledních dnÛ? (Viz Micheá‰
4:1–2.)

• Jak nám mÛÏe pomoci Micheá‰
6:6–8, kdyÏ máme pocit, Ïe jsme pfie-
moÏeni v‰ím, co se od nás oãekává?
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Prostudujte si Izaiá‰e 1–6.

Izaiá‰ prorokoval mnoho o pozemském
poslání Spasitele, zniãení, které bude
následovat hfií‰nost Izraele, a o poslání
a urãení Izraele posledních dnÛ.

• Mnohá Izaiá‰ova varování a proroc-
tví se t˘kají jak jeho doby, která
byla dobou velké hfií‰nosti, tak na‰í
doby. Jak jsou podmínky popsané

v Izaiá‰ovi 1–5 patrné v dne‰ním
svûtû?

• Jaká místa zmínûná v Izaiá‰ovi 4:5–6
poskytují bezpeãí pfied zlem? Jaké
v˘razy jsou pouÏity v tûchto ver‰ích
k popisu toho, jak nás tato svatá
místa budou ochraÀovat?

DoplÀková ãetba: 2. Nefi 11.

Sláva Sionu bude pod ochranou
Izaiá‰ 1–6
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Prostudujte si následující ver‰e:

a) Izaiá‰ 22:22. Spasitel otevírá dvefie
do pfiítomnosti Nebeského Otce.

b) Izaiá‰ 24:21–22. Spasitel projevuje
milosrdenství tûm, ktefií jsou ve
vûzení duchÛ.

c) Izaiá‰ 25:1–4; 32:1–2. Spasitel je silou
a útoãi‰tûm.

d)Izaiá‰ 25:6–9. Spasitel pfiipraví hos-
tinu a zniãí „pfiikrytí“.

e) Izaiá‰ 25:8. Spasitel setfie na‰e slzy.

f) Izaiá‰ 26:19. Spasitel pfiinese vzkfií‰ení.

g) Izaiá‰ 28:16. Spasitel je na‰ím pev-
n˘m základem.

h)Izaiá‰ 29:4, 9–14, 18, 24. Spasitel
znovuzfiídí na zemi evangelium.

i) Izaiá‰ 30:19–21. Spasitel zná na‰e
zkou‰ky a fiídí na‰e cesty.

• Jak nám Spasitel „setfie... slzu“?
(Izaiá‰ 25:8.)

• Izaiá‰ prorokoval, Ïe Mesiá‰, aÏ pfii-
jde, zemfie a bude vzkfií‰en˘ (Izaiá‰

Ty „jsi uãinil pfiedivné vûci“
Izaiá‰ 22; 24–26; 28–30
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• Co prorok Amos uãil o dÛleÏitosti
prorokÛ? (Viz Amos 3:7.) Co nás
Nauka a smlouvy 1:37–38 uãí o
úctû, kterou máme mít k poselstvím
prorokÛ? 

• Co podle Amosova proroctví bude
následovat, jestliÏe Izrael zamítne
nebo bude ignorovat poslelství pro-
rokÛ? (Viz Amos 8:11–13.) V jakém
smûru mÛÏe b˘t nepfiítomnost slova
Pánû pfiirovnána k hladu? KdyÏ
máme poÏehnání znovuzfiízeného

evangelia, jak to mÛÏeme pfiirovnat
k hostinû?

• Projdûte si Joela 2:12–32 a Joela
3:16–17 a vyhledejte odpovûdi na
následující otázky: Jaké v˘zvy dal
Pán tûm, ktefií Ïijí v posledních
dnech? Jaká poÏehnání slibuje Pán
tûm, ktefií ho následují v posledních
dnech?

DoplÀková ãetba: Joseph Smith–
Îivotopis 1:41; Nauka a smlouvy
1:14–28, 37–38.
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Prostudujte si Izaiá‰e 40–49.

• Projdûte si znovu Izaiá‰e 40:28–31;
42:16; 43:1–4; 44:21–23; a 49:14–16.
Pfii ãtení tûchto pasáÏí hledejte odpo-
vûdi na následující otázky: Jaká vlast-
nost Spasitelova je uvedena v dané
pasáÏi? KdyÏ jsme si vûdomi této
vlastnosti, jak nám to pomÛÏe posílit
víru ve Spasitele? 

• V písmech je Babylon ãasto pouÏí-
ván jako symbol pro hfií‰nost svûta.

Co následuje, kdyÏ lidé vyhledávají
hfií‰né cesty svûta? (Viz Izaiá‰ 47:1,
5, 7–11.) Co slíbil Pán tûm, ktefií
vyhledávají jeho a ne svût? (Viz
Izaiá‰ 48:17–18.) 

• Mnohá proroctví v Izaiá‰ovi 49 se
t˘kají jak díla Spasitelova, tak díla
jeho sluÏebníkÛ. Co Izaiá‰ 49:1–6
uãí o zodpovûdnostech v posledních
dnech?

„Îádného není kromû mne spasitele“
Izaiá‰ 40–49
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Prostudujte si Izaiá‰e 50–53.

• Co nás Izaiá‰ 53:2–5 uãí o Spasite-
lovû Ïivotû? Proã on mÛÏe chápat
na‰e bolesti a trápení? (Viz Alma
7:11–13; ÎidÛm 2:16–18; 4:15.) Jak
jste pocítili, Ïe rozumí va‰im boles-
tem a trápením? Proã byl Spasitel
ochoten trpût bolest sv˘ch poranûní,
ran a biãování? (Viz 1. Nefi 19:9.)

• Izaiá‰ prorokoval o mnoha událos-
tech, které jsou spojeny s usmífiením
Spasitele. Co následující ver‰e uãí o
Spasitelovû lásce a o jeho smírné
obûti?

Izaiá‰ 50:5–7 (viz také Matou‰ 26:39;
Filipensk˘m 2:8)

Izaiá‰ 51:6 (viz také Mosiá‰ 16:9;
Alma 34:10)

„Jak krásné na horách“
Izaiá‰ 50–53
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25:8). Kdo dal‰í bude vzkfií‰en˘?
(Viz Izaiá‰ 26:19; 1. Korintsk˘m
15:20–22; Alma 11:43–44. Co Izaiá‰
26:19 fiíká o tom, jak se budeme
cítit, aÏ budeme vzkfií‰eni? (Viz také
NaS 138:12–16, 50.)

Porovnejte následující ver‰e z Izaiá‰e
29 s odpovídajícími pasáÏemi, abyste
vidûli, jak nûkterá z Izaiá‰ov˘ch pro-
roctví byla naplnûna:

Izaiá‰ 29:4 Moroni 10:27

Izaiá‰ 29:9–10, 13 Joseph Smith–
Îivotopis 1:18–19

Izaiá‰ 29:11–12 Joseph Smith–
Îivotopis 1:63–65

Izaiá‰ 29:14 Nauka a smlouvy
4:1; 6:1

• Izaiá‰ mluvil o lidech, ktefií se
k Pánovi pfiibliÏují sv˘mi ústy, ale
jejich srdce jsou od Nûj vzdálena
(Izaiá‰ 29:13). Co mÛÏeme udûlat
pro to, abychom si byli jisti, Ïe jsme
pfiimknuti k Pánovi ve sv˘ch my‰-
lenkách a skutcích, stejnû jako ve
sv˘ch slovech?
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Prostudujte si Izaiá‰e 54–56; 63–65

• Izaiá‰ pfiirovnával Církev ke stanu
a kÛly Církve ke stanov˘m kolíkÛm
(kÛlÛm) (Izaiá‰ 54:2). Co radí
ohlednû Církve a kÛlÛ? (Viz Izaiá‰
54:2–3.) Co mÛÏeme dûlat, abychom
posilovali kÛl, ve kterém Ïijeme?

• Izaiá‰ psal, Ïe BoÏí slovo mÛÏe
poskytnout v˘Ïivu na‰í du‰i tak,
jako dé‰È a sníh poskytne v˘Ïivu
semenÛm (Izaiá‰ 55:10–13). Jak
slovo BoÏí obãerstvuje na‰i du‰i?
(Alma 32:28, 41.)

• Jaké podmínky, podle záznamÛ
v Izaiá‰ovi 65:17–25, budou
existovat bûhem milénia?

„Roz‰ifi místo stanu svého“
Izaiá‰ 54–56; 63–65
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Prostudujte si Jeremiá‰e 1–2; 15; 20;
36–38.

Jeremiá‰ slouÏil od roku 626 do roku
586 pfi. Kr. bûhem vlády pûti králÛ
(od Josiá‰e do Sedechiá‰e). S Josiá‰em
se snaÏil odvrátit lidi od modlosluÏeb-
nictví a nemorálnosti. Jeremiá‰Ûv
Ïivot byl naplnûn˘ bolestí, ale to,
jak se stavûl ke zkou‰kám, nás mÛÏe
inspirovat. Za to, Ïe prorokoval proti
království Judy, byl bit a vûznûn. Jeho
Ïivot byl neustále v ohroÏení. Av‰ak
navzdory v‰emu protivenství a
odporu Jeremiá‰ byl jako „sloup
Ïelezn˘“ (Jeremiá‰ 1:18). Kniha Jere-
miá‰ova podává osobní a víru podpo-
rující záznam o tom, jak prorok ãelil
bolestem Ïivota a zoufalství.

• Co nás Jeremiá‰ovo povolání uãí o
nauce pfiedustanovení? (Viz Jeremiá‰
1:5.)

• Jaké opozici Jeremiá‰ ãelil, kdyÏ plnil
své poslání, které mu dal Pán? (Viz
Jeremiá‰ 20:1–6; 26:7–15; 36:1–6,
20–24, 27–32; 37:12–16; 38:4–13.)

• Jak nám mÛÏe Jeremiá‰Ûv pfiíklad
pomoci, kdyÏ jsme vystaveni proti-
venství my?

• Jak Jeremiá‰ popsal v Jeremiá‰ovi
20:9 slovo Pánû uvnitfi sebe? Co
myslíte, co to znamená mít slovo
Pánû jako oheÀ hofiící ve sv˘ch
kostech?

„Já postavuji tû dnes... jako sloup Ïelezn˘“
Jeremiá‰ 1–2; 15; 20; 36–38

41

Izaiá‰ 53:2–4 (viz také Alma 7:11–13;
ÎidÛm 2:16–18)

Izaiá‰ 53:8–11 (viz také Mosiá‰
15:10–13)

DoplÀková ãetba: Mosiá‰ 14–15.
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Prostudujte si Jeremiá‰e 16; 23; 29; 31

• Co Pán, podle záznamu v Jeremiá‰ovi
31:31–34, slíbil, Ïe uãiní v posledních
dnech? (Viz také Ezechiel 11:17–20;
36:24–28; 2. Korintsk˘m 3:2–3.) Co
to znamená mít BoÏí zákon napsan˘
ve svém srdci? Co musíme udûlat,
abychom mûli BoÏí zákon ve svém

srdci? KdyÏ máme BoÏí zákon
napsan˘ ve svém srdci, jak to
ovlivÀuje na‰e chování? 

• Co mÛÏeme dûlat, podle Jeremiá‰e
29:12–14, abychom se pfiimkli
k Bohu? 

DoplÀková ãetba: Jeremiá‰ 3–9; 13; 30;
32:37–42; 33; 35.

„Na srdci jejich napí‰i jej“
Jeremiá‰ 16; 23; 29; 31
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Prostudujte si následující písmo:

a) Ezechiel 34. Pán kárá ty past˘fie,
ktefií nepasou stádo. On bude hledat
v‰echny ztracené ovce a bude jejich
Past˘fiem.

b)Ezechiel 18:21–32. Ezechiel uãí, Ïe
hfií‰ní, ktefií ãiní pokání, budou spa-
seni, a Ïe spravedliví, ktefií se obrátí
k hfií‰nosti, budou vyvrÏeni.

c) Ezechiel 37:1–14. Ezechiel má
vidûní, ve kterém vidí, jak je dán
Ïivot mnoha such˘m kostem.

d)Ezechiel 37:15–28. Ezechiel proro-
kuje, Ïe dfievo Judovo a dfievo Joze-
fovo se stanou jedním v Pánovû
ruce.

Král Nabuchodonozor odvedl v roce
597 pfi. Kr. do zajetí mnoho lidí z krá-
lovství Judského. Mezi tûmito zajatci
byl Ezechiel, kterého Pán o pût let
pozdûji povolal jako proroka. Ezechiel
slouÏil svému lidu ve vyhnanství aÏ
do roku 570 pfi. Kr.

Ezechielovo písmo obsahuje závaÏná
pokárání a slavné pfiísliby, které se

t˘kají nejen dávného království Jud-
ského, ale celého Izraele vãetnû dne‰-
ních ãlenÛ Církve. I kdyÏ byl Jeruzalém
zniãen˘, Ezechiel pfiedpovûdûl den, kdy
bude Izrael shromáÏdûn˘ a znovuzfií-
zen˘.

• Kdo jsou „past˘fii Izraele“, o kter˘ch
se mluví v Ezechielovi 34? V jak˘ch
smûrech mÛÏe b˘t kaÏd˘ z nás
pokládán za past˘fie Izraele?

• Jak se Spasitel podobá na‰emu pas-
t˘fii? (Viz Ezechiel 34:11–16; Îalmy
23.)

• Co to znamená „uãiÀte sobû srdce
nové a ducha nového“? (Ezechiel
18:31.) Jak mÛÏeme pocítit tuto
zmûnu srdce? (Viz Alma 5:7–14.)

• Podle proroctví zaznamenaném
v Ezechielovi 37:15–28 je jednou
z vûcí, kterou pfiedstavuje dfievo
Judovo, Bible. Jednou z vûcí, kterou
pfiedstavuje dfievo Jozefovo, je Kniha
Mormonova. Jaká poÏehnání dostá-
váme díky tomu, Ïe kromû Bible
máme Knihu Mormonovu?

DoplÀková ãetba: Ezechiel 2.

Past˘fii Izraele
Ezechiel 18; 34; 37

43
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Prostudujte si následující ver‰e:

a) Ezechiel 43:1–12; 44:6–9, 23. Ezechiel
má vidûní, ve kterém vidí chrám
v Jeruzalémû.

b)Ezechiel 47:1, 6–12. Ezechiel vidí
fieku proudící z chrámu, která dává
Ïivot pou‰ti a uzdravuje Mrtvé mofie.

c) Ezechiel 47:2–5. Ezechiel mûfií
hloubku fieky a zji‰Èuje, Ïe voda je
pokaÏdé, kdyÏ ji pfiebrodí, hlub‰í.

• Co jste se dovûdûli o chrámu 
z Ezechiela 43:1–12 a 44:6–9, 23?

• Jaké zmûny, podle Ezechielova
vidûní, nastanou v Judské pou‰ti
a v Mrtvém mofii, které jsou na
v˘chod od Jeruzaléma, díky fiece
vytékající z chrámu? (Viz Ezechiel
47:6–12.) Jak voda Ïivota dostupná
v chrámu uzdravuje a dává Ïivot
manÏelstvím, rodinám, na‰im
pfiedkÛm nebo Církvi?

KdyÏ studujete zprávu v Ezechielovi
47:1, 6–12, mÛÏete si také pfiípadnû
prostudovat Zjevení 22:1–3 a 1. Nefiho
8:10–11; 11:25. V‰imnûte si podob-
n˘ch obrazÛ v tûchto pasáÏích.

„Îivi budou v‰udy, 
kdeÏkoli dojde tento potok“
Ezechiel 43–44; 47
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Prostudujte si následující ver‰e:

a) Daniel 1. Daniel a jeho pfiátelé odmí-
tají jíst jídlo krále Nabuchodonozora
(1:1–16). Pán Ïehná Danielovi a jeho
pfiátelÛm dobr˘m zdravím a mou-
drostí (1:17–21).

b)Daniel 3. Sidrach, Mizach a Abde-
nágo odmítají uctívat modlu krále
Nabuchodonozora (3:1–12). Jsou
uvrÏeni králem Nabuchodonozorem
do ohnivé pece a Pán je zachraÀuje
pfied smrtí (3:13–30).

c) Daniel 6. MuÏi krále Daria pfiesvûd-
ãují krále, aby podepsal dekret, Ïe
po dobu 30 dnÛ musí b˘t v‰echny
Ïádosti pfiedkládány jemu a nesmí
b˘t pfiedkládány Ïádnému jinému
ãlovûku nebo Bohu (6:1–9).
Navzdory královskému dekretu se

Daniel modlí k Bohu (6:10–13).
Daniel je potrestán za neuposlech-
nutí dekretu tím, Ïe je uvrÏen do
lví jámy (6:14–17). Pán posílá
andûla, aby chránil Daniela
(6:18–23).

d)Ester 3–5; 7–8. Mardocheus, bratra-
nec Ester, odmítá klanût se pfied
Amanem (3:1–4). Aman pfiesvûdãuje
krále Asvera, aby pfiipravil dekret
vyhla‰ující smrt pro v‰echny Îidy
v království (3:5–14). Ester se dovídá
o Amanovû plánu zabít její lid a ris-
kuje svÛj Ïivot tím, Ïe jde ke králi
s prosbou o pomoc (4:1–17). Král
pfiijímá Ester a vyhovuje její Ïádosti,
aby pfii‰el s Amanem na hody
(5:1–8). Ester odhaluje na hodech
Amanovy úklady zabít Îidy (7:1–6).
Král dává Amana obûsit (7:7–10).

„JestliÏeÈ zahynu, nechÈ zahynu“
Daniel 1; 3; 6; Ester 3–5; 7–8
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Prostudujte si následující ver‰e:

a) Daniel 2:1–23. Král Nabuchodonozor
mûl sen a pfiikazuje sv˘m rádcÛm,
aby ho zapsali a vyloÏili (2:1–13).
Daniel se modlí se sv˘mi pfiáteli a
BÛh mu zjevuje ten sen a jeho
v˘klad (2:14–23).

b)Daniel 2:24–49. Daniel zjevuje, Ïe
sen krále Nabuchodonozora pfiedpo-
vídá vznik a pád velk˘ch království
na zemi a vítûzství království BoÏího
nad v‰emi ostatními královstvími
v posledních dnech.

• Jak Daniel popsal velk˘ obraz, kter˘
král vidûl ve svém snu? (Viz Daniel
2:31–33.) Co pfiedstavovaly rÛzné
ãásti obrazu? (Viz Daniel 2:36–43.)

• Co pfiedstavoval „kámen, kter˘ neb˘-
val v rukou“? (Viz Daniel 2:44–45;
NaS 65:2.) Co Daniel prorokoval
ohlednû Církve v posledních dnech?
(Viz Daniel 2:34–35, 44.) Jak se Dani-
elovo proroctví, Ïe Církev „[naplní]
cel˘ svût“ a „navûky nebude [zka-
Ïena]“ vyplÀuje v dne‰ní dobû?

DoplÀková ãetba: Nauka a smlouvy 65.

„Království, kteréÏ na vûky nebude zkaÏeno“
Daniel 2

46

Král povy‰uje Mardochea a vyho-
vuje Ïádosti Ester a ru‰í AmanÛv
dekret (8:1–17).

Daniel byl jako mladík zajat a odveden
z Jeruzaléma do Babylonu. On a dal‰í
nadaní mladí Hebrejci – vãetnû jeho
pfiátel Sidracha, Mizacha a Abdenága –
byli vychováváni na dvofie krále Nabu-
chodonozora.

Ester byla Ïidovská Ïena, která Ïila
krátce po Danielovi. KdyÏ její rodiãe
zemfieli, vychovával ji její bratranec
Mardocheus. Ester byla velmi krásná a
Asverus, král persk˘ a médsk˘, byl tak
okouzlen její krásou, Ïe ji uãinil svou
královnou.

• Co Daniel a jeho pfiátelé navrhli,
kdyÏ jim bylo pfiedloÏeno královo
maso a víno? (Viz Daniel 1:8–14.) Jak

se poÏehnání, která obdrÏeli, podo-
bají Pánov˘m poÏehnáním, která
dostáváme, kdyÏ posloucháme Slovo
moudrosti? (Viz Daniel 1:15, 17, 20;
NaS 89:18–20.)

• Co se stalo, kdyÏ byli Sidrach, Mizach
a Abdenágo uvrÏeni do pece? (Viz
Daniel 3:21–27.) Kdo byl s nimi
v peci? (Viz Daniel 3:25.) Jak nám
Spasitel pomáhá, kdyÏ se k nûmu
bûhem sv˘ch zkou‰ek obracíme?

• Jaké pfiekáÏky, které vyÏadují odvahu,
jakou mûla Ester, máme pfied sebou
v dne‰ní dobû? Jaká poÏehnání obdr-
Ïíme, kdyÏ se budeme snaÏit dûlat to,
co je správné, pfiestoÏe se pfiitom
musíme vyrovnat s nepfiíjemn˘mi
následky?

DoplÀková ãetba: Ester 1–2; 6; 9–10.
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S modlitbou prostudujte následující
ver‰e:

a) Ezdrá‰ 1–6. Král C˘rus osvobozuje
Îidy, ktefií jsou zajatí v Babylonu,
a vyz˘vá je, aby se vrátili do Jeruza-
léma a obnovili chrám (Ezdrá‰ 1).
Zorobábel a Jesua odvádûjí asi
50 000 lidí zpátky do Jeruzaléma a
zaãínají obnovovat chrám (Ezdrá‰
2–3). Samafi‰tí nabízejí pomoc pfii
práci na chrámu, jsou odmítnuti a
pokou‰ejí se zastavit práci; obnova se
zastavuje (Ezdrá‰ 4). Proroci Aggeus
a Zachariá‰ napomínají o nûkolik let
pozdûji Îidy, aby dokonãili chrám;
Samafi‰tí tomu i nadále brání (Ezdrá‰
5; viz Aggeus 1). Král Darius obno-
vuje dekret C˘ra o obnovû chrámu
a chrám je dokonãen a zasvûcen
kolem roku 515 pfi. Kr. (Ezdrá‰ 6).

b)Ezdrá‰ 7–8. Ezdrá‰ dostává od krále
Artaxerxa Perského svolení, aby
odvedl dal‰í skupinu ÎidÛ zpût do
Jeruzaléma. Ezdrá‰ a jeho lid se
postí a modlí a Pán je na jejich
cestû ochraÀuje.

c) Nehemiá‰ 1–2; 4; 6. Nehemiá‰
poznává, Ïe Îidé, ktefií se vrátili do
Jeruzaléma, jsou „u velikém nátisku
a v pohanûní“. Od krále Artaxerxa
dostává svolení, aby ‰el do Jeruza-
léma obnovit mûstské hradby (Nehe-
miá‰ 1–2). Nepfiátelé ÎidÛ se snaÏí
obnovû hradeb zabránit. Nehemiá‰
pokraãuje v práci, dokud hradby
nejsou dokonãeny (Nehemiá‰ 4; 6).

d)Nehemiá‰ 8. KdyÏ jsou kolem Jeru-
zaléma hradby obnoveny, Ezdrá‰
ãte lidem písma. Lidé pláãou a mají
touhu se jimi fiídit.

KdyÏ Nabuchodonozor v roce 562 pfi.
Kr. zemfiel, moc Babylonu rychle upa-
dala. V roce 539 pfi. Kr. padl Babylon
do rukou Médsk˘ch a Per‰anÛ, ktefií
byli spojeni pod vedením C˘ra (viz
Daniel 5). Na rozdíl od Nabuchodono-
zora byl C˘rus dobrotiv˘ vládce, kter˘
jednal s tûmi, které si podrobil, laskavû
a respektoval jejich náboÏenství.

C˘rus po poraÏení Babylonu vyzval
Îidy (Izraelity) ve svém impériu, aby
se vrátili do Jeruzaléma a obnovili
chrám.

Ezdrá‰, Ïidovk˘ knûz a písafi, pfiivedl
v roce 458 pfi. Kr. z Babylonu dal‰í
skupinu ÎidÛ zpátky do Jeruzaléma.
Nehemiá‰, kter˘ zastával na dvofie
babylonského krále dÛleÏit˘ úfiad ‰en-
k˘fie (vrchní lokaj), získal královské
povûfiení, které ho opravÀovalo obno-
vit hradby Jeruzaléma. Nehemiá‰ a
Ezdrá‰ pracují spoleãnû, aby pomohli
ÎidÛm uskuteãnit tento úkol.

• Co Nehemiá‰ uãinil, kdyÏ ho poÏá-
dal Sanballat, aby zastavil práci a
se‰el se s ním? (Viz Nehemiá‰ 6:1–4.)
Jak se v dne‰ní dobû snaÏí nûktefií
lidé odradit ãleny Církve od práce
na díle Pánû? Jak máme reagovat na
takové snahy?

• Jak dlouho Ezdrá‰ lidem ãetl? (Viz
Nehemiá‰ 8:3, 17–18.) Jak na to lidé
reagovali? (Viz Nehemiá‰ 8:3, 6, 9,
12.) Jak mÛÏeme zlep‰it svou pozor-
nost pfii ãtení písem? Jak mÛÏeme
získat takové nad‰ení pro písma,
jako mûli tito lidé?

DoplÀková ãetba: Aggeus 1; „Ezdrá‰“,
PrÛvodce k písmÛm, str. 41; „Nehe-
miá‰“, PrÛvodce k písmÛm, str. 103.

„PfiiãiÀmeÏ se a stavûjme“
Ezdrá‰ 1–8; Nehemiá‰ 1–2; 4; 6; 8;
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Prostudujte si Zachariá‰e 10–14 a
Malachiá‰e.

• Zachariá‰ a Malachiá‰ prorokovali o
mnoha událostech posledních dnÛ.
Jaké události jsou popsány v násle-
dujících pasáÏích?

Zachariá‰ 12:2–3, 8–9

Zachariá‰ 14:3–4 (viz také NaS 45:48)

Zachariá‰ 12:10; 13:6 (viz také NaS
45:51–53)

Zachariá‰ 14:5 (viz také NaS
88:96–98)

Zachariá‰ 14:9

Zachariá‰ 14:12–13; Malachiá‰ 4:1–3
(viz také 1. Nefi 22:15–17, 19)

Malachiá‰ 3:1

Malachiá‰ 4:5–6 (viz také NaS
110:13–16)

• Malachiá‰ fiekl, Ïe lid olupuje Boha,
kdyÏ neplatí desátky a obûti (Mala-
chiá‰ 3:8–9). Proã je to pravda?

• Co to znamená obrátit „srdce otcÛ
k synÛm, a srdce synÛ k otcÛm
jejich“? (To znamená b˘t pfiipeãe-
tûn ke v‰em sv˘m pfiedkÛm – sv˘m
„otcÛm“ – a k ve‰kerému potom-
stvu – sv˘m „synÛm“ – navÏdy pro-
stfiednictvím peãeticí moci knûÏství
a chrámov˘ch obfiadÛ pro Ïivé a
zesnulé.)

• Jak cítíte, Ïe se va‰e srdce obracejí
k va‰im pfiedkÛm, kdyÏ pracujete na
rodinné historii a kdyÏ za nû prová-
díte chrámovou práci? Jak pfiísliby
chrámov˘ch smluv obracejí va‰e
srdce k va‰im rodiãÛm, manÏelce
nebo manÏelovi a dûtem?

DoplÀková ãetba: Nauka a smlouvy 45.

„Den HospodinÛv velik˘ a hrozn˘“
Zachariá‰ 10–14; Malachiá‰
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