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Úvod

Tento učební program je určen pro mladé ženy Církve. Cílem úloh, které obsahuje, je 
pomoci mladým ženám, aby lépe porozuměly plánu, který pro ně Pán připravil, a aby 
dokázaly všechna svoje rozhodnutí a svoje jednání založit na zásadách evangelia.

Starší M. Russell Ballard radí toto: „Učitelé by měli především pečlivě prostudovat 
Písma a svoje příručky, než se obrátí k dalším materiálům. Zdá se, že příliš mnoho
učitelů se odklání od doporučených studijních materiálů, aniž by se s nimi dostatečně
seznámili. Jestliže se učiteli zdá, že kromě Písem a příruček potřebuje pro přednesení
úlohy ještě nějaké další vhodné zdroje, měl by se zaměřit především na církevní
časopisy“ (M. Russell Ballard, Conference Report, duben 1983, str. 93 nebo Ensign, 
květen 1983, str. 68).

Vyučované oddíly Vyučované oddíly zahrnují opakování a podrobné studium těchto oddílů a také studium
zásad, jež se k těmto tématům vztahují. Mladé ženy mají těmto zásadám porozumět a
mají je používat v každodenním životě. Tato příručka je rozdělena na tyto oddíly:

Žít jako dcera Boží

Naplnění božského poslání ženy

Přispívání k životu rodiny

Učení o kněžství

Výuka o historii rodiny a chrámové práci

Zapojení do misionářské práce

Pokrok v duchovním životě

Žít ctnostným životem

Udržování fyzického zdraví

Společenský a citový rozvoj

Správné využívání osobních možností

Rozvíjení schopností pro vedení

Během výuky těchto oddílů určete potřeby mladých žen ve vaší třídě. Tyto potřeby 
můžete zjistit tak, že si zodpovíte následující otázky:

Jaké problémy tyto mladé ženy mají?

Jaké úlohy již na toto téma slyšely?

Co již z tohoto tématu znají?

Která z těchto úloh jim může nejvíce pomoci?

Uvažte pečlivě, co tyto mladé ženy potřebují, a prostudujte si názvy a cíle všech lekcí,
abyste dokázaly zvolit takové úlohy, kterém jim pomohou nejvíce. Tím, že si úlohu 
naplánujete dostatečně dlouho dopředu, zajistíte, aby se mladým ženám dostalo úloh 
ze všech částí a aby tak jejich učební náplň byla úplná a vyrovnaná.

Zdroje Písma: Základem tohoto učebního programu jsou Písma. Povzbuzujte mladé ženy, aby
základní Písma nosily s sebou do třídy každý týden.

Vyučujte tak, abyste Písma užívaly každý týden. Jestliže nemáte dost času nebo pozor-
nost upadá, vyberte jen ty odkazy, které budou nejefektivnější. Písma používejte
moudře. Jestliže se dobře připravíte, mohou se stát mocným vyučovacím prostředkem.

VŠEOBECNÉ 
POKYNY
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Mladé ženy ve vaší třídě by měly číst samostatně z Písem téměř každou hodinu. 
Motivujte je k tomu otázkami nebo tím, že je postavíte před řešení nějakého problému.
Odkazy z Písem můžete psát na tabuli, aby dívky věděly, kde mají hledat. Otázku byste
měly zadat spíše předtím, než se přečtou verše z Písem. Jinak bude vhodné, aby se verše
přečetly znovu, aby dívky mohly na otázku odpovědět. 
Někdy mohou mladé ženy odpovědět správně svými vlastními slovy i bez toho, že by
pasáž z Písma vyhledaly. V tomto případě jim položte takovou doplňující otázku, která
by je k Písmu dovedla. Například: „Jak to řekl Pavel?“ nebo „Co ještě se můžeme z této
pasáže dozvědět?“ Než dokážete vzbudit v dívkách o Písma zájem, musíte ho mít nej-
dříve samy. Připravte se tím, že si tyto pasáže, o kterých budou dívky při hodině mluvit,
pečlivě prostudujete, a že o nich budete s modlitbou přemýšlet.

Příručka Teaching – No Greater Call (33043) je cenným zdrojem pro všechny učitele.
Obsahuje rady, jak připravovat úlohy, rady, jak se duchovně připravovat, a také různé
vyučovací metody jako je například vmyšlení se do něčí role, diskuse v malých kroužcích,
použití otázek a obrázků, úlohy na určitá témata a dále rady, jak členky třídy zapojit,
aby byly aktivní. Obsahuje také myšlenky, jak ovládat chování členek třídy, jak třídu 
zařídit, a mnoho dalších rad, jak zdokonalit vyučovací schopnosti. Používejte tuto
příručku pro svoji přípravu a k vyučování.

Církevní časopisy: Církevní časopisy obsahují články a příběhy, které mohou zvýšit
účinek materiálů, které máte pro úlohu k dispozici.

STRUKTURA ÚLOH

Základní části Každá úloha má tyto části:

1. Cíl: Tato část informuje o účelu lekce – o tom, co si přejete, aby mladé ženy díky
úloze pochopily, nebo jak chcete, aby úloha ovlivnila jejich chování.

2. Příprava. Tato část zahrnuje vše, co je potřebné k tomu, aby úloha mohla být předne-
sena, jako jsou obrázky a pracovní materiály, a také úkoly, které je nutno splnit předem.
Většinu obrázků, které se v úloze používají, najdete vzadu v této příručce pod číslem,
které je na nich uvedeno. Číslo v závorce znamená, že obrázek se nachází v knihovně
sborového domu. Tyto obrázky z příručky nevyjímejte. Pracovní materiály a pracovní
listy jsou obvykle umístěné na konci každé lekce. Z příručky je nevyjímejte. Je možné
je okopírovat.

Poznámka: Pro většinu úloh jsou nutná Písma, křída a tabule.

3. Doporučený postup výuky. V poznámkách na levém okraji jsou uvedeny metody 
pro přednesení úlohy a v hlavní části jsou informace, které mají být vyučovány. 
Z uvedených informací si vyberte ty materiály a metody, které mohou v čase, jež máte
k dispozici, uspokojit potřeby vašich mladých žen nejlépe. (Je-li to nutné, můžete
úlohu rozdělit na více hodin.)

Hlavní část úlohy obsahuje:
a. Úvod. Doporučuje, jak lekci začít a jak upoutat pozornost a zájem členek třídy.

b. Podtituly. Jednotlivé oddíly úlohy obsahují hlavní myšlenky. Při probírání všech 
těchto oddílů vždy použijte verše z Písem, příběhy, citáty a návrhy činností, které 
tam jsou uvedené.

c. Závěr. Shrnuje úlohu. Obsahuje také doporučení vyjádřit svoje pocity ohledně 
prodiskutovaných zásad, případně vydat o těchto zásadách evangelia svědectví.

d. Použití lekce. Zde jsou návrhy konkrétních akcí, úkolů nebo cílů, které mají všem 
těmto mladým ženám pomoci přenést tuto zásadu do svého života. 
(Je-li to vhodné, můžete na začátku následující hodiny vyhradit čas, kdy by se 
mladé ženy mohly o tyto své zážitky a zkušenosti podělit. Tuto rychlou diskusi 
můžete vyvolat tím, že řeknete: „Minulý týden jsme mluvily o _______. 
Vyzkoušely jste to? Co jste při tom cítily?“ Jestliže mladé ženy nezačnou odpovídat 
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ihned, můžete říci: „Já jsem to vyzkoušela a zažila jsem toto.“ Tím, že se s mladými 
ženami podělíte o své pozitivní zkušenosti, můžete jim pomoci, aby se tyto zásady 
také naučily samy používat.)

e. Doporučené činnosti. Činnosti zde uvedené můžete využít k rozšíření lekce a 
posílení jejího účinku.

JAK VYUČOVAT Učíte mladé ženy, nepřednášíte pouze úlohy! Modlete se upřímně o to, abyste získaly 
MLADÉ ŽENY inspiraci a mohly mladým ženám pomoci poučit se a využít plně všechny možnosti, 

které jako Boží dcery mají.

Jestliže chcete učit efektivně, je třeba, abyste všechny mladé ženy znaly a abyste znaly
jejich rodiče a ostatní členy rodiny.

O všech mladých ženách přemýšlejte. Přemýšlejte o jejich rodinách.

Všech dívek si važte a hledejte v nich to, co v nich vidí Nebeský Otec.

Každou z nich přijměte na té úrovni, na které je, a pomáhejte jí k růstu v evangeliu.

Snažte se všechny dívky poznat tím, že se samy sebe zeptáte:

Jaké má zájmy, přání, talenty a cíle?

Jaké má zázemí a zkušenosti doma? Ve sboru? Ve škole? V práci? Mezi svými 
vrstevníky?

Co potřebuje?

Jak jí mohu pomoci?

Všem mladým ženám nejlépe pomůžete tím, že jim pomůžete poznat evangelium a žít
podle něho. Prezident Marion G. Romney radí toto: „Učit se evangelium z knih nestačí.
Evangelium se musí žít. Ve skutečnosti získávání znalostí o evangeliu a žití podle něj
spolu vzájemně souvisí. Jdou spolu ruku v ruce. Nikdo nemůže poznat evangelium
plně, jestliže podle něj nežije. Poznání evangelia přichází postupně: něco se naučíme a
pak dodržujeme to, co jsme poznali; naučíme se něco dalšího a dodržujeme toto. Tento
kruh pokračuje do nekonečna. Tímto způsobem můžeme nakonec dosáhnout dokona-
lého poznání evangelia“ (Marion G. Romney, „Records of Great Worth“, Ensign, 
září 1980, str. 4).
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Zvláštní pokyny 
pro zapojení 
postižených členek

Ježíš jednou na počátku svého působení na zemi vstoupil v den sabatu ve svém rodném
městě Nazaretu do synagogy a povstal, aby četl z Písma.

„Podali mu knihu proroka Izajáše; otevřel ji a nalezl místo, kde je psáno: ‚Duch Hospo-
dinův jest nade mnou; proto mne pomazal, abych přinesl chudým radostnou zvěst; po-
slal mne, abych vyhlásil zajatcům propuštění a slepým navrácení zraku, abych propustil
zdeptané na svobodu . . .‘“ (Lukáš 4:17–18).

Během celého svého působení dával Spasitel přednost těm, kteří pomoc obzvláště 
potřebovali. Ačkoli učitel v Církvi nemůže mít běžně k dispozici speciální znalosti nebo
technické prostředky, kterými by mohl postiženému členovi poskytnout odbornou péči,
od každého církevního učitele se očekává, že bude mít porozumění a laskavé srdce 
a také touhu zapojit tyto členy, jak jen to bude možné, do všech studijních aktivit třídy.
Mezi členy, kteří potřebují zvláštní pozornost, patří ti, kteří mají poruchy tělesné, 
duševní, sluchové, zrakové, poruchy řeči, problémy kulturní (a jazykové), citové, sociální,
problémy spojené s věkem a také sníženou schopnost učit se. Následující pokyny by
měly pomoci každému učiteli při jednání se členy, kteří mají tyto zvláštní potřeby.

Snažte se rozpoznat potřeby a schopnosti všech členů třídy. Promluvte o tom s vedoucími
kněžství, s rodiči a ostatními členy rodiny a, je-li to vhodné, i se samotnými postiženými
členy, abyste tyto jejich zvláštní potřeby objevily.

Předtím, než tyto členky poprosíte, aby něco přečetly, připravily si příspěvek nebo se 
pomodlily, nejprve se na tom s nimi domluvte – zeptejte se jich: „Nevadilo by vám, 
kdybyste měly třídě něco přečíst nebo se pro všechny pomodlit, apod.?“

Snažte se, aby byly postižené členky maximálně zapojeny a aby se mohly naučit 
co nejvíce.

Udělejte vše proto, aby všechny členky třídy projevovaly všem ostatním žákyním 
náležitou úctu a měly pro ně pochopení.

Buďte přirozené, přátelské a srdečné. Všichni jsme děti Boží a potřebujeme lásku a 
porozumění bez ohledu na to, jakým způsobem nebo jak vážně jsme postižení.

Učitelé v Církvi nesmějí zapomínat na to, že všichni členové nehledě na jejich fyzické,
duševní, citové nebo sociální možnosti mají onu úžasnou schopnost růst až k samému
božství. Je-li to nutné, jsme povinni vyvíjet zvláštní úsilí, abychom je naučili vše, co jsou
schopni se naučit. Pamatujte si tato Spasitelova slova: „Amen, pravím vám, cokoliv jste
učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili.“ (Matouš 25:40.)
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Žít jako dcera Boží



Lekce Dcera Boží
1

CÍL Každá dívka jasněji porozumí svému ojedinělému vztahu k Nebeskému Otci.

PŘÍPRAVA 1. Připravte plakát, napište na něj „Dcera Boží“.

2. Obrázek 1, Otec a dcera, umístěný na konci této příručky.

3. Připravte pro každou dívku kousek papíru, který obsahuje dvě citace ze závěrečné
části „Byla jsi milována a jsi milována“.

4. Určete nějakou dívku, aby se připravila na to, že přečte slova písně „Nebeská vlast“ 
(Zpěvník náboženských písní a písně pro děti, str. 71).

5. Určete dívky, které přednesou vámi vybrané příběhy, verše z Písma nebo citáty.

DOPORUČENÝ 
POSTUP VÝUKY Úvod: Kdo jsi?

Úvod ve třídě Začněte toto vyučování tím, že se samy představíte a potom tak učiní každá dívka.
Během představování je povzbuďte k tomu, aby o sobě řekly to, co je činí v rodině nebo
mezi jejich přáteli jedinečnými. Až se všechny dívky představí, požádejte je, aby se 
zamyslely nad příbuzenskými vztahy ve svém životě. Zdůrazněte, že každá dívka má
odlišné příbuzenské vztahy. Protože je neopakovatelná, je to, čím přispívá do těchto
vztahů, také neopakovatelné. Potom vysvětlete, že dívky mají také příbuzenské vztahy
podobné. Každá je dcerou, má matku a otce, dědečka a babičku, praprarodiče atd.

Každá dívka je dcera Boží

Diskuse k obrázku Až se všechny dívky představí, zdůrazněte, že ne všechny mají stejné příbuzenské 
na tabuli vztahy k ostatním (některé možná nemají sestry, sestřenice apod.), ale že každá má matku 

a otce, což znamená, že všechny jsou dcerami. Řekněte jim, že se nyní soustředíte na 
jeden z uvedených příbuzenských vztahů: na vztah otce a dcery.

Vystavte obrázek otce a dcery.

Vyzvěte každou členku třídy, aby se pokusila představit si, jaký by měl být ideální vztah
mezi otcem a dcerou. Ať dívky vyprávějí o tom, co by měl dělat otec, aby byl vztah
úspěšný. Zaznamenávejte odpovědi na tabuli pod nápisem „Otec“ a veďte diskusi tak,
abyste získaly ty informace, které jsou uvedeny v ukázkové tabulce.

Potom vyzvěte celou třídu, aby vysvětlila, co dělá dcera pro to, aby podpořila tento ide-
ální vztah mezi otcem a dcerou, a zaznamenejte odpovědi na tabuli pod nápisem
„Dcera“.
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Řekněte třídě, že kromě toho, že mají jako dcery vztah k pozemskému otci, ještě se po-
dílejí na velmi zvláštním vztahu – jsou dcerou našeho Nebeského Otce. Vystavte plakát,
na kterém je napsáno „Dcera Boží“.

Čtení písně Abyste pomohly děvčatům porozumět, že jsou doslovně duchovními dcerami Nebeského
Otce, požádejte je, aby myslely na tento svůj vztah, když budou čtena slova písně 
„Nebeská vlast“. (Nejúčinnějším způsobem jak prezentovat tuto píseň je čtení s hudebním
doprovodem, který může být předem nahraný, jestliže je to nutné. Ale píseň může být
také jen přečtena či zazpívána.)

Shrnutí Poukázáním na píseň připomeňte třídě lásku našeho Nebeského Otce, kterou k nám
měl v našem předpozemském životě. On je otcem našich duchů, my jsme jeho děti. On
nás učil a pečoval o nás a dobře nás zná.

Byla jsi milována a jsi milována

Diskuse o Písmech Řekněte třídě, že Pán předložil Jóbovi zajímavou otázku, která Jóba vedla k tomu, aby 
přemýšlel o svém počátku. Nechte některou členku třídy přečíst Jóba 38:4–7 a diskuto-
vat o něm. Proberte tyto verše a to, jaký mají vztah ke každé dívce. Můžete k diskusi 
využít některé z následujících otázek:

• Který úsek věčnosti je zmíněn v těchto verších?

• Proč hvězdy společně zpívaly a děti Boží volaly radostí?

• Jakou odpověď měl dát Jób nebo vy na Pánovu otázku: „Kde jsi byl?“

Citace „Bůh, který je v nebesích, je nekonečnou a oslavenou bytostí, která je věčná a naplněná
slávou. Jeho tělesná schránka je tvořena z masa a kostí. On je vzkříšený, svatý a zdoko-
nalený člověk a my jsme jeho potomstvo. Jsme jeho duchovní děti. Žije v rodině a my
jsme její částí. Žili jsme s ním v preexistenci v nekonečném časovém období“ (Bruce 
R. McConkie, Making Our Calling and Election Sure, Brigham Young University Speeches
of The Year [Provo, 25. březen 1969], str. 5).

Diskuse u tabule Poukažte na to, že každá dívka byla už v preexistenci milována Nebeským Otcem. Jeho
láska je věčná a neměnná. Je milována i nyní svým Nebeským Otcem. Nechte třídu 
vyjmenovat některá z požehnání, která dokazují lásku Nebeského Otce. Nejméně 
dvakrát projděte třídu a požádejte každou dívku, aby svědčila o požehnáních, která 
doposud obdržela od našeho Nebeského Otce.

Jakmile tuto činnost ukončíte, odvolejte se na seznam na tabuli obsahující to, co očekává
otec pro vytvoření dobrého vztahu mezi ním a dcerou. S poukázáním na předešlou 
diskusi třídy o požehnáních, kterých se nám dostalo od Nebeského Otce, zdůrazněte, jak
projevuje lásku každé své dceři.

Studium Písma Požádejte dívky, aby vyhledaly a přečetly následující odkazy z Písem, které dokazují, že
a diskuse kromě požehnání, která dívky doposud vyjmenovaly, nám Nebeský Otec přislíbil mnohá

velká požehnání k naplnění našich potřeb.

Otec Dcera

1. Obstarává hmotné potřeby 1. Vyjadřuje ocenění

2. Naslouchá 2. Důvěřuje svému 

otci a radí se s ním

3. Vede, usměrňuje 3. Váží si ho

4. Vyučuje 4. Je poslušná

5. Miluje 5. Miluje ho

6. Utěšuje 6. Pomáhá mu

7. Je stálým ve vztahu 7. Je stálá ve vztahu
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Jan 14:16–18 (útěcha)
Jákob 4:10 (vedení a rada)
Matouš 7:7–11 (pomoc v řešení problémů, pochopení)
Jan 3:16 (největší důkaz Boží lásky k nám)

Citace Vyzvěte členky třídy, aby vysvětlily, proč je důležité porozumět, že jsme dcerami 
Nebeského Otce.

Poté, co třída odpověděla, nechte přečíst dva následující citáty:

„Pravdou je . . . , že člověk je dítě Boží – Bohem v zárodku . . .

Člověk je dítětem Božím, to je nejdůležitější znalost poskytnutá nám smrtelníkům . . .“ 
(Marion G.Romney, Conference Report, březen 1973, str. 136; nebo Ensign, červenec
1973, str. 14).

„Rád bych vám připomněl, abyste si stále říkali: ‚Jsem [syn nebo dcera] Boží.‘ A takto
činíce, přiblížíte se ještě dnes ve svém životě takovým ideálům, které ho učiní šťastnějším
a plodnějším právě díky probuzenému uvědomění si, kdo jste.“ (Harold B. Lee, 
Conference Report, říjen 1973, str. 10; nebo Ensign, leden 1974, str. 6.)

Lístky papíru Rozdělte lístky papíru obsahující výše uvedené citace. Povzbuďte dívky k tomu, aby se
naučily zpaměti tyto citace a uplatnily je správně ve svém životě.

Nebeský Otec touží po tom, abychom se k němu blíže přimkly

Výklad učitelky Vysvětlete, že z Písem a od našich proroků jsme se naučily, že každý z nás je dítětem 
našeho Nebeského Otce. Žily jsme s ním a on nás miluje. Také Písma a požehnání, o
která jsme se doposud v této lekci podělily, nám přinášejí důkaz o touze Nebeského Otce
mít dobrý vztah s každou svou dcerou.

Diskuse Nechte dívky přemýšlet, co mohou udělat pro to, aby projevily svou touhu zlepšovat
svůj vztah k Nebeskému Otci a pokračovat v něm.

Odvolejte se na seznam věcí vypsaných na tabuli, co může dělat dcera pro dobrý vztah
otec – dcera. Položte následující otázky, abyste mohly ukázat, jak tytéž hodnoty rozvíjejí
a podporují vztah k našemu Nebeskému Otci.

• Jak vyjadřujeme ocenění našemu Nebeskému Otci? (Poslušností, projevením vděčnosti.)

• Jak můžeme důvěřovat našemu Nebeskému Otci a radit se s ním? (Prostřednictvím
modlitby.)

Vysvětlete, že někdy můžeme pociťovat zklamání, protože se zdá, že naše modlitby ne-
byly vyslyšeny. Ale náš Nebeský Otec ve své moudrosti dovoluje, abychom sváděly boj 
s mnoha našimi problémy, podněcuje nás a vede, je-li to nutné.

• Jak se učíme od našeho Nebeského Otce? (Studiem jeho slova v Písmech, nasloucháním
jeho prorokům a nasloucháním po vyslovení modlitby.)

• Jak ukazujeme lásku, kterou máme k našemu Nebeskému Otci? (Dodržováním jeho
přikázání [viz Jan 14:15], službou druhým [viz Matouš 25:40 a Mosiáš 2:17].)

Závěr: Božský vztah

Písmo Nechte dívky vyhledat a přečíst z Nauk a smluv 88:63. Poukažte na to, že Nebeský Otec
opravdově touží po tom, abychom všichni přišli k němu blíže.

Výklad učitelky Zopakujte děvčatům, že jsou doslova dcerami Nebeského Otce a že on je miluje. Svými
činy a volbami určují sílu vztahu, který k němu mají. On se od nich nikdy neodvrátí.
Když se budou modlit o jeho vedení a budou činit jeho vůli, budou znát cestu, kterou 
by měly následovat, a ujistí se, že jsou dcerami Boha, které jsou svým otcem opravdově
milovány.
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Použití lekce

Opět se odvolejte na dva výše uvedené citáty a vyzvěte dívky, aby se je naučily nazpaměť
a použily je ve svém životě.
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Lekce Ježíš Kristus, Spasitel
2

CÍL Každá dívka si uvědomí, že Ježíš Kristus je její Spasitel a že jeho smírná oběť jí umož-
ňuje být vzkříšená a opět žít s Bohem.

PŘÍPRAVA 1. Obrázek 2, Spasitel, umístěný na konci této příručky. Před začátkem vyučování 
vystavte tento obrázek na hezky naaranžovaný stůl, abyste vytvořily atmosféru úcty 
ke Spasiteli.

2. Určete dívky, které přednesou vámi vybrané příběhy, verše z Písma nebo citáty.

DOPORUČENÝ 
POSTUP VÝUKY Písma svědčí o tom, že Ježíš je Kristus a Spasitel světa

Tabule a diskuse Napište na tabuli Ježíš je Kristus a následující odkazy z Písma. Ať se každá dívka obrátí 
o Písmech k odkazům ve svém Písmu. Čtěte je společně a nechte každou dívku zatrhnout si dané 

pasáže v Písmech. Diskutujte důkladně o každém verši.

Vysvětlete, že tyto verše jsou jen některými z mnoha pasáží v Písmu, které svědčí o tom,
že Ježíš je Kristus a Spasitel světa.

Smírná oběť Ježíše Krista dává možnost spasení a vykoupení

Diskuse o Písmech Vyzvěte dobrovolnici, aby přečetla třetí článek víry. Diskutujte se třídou o tom, co 
znamená Kristova oběť vůbec, a také o tom, co znamená pro nás. Vaše diskuse by měla
zahrnovat následující body:

1. Kristus dobrovolně dal svůj život, aby všichni lidé mohli být spaseni.

2. Kristus byl předurčen neboli vybrán pro toto poslání dříve, než byl stvořen tento svět.

3. Adamův přestupek přinesl smrt na tento svět. Kristova oběť byla vykoupením za
tento přestoupený zákon a zároveň umožnila překonat smrt.

4. Kristus zaplatil nejen za hříchy Adama, ale zrovna tak i za naše hříchy, jestliže dodržu-
jeme přikázání a nařízení evangelia.

5. Protože Kristus je doslova Synem Božím, je jedinou osobou, která kdy mohla mít moc
nad smrtí. Zdědil od Boha moc nad životem, neboli nesmrtelnost. Protože byl jedi-
ným člověkem bez hříchu, který žil na zemi, byl také jediným člověkem, nad kterým
Satan neměl moc. Proto jako jediný člověk, který kdy žil, mohl vykonat smírnou
oběť.

6. Díky Kristově oběti budou všichni lidé vzkříšeni.

Ježíš je Kristus

Jan 3:16–17
Jan 14:6
NaS 76:40–42
1. Nefi 22:12
1. Jan 4:14
Mosiáš 3:17–18
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7. Proroci jak před Kristem, tak i po Kristu o něm vydávali svědectví.

Napište následující odkazy z Písma na tabuli:

Alma 11:42–43
Alma 11:40

Nechte dívky, aby si každá sama pro sebe přečetla tato Písma, která poukazují na dva
důležité následky Kristovy smírné oběti. (Můžeme být vzkříšeni a můžeme být oslaveni
neboli získat věčný život.)

• Která skupina lidí podle Almy dosáhne věčného života? (Ti, kteří věří ve jméno Ježíše
Krista.)

Příběh Zeptejte se děvčat ve třídě, jestli se někdy pokoušela představit si, jaké to muselo být
pro Spasitele vzít na sebe všechny naše hříchy. Přečtěte hlasitě nebo nechte číst nějakou
dívku následující úvahu od staršího Orsona F. Whitneyho:

„Potom přišlo podivuhodné zjevení, napomenutí z vyššího pramene, které nebylo možné
přehlédnout. Byl to sen či vidění ve snu, když jsem ulehl do postele v malém městě Co-
lumbie, Lancaster County, Pennsylvánie. Zdálo se mi, že jsem v zahradě Getsemanské
svědkem Spasitelova utrpení. Viděl jsem ho tak jasně, jako jsem nikdy nikoho jiného
neviděl. Stál jsem za stromem a spatřil jsem v popředí Ježíše s Petrem, Jakubem a
Janem, jak přicházeli malou brankou po mé pravé straně. Poté, co řekl apoštolům, aby
poklekli a modlili se, je opustil, také poklekl a modlil se. Byla to tatáž modlitba, která je
všem čtenářům Bible známá: Ó, Bože, je-li to možné, odejmi ode mne tento kalich, ne
však jak já chci, ale jak ty si přeješ.

Když se modlil, slzy stékaly z jeho tváře, která byla obrácena směrem ke mně. Byl jsem
natolik pohnut, že jsem také plakal ryzím soucitem. Celé mé srdce bylo s ním, miloval
jsem ho celou svou duší a toužil jsem s ním být tak, jako jsem nikdy předtím netoužil po
ničem jiném.

Zanedlouho vstal a kráčel směrem ke klečícím apoštolům, kteří usnuli! Jemně s nimi 
zatřásl, vzbudil je a hlasem s jemnou výčitkou nezabarvenou ani tím nejmenším projevem
hněvu či netrpělivosti, je smutně požádal, jestli by s ním nemohli bdít jednu hodinu. Byl
to On s veškerou hroznou tíhou hříchu světa na svých ramenech, s bodavou bolestí 
každého člověka, muže, ženy i dítěte, prostřelující jeho citlivou duši, a přesto oni s ním
nemohli bdít ani jednu ubohou hodinu!“ (Through Memory’s Halls: The Life Story of Orson
F. Whitney [Independence, Mo.: Zion’s Printing and Publishing Co., 1930], str. 82.)

Otázky k zamyšlení • Jsme i my někdy lhostejní k utrpení Krista, kterému se za nás podrobil? Nezapomí-
náme být vděčni za dva důležité dary, které jsme od něho dostali?

• Co musíme dělat, abychom svým životem byli hodni smírné oběti?

Abychom byli oslaveni, musíme činit pokání a obrátit se ke Kristu

Diskuse o Písmech Napište na tabuli: Helaman 14:13

• K čemu se budeme podle Helamana 14:13 cítit motivováni, pokud pravdivě věříme 
v Ježíše Krista.

Připište na tabuli: Nauky a smlouvy 19:16–19. Nechte hlasitě přečíst tyto verše.

• Jak pociťujete vědomí toho, že Ježíš Kristus trpěl za vaše hříchy a že vy samy, 
pokud budete činit pokání, nebudete muset za ně trpět?

Připište na tabuli Nauky a smlouvy 58:43.

• Co bude dělat podle Nauk a smluv 58:43 osoba, která činí opravdové pokání?

Opravdové pokání vyžaduje čas a úsilí. Musíme ukázat sami sobě a Pánu, že litujeme 
našich chyb.
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Citace „Někteří lidé věří v okamžité pokání. Přestože můžete okamžitě přestat dělat nějakou
věc . . . , opravdové pokání nastane, když ukážete během určitého časového období, že to,
co jste se rozhodli změnit, skutečně pominulo a už ve vašem životě není hřích.“ 
(Loren C. Dunn Read, Ponder, Pray, Brigham Young University Speeches of the Year
[Provo 7. březen 1972], str. 4.)

Diskuse o Písmech Vysvětlete, že přiznání hříchu a jeho odpuštění je důležité a zásadní. K některým 
hříchům se musíme přiznat držitelům kněžství, přesto ale, abychom dosáhli odpuštění, 
potřebujeme ještě něco více.

• Co je důležitější? 

Vysvětlete, že lidé v následujících třech citacích z Písma činili pokání, hledali odpuštění
hříchu a všichni měli podobnou zkušenost. Ať si každá dívka čte tato Písma sama pro
sebe, když budou čtena nahlas:

Enos 1:4–8
Mosiáš 4:1–3
Alma 38:8

• Jak získali odpuštění lidé v každém z těchto příkladů z Písem?

Zopakujte dívkám, že naše hříchy nám mohou být odpuštěny tehdy, pokud se obrátíme
k našemu Nebeskému Otci s vírou v Ježíše Krista. Ježíš Kristus poskytl každému z nás dva
ohromné dary. Vzkříšení je pro všechny. Oslavení, neboli věčný život, je podmíněn naší
vírou v Ježíše Krista a pokáním činěným z celého srdce.

Závěr

Svědectví Můžete vydat své svědectví o Ježíši Kristu jako o našem Spasiteli. Pomozte dívkám po-
chopit, jak je pro ně Kristus důležitý. Bez něj bychom neměli žádné vzkříšení ani naději
vrátit se do jeho přítomnosti. Díky Kristu nemáme pouze tuto naději, ale budeme-li
věrné, máme také slib požehnání v tomto životě.

8



Následování příkladu Lekce

Ježíše Krista 3

CÍL Každá dívka se bude snažit následovat příklad Ježíše Krista.

PŘÍPRAVA 1. Obrázek 2, Spasitel

2. Nepovinné: připravte si leták doporučený na konci oddílu nazvaného „Můžeme se
naučit následovat Ježíše Krista“.

3. Určete nějakou dívku, aby zazpívala nebo přečetla píseň „Come Follow Me“ (Hymns 
č. 114, „Pojď, následuj mě“) nebo připravte celou třídu, aby tuto píseň zazpívala.

4. Určete dívky, které přednesou vámi vybrané příběhy, verše z Písma nebo citáty.

DOPORUČENÝ 
POSTUP VÝUKY Úvod

• Co znamená pro váš život následovat Ježíše Krista? (Vysvětlete, že Ježíš Kristus je 
dokonalým příkladem k následování pro každého.)

Píseň Požádejte předem určenou dívku nebo celou třídu, aby zazpívaly píseň „Come, Follow
Me“ („Pojď, následuj mě“), anebo nechte jen přečíst slova této písně.

Ježíš Kristus pro nás připravil dokonalý příklad k následování

Nechte dívky přečíst a označit si následující verše:

2. Nefi 31:10
2. Nefi 31:16–17
1. list Petrův 2:21

Spasitel se zeptal svých dvanácti nefitských učedníků: „Jakými muži tedy měli byste
býti?“ Poté odpověděl na vlastní otázku slovy: „Vskutku, pravím vám, takovými jako já
jsem.“ (3. Nefi 27:27.) Totéž učení se týká všech dívek. Odpověď je stejná.

Nechte dívky přečíst a podtrhnout si Jana 13:15.

Tabule Požádejte dívky, aby vyjmenovaly některé Ježíšovy vlastnosti a povahové rysy, které 
můžeme následovat. Napište na tabuli seznam jejich návrhů a diskutujte o příkladech
těchto jeho vlastností. Některé z nich by mohly být následující:

Tichý a pokorný
Matouš 11:29 (Ježíš byl „tichý a pokorného srdce“.)
Filipským 2:8 (Ježíš „se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt“.)

Odolávající pokušení
Matouš 4:1–11 (Ježíš odolal Satanovým pokušením.)
NaS 20:22 (Ježíš nedbal pokušení.)

Milující a sloužící jiným
Marek 1:40–44 (Ježíš uzdravil malomocného.)
Jan 11:20–46 (Ježíš vzkřísil Lazara.)
3. Nefi 17:7, 9–10, 21 (Ježíš uzdravil nemocné a trpící a požehnal malé děti.)

Výklad učitelky Vysvětlete, že ve všech těchto příkladech nám dal Ježíš Kristus vzor, jak ho máme násle-
dovat. Bylo nám přikázáno, abychom ho následovali. Když jsme poslušni tohoto přiká-
zání, budeme pociťovat v našem životě velkou radost. Odvolejte se na seznam na tabuli.

Bádání v Písmu 
a diskuse
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• Jak můžeme ve svém životě projevit pokoru? (Například můžeme poslouchat své
rodiče a Boží přikázání, můžeme povýšit potřeby a spravedlivá přání jiných nad svá
vlastní.)

• Uveďte některé příklady z denního života, jak můžeme následovat příklad Spasitele.
(Např. jaká určitá pokušení musíte překonávat každý den? Jak vám může pomoci 
příklad Krista překonat tato pokušení?)

Můžeme se naučit následovat Ježíše Krista

Požádejte dívky, aby si poslechly, jak Marion G. Romney objasňuje, jakým způsobem se 
naučil následovat příklad Ježíše Krista:

„V době dospívání se mi dostala do rukou knížka nebo příručka s názvem ‚Co by udělal
Kristus?‘ . . . Takto položená otázka vyjadřovala touhu, kterou jsem měl od dětství.
Bezpočtukrát, když jsem stál tváří v tvář překážkám a obtížným rozhodnutím, jsem se
ptal sám sebe ‚Co by udělal Ježíš?‘ . . . Když jsem takto přemýšlel o této otázce, obrátil
jsem se k Písmu a hledal jsem odpověď. V evangeliu, jak je zaznamenáno svatým Janem,
jsem nalezl odpověď jasnou a samozřejmou: Ježíš by vždycky činil vůli svého Otce. Sám
to opakovaně prohlásil . . . ‚Mé učení neníť mé, ale toho, kterýž mne poslal‘.

‚A ten, kterýž mne poslal, se mnou jest. Neopustil mne samého Otec; nebo což jest jemu
libého, to já činím vždycky‘ . . . (Jan 7:15, 16, 18; 8:26, 28, 29; 10:30) . . . Tím, že jsem se
naučil tomu, že Ježíš by vždycky činil vůli Otce, bylo mým dalším cílem poznat, co by
Ježíš udělal, aby zjistil vůli svého Otce. Hledal jsem v Novém zákoně a objevil jsem, že
se vždy důkladně obeznámil s tím, jaká má být podle záznamů Starého zákona Otcova
vůle. Že takto Ježíš skutečně činil, je potvrzeno skutečností, že ve svých výrocích zazna-
menaných v Novém zákoně Ježíš citoval nebo uváděl Písma Starého zákona více než
stokrát.

Konečně nejdůležitější věcí, kterou jsem se naučil, bylo, že jsem pravidelně rozmlouval 
s Otcem v modlitbě. Toto Ježíš činil nejen proto, aby se dozvěděl vůli svého Otce, ale
také aby získal sílu činit jeho vůli. Postil se a modlil se . . . Zdá se, že během své pozemské
služby Ježíš nikdy nečinil důležité rozhodnutí nebo nečelil krizím bez modlitby 
(viz Matouš 4:2; Lukáš 4:2; Lukáš 6:12–13; Matouš 26:39; Lukáš 22:42, 44).

Spoléhaje se na výše uvedené skutečnosti a na Písmo jako společníka, rozhodl jsem se
už ve svém mládí, že nejlépe vyřeším problémy a vyjasním své otázky, budu-li postupo-
vat tak, jak postupoval Ježíš: tedy podporovat vlastní opravdovou touhu následovat vůli
Páně; seznámit se s tím, co Pán zjevil v této věci, modlit se pilně s vírou o inspirované
pochopení jeho vůle a odvahu takto činit . . .

Nejuspokojivější vyřešení problémů, které jsem byl schopen ve svém životě udělat, 
a nejlepší odpovědi na otázky pocházejí z toho, že:

1. Od mládí jsem četl v Písmech.

2. Pokoušel jsem se poctivě čelit tváří v tvář výzvám nebo otázkám předneseným 
s upřímnou touhou vyřešit je tak, jak by je byl vyřešil Ježíš.

3. Vyhledal jsem a zvažoval jsem pilným studiem a v modlitbě všechny možnosti ve 
světle toho, co jsem poznal ze zásad evangelia.

4. Činil jsem rozhodnutí ve své vlastní mysli.

5. Potom jsem přednesl věc Pánu, řekl mu o svém problému a také to, že chci udělat, co 
je podle něho správné, a požádal jsem ho, aby mi dal mír do mé mysli, pokud jsem 
učinil správné rozhodnutí.“ (Marion G. Romney, „What Would Jesus Do?“ New Era, 
září 1972, str. 4–6.)

Diskuse Diskutujte o pěti bodech prezidenta Romneyho, díky kterým se dozvídal, co by Ježíš od
něho chtěl, aby učinil.

Výklad učitelky 
a citace
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Tabule Zaznamenejte těchto pět bodů na tabuli nebo je nechte připravit jako leták na rozdání 
(dle uvážení leták) pro každou dívku. Diskutujte o tom, jak by mohly použít jednotlivé kroky ve svých 

vlastních životech, aby následovaly příklad Ježíše a dozvěděly se, co mají učinit.

Shrnující citát „Tímto způsobem [následováním vůle Otce] žil Ježíš dokonalý život. My se mu samo-
zřejmě nemůžeme vyrovnat. Ale můžeme se mu přiblížit co nejvíce tím, budeme-li ho
napodobovat.“ (Romney, „What Would Jesus Do?“ str. 5.)

Následováním příkladu Spasitele můžeme zdokonalit naše životy

Výklad učitelky Vysvětlete, že následováním Spasitelova příkladu i v těch nejmenších věcech můžeme
velmi zdokonalit náš život. Následující příběh ukazuje, jak mladá dívka uskutečňovala
Ježíšovo učení a dokázala zlepšit svůj život.

Příběh „Charlotta se ocitla ve velmi obtížném období svého života. Byla velmi nespokojená. 
Vše se jí zdálo být špatné . . . Její přátelé byli všední, její dům nezajímavý, ona sama byla
nemilá. O tom všem byla přesvědčená. Bylo toho na ni už příliš.

[Šla s prosbou o pomoc k Margaretě Amesové, paní, která vedla takový klidný život,
jaký by i Charlotta chtěla vést.] Vylila jí své srdce plné zármutku nad svým zklamaným,
nešťastným životem . . . Margareta jí vyjádřila porozumění a řekla: ‚Toto všechno můžeš
změnit, pokud budeš mít opravdu vůli to učinit . . .‘

[Aby mohla Charlotta začít nový život, paní Amesová jí doporučila]: ‚Žij dvacet čtyři
hodin tak, jako kdyby Kristus stále vedle tebe a viděl všechno, co děláš. Potom za mnou
opět přijď a promluvíme si o tom spolu. Uděláš to?‘

Plná pochyb odpověděla: ‚Ano, zkusím to, paní Amesová, . . .‘

Bylo pozdní odpoledne, když se Charlotta vrátila domů. Věděla, že se od ní očekává
pomoc při přípravě jídla na stůl. Otevřela zásuvku a vytáhla pomačkaný ubrus. Když ho
rozprostřela na stůl, uviděla několik zašpiněných míst. A najednou zaznamenala první
změny myšlenek.

‚Kdyby k nám měl přijít jíst Kristus, nedala bych na stůl špinavý ubrus,‘ řekla si sama
pro sebe.

Dala tedy na stůl čistý ubrus. A se stejnou myšlenkou přinesla malou vázu s květinami
ze dvorku. Dala máslo na čistý talíř místo špinavého. Pečlivě nakrájela chléb . . .

‚Máme dnes večer hosty?‘ zeptal se otec . . .

‚Jenom tebe, tati,‘ usmála se Charlotta . . .

Její maminka unavená a šťastná si sedla a řekla: ‚Nevím, co se stalo, že takto připravila
stůl jen pro nás. Asi očekává někoho, kdo se pro ni staví dříve, než povečeříme . . .‘

‚O nikom nevím, připravila jsem to jen pro vás,‘ řekla.

Rodiče se nestačili divit. To nebyla jejich Charlotta, na kterou byli zvyklí.

Charlotta si vytáhla po večeři v obývacím pokoji zpod polštáře časopis a začala číst.
Časopis si přinesla pro sebe a snažila se jej [schovat] před ostatními. Za několik minut
ho však odložila. ‚Nečetla bych ho, kdyby Kristus seděl vedle mne a četl se mnou,‘ 
myslela si. Vstala a hodila časopis do odpadkového koše.

[Druhý den] šla Charlotta opět do práce . . . Neměla svou práci ráda . . .

‚Kristus je vedle mě,‘ přemýšlela, když kráčela do obchodu . . . Všem, které potkala, řekla
s úsměvem ‚dobré ráno‘.

[Byla dokonce schopna vyřešit problémy s neukázněnými zákazníky, protože si stále při-
pomínala, jak by se chovala, kdyby Kristus byl vedle ní. Téhož večera se vrátila k paní
Amesové, aby si s ní promluvila o svém pokusu.]
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‚Zkoušela jsem to, paní Amesová jak jsem jen mohla nejlépe, a všechno bylo jiné. 
Myslím, že chápu, co myslíte. Samozřejmě to nezměnilo věci, které mi stále vadí. Jsem
pořád chudá, nemohu chodit do školy, bydlím v ošklivém domě .. .‘

‚Ó, moje drahá! Vždyť jsi zasela semínko teprve před 24 hodinami. Můžeš vytrvat v tom,
co jsi začala? Máš klíč, a tím je Ježíš Kristus. Strach věci příliš nezmění, ale Kristus ano.
Pamatuj na to, abys denně kráčela blízko něho.‘

‚Budu to dělat,‘ řekla Charlotta.“ (Janet Craig, v Stories That Live, sebr. Lucy Gertsch
Thomson [Salt Lake City, Deseret Book Co. , 1956], str.; 34–43, citováno z The Latter-day
Saint Woman: Basic Manual for Women, Part B [1979], str. 5–7.)

Diskuse Pokud vám to čas dovolí, diskutujte s dívkami o tom, co mohou změnit ve svém denním
životě, budou-li činit totéž co Charlotta a budou-li následovat příklad Ježíše Krista.

Použití lekce

Povzbuďte každou dívku k tomu, aby si vytyčila cíle, které by jí pomohly přiblížit se Ježí-
šovi tím, že bude následovat jeho příklad. Vyzvěte dívky, aby se zmínily o tom, co dělají
podobně jako Charlotta.
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Usilování o společenství Lekce

Ducha Svatého 4.

CÍL Každá dívka se bude snažit být hodna neustálého společenství Ducha Svatého

PŘÍPRAVA 1. Obrázek 3, Nefi, Laman a Lemuel, umístěný na konci této příručky.

2. Nepovinné: sežeňte tak velký šátek, aby se dal zavázat kolem hlavy.

3. Nepovinné: připravte velký kartón papíru (ozdobený na okrajích) a pero pro každou
dívku na přepsání diskuse vedené na tabuli.

4. Určete dívky, které přednesou vámi vybrané příběhy, verše z Písma nebo citáty.

DOPORUČENÝ 
POSTUP VÝUKY Úvod

Ukázka Požádejte jednu z dívek, aby si zavázala oči šátkem. Zatočte ji několikrát dokola, takže
nebude vědět, kam směřuje její obličej. Nyní ji požádejte, aby na něco ukázala (napří-
klad na severní stranu místnosti, tabuli, či jiný předmět). Pravděpodobně vám řekne, že
neví, kde to je, anebo odpoví nesprávně. Nechte jí šátek nadále na očích a postavte další
členku třídy blízko určitého předmětu, který chcete pojmenovat. Ona ať potichu řekne:
„Tady je to.“ Teď se zeptejte, kde je tabule. Pokud věří hlasu, odpoví správně.

Diskuse • Co vypovídá tato ukázka o naší zkušenosti s Duchem Svatým? (Mnohokrát nejsme
schopny vidět směr, kterým bychom měly kráčet a jsme zaslepovány vlivem ostatních.
Správný směr můžeme najít a měly bychom tak činit, vyhledáváním Ducha Svatého.
Ducha Svatého nemůžeme vidět, ale můžeme slyšet nebo cítit, že nám udává směr. 
Protože Duch Svatý k nám bude mluvit tiše, musíme mu skutečně naslouchat, abychom
ho uslyšely. Můžeme vždycky důvěřovat Duchu Svatému, že nás povede správným 
směrem.)

Můžeme žít tak, abychom byly hodny společenství Ducha Svatého

Diskuse • Jak jste obdržely dar Ducha Svatého? (Po křtu ponořením držitel Melchisedechova
kněžství vložil ruce na moji hlavu a konfirmoval mne za členku této Církve a řekl mi,
abych přijala Ducha Svatého.)

Poukažte na to, že když jsme byly konfirmovány, není řečeno Duchu Svatému, aby 
k nám přišel, nýbrž nám je řečeno, abychom ho přijaly. Nefi řekl, že Duch Svatý „ . . . je
darem Božím pro všechny ty, kdož jej poctivě hledají . . .“ (1. Nefi 10:17). Zda se nám 
dostane duchovního vedení, záleží na každé z nás.

Jednotlivé karty Dejte každé dívce větší kartu z tvrdého papíru. Ať dívky opíší, co jste napsala pro diskusi 
k diskusi u tabule na tabuli. Dívky si mohou svou kartu vyvěsit doma na stěnu, aby si ji v budoucnu 

připomínaly.

Napište na tabuli slovo Hodnost.

Diskutujte s děvčaty, co všechno musí dělat, aby byly hodny společenství Ducha Sva-
tého. Napište jejich myšlenky na tabuli. Ujistěte se, že jste jim připomněla následující:
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Výklad učitelky Vysvětlete, že poté, co jsme vyhledaly vedení Ducha Svatého, je nejdůležitější naslouchat
stále jeho tichému hlasu (1. Nefi 17:45). Může k nám mluvit slovy, ale jeho hlas přichází
nejčastěji přirozeně jako myšlenka, pocit či dojem. Ačkoli tento dojem může být pro 
někoho ohromující, jiná osoba nemusí cítit vůbec nic, jestliže není hodna obdržet Ducha
Svatého. Musíme být věrné a naplněny modlitbou, abychom měly stálé společenství
Ducha Svatého.

Příběh a obrázek Vypravujte tento příběh:

Zkušenost Nefiho, Lamana a Lemuela ukazuje, jak je důležité, že jsme hodny vedení
Duchem Svatým. Lehi a jeho rodina žili v Jeruzalémě v době velké bezbožnosti, kdy
město bylo velmi blízko zničení. Pán chtěl ochránit tuto dobrou rodinu, proto řekl 
Lehimu, aby město opustil. Jeden ze synů Lehiho, Nefi, byl velmi spravedlivý. Nefi 
naslouchal Duchu Svatému a pomáhal vést svou rodinu do zaslíbené země. Ale Nefiho
dva bratři, Laman a Lemuel, nebyli tak věrní jako on. Nevěřili, že je Pán vede, a 
stěžovali si na svého otce i bratra. Mysleli si, že jejich otec je nerozumný, protože opustil
pohodlný dům a majetek v Jeruzalémě a cestoval do drsné divočiny. Dokonce se snažili
zabít jak otce, tak i mladšího bratra. Laman a Lemuel netoužili následovat vůli Páně. 
Jejich srdce byla velmi tvrdá a bezcitná, takže Duch Svatý s nimi nemohl komunikovat
(viz 1. Nefi 17:7–45).

Verš Nechte jednu dívku přečíst 1. Nefiho 17:45.

Diskutujte, proč Laman a Lemuel nemohli slyšet tichý a slabý hlas Ducha Svatého. 
Zdůrazněte, že ačkoli k nim Duch Svatý mluvil čas od času, byli bezcitní, a nemohli tak
slyšet jeho slova.

• Proč musíme být vnímaví k našim pocitům, abychom porozuměli Duchu Svatému?

Zdůrazněte, že Duch Svatý k nám často mluví skrze pocit míru a útěchy nebo jeho 
varování přicházejí jako vnitřní neklid.

• Jak můžeme ztratit schopnost cítit Ducha Svatého? (Tím, že ho budeme ignorovat, 
odmítneme činit pokání, budeme více naslouchat tomu, co nám říkají druzí).

Duch Svatý může naše životy požehnat

Diskuse u tabule Nyní napište na tabuli slovo Požehnání.

Diskutujte o tom, jakými rozličnými způsoby může Duch Svatý žehnat naše životy
Snažte se obsáhnout požehnání, která jsou zaznamenaná níže. Pokud si přejete, užijte
odkazy z Písma. Nechte dívky opsat také tyto body na jejich karty.

Hodnost

1. Lituj svých hříchů a čiň pokání.

2. Dodržuj přikázání Nebeského Otce.

3. Modli se o společenství Ducha Svatého.

4. Žádej s vírou.

5. Opusť světské věci.

6. Žij pravdivě podle smlouvy křtu.

7. Buď schopna se stále učit.
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Příběh Vypravujte následující příběhy, abyste mohla poukázat na to, v čem je Duch Svatý 
požehnáním pro ty, kteří mu naslouchají.

Když se Jenny vrátila ve čtvrtek ze školy domů, viděla, že její rodiče na ni čekají. Matka
jí řekla: „Dnes ráno zemřel tvůj strýc Carl. Otec a já strávíme s tetou Margaretou několik
dnů do pohřbu. Vím, že ti můžeme důvěřovat, že se v době, kdy budeme pryč, o
všechno postaráš. Zavolej sestře Martině, pokud budeš potřebovat jakoukoliv pomoc.“

Když rodiče odjeli, byla Jenny trošku nadšená. Měla ráda pocit zodpovědnosti, když jí
nikdo nedával příkazy. A tak se připravovala na svůj test z matematiky, volala několika
přátelům, snědla oběd a potom si sedla, aby dočetla příběh do hodiny angličtiny.

V době, kdy se rozhodla jít do postele, se cítila trochu nejistá. Nikdy předtím nezůstala
přes noc úplně sama. Dívala se do tmy a uslyšela tiché zvuky. Čím pozorněji jim naslou-
chala, tím je slyšela zřetelněji – vrzání a praskání. Byl to snad někdo, kdo se k nim chtěl
vloupat? Srdce jí bušilo. Podívala se na hodiny. Zdálo se jí, že již uběhla celá věčnost od
okamžiku, kdy zhasla světlo. Klekla si, aby se krátce pomodlila, a lehla si do postele.
Podle hodin uběhlo pouhých dvacet minut.

Když Jenny zoufale uvažovala, co by měla udělat, tiše poprosila Nebeského Otce o
pomoc. Téměř okamžitě si vzpomněla na příběh, který slyšela o prezidentu Davidu O.
McKayovi, když byl coby malý chlapec vystrašen a modlil se o pomoc. Bylo obtížné vstát
z postele a kleknout si vedle ní. Jakmile se začala modlit, pocit klidu zaplnil její roze-
chvělé srdce. Vrátila se zpět do postele a okamžitě usnula.

Další den se Jenny cítila ve škole odpočinutá a připravená na test z matematiky.

Diskuse • Jaká dvě požehnání přinesl Duch Svatý Jenny? (Rozpomenutí si na něco, co už znala, a
pocit útěchy.)

Příběh „Smutek tížil shromáždění na pohřbu mladé matky, která zemřela krátce po porodu.
Proslovy byly sice výmluvné, ale mnozí, kteří tam byli shromážděni, cítili určitou hoř-
kost. Jak mohl milující Otec v nebesích připustit, aby tak milovaná matka odešla a opus-
tila rodinu se čtyřmi malými dětmi, o něž má pečovat zarmoucený otec?

Na závěr formálního obřadu mladý otec tiše povstal ze židle a kráčel k řečnickému
pultu. ‚Cítím váš zármutek a účast,‘ řekl tiše, ‚ale je tu něco, co bych vám měl říci, abych
vás utěšil. První hodinu po smrti mé manželky jsem nevěděl, jak to ponesu, jak budu
moci bez ní dál žít. Ale potom naplnil mou duši sladký a mírumilovný duch. Od té
chvíle jsem měl jistotu, že vše bude dobré. Nemějte o nás strach, budeme v pořádku.‘

Duch přinášející útěchu se snesl na shromáždění. Každý odcházel domů utěšen.“ 
(Spencer J. Condie: „ ‚Thy Constant Companion‘: The Promised Blessings of the Holy
Ghost“, Ensign, říjen 1980, str. 33.)

Diskuse Nechte dívky diskutovat o tom, jak požehnal Duch Svatý tohoto mladého otce.

Hodnost
1. Lituj svých hříchů a 

čiň pokání.

2. Dodržuj přikázání 
Nebeského Otce.

3. Modli se o společenství 
Ducha Svatého.

4. Žádej s vírou.

5. Opusť světské věci.

6. Žij pravdivě podle 
smlouvy křtu.

7. Buď schopná se 
stále učit.

Požehnání
1. Učí nás všechny věci 

a připomíná nám 
všechno (Jan 14:26).

2. Uvede nás do veškeré 
pravdy (Jan 16:13).

3. Učí pravdu o všech věcech
(Moroni 10:5).

4. Vydává svědectví o Otci a 
Synu (NaS 42:16).

5. Je Utěšitel (Jan 14:26, 
NaS 42:16).

6. Zjevuje věci našim myslím 
a srdcím (NaS 8:2).
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Závěr

Citace Přečtěte tento výrok:

„Ať už je to okamžitý čin poskytující nám ochranu, pocit, který nám přinášejí jeho slova,
či čtení, ve kterém člověk slyší jeho hlas, to vše přichází od Boha. Toto všechno jsou 
dary Ducha tomu, kdo obdržel Ducha Svatého v den křtu a raduje se z jeho vlivu.“ 
(S. Dilworth Young, „How the Holy Ghost Can Help You,“ New Era, říjen 1971, str. 6.)
Připomeňte dívkám, že jejich schopnost slyšet tichý a jemný hlas Ducha Svatého závisí
na tom, jak věrně budou dodržovat Boží přikázání. Pokud naslouchají Duchu Svatému,
jeho nabádání se může stát největším zdrojem útěchy, vedení a stálého společenství 
s ním. Nemusíme být nikdy samy, pokud jsme hodny toho, abychom obdržely Ducha 
Svatého.

Použití lekce

Požádejte dívky, aby si své kartičky vzaly s sebou domů, pověsily je na stěnu a obracely
se k nim před večerní modlitbou. Vyzvěte je, aby aktivně vyhledávaly Ducha Svatého,
aby se mohl stát jejich stálým společníkem.
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Naplnění božského 
poslání ženy



Lekce Nalézt radost ve svých
5 božských možnostech

CÍL Všechny mladé ženy si uvědomí svoje božské možnosti a naučí se, jak v nich nalézat 
radost.

PŘÍPRAVA 1. Požádejte jednu vzornou sestru (nejlépe takovou, která uzavřela sňatek v chrámu a 
má rodinu), kterou doporučí i rádci v kněžství, aby promluvila k dívkám o tom, jakou 
radost jí přináší to, že je žena. Požádejte ji, aby vyprávěla o tom, co pro ni bylo 
radostné i těžké, a to také v době, kdy byla ve stejném věku, jako mladé ženy ve vaší 
třídě. Mohla by mluvit o konkrétních zkušenostech a rozhodnutích, které jí pomohly 
neodchýlit se od Nebeského Otce, a o požehnáních a radosti, které jí přinesly. Měla 
by zdůraznit to, že být ženou je radostné v každém věku. Doporučte jí, aby si tento 
příspěvek připravila na dvacet minut. Požádejte ji, aby vyhradila i čas pro dívky, aby 
se mohly ptát a vyjadřovat své pocity.
NEBO
Požádejte jednu sestru, která je babičkou, jednu matku a jednu mladou provdanou 
ženu, kterou doporučí i rádci v kněžství, aby krátce promluvily o tom, co radostného 
jim jejich ženství přináší v současné době. Můžete jim doporučit, aby se také zmínily 
o tom, co pro ně bylo radostné, když byly ve stejném věku jako mladé ženy. Všem se
strám zdůrazněte, že je pro každou z nich vyhraženo jen pět nebo šest minut. Můžete 
jim nabídnout, že budete sledovat čas a dáte jim znamení, když čas vyhražený pro ně 
vyprší.

2. Je-li to možné a chcete-li, připravte pro všechny členky třídy a hosty kopie poselství
Generálního předsednictva Mladých žen.

DOPORUČENÝ 
POSTUP VÝUKY Uvědomění si, kdo jsme a kým se můžeme stát, nám může přinést radost

Příspěvky hostů Představte sestru nebo sestry, které budou mít zvláštní příspěvky, a vysvětlete, že dnes 
a diskuse se členky třídy, jako mladé ženy, budou učit o svých božských možnostech a radosti, 

kterou přináší to, že jsou dcery Boží. Řekněte mladým ženám, že mohou klást otázky a 
po skončení příspěvku se mohou samy vyjádřit.

Po příspěvku a po otázkách členek třídy hostu nebo hostům poděkujte.

Diskuse a Vyjádřete svou lásku dívkám ve vaší třídě. Řekněte jim, že oceňujete jejich energii a 
svědectví učitelky nadšení při jejich vstupu do nového světa jejich růstu. Zdůrazněte, že je důležité, aby 

byly již nyní šťastné proto, že učinily správná rozhodnutí a že následují Ježíše Krista. 
Musíme to učinit nyní, ne někdy v budoucnosti, až se snad naše problémy vyřeší a až se 
nám snad splní naše sny a přání. V tomto světě zkoušek a obtíží tento ideální čas nepři-
chází nikdy. Opravdová radost a mír jsou dosažitelné kdykoli v našem životě a mohou 
je získat všichni, kdo žijí tak, jak si to přeje Nebeský Otec.

Poukažte na to, že evangelium nás vede a přináší do našeho života požehnání tím, že
nám pomáhá porozumět naší božské úloze a schopnosti, kterou jako ženy máme.

Radost můžeme mít v každém období života

Výklad učitelky Vyjádřete svou radost, kterou máte díky tomu, že jste žena, a vaši víru, že ženy Svatých
posledních dnů mohou mít v každém období života velkou radost.

Jestliže máte dostatek času a cítíte, že je na to vhodná atmosféra, vyzvěte dívky, aby vy-
právěly nějaké radostné zážitky, které jako mladé ženy Svatých posledních dnů zažily.
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Závěr

Četba Přečtěte zvláštní výzvu Generálního předsednictva Mladých žen určenou všem 
mladým ženám.

Naši milí mladí přítelé:

Náš Nebeský Otec vás požehnal tím, že můžete žít v dnešní době. 

Svět je naplněn krásou a možnostmi – většími než kdykoliv jindy v historii lidstva. Tyto
zvláštní roky přípravy budou naplněny objevováním, hledáním, nalézáním, růstem, 
touhami, jejich naplňováním a poznáváním Božího plánu a toho, co očekává od vás, 
jeho dcery.

Tentýž svět je však také naplněn ošklivostí a špatnými vlivy. Budete čelit zkouškám, 
pokušením, zhroucení vašich plánů a útokům všeho druhu pocházejícím z protivníko-
vých nástrah a přesvědčování.

Náš Nebeský Otec zná toto všechno a zná vás. Má k vám důvěru a věří, že tyto roky pří-
pravy prožijete jako poslušné dítě Boží, které je možné formovat a tvarovat pro zvláštní
poslání a určení, které si přeje, abyste naplnily. Modlete se stále, poznávejte svého 
Spasitele Ježíše Krista, studujte Písma a přemýšlejte, jak můžete konkrétně uplatnit jeho
učení ve svém životě. Žijte tak, abyste byly hodné požehnání kněžství, buďte šťastné a
kráčejte s důvěrou, radostí a díkuvzdáním ve světle evangelia Ježíše Krista.

Kolem vás žije mnoho lidí, kteří vás milují a chtějí vás ochraňovat a pomáhat na vaší
cestě – přátelé, vedoucí vaší třídy, dospělí vedoucí představitelé, biskupství vašeho sboru,
vaši rodiče a ostatní členové rodiny a především Ježíš Kristus a váš Otec v nebesích.

Kéž patříme mezi ty, kteří mají pro vás nejvíce péče a lásky. Stále se modlíme o to, aby
se vám dostávalo požehnání a posily ve vaší přípravě na opětný život s Otcem v nebesích,
protože on vyzval „všechny, aby přišli ke Kristu“ (Nas 20:59) a byli „v něm dokonalí“
(Moroni 10:32).

S láskou

Generální předsednictvo Mladých žen
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Lekce Najít radost nyní
6

CÍL Každá členka třídy pocítí radost z toho, že je dívkou Svatých posledních dnů.

PŘÍPRAVA 1. Přineste papír a tužku pro jednotlivé členky třídy.

2. Přineste zrcátko.

3. Připravte plakát nebo velký papír s následujícím prohlášením prezidenta Harolda B.
Lee: „Štěstí nezávisí na tom, co se stane mimo nás, nýbrž co se stane v nás.“

4. Určete dívku, která přečte pasáž „Stvoření“.

5. Určete dívky, které přednesou vámi vybrané příběhy, verše z Písma nebo citáty.

DOPORUČENÝ 
POSTUP VÝUKY Úvod: Zrcadlení

Názorná ukázka Nechte kolovat mezi členkami třídy zrcátko. Když si každá z dívek bude prohlížet svůj 
odraz v zrcadle, tiše ji požádejte, aby se zamyslela nad těmito otázkami:

• Co vidíš v zrcadle?

• Je dívka, na kterou se díváš, šťastná? Proč?

• Je dívka, kterou tam vidíš, opravdu tou, kterou chceš být?

• Co se ti na ní nejvíc líbí?

• Co bys na ní změnila?

• Jaké jsou talenty a požehnání dívky, na kterou se díváš?

• Co chceš pro dívku, kterou vidíš?

Štěstí je . . .

Zaměření činnosti Rozdejte každé dívce list papíru a tužku. Nechte je udělat uprostřed papíru svislou čáru
a pojmenovat jednotlivé sloupce „Dlouhodobé štěstí a radosti“ a „Dočasná radost a
uspokojení“. Čtěte třídě následující seznam činností a veďte dívky k tomu, aby napsaly
do jednotlivých sloupců činnosti, o kterých si myslí, že nejlépe vyjadřují jejich vlastní
pocit. Můžete tento seznam přizpůsobit takovým činnostem, které odpovídají zájmům a
zkušenostem dívek ve vašich místních podmínkách.

1. Plavání 

2. Jíst zákusek

3. Pomáhat někomu

4. Nakupování

5. Dosáhnout dobrých známek ve škole

6. Modlit se

7. Tvořit něco

8. Šití

9. Procházka

10. Péče o dítě (mladšího sourozence, 
pozn. překl.)

11. Úklid svého domu nebo bytu

12. Rozhovor s přítelkyní

13. Čtení Písem

14. Výhra v soutěži

15. Čtení dobré knihy

16. Ukončení větší práce

17. Poslech hudby

18. Příprava oblíbeného jídla

19. Tanec

20. Říci někomu o evangeliu
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Jakmile dívky ukončí hodnocení jednotlivých činností, požádejte každou z nich, 
aby připsala ke sloupci jiné činnosti přinášející radost. Zdůrazněte, že jejich seznamy a 
odpovědi se budou lišit, protože každá dívka má individuální zájmy, a proto jejich 
odpovědi nebudou stejné.

Nebeský Otec si přeje, abychom se radovaly

Definice a diskuse Jakmile dívky dokončí hodnocení činností, nechte je definovat následující slova: legrace,
spokojenost, štěstí, radost.

Prodiskutujte s třídou, jak se od sebe tyto pocity, liší a poukažte na jejich hodnocení.

Diskuse o Písmech Zeptejte se dívek, zda si mohou připomnět, co nám řekl Nebeský Otec o radosti a štěstí.
Vysvětlete, že Písma užívají obou těchto výrazů střídavě. Poté, co jste prodiskutovaly to,
na co si dívky z Písem vzpomněly, napište následující odkazy z Písma na tabuli. Ať
dívky najdou tyto odkazy ve svých Písmech a nahlas je společně přečtou. Zdůrazněte
třídě, že si Nebeský Otec přeje, abychom byly šťastné a radovaly se.

Odkazy: 2. Nefi 2:24–25; Jan 13:15, 17; Alma 41:10

Diskuse o Písmech • Je radost něco, co můžeme mít dnes, anebo je to něco, co obdržíme až v budoucnosti?

Veďte odpovědi třídy tak, aby dívky porozuměly, že mohou být šťastné nyní a že by nyní
měly usilovat o radost.

• Kdo je zodpovědný za to, aby viděl vaše štěstí a radost právě teď?

Aby mohly odpovědět na tuto otázku, vyzvěte členky třídy, aby si našly v Naukách a
smlouvách verše 58:27–28 a přečetly je nahlas. Zdůrazněte větu „. . . neboť ta moc je 
v nich . . .“ a naznačte, že každá dívka má sílu přinést štěstí do svého života.

Plakát Vystavte plakát s výrokem prezidenta Harolda B. Lee: „Štěstí nezávisí na tom, co se
stane mimo nás, ale co se stane v nás.“ („A Sure Trumpet Sound: Quotations from Presi-
dent Lee,“ Ensign, únor 1974, str. 78.) Krátce diskutujte o pravdivosti tohoto výroku a jak
se vztahuje ke každé z nás.

Diskuse u tabule Vysvětlete, že ačkoli v sobě máme sílu řídit naše postoje, přesto jsme často nešťastné.
Požádejte mladé ženy, aby uvedly důvody, proč se můžeme stát nešťastnými. Když třída
odpovídá, zaznamenávejte jednotlivé odpovědi na levou stranu tabule. Pravou stranu
nechte nepopsanou, abyste později mohla vypsat způsoby, jak překonat pocity neštěstí.

Můžeme se radovat nyní

Diskuse u tabule • Co vám pomůže jako dívce Svatých posledních dnů překonat tyto příčiny neštěstí a 
dosáhnout větší radosti?

1. Neposlušnost Pána

2. Žádné cíle či záměry

3. Úzkost a strach

4. Nešťastná představa 

o sobě

5. Nedosahování ničeho

6. Nemiluje a není milována

7. Neuspokojivý život 

doma

8. Žádní přátelé

9. Osamocenost

10. Egocentrismus

11. Špatný vztah 

k Nebeskému Otci
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Ať dívky vypíší seznam věcí, které mohou dělat, aby již nyní našly radost. Doplňte 
seznam na tabuli, zaznamenávejte jejich odpovědi a nechte je, aby si je také zaznamená-
valy na zadní stranu svého papíru. Veďte tuto činnost tak, abyste dívkám pomohla 
pocítit radost z toho, kým jsou nyní – mladými ženami Svatých posledních dnů. Řiďte
diskusi kladně a zdůrazněte následující oblasti:

1. Každá dívka je jedinečná, je milována a oceňována Nebeským Otcem a svou rodinou.

2. Každá dívka má něco, o co se může podělit a čím může pomoci druhým.

3. Každá dívka může rozvinout své talenty tak, aby jí to přineslo opravdový pocit 
spokojenosti.

4. Každá dívka má sílu a zároveň zodpovědnost změnit a vést svůj život směrem ke 
spravedlnosti a štěstí.

5. Dívky Svatých posledních dnů mají zvláštní možnosti a pomoc, jak těchto cílů 
dosáhnout.

Ukončete tím, že radost a štěstí by se měly stát součástí jejich života už nyní a nemělo
by to být něco, na co je potřeba čekat až do budoucna.

Citace Nechte předem určenou dívku přečíst následující citaci, abyste poukázala na věci, které
přinášejí radost člověku již nyní. Svět je plný krásných věcí, které mohou a měly by činit
každou z nás šťastnou.

Stvoření

„Na začátku (ale ne na skutečném začátku – pouze v okamžiku bytí, které existuje stále)
jsem se dozvěděla o plánu, který má Nebeský Otec pro mne a mé duchovní bratry a se-
stry. On sám oslavený, dokonalý a svatý, náš milovaný Otec, chtěl, abychom měli mož-
nost následovat jeho cestu. Jeho prvorozený, náš starší bratr Ježíš, zorganizuje svět, kde
bychom mohli žít, růst a učit se milovat a opravdově pečovat jeden o druhého. Bude to
obtížná zkušenost ve světě nedokonalých lidí a neodvolatelného zákona, a my si mu-
síme vybrat, zda ho budeme následovat.

A tak . . . jsem řekla: ‚Ano.‘ A čekala jsem, až na mne přijde řada.

[Ježíš] tvořil svět pro mne, pro vás, všechny Otcovy děti. A jednoho dne jsem opustila to
místo, dnes si nemohu vzpomenout, kde je, přišla jsem sem, abych sjednotila svůj život
se zemí.

V mlhavém světle je to dětství, ve kterém poznáváme první krásy – vůni eukalyptu,
první setkání s mořem a sluncem, pískem a mlhou – její mokré kapky jsou na mém
obličeji, s včelou, květinami a cypřiši, podivně skloněnými větrem.

Jak jsem rostla, svět se stával pozoruhodnější. Hluboko ve mně se zrodila horká a sladká
bolest lásky k zemi.

[Ježíš] vytvořil světlo, které dopadá jemně jako stříbro v noci a vytváří stínové obrazce ve
větru, světlo – modrozlaté a jemné ve dnech jarního slunce, a světlo, které rozprostírá
své barvy od nesměle červené k oranžové až zlaté, rozptyluje se v modročernou, která je
východem noci. A já mám oči, které to mohou vidět.

A on vytvořil také vítr šustící jemně v tisíci lístcích; třpytící se stříbrnou hladkou řeku
zpívající a narážející na své cestě do moře; ptáky, kteří naplňují ranní vzduch jemnými
tóny flétny. A já mám uši, které to mohou slyšet.

Vytvořil ruce, které se dotýkají v zářivě vřelém pozdravu: ‚Dobrý den‘ nebo ‚Pomohu ti‘
či ‚Začínám tě mít ráda‘; vytvořil oči, aby mluvily, ale také viděly, co je za lidskými slovy,
aby rozuměly, objevovaly.

Dal mi srdce, které vidí, slyší a cítí zemi, kterou on vytvořil, a v mém nitru se láska 
k zemi stupňuje až k zalknutí. Dal mi slzy radosti.

Také ty máš tyto věci. Jsou to dary – požehnání, není možno je všechny obsáhnout.
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Jednoho dne, až uvidím opět [Ježíše] a také mého Otce, jak mě vítají zpět, věřím spolu 
se svým partnerem, že budeme schopni začít řízení nějakého světa, jako je tento. A naše
děti se vydají do chladné sladkosti ranního světla k nebesům své země s očima, které se
třpytí slzami zrozenými láskou k zemi, a řeknou: ‚Děkuji, Otče‘.“ (Ann Busath, „Creation,“
Improvement Era, září 1967, str. 56.)

Závěr

Vydejte své svědectví o tom, jak je důležité být již nyní šťastnou a radostnou osobou,
což se může stát, jestliže budeme čestně dodržovat vzor dívky Svatých posledních dnů.
Buďte nadšená a povzbuďte dívky k tomu, aby se připravily na tuto roli a přijaly zodpo-
vědnost za své štěstí již nyní.

Použití lekce

Nechte členky třídy vybrat jeden nebo dva způsoby, které jim pomohou najít radost
nyní. Doporučte, aby si vybraly jeden nebo dva body, na které se zaměří během příštího
týdne.
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Lekce Vedení domácnosti
7

CÍL Každá dívka lépe ocení svou radost, která může vzejít z vedení domácnosti.

PŘÍPRAVA Přineste papír a tužku pro každou členku třídy.

DOPORUČENÝ 
POSTUP VÝUKY Domácí činnosti jsou důležitou a posvátnou zodpovědností

Plán práce Řekněte dívkám, aby si každá představila, že jí bylo právě nabídnuto nějaké zaměstnání.
Ať se dívky při čtení následujícího popisu této práce přihlásí, kdykoliv se charakteristika
zaměstnání bude na ně nějak vztahovat.

Popis práce

1. Dosáhnete něčeho, co stojí za to a co může mít vliv na štěstí lidí, kteří vás obklopují.

2. Budete vybírat pracovní podmínky a vytvářet pro ostatní příjemnou atmosféru.

3. Budete pomáhat kontrolovat výdaje.

4. Budete rozhodovat o tom, jaká práce má být udělaná, kdy bude udělána a jak.

5. Určíte si sama pracovní dobu.

6. Budete ráda mezi lidmi v celé organizaci a budete mít příležitost jim udělat radost, 
potěšit je.

Diskuse • Jaký typ zaměstnání byl popsán? (Domácí práce nebo práce ženy, která pečuje o 
svou rodinu.)

Výklad učitelky Vysvětlete, že práce v domácnosti je jednou ze zodpovědností, které nám byly dány. 
Nebeský Otec chce, aby všichni muži a ženy se starali především o svůj domov, svého
druha a svou rodinu. Naše rodiny jsou součástí našeho duchovního poslání.

Příběh Vyzvěte dívky, aby si všimly oddanosti, kterou projevuje matka v následujícím příběhu:

„Tak jako většina dospívajících i já jsem brala lásku rodičů jako samozřejmost. Nikdy
jsem si skutečně neuvědomila nezměřitelné množství času, úsilí, peněz či trpělivosti,
které mně věnovali. Zvláště se to týkalo mé maminky.

Zdá se mi nyní, že mnohdy jsem neschvalovala, co maminka dělala, měla jsem jí za zlé
věci, které vyhlašovala, věci, které chtěla, abych udělala, a zkušenosti, které mi řekla ze
svého dětství. Neschvalovala jsem skutečnost, že já – nejstarší ze sedmi dětí, jsem 
měla všechnu zodpovědnost, nebo jsem to tak alespoň cítila. Bylo na mně, abych byla 
příkladem – slovo, které jsem nesnášela – abych vedla, zkoušela nové věci a dostala se
tak do nesnází, aby, jak se zdálo, bylo sourozencům jasné, že mají dělat to, co by měli.
Vzpomínám si, jak jsem nelibě nesla určitý tón hlasu své maminky, když mě žádala o
pomoc. Určité fráze mi zůstaly v mysli a dokonce i nyní slyším jejich tón:

‚Kristy, pomoz mi s večeří.‘

‚Dvojčata potřebují vyčistit boty.‘

‚Kristy, Sue a Gay se hádají; můžeš něco udělat?‘

‚Nancy potřebuje trochu pozornosti, můžeš jí přečíst nějaký příběh?‘

Vždycky jsem cítila potřebu říci něco jako ‚Ne‘, ale nikdy jsem to samozřejmě neřekla.

Potom přišlo září a já jsem odešla do školy. Můj celý tehdejší život doma se mnou nesl
romantickou auru. Domov bylo místo, kde se moji rodiče potkali, zamilovali se a vzali 
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se, místo, kde jsem se narodila. Dychtivě jsem se těšila na to, až odejdu z domova, abych
hledala svůj domov.

Tehdy v září toho však bylo ještě trochu víc: chtěla jsem se dostat pryč z domu – mého
skutečného domova. A přece jak čas ubíhal a já jsem pročítala dopisy od své maminky,
co všechno pravidelně den co den dělala, porozuměla jsem v hloubi své duše, že věno-
vala všechen svůj čas, peníze, úsilí a myšlenky svým dětem. Pochopila jsem, že všechny
schůzky, nakupování, úklid domova a veškeré vyučování – a vlastně všechno – se přímo
nebo nepřímo vztahovalo k službě její rodině. Toto vše jsem se učila tak pomalu a
jemně, že jsem si tehdy stěží uvědomovala, že za tím vším se skrývá poznání.

Jednoho dne, když jsem přišla dopoledne ze školy, našla jsem maminčin dopis. Byl to
jednoduchý, běžný dopis, plný novinek z domova. Maminka psala o tom, jak Dave a
Dan – dvojčata – vrazili celou roli papírových ubrousků do klozetu, který zaplavil byt
právě před odchodem maminky do Pomocného sdružení žen. Psala také jednoduchými
slovy o tom, jak si musela najít čas na to, aby ostříhala Sandy. Její dopis vypovídal o
tom, jak vzala na hodinu tance Nancy, celou lekci se na ni dívala a byla na ni pyšná.

Byl to pravidelný, všední dopis, ale stěží jsem dočetla druhou stránku, když jsem zaku-
sila zvláštní pocit, který se šířil celým mým tělem. Bylo to jako slunce, které vystoupilo 
z oblaků a šířilo svůj sluneční svit. Najednou jsem uviděla svou maminku, jaká skutečně
byla – nesobecká, milující . . . osoba, která pro mne udělala daleko víc, než kdokoliv jiný,
ale také osoba, které jsem já projevovala to nejmenší uznání.

Vrhla jsem se na postel a plakala. Plakala jsem radostí nad tímto náhlým objevem a 
plakala nešťastná nad svou nevděčností a nad tím, jak toto všechno nepochybně muselo
bolet moji maminku. Rychle jsem jí napsala dopis, abych jí řekla o své lásce a vděčnosti.
Nebyl to skvělý dopis, ale byl upřímný. Ona odepsala zrovna tak rychle:

‚Nejdražší Kristýno, četla jsem Tvůj dopis a plakala jsem.‘“ (Kristine Walker, „I Found
My Mother,“ New Era, říjen 1974, str. 27.)

Diskuse • Proč je důležité, aby každá dívka oceňovala svou budoucí roli matky jako ženy, která je
tvůrkyní domova, a aby jí rozuměla?

Výklad učitelky Vysvětlete, že radost, kterou zakusila maminka Kristy, může prožít každá z nás. Osobní 
spokojenost, která přichází tvůrkyni domova ve vědomí toho, že přispívá ke štěstí ro-
diny, jí přináší podporu při jejích každodenních činnostech. Když členové její rodiny 
vyjadřují svou vděčnost, cítí dokonce ještě větší spokojenost.

Vytvoření domova je více než jen jeho udržování

Výklad učitelky Vysvětlete, že vytváření domova zahrnuje široké množství činností a všechny z nich jsou 
důležité. Jedna z velmi důležitých je udržovat dům čistý a starat se o tělesné potřeby členů
rodiny. Existuje však ještě další stránka domácích prací, na které poukazuje bývalá 
vedoucí Pomocného sdružení žen, sestra Belle S. Spaffordová:

Citace „Tvorba domova, tak jak ji vidím já, obsahuje dvě hlavní části: vytváření domova a úklid
domova. Vytváření domova v sobě zahrnuje duchovní hodnoty jako je láska, mír a klid,
harmonie mezi členy rodiny a pocit bezpečí. Činí tak dům místem, kde si členové rodiny
přicházejí odpočinout od zmateného světa plného problémů, nacházejí pochopení a 
obnovení sil. Takový dům je charakteristický svým klidem a svědčí o dobrém vkusu, 
kultuře a vytříbenosti. Muži, ženy i děti přispívají k vytvoření společného domova a 
rodinného života, kde se každý podílí na jeho výhodách.

Úklid domova zahrnuje práce, které udržují dům čistý, uklizený a dobře vedený. To 
obsahuje správné vedení financí, které když selže, se často v rodině stává zdrojem 
třenic.“ (Belle S. Spafford,  A Woman‘s Reach [Salt Lake City, Deseret Book Co. , 1974],
str. 24–25.)

Diskuse • Jak jsou navzájem propojeny domácí práce a vytváření domova? Jak mohou tyto dvě 
činnosti přinášet prospěch?
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Nechte dívky popsat domov, kde jsou rozvíjeny duchovní hodnoty. Ať také vysvětlí,
proč takové dovednosti, jako je finanční vedení nebo příprava jídla, jsou důležité pro 
vytváření takového domova, kde může přebývat Duch Boží.

Dívka může být tvůrkyní domova už nyní

Diskuse u tabule • Jak můžete být tvůrkyní domova už nyní?

Můžete zaznamenat odpovědi na tabuli. Ujistěte se, že seznam věcí obsahuje myšlenky 
z předchozí citace.

Rozdělte dívky do dvou skupin a rozdejte každé skupině jeden z následujících problémů. 
Požádejte je, aby ho prodiskutovaly a připravily si přesné pokyny, jak problémy vyřešit a 
dosáhnout očekávaného výsledku. Požádejte je, aby si zaznamenaly prameny, ze kterých 
přicházejí jejich náměty. Opatřete papír a tužky na poznámky.

Úkol 1

Přijdete domů ze školy a najdete svoji maminku nemocnou a se silnou bolestí hlavy.
Dítě pláče, vaši dva mladší bratři se hádají a dům je v nepořádku. Otec má brzy přijít
domů na večeři. Co byste udělaly, abyste doma vytvořily duchovní náladu? Jak byste 
k tomu přistupovaly?

Úkol 2

Vaše maminka bude pryč až do večeře a požádala vás, abyste naplánovaly dobře vyvá-
žené výživné jídlo pro vaši čtyřčlennou rodinu. Řekněte, jak byste vybraly a připravily
každý chod takového jídelního lístku. Vysvětlete, jak byste časově vše naplánovaly, 
aby vše bylo připraveno ve stejné době.

Nechte dívky pracovat několik minut na úkolech. Potom ať každá skupinka přednese
své návrhy třídě. Ať se všechny dívky podílejí na ukázkách každé skupiny. Kde je 
potřebná dodatečná informace, doplňte ji sama.

Výklad učitelky Vysvětlete, že ačkoliv žádná z nich ještě doposud nevedla svůj vlastní dům, přesto se
každá z nich už teď na domácích činnostech podílí a může zlepšovat atmosféru svého
domova. Způsob, jakým to dělá, může přinést její rodině velkou radost. Pokud čas dovolí,
můžete povědět následující příběh, který vyprávěla jedna matka:

Příběh „Když Karen přijela z vysoké školy v době týdenních prázdnin mezi dvěma semestry,
měly jsme spolu naplánováno hodně zábavné činnosti. Nakupovaly jsme, chodily na
návštěvy, svěřovaly jsme se jedna druhé, šily jsme nový kalhotový kostým, sháněly jsme
letní brigádu a těšily se z mnohých společných činností spolu s celou rodinou.

Úklid domova byl trochu opomíjený kvůli důležitějším věcem. Dokonce obývací pokoj
nebyl vyluxovaný a byl v něm nepořádek, povalovaly se v něm zbytky od šití.

Týden uběhl příliš rychle a ve středu v pět hodin odpoledne měli pro ni přijít její přátelé,
se kterými měla odjet zpět do školy. Já jsem měla ve tři hodiny schůzku, takže jsem se 
s ní rozloučila, políbila ji a odešla. Byla jsem jí vděčná, že až přijdou její menší bratři ze
školy domů, a postará se o ně, než se otec vrátí domů.

Brzy poté, co jsem odešla na schůzku, volali Karen opět její přátelé a sdělili jí, že by rádi
odložili odjezd až na večer a vyzvedli ji před devátou. Karen tak měla čtyři hodiny navíc
pro sebe, protože kufr už měla zabalený a připravený. Sedla si se Stuartem ke klavíru a
pomáhala mu se cvičením. Sedla si na schod a pomohla Rogerovi poskládat noviny, aby
je mohl doručit jejich sousedům. Připravila stůl a přichystala večeři, když se otec vrátil 
z práce; pomáhala svým bratrům a dala kuchyň do pořádku.

Když odešel otec a její bratři za večerní činností, vzala Karen čisticí prostředky a vysavač
a dala do pořádku obývací pokoj. Mohla na něj být pyšná. Když zjistila, že má ještě
navíc hodinu, uklidila koupelnu.

Činnost 
v malých 
skupinkách
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Když jsem se toho večera vrátila ze schůzky, šla jsem se podívat na chlapce. Když jsem
šla přes obývací pokoj a viděla jsem koupelnu, byla jsem na Karen hrdá.

Když jsme s manželem o tom všem mluvili, vzpomněli jsme si, že když Karen vyrůstala,
často se zapojovala do domácích činností. Vzpomněli jsme si na doby, kdy jsme ji našli 
v kuchyni, jak dělá cukroví se svými mladšími bratry. Minulé vánoce koupila látku se
vzorem a překvapila mě krásnou dlouhou sukní. Ráda ji nosím. Karen, naše milé děvče
s optimistickým názorem na život, obohatila náš domov.“

Diskuse • Jakým způsobem přinesla Karen radost svým bratrům, otci a matce?

• Jak vás může činnost v domově přiblížit k rodině?

• Jak může pořádek a čistota povzbudit členy rodiny, aby se snažili vydat ze 
sebe to nejlepší?

• Proč je příjemné přijít do čistého domova?

• Jak odráží dobře udržovaný domov lásku mezi členy rodiny?

• Jak mohou domácí činnosti přispět k duchovní atmosféře domova?

Vysvětlete, že domov, o který je řádně a dobře pečováno a který zve Ducha Páně, buduje
důvěru a hrdost v lidech, kteří tam žijí. Cítí větší klid a pokoj. Je to také místo, kde může
růst jejich víra a svědectví. Takový domov vyžaduje úsilí každého, kdo v něm žije, a 
odráží účast, kterou mají jednotliví členové rodiny jeden pro druhého. Je to domov, který
svědčí o přičinlivosti a pilné práci.

Jiné možné činnosti pro třídu

S vedením třídy se během týdne můžete dohodnout na několika činnostech zaměřených
na domácnost, abyste mohla členky třídy naučit nové dovednosti a aby si vyzkoušely
kladné stránky činnosti v domácnosti. Zde je několik doporučení (vyžádejte si souhlas
vašeho vedoucího kněžství předtím, než hosta pozvete).

1. Pozvěte odborníka, aby naučil třídu, jak vyměnit vodovodní kohoutek, pojistku,
spravit elektrickou zástrčku, uvolnit ucpanou výlevku nebo odpad nebo pověsit
obraz.

2. Naučte je správné technice opravování oděvu, udělejte s nimi večírek, kde se budou
učit záplatovat a opravovat oděv.

3. Pozvěte odborníka, který je naučí jak užívat barev, módních směrů, látek na šaty, 
a použijte tyto informace při plánování oblékání.

4. Pozvěte odborníka, aby je poučil, co hledat při nakupování oblečení a látek, jak číst 
nálepky a štítky a rozumět jim a jak o látky pečovat.

5. Pozvěte nějakou matku, aby naučila třídu koupat, oblékat, krmit a převlékat ne-
mluvňata, pečovat o malé děti včetně toho, jak utišit plačící dítě.

6. Pozvěte nějakého odborníka, aby třídu poučil o hospodaření s penězi, rozpočtu a 
nakupování na úvěr.

7. Pozvěte odborníka, který bude učit o výzdobě domova, včetně užívání barev, vyváže-
nosti, souladu a rozměrech a o tom, jak dívky mohou vylepšit vzhled svého domu.

8. Naplánujte zvláštní činnosti spojené s jídlem, večírek se zdobením dortů, setkání u 
mezinárodního stolu s jídlem, snídani, rodinnou večeři.

9. Naplánujte schůzku, kde si dívky budou moci vyměnit nejoblíbenější recepty, které
každá přinese pro ostatní.

10. Udělejte „tvůrčí večer v kuchyni“, rozdělte třídu na družstva a nechte je připravit
jídla ze surovin, které dáte do sáčku nebo do krabice.
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Lekce Postoje k naší
8 božské úloze

CÍL Každá dívka rozvine pozitivní osobní postoj ke své božské úloze manželky a matky.

PŘÍPRAVA 1. Nepovinné: připravte text na rozdání, jak je doporučováno v závěru lekce.

2. Určete dívky, aby přečetly příběhy, Písma nebo citace podle vašeho výběru.

DOPORUČENÝ 
POSTUP VÝUKY Přijímáme pohled Pána na božskou úlohu ženy

Příběh Cestovatel jel kolem kamenolomu, kde viděl pracovat tři muže. Zeptal se jich, co dělají.
Odpověď každého z nich odhalila rozdílný postoj ke stejné práci. „Lámu kámen,“ 
odpověděl první muž. „Vydělám si tři kusy zlata za den,“ řekl druhý. Třetí se usmál a
řekl: „Pomáhám stavět dům Páně.“

• Jaký vliv měl postoj každého z mužů na to, jak se díval na svůj úkol?

• Proč třetí muž považoval svou práci za zajímavou a hodnotnou?

Zdůrazněte, že můžeme mít pozitivní nebo negativní postoj ke své božské roli manželky
a matky. Někteří nahlížejí na tuto roli jako na ponižující a plnou dřiny, ale ve skutečnosti
jsou naše role součástí posvátného slibu, který jsme učinily předtím, než jsme přišly na
zem. Jsou součástí požehnání, která k nám přicházejí jako k dcerám Božím.

Prezident Spencer W. Kimball vysvětlil, že „. . . jsme učinili přísahu, posvátnou přísahu
v nebesích předtím, než jsme přišli do tohoto pozemského života . . .

Uzavřeli jsme smlouvy. Uzavřeli jsme je předtím, než jsme se ocitli zde na zemi.

Zavázali jsme se našemu Nebeskému Otci, že když nás pošle na zem a dá nám těla a
nedocenitelné příležitosti, které poskytuje pozemský život, zachováme své životy v
čistotě, uzavřeme sňatek ve svatém chrámu, založíme rodiny a budeme je učit spravedl-
nosti. To byla posvátná přísaha, posvátný slib . . .“ (Spencer W. Kimball, „Be Ye Therefore
Perfect“ proslov pronesený v Salt Lake Institute of Religion, 10. ledna 1975, str. 2.)

• Přijetí jakých rolí jsme slíbily Nebeskému Otci před tím, než jsme přišly na zem?
(Uzavření sňatku a založení rodiny.)

Prezident Kimball varoval: „Nedělejte takové chyby, že se necháte vtáhnout do druhořa-
dých úkolů, které způsobí, že zapomenete na své věčné úkoly, jako je umožnit narození
duchovních dětí našeho Nebeského Otce a jejich výchova . . .“ (Ensign, listopad 1979, 
str. 102–3.)

Porozumění významu naší role

Zdůrazněte, že pohled světa na roli ženy je nesprávný. Částečně proto, že je založen na 
soustředění se na sebe samou. Zaměřuje se příliš na ženská práva, že skoro zapomíná na 
příležitost ženy dávat. Pohled Pána je daleko širší. Soustřeďuje se na příležitosti mužů 
a žen milovat se a sloužit. Tento pohled nám pomáhá vyhnout se zaslepenosti sobectví 
a neštěstí.

Vysvětlete, že pokud věříme, že život ženy jako manželky a matky je jen běžnou 
povinností a nudou, skutečně se takovým stane. Jestliže ale můžeme porozumět svému
božskému účelu a uvědomit si sílu, která je v nás, naše role tak nabude daleko většího
smyslu než jakýkoli jiný úkol ve světě. Povzbuzovat a nadšeně podporovat svého 
manžela, přivádět děti na svět, vychovávat a učit spravedlivé duchy, to je cesta, jak 
můžeme zakusit největšího naplnění.

Výklad učitelky
a diskuse

Výklad učitelky
a diskuse

28



• Jak může jasné porozumění a spravedlivý postoj k úloze manželky a matky požehnat 
náš život?

• Jak nás může po zbytek života ovlivnit postoj, který máme k těmto úlohám?

• Jak nás pomůže učení Pána a jeho služebníků o naší úloze ochránit před nebezpečím
přijetí světských postojů?

Úloha manželky a pomocnice

Písmo Požádejte dívky, aby přečetly Nauky a smlouvy 25:5, 14, 16, které obsahují Pánovy 
pokyny Emmě Smithové. Vysvětlete, že tato rada, utěšovat pokorně manžela, může být
dána všem ženám.

Výklad učitelky Žena by nikdy neměla snižovat ohromnou sílu, která je v její roli utěšovatelky a ženy,
která pomáhá svému manželovi. On potřebuje potěšit a povzbudit, aby mohl vykonávat
svou roli manžela, hlavy rodiny, vůdce nebo učitele.

Citace Když byl prezident Spencer W. Kimball povolán apoštolem, byl tímto povoláním ohro-
men. Vypovídá, jak ho jeho manželka podpořila a povzbudila:

„ ‚Když Církev povolává, budeme poslušní.‘ Mou převládající myšlenkou bylo však mé
vlastní omezení, nezpůsobilost a slabost. Byl jsem přemožen. Vytryskly mi slzy, byl jich 
nezadržitelný příval . . . Plakal jsem a plakal . . . Prudce jsem se rozvzlykal. Manželka 
seděla vedle mne na podlaze, hladila mne po vlasech, zkoušela mne utišit . . .

Moje manželka byla mou spásou. Utěšovala mne a povzbuzovala a opakovala, že je
jenom jedna cesta, kterou je nutno následovat . . .

Pořád jsem Camille říkal, že si nejsem jistý, co mám udělat, přestože jsem po celou dobu
věděl, že existuje pouze jeden směr. Stále mne povzbuzovala a ujišťovala, že přijetí 
tohoto povolání je jediná možná věc . . .“ (Edward L. Kimball a Andrew E. Kimball ml.,
Spencer W. Kimball [Salt Lake City: Bookcraft, 1977], str. 191–92.)

Zdůrazněte, že prezident Kimball se stal velkým prorokem Božím.

• Jak byla role Camilly jako manželky a společnice důležitá v životě jejího manžela?

Zdůrazněte, že můžeme mít také velmi dobrý vliv na životy svých budoucích manželů,
bez ohledu na jejich místo v životě, máme-li odpovídající postoj ke své úloze manželky a
společnice. Nikdy bychom neměly podceňovat důležitost role ženy – manželky.

Písmo a diskuse Ať dívky přečtou 1. Korintským 11:11.

• Jak si mohou navzájem pomoci manželé a manželky?

Úloha matky a učitelky

Prezident David O. McKay řekl: „Mateřství má blízko k božskosti. Je to ta nejvyšší, 
nejposvátnější služba, kterou může [žena] přijmout. . .“ (Conference Report, říjen 1942,
str. 12–13.)

• Jak posiluje toto prohlášení Božího proroka náš postoj k našim úlohám?

• Jak nám může porozumění takovému prohlášení proroků Pána pomoci vyhnout se
světskému postoji některých žen, že úloha matky je každodenní povinností a břemenem
a zbavuje osobní svobody?

Vysvětlete, že mateřství nás učí být milujícími a učí nás oběti.

Prezident Spencer W. Kimball řekl:

„Dívky by měly plánovat manželství, narození dětí a jejich výchovu a připravit se na to.
Je to vaše božské právo a cesta k největšímu a nejvyššímu štěstí . . .“ („Privileges and 
Responsibilites of Sisters“, Ensign, listopad 1978, str. 103.)

Příběh Mladá žena, matka dvou předškolních dětí, měla rakovinu v posledním stadiu. Před
smrtí zařídil její manžel, aby se Marylin mohla přestěhovat v nemocnici na klidné místo,
aby mohli mít piknik spolu s jejich dvěma malými dcerami. Byla to činnost, ze které se

Diskuse a výklad
učitelky
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jako rodina mnohokrát radovali předtím, než matka onemocněla. Všichni seděli pod vel-
kým javorovým stromem, jedli oběd a radovali se z těchto několika drahých okamžiků,
kdy mohli být všichni spolu. Poté se Marylin vrátila do své nemocniční postele a napsala
do svého deníku:

„Vždycky mi říkali, že ‚když máš zdraví, máš všechno‘. Dnes jsem se přesvědčila, že to
není pravda. Nejsem zdravá, ale mám všechno. Toto všechno se dělo dnes pod velkým
stromem – můj drahý manžel a milující děti. Nic jiného nemá větší ceny. Má role 
manželky a matky mi přinesla největší radost a štěstí v tomto životě. Večírky a mnoho
světských radovánek nadobro opouštím, ale moje rodina se mnou bude na věčnosti.“

Diskuse • Jak pomohl postoj této mladé manželky a matky překlenout nemoc, které čelila?

• Jak může její postoj ovlivnit postoje jejích dcer k úlohám budoucích manželek a matek?

Závěr

Prezident Spencer W. Kimball nám dal následující povzbuzení:

„Být spravedlivou ženou je úžasná věc v každém věku. Být spravedlivou ženou při 
zakončení úlohy na této zemi, před druhým příchodem Spasitele, je zvláště povznášející 
povolání. Síla spravedlivé ženy a její vliv dnes může být desetinásobně větší, než tomu 
bylo v pokojných časech minulosti. Byla sem přivedena, aby mohla obohacovat, 
ochraňovat a střežit dům, což je společenská základna a nejvznešenější instituce.“ 
(Ensign, listopad 1978, str. 103.)

Citace a dle 
úvahy leták
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Lekce Úcta k rodičům
9

CÍL Každá dívka se bude snažit zlepšit vztah ke svým rodičům.

PŘÍPRAVA 1. Zhotovte pro každou dívku kopii dotazníku, který je v této lekci. Můžete dívkám rozdat 
tyto dotazníky týden předem, takže je budou moci přinést do třídy vyplněné.

2. Určete nějaké dívky, aby přečetly Písma, příběhy nebo citace podle vašeho výběru.

Poznámka  Jestliže některá dívka ve třídě nemá otce či matku, upravte podle toho tuto lekci.
pro učitelku

DOPORUČENÝ 
POSTUP VÝUKY Můžeme se naučit projevit lásku svým rodičům

Příběh Čtěte první část následujícího příběhu „Prázdninový domácí úkol“.

„Těžko se mi to říká, protože jsem byla svým způsobem nezralá, ale nikdy nezapomenu
na poslední vánoce. Mám přítelkyni, která bydlí na kopci, a její rodina má všechno – velký
dům, pěkná auta, oblečení. . . Ale nemyslete si, že to chápu nesprávně. Jsou to velice
hodní lidé a chovají se ke mně báječně. Otec Karen je v biskupství a mají bezvadný 
rodinný život. Přesně takový, o jakém jsem si vždy myslela, že je ideální.

Bývám u nich velmi často a pozvali mě i na štědrovečerní večeři. Všechno bylo 
fantastické. Mám tím na mysli, že jsme jedli v obývacím pokoji se svíčkami, křišťálem a
čínským nádobím kolem nás, dvěma vidličkami a lžícemi. Její tatínek zahájil modlitbou.

. . . Nikdy jsem ve svém životě nedostala dárek, který by stál víc než pět dolarů. Mohla
jsem si jen představovat, jaké by to bylo, kdyby se Ježíšek zastavil ten večer u nás doma . . .

Když mě bratr Miller vezl domů, cítila jsem, že nechci jít dovnitř. On řekl: ‚Šťastné 
vánoce, Cheryl. Jsme moc rádi, že jsi byla s námi.’ Byl tak srdečný a otcovský. Chtěla
jsem mu povědět, jak byl milý, ale řekla jsem jen: ‚Díky, bylo to vynikající.’

Hlavní dveře byly zavřené, a tak jsem tam stála a zvonila na zvonek a dívala se na padající
omítku domu. Byl tam tentýž drápanec, který tam pes udělal minulý rok. Nemohla jsem
si pomoci, ale musela jsem srovnat Millerův dům s naším malým oprýskaným domem.
Slyšela jsem otce, jak přichází v papučích šoupavým krokem ke dveřím, televizi, 
vyhrávající v obývacím pokoji. Otevřel dveře a začal na mě křičet. Řekl mi, že jsem přišla
velice pozdě a že jsem mohla zůstat doma alespoň na Štědrý večer . . . Byl ale trochu
opilý a ve skutečnosti to tak nemyslel, říkala jsem si.

Kolem dokola nebylo nic, co by připomínalo vánoce, jen zvadlý věnec na dveřích a laciný
vánoční stromek s pověšenými malými balónky na vlásečnicích. Dům byl neuklizený a
byl cítit oschlou slaninou.

Matka přišla ke vchodu ve své staré róbě. Z jejího výrazu jsem mohla vyčíst, že měla
opět migrénu. Určitě si přála, aby její děvče zůstalo jedenkrát za čas doma a pomohlo jí.

Vytryskly mi slzy, cítila jsem je až v hrdle. Pohladila jsem matku po rameni a vše, 
co jsem mohla v ten okamžik říci, bylo: ‚Odpusť, mami,‘ ale ve skutečnosti jsem to tak
necítila.

Šla jsem do svého pokoje, zavřela dveře a odkopla z cesty boty mé mladší sestry.

Nemohla jsem přijít na to, jak se mohlo stát, že jsem se narodila v naší rodině a ne 
v takové, jako jsou Millerovi . . . Je to velice těžké, když v celé rodině jste jediným členem
Církve. Starší mi řekli, že to bude těžké a že mám před sebou velikou práci, ukázat
dobrý příklad. Zkoušela jsem to, ale zdálo se, že celá moje rodina si pouze myslela, 
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že cítím, že to je veliká věc, že jsem se připojila k Církvi a měním svůj život . . .

Šla jsem rovnou do postele bez modlitby. Prostě jsem nemohla. Cítila jsem takovou 
hořkost, že jsem si myslela, že by mě Pán nemohl slyšet.“

Diskuse • Co si Cheryl myslela o svých rodičích? Proč?

• Co si ty myslíš o rodičích Cheryl?

• Co mohla Cheryl udělat, aby zlepšila situaci doma?

Příběh Dočtěte závěr příběhu.

Další vánoční ráno jsem vstala pozdě, když už sluneční paprsky dopadaly na mou postel.
Vánoční ráno! Vyskočila jsem s vánočním pocitem, popotáhla si košili a vkročila do 
obývacího pokoje . . .

‚To je pro tebe, Cheryl,‘ řekla matka a ukázala na krabici pod stromečkem.

Tatínek popostrčil krabici směrem ke mně. Byla to velká krabice, nebyl na ní žádný 
balicí papír, ale množství zbylých stužek. Myslela jsem si, že je to tričko do tělocviku,
protože jsem jedno takové potřebovala, ale nebylo. Když jsem rozbalila hedvábný papír,
byly v něm složené ty nejkrásnější dlouhé šaty, které jsem kdy viděla. Byly ve 
staromódním stylu s dlouhou sukní, krajkou a krejzlíkem. Musely být velice drahé.

Nemohla jsem na okamžik nic říct. Dech se mi zastavil.

‚Nemůžu tomu uvěřit! Fantastické!‘ Stále jsem to opakovala dokola, zatímco jsem šaty
zvedala k sobě.

Tatínek se díval stranou, ale já jsem šla za ním a sedla jsem si vedle něho. Nemohla 
jsem si pomoci, ale musela jsem ho obejmout a pevně přitisknout k sobě. Nevím, jak to
bylo dlouho, kdy jsem něco takového udělala naposled.

‚Jak jsi to zařídil, tati? Vím, že si to nemůžeš dovolit!‘

Díval se na pohovku a neřekl jediné slovo, ale ústa se mu chvěla. Položil mi paži na 
rameno, ale zrovna tak rychle ji sundal. Seděla jsem tam chvíli, dívala se na kolena jeho
obnošených kalhot a myslela na lásku a dávání a na velký kus práce, který mám před
sebou . . .“ (Carol C. Ottesen: Sváteční domácí úkol; New Era, prosinec 1972, str. 22–23.)

Diskuse • Jak závěr tohoto příběhu změnil váš názor na otce Cheryl?

• Proč si myslíte, že tato dívka a její otec nerozuměli tomu, co ten druhý cítí?

• Z čeho jste mohly usoudit, že rodiče Cheryl skutečně milují?

• Také někdy pochybujete a rády byste věděly, zda vás rodiče skutečně milují?

• Jakým způsobem vám vaši rodiče projevují lásku?

• Jak se můžete naučit porozumět lépe svým rodičům?

Porozumění rodičům je klíč k lepšímu vztahu

Vysvětlete, že naše láska k ostatním lidem a uznání, které jim projevujeme, roste tím, 
že poznáváme a více rozumíme jejich minulosti, zkušenostem a pocitům.

Dotazník Pokud dívky vyplnily dotazník předem, diskutujte o něm. Pokud ne, rozdejte každé
dívce jeho kopii. Povzbuďte je k tomu, aby ho kompletně vyplnily během dalšího týdne.
Jestliže mají dotazník nedokončený, měly by se na odpovědi zeptat svých rodičů.
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Co víš o své matce?

1. Její dívčí jméno: _____________________________________________________

2. Místo narození: _______________________________________________________

3. Byla vychována svými rodiči? ______________________________________________

4. Kolik má bratrů a sester? ______________________________________________

5. Její místo v rodině (nejstarší, nejmladší apod.): _____________________________

6. Zaměstnání jejího otce: _________________________________________________

7. Měli finanční zabezpečení? ______________________________________________

8. Náboženská příslušnost její rodiny: ______________________________________

9. Jaké jsou její duchovní prožitky, na které nejčastěji vzpomíná? _________________

_____________________________________________________________________

10. Nějaká zvláštní minulost nebo tradice? _____________________________________

_____________________________________________________________________

11. Jaký měla vztah ke svým rodičům? _______________________________________

12. Jaké je její vzdělání? ____________________________________________________

13. Jaké jsou její zážitky ze školy, na které nejvíc vzpomíná? _______________________

_____________________________________________________________________

14. Pracovala mimo domov předtím, než se vdala? ______________________________

15. Jaký je její hlavní životní cíl? _____________________________________________

_____________________________________________________________________

16. Co ji dělá šťastnou? ________________________________________________________

17. Co ji rozesmutní? ____________________________________________________

18. Jaké těžkosti překonala? _______________________________________________

19. Co nejraději dělá se svou rodinou? ________________________________________

20. Co ráda dělá ve svém volném čase? _______________________________________

Co víš o svém otci?

1. Jméno: _______________________________________________________________

2. Místo narození: ________________________________________________________

3. Byl vychovávaný svými rodiči? ___________________________________________

4. Kolik má bratrů a sester? _______________________________________________

5. Jeho místo v rodině (nejstarší, nejmladší apod.): ______________________________

6. Zaměstnání jeho otce: _______________________________________________________

7. Měli finanční zabezpečení? ______________________________________________

8. Náboženská příslušnost jeho rodiny: _______________________________________

9. Jaké jsou jeho duchovní prožitky, na které nejčastěji vzpomíná? _________________

_____________________________________________________________________

10. Nějaká zvláštní minulost nebo tradice? ______________________________________

_____________________________________________________________________

11. Jaký byl jeho vztah k rodičům? ___________________________________________
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12. Jaké je jeho vzdělání? ____________________________________________________________

13. Jaké jsou jeho školní zážitky, na které nejvíc vzpomíná? ______________________

___________________________________________________________________

14. Jaké je jeho zaměstnání? ______________________________________________________

15. Jaký je jeho hlavní životní cíl? _____________________________________________

___________________________________________________________________

16. Co ho dělá šťastným? ______________________________________________________

17. Co ho rozesmutní? ___________________________________________________

18. Jaké těžkosti překonal? ________________________________________________

19. Co nejraději dělá se svou rodinou? ________________________________________

20. Co dělá rád ve svém volném čase? ________________________________________

Diskuse Pokračujte v diskusi a využijte k tomu dotazníku.

• Chápete, proč si vaši rodiče myslí o náboženství (nebo o Církvi) to, co si myslí?

• Jak můžete lépe porozumět myšlenkám svých rodičů, když se dozvíte více o jejich 
dětství a mládí?

• Jak vám pomůže zodpovězení otázek v dotazníku vytvořit lepší vztah k vaší matce a otci?

Zakončete diskusi tím, že vysvětlíte dívkám, že dívka v příběhu se přiblížila k otci poté,
když pochopila, jak se otec cítí. Zdůrazněte, že když budou více vědět o svých rodičích,
pomůže jim to zlepšit jejich vztah k nim.

Nebeský Otec přikázal každé dívce, aby měla v úctě své rodiče

Písmo Nechejte dívky vyhledat Exodus 20:12. Vysvětlete, že Bůh nám přikázal, abychom ctili
své rodiče. Předtím, než členka třídy Písmo přečte, požádejte dívky, aby naslouchaly
slibu, který je dán s tímto přikázáním.

• Jaký slib dává Pán těm, kteří ctí své rodiče?

• Co asi znamená tento slib?

• Proč se domníváte, že Bůh učinil přikázání, abychom ctili své rodiče?

Nechte dívky přečíst Pavlovo napomenutí v Koloským 3:20.

• Co je příčinou toho, že nás Pavel nabádá, abychom byli poslušni rodičů?

Vysvětlete, že když se naučíme mít v úctě své pozemské rodiče a naučíme se je poslou-
chat, pomůže nám to mít k nim lepší vztah. Může nás to také lépe naučit plně milovat a
poslouchat našeho Otce v nebesích.

Máme zodpovědnost zlepšit svůj vztah k rodičům

Otázka k zamyšlení • Myslíte si, že pouhá znalost toho, že Bůh nám přikázal ctít naše rodiče, nám automaticky
dává možnost zlepšit náš vztah k nim?

Diskuse u tabule • Co byste mohly udělat, abyste zlepšily svůj vztah k rodičům?

Když dívky odpovídají, shrňte jejich odpovědi na tabuli. Následující návrhy vám mohou
sloužit jako pomůcka.
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Výklad učitelky Vysvětlete, že dcera může udělat velmi mnoho, aby zlepšila svůj vztah k rodičům. Různí
rodiče budou potěšeni různými věcmi, ale být dobrým člověkem je jedna z cest, jak si
může každá dívka vážit svých rodičů. Dcera nemůže změnit své rodiče, ale může zlepšit
a posílit svůj vztah k nim tím, že sama změní své chování. Starší Loren C. Dunn dává
dobrý příklad:

„Vzpomínám si na divadelní hru, která byla před nedávnem zfilmována. Pojednávala o
rodičích, jejichž jediný syn se vrátil z vojenské služby. Otec a syn si nikdy nebyli blízcí.
Byla to situace, kdy se oba, syn i otec, milovali, ale nebyli schopni najít způsob, jak to
jeden druhému vyjádřit. Nepřátelství mezi nimi rostlo, protože si oba mysleli, že ten
druhý ho nemá rád . . . Vyvrcholení nastalo, když chlapec řekl svému otci:

‚Tati, víš, když jsem byl mladší, tak jsem ti zazlíval, že jsi mi nikdy neřekl, že mě máš
rád. Ale sám jsem později zjistil, že ani já jsem ti nikdy neřekl, že tě mám rád. Tak tedy,
tati, říkám ti to teď: Mám tě rád!‘

V jednom jediném vzrušeném okamžiku vyplavili oba, syn i otec, potlačovanou lásku a 
ocenění, které měli jeden pro druhého. Toto by se pravděpodobně nikdy nestalo, kdyby
si syn neuvědomil, že je zrovna tak vinen nedostatkem projevu lásky jako jeho rodiče.“ 
(Conference Report, duben 1969, str. 22–23, Improvement Era, červen 69, str. 52–53.)

Tabule a příběh Připište k seznamu, který je na tabuli, větu „Vyjádřete jim, že je milujete“.

Jedna dívka, která se rozhodla zlepšit svůj vztah k rodičům, se obrátila k Nebeskému
Otci, aby ho poprosila v upřímné modlitbě o pomoc. Když se modlila, rozhodla se 
nejdříve poděkovat Nebeskému Otci za své rodiče, protože to nikdy předtím neudělala.
Když vyslovila slova díků, její mysl se okamžitě naplnila důvody, proč by měla být
vděčná svým rodičům. Vstala, naplněna novou láskou a porozuměním pro ty dva lidi, 
o kterých zjistila, že jsou zrovna tak Boží děti, jako je ona.

Diskuse u tabule Připište k seznamu na tabuli „Modli se o pomoc“.

Otázka k zamyšlení • Co budete dělat, abyste zlepšily svůj vztah k rodičům, a tím potěšily svého 
Nebeského Otce?

Doporučené činnosti

1. Naplánujte večer na téma „Úcta k rodičům“.

2. Vytvořte plán, který by mohla každá dívka uskutečnit a mohla tak se svými bratry a 
sestrami vyjádřit úctu a ocenění rodičům.

3. Doporučte každé dívce, aby napsala dopis ocenění svým rodičům.

4. Každá dívka by si měla určit osobní cíle, jak projevit úctu a ocenění svým rodičům.

K tomu, abych zlepšila svůj vztah ke svým rodičům, 
budu:

1. Poslušná.

2. Oddaná, nelaskavé slovo neřeknu o nich ani jim samotným.

3. Více radostně povzbuzovat všechny členy rodiny.

4. Lepší osobou.

5. Doma více pomáhat.

6. Snažit se porozumět, proč jsou takoví, jací jsou.

7. Vyjadřovat mé ocenění a díky.

8. S nimi diskutovat o svých problémech, plánech a cílech.

9. Vždycky jim dám vědět, kde jsem.
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Co víš o své matce?
1. Její dívčí jméno? ________________________________________________________________________

2. Místo narození: ________________________________________________________________________

3. Byla vychována svými rodiči?______________________________________________________________

4. Kolik má bratrů a sester? _________________________________________________________________

5. Její místo v rodině (nejstarší, nejmladší apod.): ________________________________________________

6. Zaměstnání jejího otce: __________________________________________________________________

7. Měli finanční zabezpečení? _______________________________________________________________

8. Náboženská příslušnost její rodiny: _________________________________________________________

9. Jaké jsou její duchovní prožitky, na které nejčastěji vzpomíná? ____________________________________

_____________________________________________________________________________________

10. Nějaká speciální minulost nebo tradice? _____________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

11. Jaký měla vztah ke svým rodičům? _________________________________________________________

12. Jaké je její vzdělání? _____________________________________________________________________

13. Jaké jsou její zážitky ze školy, na které nejvíc vzpomíná? ________________________________________

_____________________________________________________________________________________

14. Pracovala mimo domov předtím, než se vdala? ________________________________________________

15. Jaký je její hlavní životní cíl? ______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

16. Co ji dělá šťastnou? _____________________________________________________________________

17. Co ji rozesmutní? _______________________________________________________________________

18. Jaké těžkosti překonala?__________________________________________________________________

19. Co nejraději dělá se svou rodinou? __________________________________________________________

20. Co ráda dělá ve svém volném čase? _________________________________________________________

Co víš o svém otci?
1. Jméno: _______________________________________________________________________________

2. Místo narození: ________________________________________________________________________

3. Byl vychovávaný svými rodiči? _____________________________________________________________

4. Kolik má bratrů a sester? _________________________________________________________________

5. Jeho místo v rodině (nejstarší, nejmladší apod.): _______________________________________________

6. Zaměstnání jeho otce: ___________________________________________________________________

7. Měli finanční zabezpečení? _______________________________________________________________

8. Náboženská příslušnost jeho rodiny: ________________________________________________________

9. Jaké jsou jeho duchovní prožitky, na které nejčastěji vzpomíná? ___________________________________

_____________________________________________________________________________________

10. Nějaká speciální minulost nebo tradice? _____________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

11. Jaký byl jeho vztah k rodičům?_____________________________________________________________

12. Jaké je jeho vzdělání? ____________________________________________________________________

13. Jaké jsou jeho školní zážitky, na které nejvíc vzpomíná? _________________________________________

_____________________________________________________________________________________

14. Jaké je jeho zaměstnání? _________________________________________________________________

15. Jaký je jeho hlavní životní cíl? _____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

16. Co ho dělá šťastným? ____________________________________________________________________

17. Co ho rozesmutní? ______________________________________________________________________

18. Jaké těžkosti překonal?___________________________________________________________________

19. Co nejraději dělá se svou rodinou? __________________________________________________________

20. Co dělá rád ve svém volném čase? __________________________________________________________
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Lekce Podporování 
10 členů rodiny

CÍL Každá dívka se bude učit podporovat členy své rodiny a být věrnou členkou své rodiny.

PŘÍPRAVA 1. Obrázky 4 a 5 znázorňující vzájemnou podporu v rodině, umístěné na konci této 
příručky. Ukažte obrázky ve vhodný okamžik během výuky.

2. Vyhotovte pro každou dívku kopii verše ze závěru lekce.

3. Určete dívky, aby přečetly příběhy, Písma či citace podle vašeho výběru.

Když budete připravovat tuto lekci, přistupujte citlivě k těm dívkám, které nemají otce, 
matku nebo bratry a sestry anebo jejichž členové rodiny nejsou aktivními členy Církve.

DOPORUČENÝ 
POSTUP VÝUKY Úvod

Požádejte dívky, aby se zamyslely nad chvílí, kdy mluvily se svými přáteli a zároveň 
cítily, že jejich přátelé neposlouchají, o čem s nimi mluví. Potom je požádejte, aby se 
zamyslely nad chvílí, kdy jim jejich přátelé pozorně naslouchali a měli zájem, o čem
se hovoří.

• Jak se cítíte, když se zdá, že vás přátelé přehlížejí?

• Jaký je to rozdíl, když vám vaši přátelé naslouchají a projevují zájem o to, co říkáte?

Výklad učitelky Zdůrazněte, že každý z nás potřebuje souhlas lidí, kteří nás podpoří, projeví nám účast 
a povzbudí nás. Rodina může přinést tuto sílu, nadšení a bezpečí, pokud všichni její
členové jsou sjednoceni a podporují se navzájem. Pán nás požádal, abychom byli 
sjednoceni ve svazku našich pozemských rodin. Pocit jednoty je klíčem k úspěšné 
rodině Svatých posledních dnů. Rodiče společně povzbuzují děti, děti podporují rodiče 
a bratři a sestry se povzbuzují navzájem, aby pomohli vytvářet tento pocit jednoty. 
Abychom umožnily našim rodinám dosáhnout věčného určení, musíme pracovat
společně a podporovat jeden druhého.

Citace „Buďte tím, kdo vychovává a staví. Buďte tím, kdo má chápající a odpouštějící srdce,
které v lidech hledá jen to nejlepší. Odcházejte od lidí, kteří jsou lepší, než byli v době,
kdy jste se s nimi setkali . . .“ (Marvin J. Ashton, Conference Report, duben 1992, str. 26;
nebo Ensign, květen 1992, str. 20.)

Diskuse • Kdo nás může podporovat viditelně? (Rodiče, bratři, sestry, jiní příbuzní, učitelé, 
přátelé a církevní vedoucí.)

• Kdo nás může podporovat, a my ho přitom nevidíme? (Nebeští rodiče, naši milovaní,
kteří odešli před námi a ti, kteří mají teprve přijít.)

Výklad učitelky Vysvětlete, že je pro nás důležité, abychom se naučily, jak a kdy dát povzbuzení členům
našich rodin. Dobrým způsobem, jak začít, je obeznámit se s tím, co každý člen rodiny
dělá v Církvi, v práci, ve škole a doma. Potřebujeme si uvědomit, kdy překonává zvláštní
překážky.

Podporování otce

Diskuse Vysvětlete, že jako hlava rodiny je otec zodpovědný za duchovní a pozemské blaho 
rodiny.

Výklad učitelky
a diskuse

Poznámka pro 
učitelku

38



• Jakou rozdílnou zodpovědnost mají otcové ve vašich rodinách? (Individuální poměry
jsou různé a odpovědi mohou zahrnovat množství situací, ve kterých se otec stará o 
fyzické, citové, intelektuální a duchovní potřeby).

• Jak můžete zjistit, co vyžadují od vašeho otce každodenní pracovní povinnosti a 
povolání v Církvi? Co můžete udělat, abyste podpořily svého otce v jeho důležitých 
povinnostech?

Výklad učitelky Zdůrazněte, že když se dívky učí o zodpovědnostech svého otce a modlí se za něho
každý den, zjistí, co mohou udělat, aby ho podpořily a pomohly mu. Někdy je tou 
nejlepší věcí, kterou mohou udělat, že se za něho budou každý den modlit. Dívka sama
může požádat otce, aby se za ni modlil, nebo když cítí potřebu, aby jí dal požehnání.
Zdůrazněte, že v tomto způsobu vzájemné podpory může být velká síla.

Diskuse • Kdy můžete potřebovat Boží pomoc a zvláštní požehnání? (Když jste před důležitou
zkouškou, na začátku nového školního roku, když máte mít přednášku, když se 
stěhujete apod.)

Vysvětlete, že někdy potřebujeme od Pána mimořádnou sílu, když čelíme neklidu,
zkouškám či pokušením. Většina otců je ochotna pomoci svým dětem, když budou znát
jejich potřeby. Ale je na nás, abychom sdělily tyto pocity našemu otci a požádaly jej o
pomoc.

• Jak by mohla být žádost o otcovské požehnání způsobem, jak podpoříte svého otce? 
Vysvětlete, že ačkoli otec, který není držitelem kněžství, nemůže být schopen dát 
kněžské požehnání, může však poskytnout pomoc v mnoha jiných směrech.

Příběhy a diskuse Vyprávějte následující příběhy a použijte otázek, abyste rozvinula diskusi.

„Když Sarah navštěvovala vysokou školu a byla pryč z domu, měla problém, a zoufale
proto potřebovala nějakou moudrou radu. Její otec nebyl aktivním členem Církve, ale
Sarah cítila, že on je tou osobou, kterou by měla požádat o pomoc. Když mu sdělila svůj
problém, nejprve se zdráhal jí poradit. Ale nakonec jí dal na její problém dobrou radu.
Později se otec Sarah svěřil své manželce: ‚Nikdy jsem na sebe nebyl tak hrdý, jako když
moje dcera chtěla, abych jí poradil.‘“

• Jak Sarah projevila to, že svého otce podporuje?

• Jaký účinek z hlediska budoucí perspektivy může mít to, že žádala svého otce o radu?

• Jaký vztah mohou mít mezi sebou otec a dcera, kteří se vzájemně takto podporují?

Zdůrazněte, že tak jako nás potěší, když si jiní váží toho, co jsme dokázaly, nebo nás
chválí za to, že jsme něco udělaly dobře, zrovna tak je tomu i s našimi otci. Jedna dcera
napsala zvláštní dodatek na přání k narozeninám svého otce. Stálo tam: „Jsi nejskvělejší
muž, kterého znám. Když někdy slyším, jak moji přátelé říkají nepěkné věci o svých
rodičích, jsem ti ještě více vděčná za to, že jsi můj otec. Moc tě miluji. Děkuji za mnoho
věcí, které pro mne děláš, a ze všeho nejvíc za to, že jsi pro mne velkým příkladem.“

• Jak se asi cítí otec, když dostane takový dopis?

• Jaké jsou jiné způsoby, jak projevit lásku, úctu, laskavost a vděčnost?

Požádejte dívky, aby se zamyslely nad tím, kdy naposledy vyjádřily ocenění svému otci,
od zevnějšku počínaje, až k jeho činnostem a pracovním výkonům.

• Jak může dcera vyjádřit ocenění za takové věci, jako je pohodlí domova, oblečení, rada
a doporučení, dobrý příklad; za život sám?

Tabule Zaznamenejte okamžité nápady, jak dívka může podporovat svého otce.

Podporování matky

Diskuse • Jaké různé povinnosti mají matky ve všech rodinách? (Odpovědi mohou obsahovat
množství situací, ve kterých se matka stará o fyzické, citové, intelektuální a duchovní
potřeby.)
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Pomozte dívkám porozumět tomu, jak mnoho práce dá rodičům vychovat rodinu a jaké
oběti jejich rodiče v životě přinesli.

• Jaký je denní rozvrh vaší matky? Kolik práce jí zabere její církevní povolání? Co můžete
udělat, abyste svou matku podpořily v jejích nejdůležitějších povinnostech?

Výklad učitelky Řekněte dívkám, že to, když se dozví o povinnostech své matky, je prvním krokem 
k tomu, aby je mohly podporovat. Vysvětlete, že mnohé z toho, co udělají, aby podpořily
svého otce, jim také pomůže podpořit jejich matku. Mohou svou matku požádat o radu,
modlit se za ni a vyjádřit jí ocenění za všechno, co dělá.

Příběh a diskuse Vyprávějte následující příběh:

Po smrti matky našla jedna z dcer mezi matčinými osobními věcmi několik úhledně 
svázaných balíčků poznámek a dopisů. Byla ohromena, když zjistila, že matka schovávala
výrazy lásky a ocenění, které obdržela během let od členů rodiny. Byly jejím pokladem.
Dcera nevěděla, že tyto věci znamenaly pro matku tak mnoho.

• Co si myslíte, že cítí matka, když jí děti děkují za věci, které udělala? Myslíte si, že si
povšimne, jestliže jí nepoděkují?

Podporování svých rodičů

Výklad učitelky Vysvětlete dívkám, že rodiče potřebují od svých dětí více než jen slovní vyjádření 
podpory. Každá rodina má svoje jedinečné poměry, které je nutno přidat k povinnostem, které
rodiče mají.

Příběh Vyprávějte následující příběh, který ukazuje, jak jedna dcera podpořila své rodiče:

Při příležitosti povolání manžela do kůlového předsednictva se jeho manželka postavila
za řečnický pult a vyslovila hlubokou vděčnost a podporu, které se jí vždy dostávalo od
její nejstarší dcery. Vyjádřila myšlenku, že když její manžel sloužil jako biskup, Kristin
jí pomáhala zvládnout nároky, které osmičlenná rodina má. Zmínila se také o úvodních
slovech v deníku Kristin, o kterých jí Kristin pověděla až rok poté, co je napsala: „Vím,
že nedělám pro svou rodinu tolik, co bych měla. Dala jsem si proto cíl jim pomáhat vždy,
když to budou potřebovat. S novým dítětem bude maminka potřebovat speciální pomoc.
Chci být vždy tam, kde mě ona potřebuje. Vím, že službou mé rodině sloužím 
Nebeskému Otci.“

Diskuse Proberte s dívkami následující situace a zeptejte se jich, co by měly v každé situaci dělat, 
aby pomohly svým rodičům nebo projevily lásku a účast, kterou k nim mají.

1. Vaše babička je nemocná a vyžaduje zvýšenou péči ve svém domě.

2. Váš dědeček měl mozkovou mrtvici a musí bydlet ve vašem domě.

3. Je výročí svatby vašich rodičů.

4. Příští neděle je postní den a vy víte o zvláštních těžkostech, které v současné době
vaše matka překonává.

5. Váš otec potřebuje pomoc, ale vy máte jít navštívit po vyučování přítelkyni a chcete
být s ní.

6. Váš otec i vaše matka jsou během dne mimo dům a vaši mladší bratři a sestry se 
vracejí ze školy ve stejné době jako vy.

Podporování svých bratrů a sester

Výklad učitelky • Proč je někdy těžké vyjádřit cit a podporu svým vlastním bratrům a sestrám?

Zdůrazněte, že někteří lidé se cítí v rozpacích, když mají projevit lásku svým bratrům a 
sestrám. Jiní mají zlozvyk snižovat své bratry a sestry, místo aby je pozvedali.

Příběh Sestra Emma Rae McKayová, manželka prezidenta Davida O. McKaye, vypráví o jedné
dívce, která se ráda doprovázela na klavír, když zpívala písně pro návštěvníky a své přátele.

40



„Jednoho dne ji poslouchal její starší bratr. Když přicházeli k jejich domu, 
napodoboval její zpěv, smál se a posmíval se jí a dělal poznámky: ‚Ty si myslíš, že tě lidé
rádi poslouchají, když se pokoušíš zpívat? Jenom to předstírají.‘ Poté se už jen zřídkakdy
nechala přemluvit ke zpěvu. A to ještě musela vědět, že její bratr nestojí někde 
v doslechu . . . Kamkoliv [bratři a sestry] jdou, . . . měli by se modlit za vzájemný úspěch.
Kdyby ta, která vystupovala, cítila, že jí to jde lépe díky těmto modlitbám, vždy by si
přála, aby její rodina byla s ní v důležitých chvílích jejího života, když se cítí nejistá nebo
má strach z neúspěchu. To, co potřebuje, je impuls pochvaly a toho by se jí mělo dostat
od členů její rodiny. Jakým štěstím je po obtížné přípravě a účinkování pozdravit svoji
rodinu, která nemusí poskytnout nic jiného než povzbuzení a ocenění.“ (Emma Rae
Riggs McKay: The Art of Rearing Children Peacefully [Provo, Brigham Young University
Press, 1952], str. 11.)

Příběh Jedna dcera vzpomínala na to, jak jí otec ukázal, jak mohou děti pomoci naplnit potřeby
jednotlivých členů v rodině. „Jednou [tatínek] přinesl do obývacího pokoje dvě nádoby,
jedna byla naplněná vodou a druhá prázdná. Potom nám řekl, abychom mysleli na něco,
co nás ten den rozčílilo, znechutilo nebo nám vzalo odvahu. Za každou věc, kterou jsme
jmenovali, naplnil hrnek vodou z plného kbelíku. Řekl nám potom, že jsme jako ta 
nádoba, a když se během dne stanou věci, které nás rozruší, šálek sebeúcty je odebrán.
Postupně se dostáváme blíže a blíže. . . ke dnu [až je nádoba úplně prázdná]. Potom se
obrátil k druhé nádobě. Zeptal se nás, jakou bychom navrhovali pomoc osobě, jejíž 
nádoba je prázdná a potřebuje znovu naplnit. S každým návrhem nás nechal povstat,
vzít šálek, naplnit ho vodou a vylít ho do prázdné nádoby. Zakončil tím, že nám řekl, 
že domov je místo, kam přicházíme naplnit své nádoby, kde bychom měli ochraňovat
ostatní, být citliví k jejich potřebám, protože jsme zodpovědni za naplnění potřeb našich
bratrů a sester.“ (Eric G. Stephan a Judith Stephan, What Happy Families Are Doing [Salt
Lake City: Deseret Book Co. , 1981], str. 57–58.)

Tabule a diskuse Zaznamenejte na tabuli, co dívky navrhují, aby podpořily své bratry a sestry. Můžete 
položit následující otázky:

• Co cítíte, když některý z členů rodiny vyhraje. . . nebo něčeho dosáhne? Jste ochotny se
s ostatními podělit o to, co patří vám? Kdy jste naposled svým vlastním způsobem 
podpořily bratra nebo sestru? Jak to ovlivnilo váš vztah? Chcete, aby někdo udělal nejdříve
něco dobrého pro vás, než jste ochotny mu pomoci?

Diskuse • Co by mohla udělat dívka v následujících situacích, aby prokázala svou podporu?

1. Bratr slouží na misii.

2. Provdaná sestra a její manžel nemohou jít téměř nikam, protože mají malé děti.

3. Mladší sestra byla poprvé určena, aby se pomodlila v Primárkách.

4. Bratr obdrží nový stupeň kněžství.

5. Sestra účinkuje příští čtvrtek večer na klavírním večeru. Ty máš v pátek ve škole 
důležitou zkoušku.

Závěr

Výklad učitelky Nechte nějakou členku třídy přečíst v Naukách a smlouvách verš 108:7. Řekněte dívkám,
že jejich projevená podpora může být velmi dobře „nakažlivá“. Tato podpora se může
rozšířit na každého člena rodiny, zeslabí se vzájemné třenice a posilují se pocity vřelosti
a jednoty.

Použití lekce

Navrhněte dívkám, aby každá z nich udělala během následujícího týdne alespoň jednu
věc, kterou otci, matce, bratrům a sestrám projeví svou podporu.
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Lekce Růst a dospívání 
11 v sebedůvěře, část 1

CÍL Každá dívka pozná, že vyrůstá jako nezávislá, a bude vyhledávat způsob jak nabýt více
důvěry v sebe samu.

PŘÍPRAVA 1. Obrázky 6, 7, 8 a 9: Děvčátko, Dívka, Nevěsta a Mladá matka se svým dítětem. 
Všechny jsou umístěny na konci příručky.

2. Přineste pro členky třídy tužky.

3. Udělejte pro každou dívku kopii kvízu z následující strany nebo se připravte, že jim 
ho nahlas přečtete.

4. Nepovinné: připravte kopii básně „Vyjít“, aby si ji každá dívka mohla vzít domů.

5. Určete dívky, aby přečetly Písma, příběhy nebo citace podle vašeho výběru.

DOPORUČENÝ 
POSTUP VÝUKY Když dospíváme, stáváme se méně závislé a máme více sebedůvěry

Vystavte obrázky dívek v různém věku. Požádejte dívky, aby přemýšlely o těchto 
obrázcích. Využijte otázek, abyste podpořily diskusi o rozvíjejících se schopnostech, 
které nám přinášejí dospívání. Například:

• Co by mohlo dělat pětileté dítě, ale co by nemohl dělat novorozenec? (Chodit, mluvit,
oblékat se, dělat nejjednodušší rozhodnutí atd.)

• Co by mohla dělat dvaadvacetiletá mladá žena, ale co by nemohla dělat čtrnáctiletá
dívka? (Řídit auto, chodit na schůzky, mít stabilní zaměstnání, být vdaná, mít rodinu
apod.)

• Proč neočekáváme od pětiletého dítěte, že udělá to, co může udělat čtrnáctileté? Nebo
proč neočekáváme od čtrnáctileté to, co může udělat dvaadvacetiletá mladá žena?

Pomozte dívkám uvědomit si, že změna od závislosti k prohlubující se samostatnosti je 
postupný proces a že každý věk má své vlastní duševní schopnosti.

Citace Prezident Spencer W. Kimball řekl:

„V prvním desetiletí vašeho života bylo mnoho radostných a šťastných dnů a nebylo
třeba žádné zodpovědnosti z vaší strany. Vaši rodiče a rodina vás ochraňovali a dávali
vám jídlo, ošacení a přístřeší; ale nyní, v druhém desetiletí vašeho života, nastává určitá
úleva od kontroly. Postupně rozvíjíte svou osobnost tím, že se zvyšuje počet vašich 
vlastních rozhodnutí. Dospíváte a přijímáte zodpovědnost.“ (Prezident Kimball na téma
Plánujte ve svém životě, New Era, září 1981, str. 47.)

Diskuse • Proč by se mohlo o prvních deseti letech vašeho života uvažovat jako o „nesvéprávných“?
Kdo byl za vás zodpovědný v těchto letech?

• Jak vás vaši rodiče a rodina ochraňovali?

• Jaké nové zodpovědnosti jste přijaly křtem?

• Proč kontrola v druhém desetiletí vašeho života ochabuje?

• Jaké rozhodování můžete dělat nyní a jaké jste mohly dělat, když vám bylo deset let?

Přesvědčte se, že dívky jasně porozumějí tomu, že přijetí zodpovědnosti a dosažení 
sebedůvěry je žádoucí a že to od nás Nebeský Otec očekává a doufá v to. Ale to 
neznamená, že se v našem životě staneme nezávislými na jeho vedení nebo na spolehlivých
radách našich rodičů nebo církevních vůdců. „Pán je velmi velkorysý ve svobodě,
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kterou nám dává. Čím více se učíme následovat pravdu, tím více se stáváme duchovně
soběstačnými a tím více jsou svoboda a naše nezávislost v nás utvrzeny.“ (Boyd K. Packer,
„Sebedůvěra“, Ensign, srpen 1975, str. 89.)

Tabule Napište slovo Závislost na levou stranu tabule a slovo Samostatnost na pravou stranu 
tabule. Naznačte šipku směřující od závislosti k samostatnosti. Zdůrazněte, že prorok
Joseph Smith podal dobrou definici samostatnosti, když se ho kdosi zeptal, jak vede
Svaté. Nechte někoho přečíst jeho prohlášení: „Učím je správným zásadám a oni pak
vedou sami sebe.“ (Citováno Johnem Taylorem, Millenial Star, 13:339.)

Zdůrazněte, že jsou dvě důležité části samostatnosti. Nejdříve musíme znát správné 
zásady. Potom musíme být schopni vést sami sebe na základě těchto zásad.

Kvíz Abyste pomohla dívkám změřit jejich vlastní samostatnost, rozdejte jim následující kvíz.
Každá dívka obdrží tužku a kopii testu. Čtěte seznam prohlášení na obou stranách 
dotazníku, každý bod jednotlivě. Prohlášení na levé straně naznačují, že je potřeba 
zlepšení, prohlášení vpravo směřují k samostatnosti. Požádejte dívky, aby ohodnotila
každá samu sebe čísly 1 až 10, přičemž 1 je nejnižší stupeň a 10 nejvyšší.

Hodnocení stupněm 1

1. Jiní lidé většinou určují, co udělám.

2. Vyhýbám se domácím pracím a 
rodinným povinnostem.

3. Jsem pravidelně pozadu se 
školními úkoly nebo se mi musí 
připomínat, abych se učila.

4. Nevydělávám žádné peníze;  
všechno,co mám, mi dávají rodiče.

5. Když je ráno čas vstát nebo 
čas rozvíjet své talenty, mám 
problém donutit se k této činnosti.

6. Když se mi nedaří, najdu si vždy 
nějakou omluvu nebo dávám vinu 
ostatním.

7. Nemám žádné konkrétní plány, 
co se týká mého povolání nebo 
vzdělání.

8. Zřídka čtu Písma kromě vyučování 
při shromážděních Církve.

9. Často přicházím pozdě do 
vyučování nebo na schůzku.

10. Zřídka se postím, protože jsem 
zmatená a hladová, když se pro 
půst rozhodnu.

Hodnocení stupněm 10

1. Mohu udělat rozhodnutí postavená 
na základech evangelia, i když to 
může znamenat, že udělám něco 
zcela odlišného od toho, co dělají 
moji přátelé.

2. Uznávám, že mám pomáhat 
s domácími pracemi, podporovat 
své rodiče a rodinu.

3. Zvládám školní povinnosti a plán 
studia včas.

4. Mám určitou částku svých 
vlastních peněz. Zvládám 
hospodaření se svými penězi a 
plán placení desátků a spoření. 
Vím, jak moudře nakupovat.

5. Učím se ukáznit samu sebe, 
vstávám včas a rozvíjím své talenty.

6. Přijímám zodpovědnost za své 
chyby a problémy.

7. Rozvíjím určité schopnosti, které 
mi pomáhají získat kvalifikaci pro 
určitou práci a mít na mysli určitou 
oblast studia.

8. Mám svůj vlastní plán studia a čtu 
pravidelně Písma.

9. Na schůzky chodím včas a 
jsem přesná.

10. Postím se, když potřebuji Pánovu 
pomoc ve zvláštních problémech.
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Můžeme získat důvěru samy v sebe

Poté, co dívky dokončí test, zdůrazněte, že stát se člověkem, který má důvěru v sebe 
sama, je postupný proces. Nestaneme se samostatnými najednou. Rozvíjíme se 
v různých oblastech v rozdílné kapacitě a rozsahu – jak je uvedeno v testu.

S pomocí dívek vyberte dva nebo tři body z testu, které nejvíce souvisejí s vaší třídou.
Pokud je počet členů třídy dostatečně velký, rozdělte třídu do menších skupin a přidělte
každé skupině jeden z bodů k diskusi. Nechte dívky diskutovat a podělit se vzájemně o
jejich myšlenky – jak se stát samostatnou v určité oblasti. Například: nechte je podělit 
se vzájemně o jejich nápady, jak splnit každodenní úkoly, jak udržet výdaje v normě a 
přitom si být jista, že platím desátky přednostně, nebo jak nabýt síly každodenním 
studiem Písma. Jedna dívka v každé skupině by měla sepsat všechny myšlenky, o kterých
její skupina diskutovala. Nechte každou skupinu předložit jejich myšlenky.

Diskuse o Písmech Nechte dívky přečíst a zatrhnout v Naukách a smlouvách verše 93:13–14,20. Měly by 
porozumět, že růst a pokrok nepřichází najednou. Sám Spasitel stoupal od jedné milosti
k druhé, až obdržel svrchovanost. Požádejte dívky, aby přemýšlely o verši 20.

• Co je nám přislíbeno v tomto verši? (Můžeme růst jako rostl Spasitel, postupně, 
až přijdeme k plnosti.)

Vysvětlete, že právě tak jako malé kuře, které se klube ze skořápky, ji musí samo rozbít,
stejně tak i růst naší sebedůvěry vyžaduje naše vlastní úsilí a námahu. Někdy může být
takový růst i bolestivý.

Nechte přečíst následující báseň:

Vyjít

Klubání na svět bolí . . .
A hebkost nových věcí k učení
je tak jemná.
Je to bázeň
nebýt ničím jiným
než neopeřeným kuřátkem,
které pípá.
A tak si připomínej,
a připomínej –
volání polnice
zvoucí do bezpečí
„Budu vás shromažďovat . . .
jako slepice
shromažďuje
svá kuřata
pod svými křídly . . .“
Místa k růstu v síle.
(Diane Dibb Forbis, New Era, prosinec 1977, str. 7)

Diskuse • Co znamenají výrazy „klubání“ a „nové věci k učení“, které zakoušíte nyní ve druhém 
desetiletí vašeho života? (Některé z příkladů mohou být: rostoucí svědectví, nová poku-
šení, nové překážky ve škole, změna přátel apod.) Cítíte, že některé z těchto věcí a 
rozhodnutí z vás dělají „neopeřené kuře, pípající a bázlivé“?

• Co znamená „volání polnice“? (Polnice je středověká trumpeta, která má velice jasný a 
vysoký tón.)

• Když se pokoušíme růst a jsme přitom nejisté a plné bázně, co doporučuje báseň 
udělat? Kdo nám může poskytnout pocit bezpečí? (Pán, rodiče, rodina, domov.)

Leták s básní 
(nepovinné)

Diskuse ve 
skupinách
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Diskuse o Písmech Obraťte pozornost dívek k Naukám a smlouvám 29:1–2, čtěte a označte si tyto verše.

• Kdo přislíbil, že nás shromáždí jako „slepice shromažďuje svá kuřata pod křídly“?

Zdůrazněte, že tím, že jsme blízko našemu Nebeskému Otci a Spasiteli, 
můžeme růst v síle.

Závěr

Výklad učitelky Vysvětlete, že když se těšíme větší sebedůvěře, také náš Nebeský Otec je potěšen. Stará
se, abychom se naučily dělat mnoho věcí samostatně. Neraduje se s těmi, kdo dělají věci
až tehdy, když jsou požádáni. (Viz NaS 58:27–29.)

Zdůrazněte, že tím, jak se stáváme méně závislými na druhých, máme větší potřebu
cvičit se v tom, abychom slyšely jasný směr, „volání polnice“ Páně. Potřebujeme se
naučit vést samy sebe podle principů našeho Nebeského Otce, který dychtivě očekává
náš růst a dává nám sílu, abychom toho dosáhly.
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Hodnocení stupněm 1

1. Jiní lidé většinou určují, co udělám.

2. Vyhýbám se domácím pracím a 
rodinným povinnostem.

3. Jsem pravidelně pozadu se 
školními úkoly nebo se mi musí 
připomínat, abych se učila.

4. Nevydělávám žádné peníze;  
všechno,co mám, mi dávají rodiče.

5. Když je ráno čas vstát nebo 
čas rozvíjet své talenty, mám 
problém donutit se k této činnosti.

6. Když se mi nedaří, najdu si vždy 
nějakou omluvu nebo dávám vinu 
ostatním.

7. Nemám žádné konkrétní plány, 
co se týká mého povolání nebo 
vzdělání.

8. Zřídka čtu Písma kromě vyučování 
při shromážděních Církve.

9. Často přicházím pozdě do 
vyučování nebo na schůzku.

10. Zřídka se postím, protože jsem 
zmatená a hladová, když se pro 
půst rozhodnu.

Hodnocení stupněm 10

1. Mohu udělat rozhodnutí postavená 
na základech evangelia, i když to 
může znamenat, že udělám něco 
zcela odlišného od toho, co dělají 
moji přátelé.

2. Uznávám, že mám pomáhat 
s domácími pracemi, podporovat 
své rodiče a rodinu.

3. Zvládám školní povinnosti a plán 
studia včas.

4. Mám určitou částku svých 
vlastních peněz. Zvládám 
hospodaření se svými penězi a 
plán placení desátků a spoření. 
Vím, jak moudře nakupovat.

5. Učím se ukáznit samu sebe, 
vstávám včas a rozvíjím své talenty.

6. Přijímám zodpovědnost za své 
chyby a problémy.

7. Rozvíjím určité schopnosti, které 
mi pomáhají získat kvalifikaci pro 
určitou práci a mít na mysli určitou 
oblast studia.

8. Mám svůj vlastní plán studia a čtu 
pravidelně Písma.

9. Na schůzky chodím včas a 
jsem přesná.

10. Postím se, když potřebuji Pánovu 
pomoc ve zvláštních problémech.
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Růst a dospívání Lekce

v sebedůvěře, část 2 12

CÍL Tím, jak každá dívka nabývá sebedůvěry, najde si způsob, jak posílit své vztahy k rodině.

PŘÍPRAVA 1. Připravte papír a tužku pro každou členku třídy.

2. Přineste dvoje oblečení – jedno příliš malé a dětské a jedno příliš velké a dospělé, 
obojí nevhodné pro věk dívek.

3. Určete čtyři dívky, aby si předem připravily divadelní ukázky.

4. S doporučením vašeho poradce v kněžství vyberte čtyři námětové diskuse. Náměty 
1 a 2 by měly být předvedeny sedmnáctiletými nebo mladými dospělými jedinci. 
Požádejte tyto diskutující, aby dívkám předaly kladné náměty, jak úspěšně řešit nové
podmínky v rodině dané jejich dospíváním. Námět 3 by měl být předveden matkou a
čtrnácti či patnáctiletou dívkou (může to být její dcera). V tomto námětu požádejte
matku a dívku, aby se s třídou podělily o myšlenky, jaký k sobě mohou mít vztah jako
dospělí lidé. Každá ukázka by neměla trvat déle než 4 minuty. Vy byste měly diskusi
řídit s vlastními komentáři a otázkami, aby tato názorná ukázka splnila svůj smysl.

Pokud je námětová diskuse neproveditelná, nasměrujte diskusi třídy k nejdůležitějším 
námětům. Udělejte společně seznam činností a věcí, které by mohly dívky i rodiče
spolu dělat, aby udrželi pevné rodinné vztahy v době dospívání a růstu.

5. Určete dívky, aby přečetly Písma, příběhy nebo citace podle vašeho výběru.

Abyste lekci časově zvládly, prostudujte ji předem celou a zadejte pozorně jednotlivé 
úkoly. Asi polovina nebo 2/3 celkového času lekce je věnována námětové diskusi.

DOPORUČENÝ 
POSTUP VÝUKY S narůstající sebedůvěrou je potřeba se vyrovnat s měnícími se postoji a pocity

Činnost a diskuse Ukažte dívkám dva kusy oblečení. Zeptejte se jedné z dívek, jestli si myslí, že by si
mohla obléknout malé oblečení. Je pohodlné? Oblékla by si je, kdyby šla mezi přátele?
Proč ne? Zeptejte se jiné dívky, co si myslí o tom, jak by se cítila ve velkém oblečení? 
Jak se cítí? Cítila by se dobře, kdyby je nosila? Proč ne?

Výklad učitelky Pomozte dívkám přemýšlet o jejich současném stadiu života. Každá z nich se stává 
dospělejší a začíná mít větší zodpovědnost za své činy. Někdy se může cítit utiskována
zákazy dětství. Jindy se může cítit ne dostatečně bezpečná v zodpovědnostech dospělých.
Jak roste a stává se více samostatnou, může mít někdy stejný pocit, jako když si obleče
větší oblečení. Zdůrazněte, že její měnící se pocity mohou být matoucí pro ni i její rodinu.

Dramatizace Využijte následujících dramatických ukázek k tomu, abyste pomohly dívkám pochopit,
jak se mění jejich chování v dospívání a jaký to může mít vliv na ostatní:

Carol: [Je se svou matkou v pokoji] Mami, nemusíš mi dělat pořádek v pokoji, když 
nejsem přes den doma. Jsem dost velká, abych si zorganizovala věci sama a postarala se
o sebe.

Matka: To je v pořádku, Carol. Jsem ráda, že si chceš vzít na sebe tuto zodpovědnost.
Přála bych si, kdyby se i tvoji bratři na to dívali stejně. [Odchází z pokoje a uplyne 
několik sekund.]

Carol: [Ze svého pokoje] Mami, právě jsem si vzpomněla, že jsem měla být před hodinou
na zkoušce našeho divadelního představení. Nemůžu najít kostým! Vím, že někde tady
musí být!

Poznámka pro 
učitelku
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Diskuse • Jakým způsobem se snažila být Carol samostatná?

• Co si o tom myslela její matka?

• Bylo chování Carol vždy shodné s její touhou být samostatná?

• Co si asi myslela její matka, když Carol nemohla najít svůj kostým?

• Co je pro obě důležité k tomu, aby pochopily změny v chování?

Dramatizace Linda: [Přistupuje ke svému otci, který čte] Tati, můžu něco dělat, abych mohla mít své
vlastní peníze?

Otec: Na co?

Linda: Chci si koupit nové boty.

Otec: Myslel jsem, že jsme ti koupili boty nedávno.

Linda: Ale to jsou tenisky na sport.

Otec: A co třeba nosit boty tvých sester?

Linda: [Vztekle] Tati, tobě je jedno, jak vypadám. Rodiče ničemu nerozumějí . . .

Diskuse • Jakým způsobem se snažila Linda být samostatná?

• Jak mohla lépe reagovat v této situaci, aby ukázala, že je dospělá a více samostatná?

Písmo Nechte dívky přečíst Efezským 6:1–4. Požádejte je, aby diskutovaly o tom, jak pochopení
této rady mohlo změnit rozhovor Lindy s jejím otcem.

Vysvětlete, že součástí dospívání je naučit se ovládat vlastní emoce, nálady a postoje.
Rodiče a dívky v době svého dospívání potřebují stálé vyjadřování vzájemné lásky a 
trpělivosti.

Uzavřete tuto část lekce následujícími prohlášeními o sebedůvěře. Diskutujte o nich.

Citace „Pán je velmi štědrý v míře svobody, kterou nám poskytuje. Čím více se učíme následovat
spravedlnost, tím více se stáváme duchovně soběstačnými a tím více je potvrzena naše
svoboda a nezávislost.“ (Boyd K. Packer, „Self-reliance,“ Ensign, srpen 1975, str. 89.)

„Sebedůvěra pokud je správně pochopena a praktikována, je žádanou svatou ctností.
Když však ztratí ze zřetele obraz Pána, stává se chybnou a odvádí člověka od cesty 
spravedlnosti . . .

Chápáno v úplnosti, člověk nemůže plně spoléhat jen sám na sebe. Nemá se spoléhat
pouze na své vlastní schopnosti a sílu. Pán je jeho rádcem a skrze něj dostává člověk
všechny věci. Musí se spoléhat na jeho vedení a inspiraci“ (Bruce McConkie, Mormon
Doctrine, 2. vyd. [Salt Lake City Bookcraft, 1966], str. 701–2).

V době růstu je důležité zachovat pevné rodinné vztahy

Otázka k zamyšlení • Jak reagujete, když cítíte, že vám není dopřán dostatek nezávislosti?

Příběh Vysvětlete, že někdy je naše touha stát se nezávislými a soběstačnějšími tak silná, že se
začneme negativně chovat k jakékoli autoritě kolem sebe. Starší James E. Talmage
(jedna z raných generálních autorit Církve) vypráví příběh včely, která přilétla za teplého
dne do jeho kanceláře. Bzučivě kroužila po místnosti, ale nedařilo se jí najít okno, 
kterým přilétla. Starší Talmage rozuměl věcem, kterým včela rozumět nemohla. Věděl,
že pokud zůstane včela v pasti pokoje, zemře. Doufal, že ji osvobodí. Přistoupil k oknu a
celé ho otevřel. Snažil se jí pomoci dostat se k oknu, ale ona nechtěla být vedena. 
Snažil se ještě více, ale včela byla vzteklejší a dokonce ho píchla do ruky. Pokračovala 
v divokém letu a nikdy nenašla okno na svobodu. Do následujícího dne zemřela (Viz James
E. Talmage: „The Parable of the Unwise Bee,“ Improvement Era, listopad 1962, str. 817.)

Naznačte dívkám, že je mnoho lidí v jejich životě, kteří jim chtějí pomoci a ukázat cestu
v hledání svobody a sebedůvěry. Tito lidé často znají věci, které ony neznají, a rozumějí
věcem, které dívky nechápou.
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• Jak může vzpoura ztížit získání osobní svobody a sebedůvěry?

• Co je nesprávné na myšlence opustit rodiče, cítit se svobodnou a dělat si, co chci?

• Proč není tento postoj moudrý a rozumný?

• Komu jsou vaši rodiče i vy plně zodpovědni? (Jsme všichni zodpovědni našemu 
Nebeskému Otci.)

Výklad učitelky Vysvětlete, že Pán vkládá velkou část zodpovědnosti na rodiče, aby učili a cvičili své děti
v dodržování jeho přikázání. Nechte někoho přečíst Nauky a smlouvy 93:40–43, 68:25.
Zdůrazněte, že tato Písma také učí o tom, že děti jsou zodpovědné za poslušnost svým
rodičům, jak o tom bylo před chvílí diskutováno. Proces nabývání sebedůvěry je často
složitý. Vyžaduje, aby děti byly poslušné v době, kdy se učí soběstačnosti. V takové 
složité době, kdy jim rodiče pomáhají dosáhnout větší zodpovědnosti, se i oni mohou
setkat s těžkostmi ve vedení svých dětí k soběstačnosti. Ale existují způsoby, jak je
možné, aby dívky dosáhly v této době pevných a silných rodinných vztahů.

Beseda Představte předem ohlášené členy pro námětovou diskusi. Rozdejte dívkám papíry a
tužky. Doporučte jim, aby si dělaly poznámky k myšlenkám, které budou považovat za
důležité. Pokud vám čas dovolí, vyzvěte dívky k tomu, aby v průběhu diskuse kladly
otázky.

Námět 1 (předvedeno sedmnáctiletou dívkou nebo mladší dospělou ženou) „Jak mohu
zlepšit svůj vztah k rodičům?“

Myšlenky, které vyplynuly z předchozí diskuse nebo následující body mohou posloužit
jako základ tohoto námětu.

Když jsou vztahy napjaté, máte zodpovědnost se je snažit zlepšit. Zde jsou způsoby, 
jak takové napjaté vztahy řešit:

1. Udělejte si vzájemně se svými rodiči na sebe čas v době, kdy není v rodině žádné 
napětí.

2. Dejte rodičům pocítit, že si vážíte toho, co dělají.

3. Snažte se v tichosti a nenápadně zjistit, co vaši rodiče právě dělají, a pomozte jim,
aniž byste o to byly předem požádány.

4. Omluvte se, když jste své rodiče urazily.

5. Vždycky buďte připraveny odpustit svým rodičům za skutečné i zdánlivé křivdy 
(viz NaS 42:88, 64:9–10).

6. Společně se modlete.

7. Zachovávejte si smysl pro humor.

Námět 2 (předvedeno sedmnáctiletou dívkou nebo mladší dospělou ženou): 
„Jak získám důvěru svých rodičů?“

Následující myšlenky nebo myšlenky, které diskutující objeví, mohou sloužit jako 
základ tohoto námětu:

1. Rodiče milují své děti a cítí potřebu se o ně starat. Výsledkem může být, že dětem 
nedovolí dělat něco, co se zdá nebezpečné a nemoudré. Děti by to měly chápat a
dostatečně rodiče informovat o zamýšlené činnosti, aby jim jejich rodiče bez obav 
dovolili tuto činnost vykonávat.

2. Míra důvěry rodičů v jejich dospívající dceru závisí přímo na jejím vystupování. Čím
více dokazuje, že je schopna dodržovat přikázání, tím více rozvíjí sebekázeň, a tím
méně ji oni budou zabraňovat v činnostech. Mnoho nedorozumění v domovech vychází
ze zcela jednoduchých věcí, jako je vykonávání domácích prací, studium, včasný 
návrat domů. Jestliže dívka dokáže, že může vykonávat tyto malé věci, ona i její rodiče
budou ujištěni o její samostatnosti a dospělosti.
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Námět 3 (předvedeno matkou a čtrnácti až patnáctiletou dívkou): „Jak se můžeme 
přizpůsobit měnícím se vztahům?“

Následující myšlenky a myšlenky z předchozích diskusí mohou sloužit jako základ 
tohoto námětu:

Matka

1. Rodiče jsou zvyklí učit své děti a dávat jim určité rady. A proto je pro ně někdy těžké
uvědomit si, jak jsou některé věci pro jejich děti důležité. „Rodiče, vzpomeňte na
dobu, když jste byli mladí, a proč jste chtěli něco dělat. Vzpomeňte, jak jste toužili po
uznání kolektivu, jak citliví jste byli k sžíravé kritice a jak lehce mohla být vaše srdce
zraněna, jak určité věci, které se vám nyní zdají nedůležité, pro vás tehdy znamenaly
mnoho. Na toto všechno si vzpomeňte, rodiče.“ (Richard L. Evans, Conference Report,
duben 1968, str. 87; nebo Improvement Era, červen 1968, str. 89.)

2. Nemusí to být pro rodiče lehké vidět, jak jejich dítě roste a stává se nezávislé. Ale tím,
že k sobě patříme na dospělejší úrovni, nám to může přinést nové nadšení a štěstí.

Dcera

1. Je pro rodiče bolestné vidět, že děti si jich neváží, tak jak by měly. „Rodiče mají srdce,
které může být zraněno. . . oni, zrovna tak jako vy, jsou citliví k sžírající kritice a ne-
šťastní z nepochopení jejich dobrých záměrů. Nezapomeňte, že neexistuje jediná
spravedlivá věc, kterou by vám vaši rodiče nechtěli dopřát.“ (Richard L. Evans, 
Improvement Era, červen 1968, str. 90.) Diskutujte o tom, jak projevit rodičům úctu
během tohoto období dospívání.

2. Negativní pocity a emoce mohou být kontrolovány a nemusí být přenášeny na členy 
rodiny. Rodiče i děti mohou najít pozitivní způsoby, jak zamezit negativním pocitům 
a emocím.

Matka a dcera

Navrhněte, jakým způsobem lze upravit vztah mezi matkami a dcerami, aby se více 
podobal vztahu, jaký je mezi dospělými. „Jsou vaše a vy jste jejich a vy a ony společně
máte výsadu, právo a povinnost sednout si a podílet se jedna s druhou o své myšlenky a
o svá rozhodnutí, máte si navzájem naslouchat a mít úctu jedna k druhé – a společně
pracujte, modlete se a plánujte, abyste plnost štěstí měly vždy a navěky.“ (Richard L.
Evans, Improvement Era, červen 1968, str. 90.)

Zakončete lekci zdůrazněním, že změny v pocitech a postojích prožívané dívkami a jejich
rodinami během doby dospívání a růstu jsou normální. Silná pouta rodiny mohou být
ukována vzájemným pochopením a spoluprací.

Použití lekce

Doporučte dívkám, aby využily své vlastní poznámky a pohovořily o osobních pocitech
a potřebách se svými rodiči.
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Učení o kněžství



Lekce Podpora 
13 nositelů kněžství

CÍL Každá dívka pochopí, jak je důležité podporovat kněžství.

PŘÍPRAVA 1. Připravte kopii následujícího dotazníku pro každou dívku:

Znáte jména následujících úředníků v kněžství, kteří vám slouží?

Prezident Církve __________________________________________________________

Členové Rady dvanácti _______________________ , ________________________ ,

_____________________ , _____________________ , ______________________ ,

_____________________ , _____________________ , ______________________ ,

_____________________ , _____________________ , ______________________ ,

_____________________

Prezident kůlu nebo misie ______________________________________________

Biskup nebo prezident odbočky ___________________________________________

Vaši domácí učitelé _________________________ , _________________________

Kdo je vaším přímým vedoucím v kněžství? (Ujistěte se, že dívky pochopily, že je to 
jejich otec, pokud je držitelem kněžství.) ___________________________________

2. Přineste tužku pro každou dívku.

3. Připravte pro každou členku třídy kopii osmi očíslovaných otázek článku sestry 
Ardeth Kappové.

4. Určete některé dívky, aby přečetly příběhy, Písma či citace podle vašeho výběru.

DOPORUČENÝ 
POSTUP VÝUKY Můžeme podporovat kněžské vůdce

Činnost Rozdejte každé dívce tužku a dotazník. Požádejte dívky, aby zapsaly jména všech 
nositelů kněžství uvedených na listu na řádky k tomu určené. Když skončí, zeptejte se
jich, zda tyto představitele kněžství budou podporovat a pomáhat jim.

Diskuse • Co znamená někoho podporovat?

Tabule Slovo podporovat znamená poskytovat pomoc, posilovat nebo obhajovat. (Překlad byl 
upraven – pozn. překladatele.)

Napište tuto definici na tabuli.

Pod definici napište slova Proč a Jak. Na dolní část tabule vypište do sloupce představitele
kněžství (biskup, domácí učitel, atd.) tak, aby bylo místo pro zodpovězení otázek „proč“
a „jak“.
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• Proč nás Pán žádá o podporu a pomoc našim vůdcům? Znáte způsob, jak takovou 
podporu uskutečňovat?

Požádejte dívky, aby vyjmenovaly nejméně jeden důvod, proč by měly podporovat 
kněžství, a několik způsobů, jak to mohou dělat. Zaznamenejte tyto odpovědi za jméno
každého vedoucího kněžství. Povzbuďte dívky, aby si promyslely, jakým způsobem
mohou podporovat každého z těchto představitelů. Například místo uvedení „Dělat to,
co biskup říká“, mohou na seznam zaznamenat „ochotně přijmout úkol mluvit na 
shromáždění se svátostí večeře Páně a připravit se na to důkladně“.

Písma a citace Abyste dívkám pomohla pochopit, proč by měly podporovat své vedoucí v kněžství,
nechte je přečíst následující verše a citaci: Nauky a smlouvy 1:38; Nauky a smlouvy
112:20; 2. Paralipomenon 20:20; a Amos 3:7.

„Neodvolatelné právo podporovat kněžství přináleží jak ženám, tak i mužům. V Církvi i
v domově, kde ženy nepodporují kněžství, bude jen málo inspirace a nebude zde vůbec
žádný pokrok.“ (Matthew Cowley: Matthew Cowley Speaks [Salt Lake City, Deseret Book
Co. , 1954], str. 194.)

Můžeme podporovat naše vůdce modlitbami

Zdůrazněte, že jeden důležitý způsob, jak můžeme podporovat naše vůdce a pomáhat
jim, je modlit se za ně.

Příběh Vyzvěte předem určenou dívku, aby pověděla následující příběh o tom, jak na jednu
mladou ženu zapůsobilo, jak rodina posilovala staršího Ezra Taft Bensona v jeho 
kněžské roli:

„Když [jsem přišla] poprvé do Tabernáklu v Salt Lake City na generální konferenci
Církve, byla jsem naplněna úctou k velkoleposti této budovy, ale ještě více přítomností
generálních autorit, které byly shromážděny v místnosti.

V letech mého dospívání navštívili mnozí z nich náš malý sbor v Montaně. Neměli jsme 
televizi, ani jsme nemohli poslouchat konferenci v rádiu. A tak jsme se těšili na každou 
návštěvu jako na zvláštní požehnání. Zdálo se mi, že tyto autority měly sílu a víru větší
než ostatní lidé.

Potom [onoho] dubnového dne . . . jsem objevila jeden z pramenů síly generálních autorit.

Seděla jsem se šesti dětmi staršího Ezry Taft Bensona, z nichž jeden bydlel na univerzitě
ve stejné koleji. Můj zájem vzrostl, když prezident McKay vstal a ohlásil dalšího řečníka. 
Sledovala jsem s úctou staršího Bensona, se kterým jsem se doposud osobně nesetkala,
jak kráčel k mikrofonu. Byl to vysoký muž, asi metr devadesát. Měl doktorát filosofie a
byl mezinárodně znám jako státní tajemník pro zemědělství USA a jako zvláštní Pánův
svědek. Muž, který zářil vyrovnaností a jistotou, který oslovoval v tomto okamžiku
posluchačstvo na celém světě. Náhle se dotkla mé paže něčí ruka. Malá dívka se ke mně
naklonila a zašeptala naléhavě: ‚Modli se za tátu.‘

Podporovat znamená poskytovat pomoc, posilovat 
nebo obhajovat.

Proč Jak

Prezident Církve

Rada dvanácti

Prezident kůlu

Biskup

Domácí učitel

Otec
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Pochopila jsem bleskově, že tato zpráva je posílána v řadě od jednoho člena rodiny ke
druhému a já jsem byla dalším, který ji měl poslat dál. Přemýšlela jsem, zda bych měla
říci: ‚Modli se za staršího Bensona‘ nebo ‚Modli se za tátu?‘ Cítila jsem naléhavou 
potřebu poslat zprávu dál, naklonila jsem se a zašeptala jednoduše: ‚Modli se za tátu.’

Sledovala jsem šeptanou zprávu, jak se šířila po celé řadě až k sestře Bensonové, která
seděla se skloněnou hlavou.

Od té doby mnohokrát jsem si vzpomněla na tuto šeptanou zprávu ‚Modli se za tátu‘, 
patriarchu domova. Modli se za něj, když slouží jako prezident okrsku nebo domácí
učitel. Modli se za něj, když se stane výkonným sekretářem správní skupiny, když jeho
obchod prosperuje nebo když je mu snížen plat. Modli se, když radí na rodinném 
domácím večeru. Modli se za tátu, když pracuje dlouhé hodiny, aby Jerold mohl jít na
misii a Diana na univerzitu. Modli se za něj, když mluví na shromáždění se svátostí
večeře Páně nebo když dává matce požehnání, aby se opět cítila dobře. Modli se, když
křtí Williama nebo dává novorozenci jméno a otcovské požehnání. A večer, když přijde
unavený nebo zklamaný, modli se za něj. Modli se za tátu ve všem, co dělá – v malých 
i velkých věcech.

Ještě mnoho let po tomto zážitku, kdykoliv prezident Benson povstal, aby mluvil na 
generální konferenci, myslela jsem na jeho děti, které jsou dnes rozptýleny po celé 
Americe, a na to, že jsou nyní sjednoceny v modlitbě za svého otce.

Uvěřila jsem, že malá šeptaná zpráva, to krátké poselství, které procházelo řadou . . .
před mnoha lety, je nejdůležitějším poselstvím, o jaké se může rodina podělit. Jakou 
mimořádnou sílu a víru může mít muž, který se setkává s překážkami života, když ví, že
někde na světě jeho syn a dcera šeptají ‚Modli se za tátu‘.“ (Elaine S. McKay, „Pray for
Dad,“ New Era, červen 1975, str. 33.)

Zdůrazněte, že podpora a pomoc kněžství je více než jen pozvednutí ruky k hlasování o
podpoře. Znamená to modlit se za ně, mluvit o nich kladně a poslouchat je.

Můžeme posilovat mladé držitele kněžství

Výklad učitelky Zdůrazněte, že závazek dívky podporovat držitele kněžství neznamená podporovat jen
ty, kteří jsou jejími vůdci. Dívka může mít velký vliv a schopnost posílit a podporovat
držitele kněžství stejného věku.

Příběh Požádejte předem určenou dívku, aby vyprávěla následující příběh: Mladý držitel 
Melchisedechova kněžství byl povolán na misii do ciziny. Před odjezdem hovořil na
shromáždění se svátostí večeře Páně. V místnosti bylo shromážděno mnoho mladých,
včetně dívek.

„V jeho závěrečných slovech jsem začal pociťovat, jak mocný vliv měli přátelé na tohoto
mladého muže, který byl ve svých letech již duchovně zcela vyspělým. Po vyjádření
vděčnosti své rodině a milovaným a před závěrečným svědectvím uchopil řečnický pult
z obou stran a sklonil se. Sklonil hlavu jen na okamžik, potom ji zvedl a tiše řekl. ‚Děkuji
všem přátelům, zvláště vám, dívkám, které jste se držely zákonů a podporovaly jste mě,
abych dělal totéž.‘ Jeho hlas se prohluboval, když mluvil dále: ‚Děkuji za váš vliv, který
mi pomohl připravit se na misii.‘“ (Ardeth Kapp: By the Way She Is, New Era, září 1976,
str. 10–12.)

Diskuse • Jakým způsobem může dívka ovlivnit mladého misionáře?

• Jakou roli mohly hrát dívky v rozhodnutí onoho mladého muže jít na misii?

• Jak mohou ovlivnit mladého muže v jeho rozhodování vaše postoje a chování?

Citace Vysvětlete, že dívky mají schopnost kladně ovlivnit nositele kněžství v jejich 
zodpovědnostech. Čtěte následující slova sestry Ardeth Kappové, která popisuje způsoby,
jak je možné mít takový vliv:

„Dívky Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů: [1] Vědí mladí muži, se kterými se
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stýkáte, že máte určité zákony, ze kterých neustoupíte? [2] Vědí, že to, co říkáš a co děláš,
podporuje tvoji úctu k rodičům? [3] Vědí, že následuješ rady vůdců v Církvi? [4] Vědí, 
že odkládáš schůzky s chlapci, až ti bude 16 let, protože prorok Páně takto přikázal? 
[5] Mohou poznat z tvého chování, že ses rozhodla být dobrou ženou a že z toho neslevíš?
[6] Mohou se tví přátelé dívat na přátelství s tebou jako na vztah, kde mohou obdržet více
úcty a sebevědomí sami pro sebe? [7] Bude tvoje řeč, oblékání, způsob zábavy, 
výběr hudby, knih a filmů rozvíjet jejich obdiv a úctu k ženství? [8] V současnosti, kdy
dívky jsou vystaveny vlivu světského snižování role mateřství a ženství, mohou tví přátelé
vidět ve tvé vytříbenosti a jemnosti podporu těchto posvátných rolí ženy a úctu k nim?

Je to zvláštní, že jsem si něčeho takového nevšimla dříve, ale není to jen to, že mladá žena
či dívka podporuje mladého muže, aby šel na misii, jde spíše o její celkový vliv na něho.
Jsou to její činy, kterými dává najevo dodržování přikázání, a to, jaké má 
svědectví v evangeliu Ježíše Krista a jak vydává svědectví jistoty skrze svou sílu a mocný
vliv konat dobro.“ (Ardeth Kapp: By the Way She Is, str. 13; čísla přidána.)

Použití lekce

Leták Rozdejte členkám třídy kopii osmi otázek doporučených sestrou Kappovou. Požádejte je, 
aby si kopie vzaly domů a s modlitbou analyzovaly samy sebe a své skutky. Doporučte,
aby si umístily dotazník na viditelné místo, aby se mohly příležitostně k otázkám vrátit a
opět samy sebe zhodnotit.

Dotazník

Znáte jména následujících úředníků v kněžství, kteří vám slouží?

Prezident Církve ________________________________________________________

Členové Rady dvanácti __________________________ , ________________________

______________________ , ______________________ , ______________________ ,

______________________ , ______________________ , ______________________ ,

______________________ , ______________________ , ______________________ ,

______________________

Prezident kůlu nebo misie ________________________________________________

Biskup nebo prezident odbočky ____________________________________________

Vaši domácí učitelé __________________________ , __________________________

Kdo je vaším přímým vedoucím v kněžství? ___________________________________
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Lekce Patriarchální vedení
14 v rodině

CÍL Každá dívka pochopí patriarchální řád ve své rodině.

PŘÍPRAVA 1. Přineste tužku pro každou dívku.

2. Využijte otázek uvedených dole a připravte kopii kvízu v této lekci pro každou členku
třídy. Pokud se rozhodnete kvízu nevyužít, přidělte jednotlivé otázky členkám třídy.
Rozdejte dívkám citace, které náležejí k jejich otázkám, a nechte je diskutovat.

3. Určete dívky, aby přečetly příběhy, Písmo či citaci podle vašeho výběru.

Dívky, které máte ve třídě, přicházejí z různých rodin a s různou minulostí. Některé mají 
otce, který je spravedlivý patriarcha v rodině, jiné možná mají otce, který není aktivní 
nebo který není členem Církve. Některé otce nemají. Přistupujte citlivě ke každé dívce a 
k její situaci doma. Přestože situace v rodinách může být velmi rozdílná, cílem této lekce 
je pochopit, co je patriarchální řád a jak patriarcha žehná své rodině.

DOPORUČENÝ 
POSTUP VÝUKY Patriarchální řád je Pánovým plánem pro rodiny

Kvíz Rozdejte každé dívce tužku a kopii následujícího kvízu. Dejte jim přibližně 5 minut, aby
mohly odpovědět na otázky. Vysvětlete, že nikdo jejich odpovědi neuvidí. Zdůrazněte,
že může být více správných odpovědí na některé otázky.

Co víte o patriarchálním řádu?

Vyberte správnou odpověď nebo odpovědi:

1. Patriarchální řád je:
a. Doporučení k obdržení patriarchálního požehnání.
b. Řád, jak obdržet zboží z biskupovy zásobárny.
c. Pánův božský systém vlády.

2. Nejdůležitější organizace v Církvi je:
a. Rada dvanácti apoštolů.
b. První předsednictvo.
c. Rodina.

3. Předsedající autoritou ve vaší rodině je:
a. Prezident Církve.
b. Biskup.
c. Tvůj otec (nebo matka, jestliže otec není doma).

4. Otec, jako předsedající autorita v rodině, má následující zodpovědnosti:
a. Vést a řídit záležitosti svého domova a rodiny,
b. Zajišťovat fyzické a duchovní potřeby své rodiny.
c. Vyhledávat vedení Pána k obdržení osobního zjevení týkajícího se jeho rodiny.

5. Některé z matčiných zodpovědností jsou:
a. Přivést na svět děti a vychovat je.
b. Pomáhat při zajišťování fyzických a duchovních potřeb své rodiny.
c. Být společnicí, rádkyní a přítelkyní svému muži.

6. Kdo je zodpovědný podle Božího plánu za lásku a výchovu dětí?
a. Pouze otec.
b. Pouze matka.
c. Oba rodiče.

Poznámka pro 
učitelku
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7. V Božím plánu:
a. Je úplná rovnost mezi mužem a ženou.
b. Muž je důležitější, protože je držitelem kněžství.
c. Pán miluje své dcery zrovna tak jako miluje své syny.

8. Přestože každý otec vede svou rodinu, k tomu, aby mohl předsedat jako patriarcha,
musí:
a. Mít vysokoškolské vzdělání.
b. Mít dobré zaměstnání.
c. Mít Melchisedechovo kněžství.

9. Otec má roli patriarchy, protože:
a. Je toho více hoden a má lepší kvalifikaci.
b. Je to jeho božská úloha.
c. Je to věc zákona a řádu.

Jakmile dívky dokončí test, čtěte otázky nahlas. Po přečtení každé otázky je nechte 
odpovědět. Potom přečtěte nebo nechte někoho přečíst citace k jednotlivým otázkám.

Každá citace obsahuje v sobě klíč ke správné odpovědi na otázku, ke které se vztahuje. 
Kurzíva poukazuje na klíčová slova. Když je citace přečtena, určete správnou odpověď 
nebo odpovědi.

Citace a diskuse Otázka 1

„Boží vláda je patriarchální ve své přirozenosti. Rodina je. . . ústředním bodem.“ 
(Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, 2. vyd. , [Salt Lake City: Bookcraft, 1966], 
str. 559; kurzíva doplněna.)

Otázka 2

„Rodina je nejdůležitější organizací na čas a na věčnost. Smyslem našeho života je vytvořit
věčné rodinné jednotky.“ (Joseph F. Smith, Conference Report, duben 1972, str. 13, nebo
Ensign, červenec 1972, str. 27.)

Otázka 3

„V domově je vždy předsedající autorita svěřena otci a není žádné vyšší autority v jakýchkoli
činnostech domova a v rodinných záležitostech.“ (Joseph F. Smith, Gospel Doctrine [Salt
Lake City, Deseret Book Co. , 1975], str. 27; kurzíva doplněna.)

Otázka 4

Prezident Ezra Taft Benson řekl: „Bůh ustanovil, že otcové mají předsedat ve svých domovech.
Otcové se mají starat o svou rodinu, milovat ji, učit a řídit.“ (Conference Report, duben
1984, str. 6; nebo Ensign, květen 1984, str. 6; kurzíva doplněna.)

„Otcovství je vůdcovství, ten nejdůležitější druh vůdcovství. Vždy tomu tak bylo; vždy
tomu tak bude. Otče, ty předsedáš ve svém domově; a tvoje věčná partnerka ti v tom 
pomáhá, podporuje tě a poskytuje ti rady.“ [Father, Consider Your Ways, brožura 1973, 
str. 4–5]. (Citováno prezidentem Bensonem, Ensign, listopad 1987, str. 49.)

Protože toto je důležitý bod, můžeme diskutovat o otázce podrobněji. Zdůrazněte, že 
všechny tři odpovědi testu jsou správné. Požádejte dívky, aby se podělily o náměty 
činností, které otec vykonává jako patriarchální vůdce domova. Prohlášení prezidenta 
Bensona doporučuje některé z nich. Můžete přivést dívky i k jiným příkladům, jako jsou 
ty, že otec je příkladem spravedlnosti, podílí se o své svědectví a přesvědčení a dohlíží 
na to, aby se členové rodiny učili správným zásadám.

Otázka 5

„V době stvoření byla zodpovědnost přivádět děti na svět a vychovávat je předána matkám.
Prvotní role zajištění rodiny byla určena otci. Neexistuje nic v Písmu, co by odporovalo 
tomuto základnímu pochopení. Ve skutečnosti novodobá Písma a soudobí proroci pod-
porují tento základní vztah mezi otci a matkami.“ (The Church and the Proposed Equal
Rights Amendment, příručka; str. 11–12, Ensign, březen 1980; kurzíva doplněna.)

Poznámka pro 
učitelku
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„Naštěstí se [od otce] nevyžaduje, aby předsedal, soudil a jednal bez rady, bez pomoci. 
[On má] svou ženu – společnici, rádkyni, partnerku, pomocnici, přítelkyni.“ (Father, Consider
Your Ways [brožura], str. 3; kurzíva doplněna.)

Otázka 6

„Nepředstavitelně velká zodpovědnost je vložena na manželský pár, když přivádí děti na
svět. Nevyžaduje se od nich pouze zajištění jídla, oblečení a střechy nad hlavou, ale
láska, laskavost, disciplina, vyučování a výchova.“ (Spencer W. Kimball, Train Up a Child,
Ensign, duben 1978, str. 5; kurzíva doplněna.)

Otázka 7

„V Církvi je úplná rovnost mezi mužem a ženou. Pán dal evangelium . . . jak mužům, tak i
ženám. Výsady a požadavky evangelia jsou ve své podstatě stejné jak pro muže, tak i pro ženy.
Pán miluje své dcery zrovna tak, jako miluje své syny.“ (John A. Widtsoe, Evidences and 
Reconciliations, [Salt Lake City Bookcraft, 1960], str. 30; kurzíva doplněna.)

Otázka 8

„Ačkoliv je každý otec hlavou rodiny, v přesném slova smyslu rodina Svatých posledních
dnů nemůže být nazývána patriarchální, pokud není manžel držitelem Melchisedechova
kněžství a nebyl-li oddán se svou manželkou v chrámu a pokud se děti nenarodily ve
smlouvě nebo nebyly připečetěny ke svým rodičům.“ (A Light unto the World,
[Melchizedek Priesthood course of study, 1967–68], str. 55.)

Protože možná máte ve třídě dívky, jejichž otcové nejsou držitelé Melchisedechova 
kněžství, přečtěte a diskutujte citovaný výrok, který následuje.

„Na poznámku ‚Můj manžel [nebo otec] není členem Církve a ani si jí neváží,‘ odpovídám
s láskou a pochopením: ‚Drahá sestro, ať už je členem či nikoliv, je stále otcem a hlavou
rodiny . . . Podporujte ho v jeho kladných činech. Ukažte mu, že důvěřujete v jeho 
schopnost vést rodinu. Podpořte ho ušlechtilými příklady.‘“ (Richard G. Scott, „Father Is
Head of the Family,“ Ensign, únor 1977, str. 84–85.)

Otázka 9

„Patriarchální řád je božského původu, existuje nyní a bude pokračovat po celou věčnost. 
Z tohoto důvodu je nutné, aby muži, ženy a děti rozuměli tomuto řádu a autoritě 
v domovech Svatých posledních dnů . . . Není to jenom otázka, kdo je možná nejlépe 
způsobilým, ani to není otázka toho, kdo žije nejlepší život. Je to převážně otázka zákona a
řádu.“ (Joseph F. Smith, Gospel Doctrine, str. 287, kurzíva doplněna.)

Výklad učitelky Zdůrazněte, že slovo patriarcha přináleží ke slovu otec. My ale užíváme tohoto výrazu 
ve zvláštním slova smyslu. Výraz „patriarchální řád“ se týká posloupnosti lidí od Adama
dál přes všechny generace, které jsou spolu spojeny věčnými chrámovými obřady. Tito
lidé budou mít své příbuzenské vztahy zpečetěny navždy. Když jsou muž a žena oddáni
v chrámu, získávají oprávnění být částí této velké věčné rodiny. Muž se takto nestává jen
otcem, ale zároveň patriarchou své rodiny. To znamená, že má zodpovědnost pomáhat
své rodině žít takovým způsobem, aby se mohli společně opět navrátit k Nebeskému
Otci. Protože je nositelem Melchisedechova kněžství, může žehnat své rodině a učit ji
způsobům, jakým by za jiných podmínek nemohl.

Dívka může podporovat svého otce v jeho roli

Diskuse u tabule Požádejte dívky, aby chvíli přemýšlely o tom, jak by mohly podpořit svého otce. Napište
některé z možností na tabuli. Náměty mohou obsahovat následující myšlenky:

Poznámka pro 
učitelku
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Příběh Některé z dívek mohou pocítit, že je pro ně těžké vyjádřit lásku a podporu svému otci.
Jedna z nich může přečíst následující příběh:

„Když sestra Lois Christensenová byla ještě dívkou, její učitelka v Nedělní škole vyzvala 
jednotlivé členky třídy, aby vyjádřily lásku svému otci a řekly mu, že ho mají rády. 
Lois cítila, že tento úkol je nesplnitelný. Její otec nebyl v Církvi aktivní a porozumění
mezi nimi bylo minimální. Nikdy nevyjádřili jeden druhému lásku slovně, zrovna tak jak
tomu bylo v celé její rodině. Přidala se k těm členkám Nedělní školy, které řekly učitelce,
že je to pro ně neuskutečnitelné. Lois vypráví:

„Sestru Innes, naši učitelku, jsme však nepřesvědčily. Podívala se na mě a řekla: 
‚Nezáleží na tom, jaký je váš otec nebo co dělá. On potřebuje tato slova od vás slyšet,
zrovna tak jako kterýkoliv jiný otec. Přála bych si, abyste si daly tento závazek a 
splnily ho.‘

Souhlasila jsem a během dalších dnů, které následovaly, jsem cítila tuto povinnost jako 
břemeno. Věděla jsem, že jediná cesta, jak se ho zbavit, je splnit daný závazek. Jednoho
večera, když všichni ostatní odešli do postele, čekala jsem nervózně na pravou chvíli,
abych vyslovila patřičnou větu. Otec dokouřil a vstal, aby vyhodil zbytek cigarety do
koše. Roztřeseným hlasem, nervózně a téměř neslyšitelně jsem řekla: ‚Tati, mám tě ráda.‘

Byl ke mně obrácený zády, neřekl a neudělal nic. Věděla jsem, že mě neslyšel. A tak
jsem opět slabě opakovala: ‚Tati, já tě mám ráda.‘ Poté se velmi pomalu otočil směrem ke
mně. Můj necitlivý a nedotknutelný otec měl v očích slzy, které mu stékaly po tváři.
Objal mě, stoupl si blíž a políbil mě na temeno hlavy. To bylo poprvé za mých šestnáct
let, kdy jsem si pamatovala, že jsme se objali.

Dnes jsem matkou a mám svou vlastní velkou rodinu. ‚Mám tě rád‘ je známá věta, kterou
je v našem domově možné velmi často slyšet. A co můj milovaný otec? Dnes je nosite-
lem vyššího kněžství a pracuje usilovně na budování Božího království.“ (Lois Christensen,
„Telling My Father I Loved Him“, Ensign, únor 1978, str. 51.)

Závěr

Výklad učitelky Připomeňte dívkám, že božským ustanovením je otec patriarchální hlavou rodiny. Pán
mu dal zodpovědnost za duchovní a světské blaho jeho rodiny a z toho, jak tuto 
zodpovědnost plní, bude skládat účty. Je to jeho povolání předsedat a řídit činnosti
svého domova a rodiny v duchu spravedlnosti a lásky. Každý člen rodiny má povinnost
pomáhat svému otci a podporovat ho v jeho patriarchální úloze. Mladá dívka v tom
může udělat velmi mnoho sama a také může ovlivnit ostatní členy rodiny tak, aby 
podporovali otce v jeho důležité roli.

Použití lekce

Požádejte dívky, aby si každá z nich vybrala tři z činností, které jsou napsány na tabuli, 
a snažila se tak v tomto týdnu podporovat svého otce v jeho patriarchální roli.

Způsoby, jakými můžeme podporovat otce
Být poslušná
Strávit čas společně
Podělit se o starosti i zájmy
Požádat o otcovské požehnání
Vyhledávat jeho radu a vedení
Poznat ho blíže
Dát dobrý příklad bratrům a sestrám
Projevit mu lásku a ocenění
Tvořit, nikoliv bořit
Podpořit ho při rodinných domácích večerech
Být veselá, ochotná a pomáhat doma
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Co víte o patriarchálním řádu?

Vyberte správnou odpověď nebo odpovědi ke každé výpovědi:

1. Patriarchální řád je:
a. Doporučení k obdržení patriarchálního požehnání.
b. Řád obdržení dobra od biskupa.
c. Pánův božský systém vlády.

2. Nejdůležitější organisace v Církvi je:
a. Rada dvanácti apoštolů.
b. První předsednictvo.
c. Rodina.

3. Předsedající autoritou ve vaší rodině je:
a. Prezident Církve.
b. Biskup.
c. Tvůj otec nebo matka, jestliže otec není doma.

4. Otec, jako předsedající autorita v rodině, má následující zodpovědnosti:
a. Vést a řídit záležitosti svého domova a rodiny,
b. Zajišťovat fyzické a duchovní potřeby své rodiny.
c. Vyhledávat vedení Pána k obdržení osobního zjevení, týkajícího se jeho rodiny.

5. Některé z matčiných zodpovědností jsou:
a. Přivést děti na svět a vychovat je.
b. Pomáhat při zajišťování fyzických a duchovních potřeb své rodiny.
c. Být společnicí, rádkyní a přítelkyní svému muži.

6. Kdo je zodpovědný podle Božího plánu za lásku a výchovu dětí?
a. Pouze otec.
b. Pouze matka.
c. Oba rodiče.

7. V Božím plánu:
a. Je úplná rovnost mezi mužem a ženou.
b. Muž je důležitější, protože je držitelem kněžství.
c. Pán miluje své dcery zrovna tak jako miluje své syny.

8. Přestože každý otec vede svou rodinu, k tomu, aby mohl předsedat jako 
patriarcha, musí:
a. Mít vysokoškolské vzdělání.
b. Mít dobré zaměstnání.
c. Mít Melchisedechovo kněžství.

9. Otec má roli patriarchy, protože:
a. Je toho více hoden a má lepší kvalifikaci.
b. Je to jeho božská role.
c. Je to věc zákona a řádu.
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Melchisedechovo kněžství Lekce

15

CÍL Každá mladá žena porozumí povinnostem a závazkům držitelů Melchisedechova 
kněžství.

PŘÍPRAVA 1. Obrázek 10, Znovuzřízení Melchisedechova kněžství (62371), umístěný na konci 
příručky.

2. Je-li to možné, udělejte pro každou žákyni kopii letáčku „Úřady a povinnosti 
v Melchisedechově kněžství“, který je na konci lekce.

3. Určete mladé ženy, aby přednesly příběhy, citáty z Písma nebo citáty podle vašeho 
výběru.

DOPORUČENÝ 
POSTUP VÝUKY Úvod

Citace „Kněžství je moc Boží daná mužům, aby pracovali pro požehnání a spásu všeho lidstva. 
I když někdy hovoříme o držitelích kněžství jako o ‚kněžství‘, nesmíme nikdy 
zapomenout, že kněžství není ani vlastněno těmi, kdož jsou jeho držiteli, ani není do nich
vtěleno. Je drženo v posvátné víře, že ho bude využito stejně ve prospěch mužů, žen i
dětí. Starší John A. Widtsoe řekl: ‚Muži nemají větší nárok na požehnání, která pocházejí
z kněžství a provázejí jeho držení.‘ (Priesthood and Church Government, Salt Lake City:
Deseret Book Co. , 1939, str. 83). Například naše mladé ženy mají mít zrovna tolik 
příležitostí požehnání od vedoucích v kněžství, jako naši mladí muži.“ (Dallin H. Oaks
Conference Report, duben 1992, str. 51, nebo Ensign, květen 1992, str. 36.)

Melchisedechovo kněžství bylo znovuzřízeno

Výklad učitelky Ukažte obrázek s vyobrazením obnovení Melchisedechova kněžství. Vysvětlete, že Petr,
Jakub a Jan byli držiteli klíčů Melchisedechova kněžství. Zjevili se Josephu Smithovi a
Oliveru Cowderymu krátce před tím, než byla zorganizována Církev, aby obnovili moci
tohoto kněžství na zemi.

Držitelé Melchisedechova kněžství mají zvláštní povinnosti

Výuka u tabule Vysvětlete, že Pán zorganizoval kněžství tak, aby se jeho království mohlo rozšířit 
po celém světě a bylo požehnáním pro každého člena Církve. Každému úřadu 
v Melchisedechově kněžství byla dána určitá zodpovědnost, aby záměr a práce Pána
mohla být prováděna dle jeho určení.

Vysvětlete, že budete číst různá vodítka, podle kterých popíšete úřad nebo kvorum 
v Melchisedechově kněžství. Jakmile si některá z dívek myslí, že něco zná nebo ví o 
úřadech nebo kvorech, které popisujete, ať se přihlásí. Přečtěte všechna vodítka, i když
mladé ženy budou znát už odpověď po přečtení prvního bodu. Po přečtení těchto 
vysvětlivek požádejte dívky o správnou odpověď.

Poté co všechny otázky jsou správně zodpovězeny, napište každou z nich křídou 
na tabuli.

1. (a) Členové mého kvora jsou zvláštními svědky Ježíše Krista pro celý svět. (b) Členové
mého kvora jsou všude podporováni členy Církve jako proroci, vidoucí a zjevovatelé.
(c) Obyčejně mám projev při generální konferenci. K jakému kvoru patřím? (Ke kvoru
dvanácti apoštolů.)
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2. (a) Moje kvorum zodpovídá obzvlášť za misionářskou práci po celém světě a káže
evangelium v cizích zemích. (b) Těchto kvor generálních autorit může být až 7. 
(c) Je-li plně zorganizováno, může se moje kvorum sestávat ze 70 generálních autorit.
Kdo jsme? (Jedno z kvor sedmdesátníků.)

3. (a) V našem kvoru nás může být devadesát šest. (b) Mohu křtít i udělovat dar Ducha
Svatého členům vstupujícím do Církve. (c) Často mě vidíte na misii s mým
společníkem. (d) Často jsem povoláván k lidem, kteří jsou nemocní. Jaký je můj úřad
v Církvi? (Starší.)

4. (a) Jsem držitelem Melchisedechova kněžství. (b) Obyčejně mě vídáte při generálních
konferencích. (c) Jsem předsedající vysoký kněz Církve. (d) Jenom jeden muž je 
držitelem tohoto úřadu v Církvi, a to v každé době. Jaké je mé povolání? (Prezident
Církve.)

5. (a) Jsem vysoký kněz. (b) Spolu se mnou slouží dva rádci a dvanáct jiných 
představitelů. (c) Zodpovídám za veškerou činnost kněžství v několika sborech Církve.
(d) Obyčejně hovořím na konferenci kůlu. Jaké je mé povolání? (Prezident kůlu.)

6. (a) Jsem předsedající vysoký kněz ve sboru. (b) Jsem vedoucím kvora kněží ve svém
sboru (viz NaS 107:87–88). (c) Většina mé práce se týká mladých lidé ve sboru. 
(d) Jedním z mých důležitých pověření jsou pohovory s mladými ženami. Jaké je mé
povolání? (Biskup.)

7. (a) V mém kvoru není určen počet členů. (b) Mohu být biskupem nebo jeho rádcem.
(c) Prezident kůlu je vedoucím mého kvora. Jaký je můj kněžský úřad? (Vysoký kněz.)

Diskuse V zájmu pomoci mladým ženám snáze pochopit povinnosti a závazky držitelů Melchise-
dechova kněžství, projděte společně informace v „Úřadech a zodpovědnostech Melchise-
dechova kněžství“. Použijte podle potřeby odkazů na Písma, abyste mohla zodpovědět
případné otázky dívek.

Úřady a zodpovědnosti Melchisedechova kněžství
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Úřad

Starší

Vysoký kněz

Patriarcha

Počet v kvoru

96

Všichni vysocí 
kněží v kůlu.

Není kvorum; 
patriarchové 
jsou také 
vysocí kněží.

Zodpovědnosti

1. Učit.
2. Kázat.
3. Křtít.
4. Konfirmovat.
5. Vést shromáždění.
6. Žehnat nemocným.
7. Působit v církevních 

disciplinárních radách.
8. Vykonávat povinnosti Áronova 

kněžství.
9. Vysvěcovat jiné starší nebo 

kněží, učitele nebo jáhny.

1. Plnit všechny zodpovědnosti 
staršího.

2. Může být vysvěcen do úřadu 
biskupa, prezidenta kůlu, atd.

1. Plnit zodpovědnosti starších a 
vysokých kněží.

2. Dávat patriarchální požehnání.

Odkazy na Písma

NaS 20:39, 41–45;
NaS 42:43–44, 80

NaS 20:67 a 
107:10; NaS 84:111
a NaS 68:19

NaS 107:39–53



Úřady a zodpovědnosti Melchisedechova kněžství (pokračování)

Vysvěcení do Melchisedechova kněžství je velkým požehnáním

Výklad učitelky Vysvětlete, že Melchisedechovo kněžství je jedním z největších požehnání, které Bůh dal
svým dětem. Melchisedechovo kněžství dává mužům moc provádět spásná ustanovení
potřebná každé osobě k dosažení věčného života a všech největších Božích požehnání.
Jelikož je toto vyšší kněžství tak nezbytné pro věčný pokrok, je ustanovení 
k Melchisedechovu kněžství velmi důležitým krokem v životě muže.

Vysvětlete, že každý mladý muž v Církvi by se měl sám připravovat na to, aby byl 
ustanoven k Melchisedechovu kněžství. Bude mít pohovor se svým biskupem a 
prezidentem kůlu a oni zhodnotí jeho zasvěcení se Pánu a Církvi. Uznají-li, že je toho
hoden, bude vysvěcen k Melchisedechovu kněžství. Obdrží toto kněžství s přísahou a
smlouvou (viz NaS 84:33–44), které mu byly vysvětleny.

Citace Starší Marion G. Romney nás učil o zodpovědnosti, která spočívá na těch, kdo jsou 
držiteli Melchisedechova kněžství. Říkal:

„Postavení toho, kdo obdržel kněžství a potom porušil smlouvu, je Pánem vysvětleno 
takto . . . ‚Ten však, který úmluvu poruší, ač se k ní dříve zavázal, a zcela se od ní odvrátí,
nemá ani na vezdejším světě ani v příštím získati odpuštění hříchů.‘ (NaS 84:41.)

S takovým trestem, předepsaným za porušení, může někomu vyvstat otázka, zda je
vůbec radno přijímat ustanovení smlouvy; tuto otázku by si však měl zodpovědět po
přečtení veršů, které následují po ustanovení o trestu. Tam se dozví, že ti, co nedostanou
přísahu a smlouvu vůbec, na tom nejsou o mnoho, jestli vůbec, lépe než ti, co je obdrželi,
ale porušili je. Jelikož v tomto verši Pán říká: ‚A běda těm, kteří nepřistupují k tomuto
kněžství, které jste přijali vy . . .‘ (NaS 84:42).

Takový je prostý význam ‚přísahy a smlouvy, která patří ke kněžství‘“ (Conference Report,
duben 1962, str. 18; nebo The Improvement Era, červen 1962, str. 416).

Písma Projděte NaS 84:41–42 a diskutujte o nich podle potřeby, aby mladé dívky pochopily 
velkou zodpovědnost mužů, kterou na sebe berou, když jsou ustanoveni do 
Melchisedechova kněžství.

Diskuse Diskutujte o následujících otázkách jako třída, abyste dívkám pomohla pochopit, 
jak je potřebné projevovat úctu k Melchisedechovu kněžství nebo k těm, kdo jsou 
jeho nositeli.

• Byl by věčný pokrok žen možný bez Melchisedechova kněžství?

• Jak se odráží úcta k Melchisedechovu kněžství v našich myšlenkách, slovech a 
skutcích?

• Kdy projevujeme držitelům kněžství úctu? Jak prokazujeme čest Melchisedechovu
kněžství?

• Chceme-li povzbudit nositele Melchisedechova kněžství, co můžeme udělat?
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Lekce 15

Úřad

Sedmdesátník

Apoštol

Počet v kvoru

70

12

Zodpovědnosti

1. Je generální autoritou.
2. Kázat celému světu.

1. Plnit všechny kněžské 
povinnosti.

2. Sloužit jako zvláštní svědci o 
Ježíši Kristu pro celý svět.

3. Kvorum dvanácti je držitelem 
klíčů království na zemi. Tyto 
klíče jsou použity při úmrtí 
prezidenta Církve.

Odkazy na Písma

NaS 107:25, 34, 
38, 93–97

NaS 18:26–27;
NaS 107:23, 33



Závěr

Výklad učitelky Na závěr vyzdvihněte, jak je důležité prokazovat úctu Melchisedechovu kněžství a těm,
jež jsou jeho nositeli. Ti, kdož jsou nositeli Melchisedechova kněžství, se zavázali být po-
slušni Nebeského Otce a užívat své kněžství k požehnání jeho dětí. Oni, stejně jako my,
mají snahu stát se takovými, jako je Bůh. Naše víra a důvěra k nim je budou motivovat a
inspirovat k tomu, aby plně ctili své kněžství.
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Lekce 15

Úřad

Starší

Vysoký kněz

Patriarcha

Sedmdesátník

Apoštol

Počet v kvoru

96

Všichni vysocí 
kněží v kůlu.

Není kvorum; 
patriarchové 
jsou také 
vysocí kněží.

70

12

Zodpovědnosti

1. Učit.
2. Kázat.
3. Křtít.
4. Konfirmovat.
5. Vést shromáždění.
6. Žehnat nemocným.
7. Působit v církevních 

disciplinárních radách.
8. Vykonávat povinnosti 

Áronova kněžství.
9. Vysvěcovat jiné starší nebo 

kněží, učitele nebo jáhny.

1. Plnit všechny zodpovědnosti 
staršího.

2. Může být vysvěcen do úřadu 
biskupa, prezidenta kůlu, atd.

1. Plnit zodpovědnosti starších a 
vysokých kněží.

2. Dávat patriarchální požehnání.

1. Je generální autoritou.
2. Kázat celému světu.

1. Plnit všechny kněžské 
povinnosti.

2. Sloužit jako zvláštní svědci o 
Ježíši Kristu pro celý svět.

3. Kvorum dvanácti je držitelem 
klíčů království na zemi. Tyto 
klíče jsou použity při úmrtí 
prezidenta Církve.

Odkazy na Písma

NaS 20:39, 41–45;
NaS 42:43–44, 80

NaS 20:67 a 
107:10; NaS 84:111 
a NaS 68:19

NaS 107:39–53

NaS 107:25, 34, 
38, 93–97

NaS 18:26–27;
NaS 107:23, 33



Lekce Ženy a nositelé kněžství
16

CÍL Každá mladá žena porozumí, že žena a její manžel mohou dosáhnout nejvyššího stupně
celestiální slávy jenom společně.

PŘÍPRAVA 1. Připravte výběr slov, které v této lekci budete probírat.

2. Určete dívky, které přednesou vámi vybrané příběhy, verše z Písma nebo citáty.

DOPORUČENÝ 
POSTUP VÝUKY Vztah žen k mužům a kněžství je důležitý

Diskuse o Písmech Nechte mladé ženy číst 1. Korintským 11:11 a NaS 131:1–4.

• Co nám tato Písma říkají o tom, co je pro nás důležité k dosažení nejvyššího stupně
slávy v celestiálním království?

Výklad učitelky Pomozte dívkám porozumět, že chtějí-li dosáhnout svých božských možností, musí
vstoupit do celestiálního manželství se spravedlivým nositelem kněžství. Měly by si plně
uvědomit svůj podíl nebo úlohu, kterou hrají v Božím věčném plánu společně se spra-
vedlivým mužem, který je nositelem kněžství. Muž je důležitý pro ženu a žena je důležitá
pro muže.

Diskuse o Písmech • Co je řečeno v knize Genesis 2:18 o muži, který je bez ženy?

Vysvětlete, že „ . . . učiním jemu pomoc . . .“ znamená, že Pán chtěl Adamovi opatřit 
někoho, kdo by se k němu hodil, někoho, kdo by si zasloužil s ním být.

Čtěte Mojžíše 5:1. Poukažte na to, že první muž a žena na zemi k sobě měli velice blízký
vztah. „A také Eva, žena jeho, pracovala s ním.“

• Proč je tak důležité, aby muž a žena dělali všechno společně? Který vztah je 
nejdůležitější pro vdanou ženu? Jak by se měl manžel chovat ke své ženě?

Citace Přečtěte následující prohlášení prezidenta Spencera W. Kimballa: „Aby naznačil 
důležitost toho, co Bůh dal ženám, Pán prohlásil: ‚Z té příčiny opustí muž otce svého i
matku svou a přidržeti se bude manželky své i budou jedno tělo.‘ (Genesis 2:24.)

Rozumíte tomu? Ona, žena, obsadila první místo. Je nadřazena dokonce nad rodiče,
kteří jsou nám všem tak drazí. I děti musí převzít svá patřičná, ale významná místa“
(„The Blessings and Responsibilities of Womanhood,“ Ensign, březen 1976, str.72).

Mladá žena má podporovat nositele kněžství

Otázka k zamyšlení • Jaký je váš osobní vztah k těm nositelům kněžství, se kterými společně pracujete nebo
se s nimi stýkáte? Podporujete je? Proč ano, nebo proč ne?

Lístky papíru Vytáhněte některé z nápisů na proužku papíru a požádejte mladé ženy, aby rozhodly o
tom, zda se jedná o podpůrnou činnost či nikoli. Umístěte lístek s označením na tabuli
pod správnou kategorii.
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Ukázka na tabuli

Diskuse • Jaký hlavní rozdíl je mezi těmito dvěma sloupci? (Jeden představuje pozitivní činnost,
druhý negativní, a možná že i destruktivní.)

Otázka k zamyšlení • Která z těchto slov popisují tvůj osobní vztah k nositelům kněžství, se kterými pracuješ
nebo se přátelíš?

Přečtěte následující příběh k zamyšlení a diskutujte o něm, abyste dívkám pomohla 
pochopit, že mají hodně příležitostí ukázat nyní nositelům kněžství svoji podporu.

1. příběh k zamyšlení

V lednu byla Lynne povolána jako vedoucí třídy Mladých žen. Zdálo se jí, že mladí muži
přenechávají většinu práce při společné činnosti mladým ženám. Lynne začínala mít
pocit beznaděje a začínala být netrpělivá. Musela vedoucím mladých mužů připomínat
skoro všechno. Nechtěla je popohánět, ale měla obavy, že bez toho nebude nikdy nic 
hotovo. Po dlouhé diskusi si její poradkyně všimla, že Lynne změnila svůj postoj. Poznala,
že Lynne zaujala pozitivní přístup ke svým povinnostem a ke vztahu k mladým mužům,
kteří byli nositeli kněžství.

Lynne přijala radu a s modlitbou v srdci začala pracovat na tom, aby poznala, jaké jsou
její povinnosti v každém z jejích ustanovení a jak je může rychle a úspěšně plnit. 
Potom očekávala, že také mladí muži budou plnit své úkoly stejně rychle a úspěšně, 
a modlila se o to.

Její pozitivní postoj a přístup s pomocí modlitby fungoval. Mladí muži jí opláceli stejně,
jelikož s nimi jednala jako se zodpovědnými vedoucími v kněžství. Věděli, že mladé
ženy jsou na nich závislé a že je budou podporovat a pomáhat jim. Začali plnit 
bezezbytku svou část práce. Místo, aby je plísnila a postrkovala, začala se Lynne na své
kněžské bratry spoléhat. Byl to nádherný pocit!

• V čem Lynnin negativní přístup bránil její snaze podporovat nositele kněžství?

• Jak se Lynnin přístup se snahou pomoci odrazil v jejím vlastním chování a současně 
v chování těch, se kterými pracovala?

2. příběh k zamyšlení

Jennie byla velice nadšená, když se svými přítelkyněmi hovořila o plánech na páteční
večer. Po mnoho dní plánovaly slavnostní oběd u Julie, aby tak oslavily konec školního
roku. Jennin tatínek, který byl prezidentem odbočky, a její bratr David, který byl právě
ustanoven knězem, byli také nadšeni svými plány na páteční večer. V jejich poněkud
izolované odbočce v Kenai na Aljašce neměli často příležitost mít na návštěvě některou
z generálních autorit. Onoho pátku měli v plánu cestu do Anchorage, vzdáleného asi 
150 mil, na návštěvu kůlu, kde měl mít otec a bratr konferenci kněží s jednou 
z generálních autorit. Zvláště Jenniin otec se nemohl dočkat, protože jako nový vedoucí
kněžství měl mnoho otázek, na které chtěl znát odpověď.

Příběh k zamyšlení 
a diskuse

Nepodporující

Nesouhlas

Odrazování

Ignorování

Netečnost

Podporující

Motivace

Povzbuzování

Podpora

Vedení

67



Jennie v pátek odpoledne po škole spěchala domů. Když vešla, našla svého bratra a otce
velmi rozladěné. Jenniina matka dostala chřipku a byla příliš nemocná, než aby se mohla
starat o Jenniina malého bratra a sestru. Navíc, když si David balil své věci, zachytil 
spacím pytlem o hřebík a roztrhl ho. Začala z něj vycházet vycpávka. Vypadalo to tak,
že na konferenci nebudou moci jet.

Požádejte mladé ženy, aby se vžily do Jenniiny situace a dokončily příběh. Zeptejte se
mladých žen, jaké požehnání by Jennie mohla přinést své rodině a odbočce, kdyby se
rozhodla zůstat doma a pomoci matce, místo aby šla na večírek. Měl by v tom být 
zahrnut duch obětování se, které by pocítila, inspirace a vedení, které by získal její otec
tím, že by mu umožnila získat zkušenosti pro své nové kněžské povolání, zkušenost,
kterou by rád prožil David, a jeho úctu k ní.

Použijte některou z následujících otázek k rozvinutí debaty:

• Kdyby Jennie zůstala doma, jak by tím pomohla svému otci?

• Co myslíte, že by k ní cítil její bratr David?

• Jaký rozdíl by byl mezi tím, kdyby tuto oběť postoupila dobrovolně a s radostí, 
nebo se závistí?

• Jaký vliv by měl její příklad na mladší děti v rodině?

Diskuse u tabule • Co můžete jako mladá žena udělat proto, abyste aktivně podpořila mladého muže,
který je nositelem kněžství? Napište nápady mladých žen na tabuli. Může tam být 
zahrnuto i následující:

1. Soustřeď se na jeho dobré vlastnosti.

2. Shromažďuj nápady.

3. Snaž se ho vést k tomu, aby byl takový, jakým ho chceš mít.

4. Uměj naslouchat.

5. Buď upřímná v hodnocení.

6. Podporuj ho v plánování a povolání.

7 Poraď mu, když tě o to požádá.

8. Dělej, co je ti přikázáno.

9. Podporuj ho svými modlitbami.

Závěr

Citace Čtěte následující prohlášení:

„V pravé Církvi Kristově není opravdu privilegovaná třída nebo pohlaví; a ve skutečnosti
nemůže být ani žádná diskriminace mezi pohlavími, jak to činí nebo dovolují pouze lidé.
Muži mají dělat svou práci a užívat své moci k prospěchu všech členů Církve, bez ohledu
na pohlaví nebo věk.

S ženou je to takto: Její zvláštní dary mají být používány k prospěchu a pozdvižení rodu.
Tato vzájemně propojená zodpovědnost činí z mužů a žen opravdové partnery v tom, co
dělají pro pokrok lidstva. Každý z nich je doplňkem toho druhého, žádné z pohlaví nemůže
samo dokonale fungovat v práci na tomto světě“ (Priesthood and Church Government, sest.
John A. Widtsoe [Salt Lake City: Deseret Book Co. , 1939] str. 92; zvýrazněno dodatečně).

„Nikdy v historii se nemohly ženy radovat ze svobody myšlení a jednání tak, jako ženy
této Církve. Ode dne jejího znovuzřízení byla ženám udělena plná náboženská svoboda
a v chrámech obnoveného evangelia nemůže muž bez své ženy dosáhnout nejvyšších 
obřadů. Ve všem jejím snažení je jí dána úplná nezávislost.

To dává ženě mocnou zodpovědnost, která, bude-li si jí vážit a užívat jí, vyroste v moc;
ale bude-li ji ignorovat nebo s ní lehkomyslně zacházet nebo upadne-li v sebechválu,
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ztratí všechno, co vlastní, a pozbude svého rodného práva. Za tuto velkou výsadu by
měly být ženy Církve věčně vděčné a měly by užívat tohoto vzácného a nedocenitelného
vztahu a radovat se z něj. Tam, kde je hodně dáno, je hodně očekáváno“ 
(Leah D. Widtsoe, Priesthood and Womanhood, jak je uvedeno v Priesthood and Church 
Government, sest. John A. Widtsoe, str. 90–91).

Svědectví Povězte mladým ženám o svých pocitech a vděčnosti za spojení s kněžstvím. Snažte se,
aby poznaly, že každá z nich může účinně požehnat životy těch okolo sebe, kteří jsou 
držiteli kněžství. Budou-li tak činit, dosáhnou požehnání kněžství a budou mít větší
možnost splnit své poslání, své vlastní povinnosti.

Navrhovaná činnost pro mládež nad 16 let

Pozvěte mladé muže, aby se zúčastnili některé speciální činnosti mladých žen. Použijte 
v praxi zásady vyučované v této lekci při organizování a provádění činnosti. Ujistěte se,
že každý má nějaký úkol, aby činnost měla úspěch. Činnost může být třeba následující:

Diskutujte o způsobech, jakými může mladá žena pomoci mladým mužům, aby ctili 
a zvelebovali své kněžství a přípravu na misii.

Udělejte si vycházku se snídaní při východu slunce.

Pomáhejte mladým mužům v přípravě na misii tak, že je naučíte péci chleba nebo jinou 
základní potravu.

Ve spolupráci s vedoucími v kněžství připravte plán pomoci členům nebo nečlenům 
ve svém okolí.
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Výuka o historii rodiny 
a chrámové práci 



Lekce Účel smluv a obřadů
17

CÍL Každá mladá žena porozumí tomu, jak uzavírání smluv a přijímání obřadů ovlivní 
její život.

PŘÍPRAVA 1. Obrázky 11, Křest (62018); 12, Svátost večeře Páně (62021); 13, Chrám.

2. Vystřihněte z papíru žebřík nebo ho namalujte na tabuli s vynecháním prostoru na
psaní.

3. Oznamte následující odkazy na Písma: Enos 11:15–17, NaS 82:10, pátý článek víry,
NaS 84:19–22, Mojžíš 6:58–59, Lukáš 22:19–20.

4. Připravte list papíru pro každou z diskusních otázek. Na něj napište otázku, verše 
z Písem a citáty, které se jí týkají.

5. Určete dívky, které přednesou vámi vybrané příběhy, verše z Písma nebo citáty.

DOPORUČENÝ 
POSTUP VÝUKY Úvod

Označené verše Než začne lekce, určete, kdo bude číst odkazy na Písma. Požádejte mladé ženy, aby byly
připravené přečíst tyto citáty z Písem na patřičných místech v lekci.

Výklad učitelky Naučte dívky chápat, jak důležité je plně rozumět smlouvám, které činíme s ostatními. 
Udělejte to tak, že každou z dívek požádáte, aby si představila, že by jí někdo nabídl 
zaměstnání po škole, na tři dny v týdnu. Plat je dobrý, ale zaměstnavatel chce platit
jenom tehdy, když bude moci.

Diskuse • Chtěly byste uzavřít tento druh smlouvy? Proč ano, nebo proč ne?

• Co musíte vědět před uzavřením smlouvy s někým jiným?

Vyzdvihněte, že při každé smlouvě bychom měli mít důvěru v druhou stranu. Musíme
vědět, že můžeme druhé osobě věřit.

Přijímáme-li obřady kněžství, uzavíráme posvátné smlouvy

Výklad učitelky Vysvětlete, že je tu někdo, komu můžeme vždy věřit, že dodrží smlouvu. Činíme-li
úmluvu s touto osobou, víme, že bude vždy čestná a nikdy nezradí. Úmluvy s touto 
osobou jsou nazývány smlouvy a přinášejí nám požehnání. Touto osobou je Pán.

Vyvolejte dívku, aby přečetla Enose 1:15–17.

Diskuse u tabule Napište slovo smlouvy na tabuli a potom přečtěte následující definici:

„Smlouva je závazné a posvátné uspořádání, úmluva, dohoda nebo vzájemný slib mezi
Bohem a jednotlivcem nebo skupinou vybraných lidí“ (Bruce R. McConkie, Mormon 
Doctrine, 2. vyd. [Salt Lake City: Bookcraft, 1966], str. 166; dodatečně zvýrazněno).

• Kde se můžeme dozvědět o podmínkách smluv s naším Nebeským Otcem?

Vyzdvihněte, že většina těchto podmínek je obsažena v Písmech. Vysvětlují, co od nás
náš Nebeský Otec očekává a co nám na oplátku slibuje.

Vyvolejte dívku, aby přečetla NaS 82:10. Vyzdvihněte, že naše požehnání závisí na 
plnění naší části smlouvy. Nemůžeme se spoléhat na to, že to bude jenom záležitost 
Nebeského Otce.
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Vysvětlete, že mnoho kněžských obřadů vyžaduje, abychom učinili smlouvu s Pánem
při jejich přijímání.

Napište slovo obřady na tabuli.

• Co je to obřad?

Užijte následující citace k tomu, aby mladé ženy pochopily, co je to obřad.

„Obřad je světským symbolem duchovní skutečnosti. Obyčejně je to také akt, který
symbolizuje smlouvu nebo úmluvu s Pánem“ (John A. Widtsoe, Priesthood and Church
Government, rev. vyd. [Salt Lake City: Deseret Book Co. , 1954], str. 348; dodatečně 
zvýrazněno).

Obrazy Předveďte obrázek křtu, svátosti večeře Páně a chrámu. Vyzdvihněte, že křest, svátost
večeře Páně a pečetění v chrámu jsou obřady. Když se některého z nich účastníme, 
dokazujeme tím, že jsme učinili určité úmluvy nebo smlouvy s Nebeským Otcem.

Písma a diskuse Vyvolejte mladé ženy, aby přečetly v Písmech: Mojžíše 6:58–59 a Lukáše 22:19–20. 
Vyzdvihněte, jak nám symbolika obřadu křtu a svátosti večeře Páně pomáhá pamatovat
na naše smlouvy.

• Proč jsou smlouvy a obřady evangelia nutné? Proč nestačí jenom snaha být dobrým
člověkem?

Nechť dívka, která má NaS, přečte oddíl 84:19–22.

Výklad učitelky Vyzdvihněte, že každá smlouva a každý obřad v evangeliu je pro naše dobro. 
Dodržování smluv a účast při obřadech nám pomáhá připravit se na návrat do 
přítomnosti našeho Nebeského Otce. Když činíme tyto úmluvy, účastníme se posvátných
obřadů a jsme věrní při dodržování našich smluv, je to jako když vystupujeme po 
žebříku, který nás konečně navrací k našemu Nebeskému Otci.

Nechte některou z dívek přečíst následující citaci; při jejím čtení předveďte papírový 
žebřík nebo ho nakreslete na tabuli.

„Když Jákob cestoval z Bersabé do Cháran, měl sen, ve kterém viděl sám sebe na zemi u
paty žebříku, který dosahoval až do nebe, kde stál Pán. Viděl tam anděly vystupovat a
sestupovat a uvědomil si, že smlouvy, které učinil s Pánem, jsou jako příčky žebříku a že
on sám bude muset po nich vystupovat, aby dosáhl slíbených požehnání – požehnání,
která ho oprávní vystoupit na nebesa do přítomnosti Páně.“ (Marion G. Romney, 
„Temples – The Gates of Heaven“, Ensign, březen 1971, str. 16).

Diskuse Diskutujte o tom, které smlouvy mohou být porovnávány s příčkami na žebříku. Když je
mladé ženy budou vyjmenovávat, zapisujte je na příčky žebříku. Bylo by dobré zmínit se
o tom, že by měly myslet na ty smlouvy, které jsou dělány společně s kněžskými obřady,
jako je např. křest a konfirmace, účast na svátosti večeře Páně, vysvěcování mladých
mužů v kněžství, obdarování a věčné manželství. (Můžete se odvolat na Mosiáše 18:8–10,
NaS 20:37, 20:75–79, 84:33–34, 39–40, 132:6.)

Diskutujte o tom, jak přijetí obřadů a život podle smluv nás oprávní „vstoupit na nebesa
do přítomnosti Pána“.

Jsme zodpovědni za dodržování smluv, které jsme s Pánem učinili

Výklad učitelky Vštěpujte mladým ženám, že pokud činíme smlouvy s Pánem, činíme posvátný slib
„býti ho vždy pamětlivi a dodržovati přikázání jeho“ (NaS 20:77). Když jsme už jednou
učinili smlouvu s Pánem, zodpovídáme za svůj slib a musíme ho dodržovat.

Osobní zkušenosti Vypravujte následující zážitek mladé sestry ze Samoy.

„Po posledních instrukcích mého biskupa a prezidenta kůlu jsem vstoupila do chrámu.
Jaké je to nádherné požehnání býti uvnitř tohoto domu. Moje oči, uši a srdce se otevřely
do široka, aby vstřebaly jeho učení. Cítila jsem opravdovost každé smlouvy, kterou jsem
učinila, každou žilkou a kostí svého těla. Měla jsem pocit, že stojím přímo před Pánem

Citace s použitím 
vizuálních pomůcek 
nebo tabule
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pokaždé, když jsem s ním činila smlouvu. . . Stalo se pro mě skutečností, že jsem byla 
ve světě, ale ne z něho.“ (Sipuao J. Matuauto, „The Glorious Moments“, Ensign, srpen
1974, str. 64).

Zdůrazněte, že držitelé kněžství, kteří vykonávají obřady, opravdu zastupují Pána. 
Ať některá z dívek přečte nahlas pátý článek víry.

Výklad učitelky Vyzdvihněte, že Nebeský Otec zná naše smlouvy. Někdy se nám může zdát, že jsme ve
své snaze dodržovat smlouvy osamělí. Ale Pán o nás ví a bude nám při našem úsilí o 
věrnost nablízku.

Citace Přečtěte následující prohlášení jednoho z dřívějších církevních vůdců:

„Když jsme vcházeli do vody křtu a učinili smlouvu s naším Nebeským Otcem o tom, 
že mu budeme sloužit a dodržovat jeho přikázání, on sám se s námi zavázal smlouvou,
že nás nikdy neopustí, nikdy nás nenechá osamělé, nikdy na nás nezapomene, 
že uprostřed zkoušek a těžkostí, když se nám bude zdát, že všechno je proti nám, 
on bude stát poblíž, aby nás podepřel. To byla jeho smlouva a . . . můžeme se spolehnout
na jeho slib, který učinil“ (George Q. Cannon, Gospel Truth, sv. 1, comp. Jerreld L.
Newquist [Salt Lake City: Zion‘s Book Store, 1957], str. 170).

Diskutujte o tom, jak vědomí toho, že Pán nám slíbil pomoc, posílí naši schopnost a 
odhodlání plnit smlouvy, které jsme učinili.

Způsob, jakým dodržujeme smlouvy, které jsme učinili, ovlivňuje průběh našich životů

Povězte následující příběh o tom, jak smlouva, kterou učinila jedna dívka, ovlivnila 
její život.

Před lety byla jedna mladá dívka pokřtěna v jezeře blízko svého domova. Jak tam seděla
ještě v mokrém oblečení, vysvětlil jí její otec, že její křest byl prvním krokem na cestě 
k celestiálnímu království. Vyložil jí, že se musí připravit na druhý krok ve svém životě, 
na obdarování a sňatek v chrámu. Potom jí pečlivě vysvětlil, že při konfirmaci obdrží dar
Ducha Svatého. Ten jí bude pomáhat při dodržování smluv, které učinila.

Při konfirmaci tiše slíbila Pánu, že neudělá nic, co by jí odvedlo od toho druhého kroku.
Během svého dospívání, při svém rozhodování, a když některá pokušení byla příliš silná,
myslela na tento svůj slib. Nyní, o mnoho let později, jako matka šesti dětí, vzpomíná,
jak byl ten slib důležitý a jak jí pomáhal, aby zůstala hodna obdarování a celestiálního
manželství, aby mohla založit svou vlastní věčnou rodinu.

Otázky a odkazy Přemýšlení o následujících otázkách může dívkám pomoci představit si, jak jejich životy
budou ovlivněny tím, jak budou dodržovat své smlouvy s Pánem. Můžete buď požádat
dívky, aby se vyjádřily ke každé z těchto tří otázek během třídní diskuse, nebo můžete
rozdělit třídu na tři skupiny a dát každé z nich jednu z otázek k prodiskutování a 
k vyjádření.

Tady jsou otázky spolu s odkazy na Písma, citacemi a nápady, jak pomoci při hledání
odpovědí:

1. Jak je ovlivněn průběh vašeho života, když neuzavíráte smlouvy? (Viz NaS 58:30;
132:7.) „Vezmi dva muže, kteří jsou si podobni pokud se týče dobroty. Mohou být
stejně morální, milosrdní, čestní a spravedliví, ale jeden z nich je pokřtěný a ten
druhý ne. Je mezi nimi ohromný rozdíl, jelikož jeden z nich je syn Boží, vykoupený
poslušností k jeho zákonům, a ten druhý zůstává ve tmě“ (Joseph F. Smith, Gospel
Doctrine [Salt Lake City: Deseret Book Co. , 1986], str. 97).

2. Jak ovlivní váš život smlouvy, které uzavřete, ale neplníte? (Viz NaS 1:14–15; 58:29;
připomeňte prohlášení staršího Cannona.) V čem by byl život odlišný bez požehnání,
která starší Cannon popsal?

3. Jaký vliv má na váš život uzavření smluv a jejich plnění? (Viz NaS 54:6; Mosiáš 5:7, 15.)
„Bůh z velké lásky k nám s námi milostivě uzavřel smlouvy, abychom byli ušetřeni chyb,

Příběh (volitelný)
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smutku, lítosti a abychom dosáhli nejvyššího stupně slávy, která je slíbena těm, kdo jsou
věrní a vytrvají až do konce“ (ElRay L. Christiansen, Conference Report, říjen 1972, 
str. 46; nebo Ensign, leden 1973, str. 51).

Použití lekce

Uveďte, že každá mladá žena má využít doby během svátosti večeře Páně k uvažování o
smlouvách, které učinila během křtu, a k tomu, aby se připravila na to, aby v následují-
cím týdnu smlouvy plnila ještě lépe.
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Lekce Sňatek v chrámu –
18 požadavek pro věčný život rodiny

CÍL Každá mladá žena pochopí, že pro věčný život rodiny je nutné uzavřít manželství 
v chrámu.

PŘÍPRAVA 1. Obrázky 8, Nevěsta a ženich, uveden na konci příručky.

2. Určete dívky, které přednesou vámi vybrané příběhy, verše z Písma nebo citáty.

DOPORUČENÝ 
POSTUP VÝUKY Úvod

Diskuse u tabule Ukažte mladým ženám obrázek nevěsty a ženicha. Napište na tabuli slovo svatba a 
požádejte mladé ženy, aby několika slovy popsaly, co si představují pod slovem svatba.
Tato slova napište rychle na tabuli. Tento seznam může obsahovat například slova: 
svatební šaty, štěstí, prsten, věčnost, chrámové doporučení, květiny, družičky, láska, věrnost,
líbánky, obřad, dárky, přátelé, rodina, autorita a hostina.

Vymažte na tabuli slovo svatba a místo něho napište sňatek v chrámu. Vysvětlete mladým
ženám, že je rozdíl mezi sňatkem v chrámu a pouhým svatebním obřadem. Je mnoho
způsobů jak slavit svatbu, např. konat hostinu a dávat dary. Ale sňatek v chrámu je sám
o sobě posvátným obřadem – smlouvou mezi nevěstou, ženichem a Pánem. Nevěsta 
uzavírá smlouvu s ženichem a s Pánem, ženich uzavírá smlouvu s nevěstou a Pánem a
nevěsta spolu s ženichem uzavírají smlouvu s Pánem. Požádejte mladé ženy, aby 
v seznamu označily slova, která popisují sňatek v chrámu, a ne běžný svatební obřad.
Tato slova dejte do kroužku. Zeptejte se mladých žen, zda by nechtěly k těmto slovům
přidat další.

Poukažte na obrázek nevěsty a ženicha a vysvětlete, že sňatek v chrámu se nekoná 
s okázalostí a ceremoniemi, které často doprovázejí velké svatby v kostele. Koná se 
v malé, prosté, krásné pečeticí místnosti. Dvojice klečí tváří proti sobě u oltáře, přítomni 
jsou členové rodiny a nejbližší přátelé, kteří mají doporučení ke vstupu do chrámu. 
Muž, který má oprávnění k tomu, aby je zpečetil na čas a věčnost, jim udělí radu. Potom 
vykoná obřad pečetění.

Diskuse Požádejte mladé ženy, aby se zmínily o důvodech, které mladí lidé uvádějí, když nechtějí
být oddáni v chrámu. Níže je uveden seznam důvodů, které mladí lidé uvádějí. Rychle
proberte se třídou jeden po druhém se všemi připomínkami, které dívky mají.

1. Někteří nechápou důležitost sňatku v chrámu.

2. Někteří se vdávají a žení příliš mladí.

3. Někteří nechtějí nosit garment.

4. Někteří toho nejsou hodni (nemorální, nedodržují slovo moudrosti, neplatí 
desátky atp.).

5. Někteří mají rodiče, členy rodiny, příbuzné nebo přátele, kteří by nemohli přijít 
na svatbu.

6. Někteří si berou nečlena.

7. Někteří si nejsou jisti svou láskou tak, že by chtěli mít manželství na věčnost.

Obrázek a výklad
učitelky
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Nyní požádejte mladé ženy, aby se vyjádřily o důvodech, které mladí lidé uvádějí, když
chtějí být oddáni na věčnost. Dole je seznam několika důvodů uváděných mladými
lidmi. Rychle je proberte spolu s dalšími, které žákyně uvedou.

1. Je to přikázání Boží.

2. Nebeský Otec slíbil mnohá požehnání těm, kdož budou oddáni v jeho domě a 
budou žít podle smluv, které tam uzavřeli.

3. Je to jediný způsob, jak může být žena s mužem a rodinou pohromadě v příštím 
životě.

4. Dovoluje nám dlít v přítomnosti Boha v nejvyšším stupni slávy v celestiálním 
království.

5. Rodiče učili své děti, aby byly oddány v chrámu a přáli si to.

6. Přátelé se žení a vdávají v chrámu.

7. Snoubenci se navzájem milují tak, že chtějí být věčně spolu.

8. Partneři poznají, že ten druhý zná hodnotu evangelia.

9. Partneři si mohou být navzájem jisti svou cudností a ctností.

Sňatek v chrámu je obřad pro věčnost

Příběh Čtěte následující prohlášení Bruce R. McConkieho:

„Moje žena a já jsme měli nedávno vážný pohovor, při kterém jsme počítali naše 
mnohá požehnání. Vyjmenovali jsme spoustu věcí, kterých se nám dostalo 
prostřednictvím Církve, prostřednictvím rodiny, prostřednictvím velebného znovuzřízení
věčné pravdy v těchto dnech. A potom moje žena završila diskusi otázkou: ‚Co bylo 
největším požehnáním tvého života?’ Aniž bych jen vteřinu uvažoval, řekl jsem: ‚Největší
požehnání, kterého se mi dostalo, se událo 13. října 1937 v 11.20 dopoledne, kdy jsem
měl tu výsadu pokleknout v chrámu Salt Lake City u Pánova oltáře a získat tě za věčnou
společnici.‘ Řekla: ‚Nuže, prošel jsi zkouškou.’

Věřím, že tou nejdůležitější, ale prostou věcí, kterou v tomto životě každý Svatý 
posledních dnů může učinit, je to, že uzavře sňatek s tou pravou osobou, na tom pravém
místě, prostřednictvím té pravé autority; a že potom, co byli zpečetěni mocí a autoritou,
kterou prorok Elia znovuzřídil, zůstává tou nejdůležitější věcí, kterou každý Svatý 
posledních dnů může kdy udělat, žít tak, aby požadavky a podmínky smluv, tak jak byly
učiněny, byly závazné a účinné nyní a navěky.“ („Agency or Inspiration?“ New Era, leden
1975, str. 38.)

Výklad učitelky Vysvětlete, že moc, která svazuje muže a ženu na věčnost, je kněžství. Jsou-li muž a žena 
oddáni v chrámu, činí smlouvu nebo slib prostřednictvím moci kněžství svému Nebe-
skému Otci, že budou žít spravedlivým životem a dodržovat jeho přikázání. Jejich otec
na nebesích se zavazuje, že oni, spolu se svými dětmi, budou žít jako rodina věčně. 
Nebeský Otec také slíbil manželům mnoho dalších požehnání, budou-li spravedliví a
budou-li dodržovat jeho přikázání.

Diskuse • Proč je sňatek s pravou osobou na pravém místě a vykonaný pravou autoritou tou 
nejdůležitější věcí, kterou člověk může v životě učinit?

• Jak důležité je manželství?

• Proč Nebeský Otec očekává, že jeho synové a dcery budou oddáni v chrámu?

• Je tady jiná moc než kněžství, která může zpečetit muže a ženu na věčnost?

• Jak může sňatek v chrámu pomoci manželovi a ženě k věčnému růstu?

• Jsou-li muž a žena oddáni civilní autoritou, je tento manželský svazek na věčnost? 
Proč ano, nebo proč ne?
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Výklad učitelky Vysvětlete, že Nebeský Otec přikázal svým synům a dcerám, aby se vzali v chrámu. 
Prezident Kimball řekl: „Jenom prostřednictvím celestiálního manželství můžeme najít
tu přímou cestu, tu rovnou stezku. Věčného života nemůže být dosaženo žádným jiným
způsobem. Pán byl velmi specifický a velmi rozhodný, pokud se týče manželství“ („Mar-
riage – The Proper Way“, New Era, únor 1976, str. 6). Aby mohli manželé pokračovat na
věčnosti, musí být oddáni kněžskou autoritou v chrámu Páně a potom žít podle smluv,
které učinili v chrámu.

Nyní je doba připravit se na sňatek v chrámu

Citace a diskuse Přečtěte následující dvě citace dřívějších prezidentů Církve a diskutujte o nich:

„Věřím, že žádný z mladých čestných mužů a žen Svatých posledních dnů, by neměl 
litovat námahy ve snaze přijít do domu Páně a začít společný život. Manželské sliby 
přijaté v těchto posvěcených místech a posvátné smlouvy, do kterých vstoupili na čas i
věčnost, jsou ochranou proti mnoha pokušením života, které se snaží rozdělit rodiny a
zničit štěstí.

Požehnání a slibů, které přicházejí na počátku společného života pro čas i věčnost 
v chrámu Páně, nemůže být dosaženo jiným způsobem a každý mladý muž a žena 
Svatých posledních dnů, kteří tak začínají svůj společný život, poznávají, že jejich věčné 
partnerství pod věčně trvalými smlouvami se stává základem, na kterém stavějí mír,
štěstí, ctnost, lásku i všechny ostatní věčné hodnoty života zde i v budoucnosti.“ 
(Heber J.Grant, „Presidents of the Church Speak on Temple Marriage,“ New Era, červen
1971, str. 8.)

„Vězte, že semena šťastného manželství jsou zaseta v mládí. Štěstí nezačíná u oltáře,
začíná v období mládí a námluv. Tato seménka štěstí jsou rozsévána vaší schopností
ovládat své touhy. Cudnost by měla být dominantní silou mezi mladými lidmi. V Církvi
je jenom jedno prosté pravidlo. Týká se jak chlapců, tak děvčat. Budete-li toto pravidlo
opravdu dodržovat, budete-li naslouchat nápovědi svého vlastního upřímného srdce, 
poznáte, že sebeovládání ve vašem mládí a soulad s běžnými pravidly morálky jsou 
pramenem mužnosti, korunou krásného ženství, základem šťastného domova a faktorem
přispívajícím k síle a udržení rodu.

Nevázanost v mládí je osobním účtem, který se musí ve stáří zaplatit. Za dvacet, třicet,
čtyřicet let – musíš zaplatit. Ovládání se a cudnost jsou také zasetá semena, která budou
platit vysoké dávky v následujících letech, a ta léta utíkají rychle, ach tak rychle“ 
(David O. McKay, „The Choice of an Eternal Companion“, Improvement Era, duben 1965,
str. 285).

Prostřednictvím sňatku v chrámu může mladá žena dosáhnout radosti

Příběh Čtěte následující příběh:

„Všechno to začalo první neděli v březnu. Opravdu? Myslím si, že to vůbec nemohlo mít 
nějaký počátek, poněvadž Karen, Emily a já jsme byly vždycky přítelkyněmi. Ať už jsme 
slavily narozeniny nebo pletly stejné peněženky v primárkách, coby mladé dívky, nebo
společně pochodovaly při zápasech našich družstev nebo chodily na střední škole po
dvou nebo třech párech na schůzky, naše velice rozdílné osobnosti se jaksi vzájemně 
doplňovaly a 15 let jsme žily prakticky nerozlučně.

Ale po maturitě se přece jen v našem trojlístku začalo něco měnit. Karen a Emily bydlely
doma a chodily na univerzitu, zatímco já jsem bydlela tři hodiny cesty od nich, v malé
státní koleji ubytovaná s pěti cizinkami. Po tom, co jsme spolu prožily, jsme si nemyslely,
že by těch pár mil mohlo znamenat něco pro naše přátelství. Ale brzy jsme poznaly . . .

Uvědomila jsem si, že naše vzájemná komunikace pominula, ale přesto jsem byla šoko-
vána, když jsem jednou při otevírání své pošty objevila svatební oznámení od Emily.
Ještě víc jsem byla překvapena tím, že jsem v oznámení postrádala slovo chrám. O ví-
kendu jsem spěchala domů a zamířila rovnou k Emily. Potom jsme si povídaly stejně 
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jako před rokem, tím skoro už zapomenutým způsobem. Znala Teda jen dva měsíce, 
ale byl to ten nejhezčí, nejinteligentnější a nejpopulárnější chlapec z koleje. Oba dokončí
školu a Ted půjde dál studovat zubní lékařství. Jeho rodiče už souhlasili s tím, že jim
budou finančně pomáhat, takže to nebude žádný problém. Po jeho promoci, vtipkovala
Emily, nebudou dělat nic jiného než sedět a hrabat peníze.

Zase jednou po čase jsem se cítila s Emily zajedno. Až najednou jsem slyšela samu sebe,
jak se hlasitě divím tomu, že na jejím oznámení nebyla zmínka o chrámu. ‚No, my 
nemůžeme,‘ řekla výmluvným způsobem, který nijak moc nevysvětloval, nač jsem se
ptala. ‚Ted je za prvé baptista a mimo to chceme mít svatbu na lyžařské chatě jeho
rodičů, podle vlastního scénáře. Svatba by měla být opravdu osobní a smysluplná, ne
jenom stejná slova pro každého. Ted jednou vstoupí do Církve. A i kdyby nevstoupil,
můj otec také není členem Církve a moji matku to nijak neomezilo v církevní činnosti.
Mě to také neomezí.’

Poté, když Emily skončila s jejím dobře zahraným představením, její vzdorovitost znovu
mezi nás postavila zeď. Co jsem na to mohla říct? Po několika okamžicích neohrabaného
tlachání, kterým jsem se snažila odstranit nedorozumění, jsem se rozloučila.“

Přerušte na chvíli příběh a zeptejte se děvčat, co by odpověděly na vaši následující
otázku:

• Kdybyste byly přítelkyní Emily, co byste jí řekly?

Potom v příběhu pokračujte:

„O tři týdny později jsem byla přítomna svatbě Emily a Teda v lyžařské chatě. Na rozdíl
od mých představ to byla velmi zdařilá událost, i když v žádném případě ne náboženská.
Oba během obřadu pronášeli jeden druhému básně, zatímco někdo v pozadí hrál tiše na
flétnu. Potom byl tanec, s ovocným koktejlem pro nás mormony a šampaňským pro
ostatní. Tedovi rodiče byli ohromně bohatí a celou svatbu naplánovali oni. Byli rozjařeni
štěstím ze své nové snachy [a možná také trochu z toho šampaňského]. Ale všimla 
jsem si, že Emilina maminka měla červené a napuchlé oči, jako kdyby dlouho plakala. 
Maminky už jsou takové, hlavně když se jedná o jejich jediné dítě.

K našemu velkému překvapení zůstala Emily činná v Církvi. Při všech svých školních a
manželských povinnostech věrně navštěvovala shromáždění a také působila jako 
asistentka v knihovně. Ona a Ted bydleli v bytě blízko našeho sboru a často jsem ji 
vídala. Vždycky přede mnou pěla nadšené ódy na manželství a mluvila o tom, jak
báječně se k ní Ted chová. ‚To je pane život,‘ myslela jsem si.

O šest měsíců později se vdala Karen za mladíka, který se vrátil z misie a který měl právě
obdržet svůj bakalářský diplom. Byli oddáni v chrámu v Loganu a já jsem tam 
samozřejmě nemohla jít. Ale účastnila jsem se hostiny v kulturním sále a bylo to opravdu
nádherné . . .

Vídala jsem Emily přicházet do Církve zářící a nadšenou vším, co dělala. ‚Žádné 
problémy,‘ říkala. ‚On je opravdu velmi velkomyslný.‘ Ty si choď do své Církve a já si
budu také chodit do své. Jenže on ani do té své nechodí.‘ Ale někde v mých dávných
vzpomínkách jsem viděla Emily, když jsme byly mladší, jak se modlila za to, aby ji její
tatínek, který nebyl členem Církve, mohl pokřtít, jak byla zvědavá, zda ji její tatínek
vezme na oslavu tatínků a dcer v primárkách, jak se snažila dát najevo, že jí na tom 
nezáleží, že dal přednost golfu před jejím závěrečným seminárním večírkem. Ale dětství
je tak malou částí života. Co za rozdíl může udělat v tak dlouhém životním běhu?

Karen a Emily stále dělají společně mnoho věcí, i holčičky měly obě jen pár týdnů po
sobě. Přinesla jsem Emilinu děvčátku růžový obleček a úplně jsem se do ní zamilovala.
Jednoho dne mi v Církvi Karenina matka povídala, že Karen, David a jejich malá Melissa
přijedou v březnu ukázat děťátko a nechat ho požehnat dědečkem a všemi třemi 
Kareninými bratry, kteří budou stát v kruhu kolem ní.

Potom přišla první neděle v březnu . . .
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Když jsem vstupovala do kaple, potkala jsem ve foyeru Emily s jejím děťátkem. Byla to
její první cesta do Církve od narození Julie. Chvíli jsme spolu hovořily a potom jsme
vešly do kaple. Emily a její matka seděly přede mnou . . .

Přes řady hlav a zad jsem ze své čtvrté řady od zadu zahlédla Karen se svou rodinou, jak
zaplňují celou volnou lavici . . .

Poté, co skončily písně a oznámení a roznášení svátosti večeře Páně, postavil se biskup
Edwards za řečnický pult a řekl: ‚Dnes odpoledne máme zvlášť radostnou událost. Vím,
že mnozí z vás znali Karen Evansovou jako malou holčičku.‘ Emily se obrátila a souhlasně
pokývala hlavou, ale rychle se otočila, když biskup pokračoval. ‚Nuže dnes odpoledne
Karen, teď už Karen Sandersová, přinesla svoji malou holčičku, aby dostala jméno a 
požehnání od jejího manžela. V kruhu spolu s ním budou stát její otec a bratři.‘

Když jsem se dívala na Davida, jak bere od Karen svoji malou holčičku a téměř uctivě ji
nese dopředu, zahlédla jsem Emily. Slzy naplnily její hluboké modré oči a stékaly jí po
tvářích na Juliinu ochmýřenou hlavičku. Její ramena se otřásala, jak zabořila hlavu ke
krčku své dcery. Emilina matka položila ruku kolem jejich ramen a já jsem mohla vidět,
že i ona pláče. Emily vzhlédla a tichounce zašeptala: ‚Ach maminko, kdo požehná mé
děťátko?‘

‚Žehnám ti, Melisso, zdravým duchem a tělem,‘ slyšela jsem říkat Davida Sanderse
vpředu místnosti, ‚abys žila spravedlivým životem, abys až přijde čas a potkáš vybraného
syna našeho Otce na nebesích, který ctí své kněžství a který tě vezme do chrámu Páně, 
s ním byla zpečetěna na věčnost.‘ Během požehnání a po zbývající část shromáždění
vstřebala Juliina dětská pokrývka všechny slzy.

A nyní, i když už uběhlo tolik let . . . kdykoliv vidím maminku s dítětem samotnou, něco
mě chytne za srdce. Stále vidím Emily.“ (Carolyn White Zaugg, „I Keep Seeing Emily“,
New Era, červen 1975, str. 26–29.)

Závěr

Citace Přečtěte následující oslovení staršího Boyd K. Packera. Můžete také udělat kopie tohoto 
prohlášení pro všechny dívky

„Představuji si vás, jak přicházíte do chrámu, abyste byly zpečetěny na čas i věčnost. 
Toužím po tom, abych vám mohl říkat o posvátných obřadech, ale neděláme to mimo 
posvátné zdi. Nepředstižitelnost toho všeho, co je nám propůjčováno u svatebního oltáře,
je něco tak úžasného, že si zaslouží všechno to čekání a odříkání . . .

Ale toto není naplnění povídky o lásce. V knize, ve hře, na jevišti opona padá. Ale tak
tomu není v opravdové lásce. To není závěr, ale počátek.“ (Eternal Love, [Salt Lake City:
Deseret Book Co. , 1973], str. 20.)
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Osobní záznamy Lekce

19

CÍL Každá mladá žena si má uvědomit důležitost vedení osobních záznamů.

PŘÍPRAVA 1. Připravte kopii každé sady otázek uvedených na počátku této lekce. Zahrňte do 
ní odkazy na Písma, ale ne odpovědi.

2. Buďte připraveny vyprávět mladým ženám o některém ze svých předků a o tom, 
jak tato osoba ovlivnila váš život, nebo pozvěte někoho, kdo byl schválen kněžskými 
poradci, aby třídě vyprávěl o nějakém předkovi.

3. Připravte pro každou členku třídy letáček s citacemi uvedenými v závěru této lekce.

4. Vyberte dvě nebo tři dívky, aby krátce pověděly něco o svých prarodičích nebo
praprarodičích, a jak tyto osoby ovlivnily jejich životy.

5. Určete dívky, které přednesou vámi vybrané příběhy, verše z Písma nebo citáty.

6. Podívejte se na závěr lekce, kde je volitelná činnost o rodinné historii.

DOPORUČENÝ 
POSTUP VÝUKY Nebeský Otec přikazuje svým dětem, aby vedly osobní záznamy

Test Rozdělte třídu na dvě skupiny. Přesvědčte se, že každá skupina má patřičné pomůcky a
tužku. Jedné skupině dejte obálku a citáty z Písem z níže uvedené sady otázek A a druhé
skupině totéž ze sady B. Dejte dívkám asi 5 minut času na zodpovězení otázek.

Otázky – sada A

1. Kdo zaznamenal první informace do pamětní knihy? (Mojžíš 6:5–8).

2. Jmenujte dva další starozákonní proroky, kteří vedli pamětní knihy. (Mojžíš 6:45–46; 
Malachiáš 3:16.)

3. Když jsou prováděny obřady jako křest a sňatek v chrámu, kde jsou o tom záznamy? 
(NaS 128:7.)

4. Co je jedním z důvodů pro vedení si deníku nebo osobní historie? (2. Nefi 25:23.)

5. Když se Kristus zjevil Nefitům, poznal, že některé důležité události nebyly v jejich 
záznamech. Co přikázal lidem, aby udělali? (3. Nefi 23:6–13.)

Odpovědi k sadě A.

1. Adam

2. Enoch a Malachiáš

3. Na zemi i na nebi

4. Přesvědčit své děti, aby věřili v Krista.

5. Zapsat události, které opomněli, do záznamů.

Otázky – sada B

1. Jak víme, že Ježíš je potomek Davidův a Abrahamův? (Matouš 1:1.)

2. Proč šli Nefi a jeho bratři zpět do domu Labanova? (1. Nefi 3:1–4.)

3. Proč Nefi zaznamenal zprávu o svém životě, jak on a rodina jeho otce odešla 
z Jeruzaléma do Ameriky? (1. Nefi 1:1-3.)

4. Kdo učil Adama a jeho děti, aby vedly pamětní knihu? (Mojžíš 6:46.)
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5. Jak dosáhl Abraham znalostí o právech kněžství a o stvoření? (Abraham 1:31.)

Odpovědi k sadě B

1. Tato informace je zaznamenána v Bibli.

2. Aby získal zprávy o Židech a rodokmeny jejich předků.

3. Poněvadž měl vědomí o dobrotě a tajemstvích Boha.

4. Byli učeni rukou Páně.

5. Bylo to zasáno v zápisech jeho otce.

Diskuse Ať každá skupina odpoví na své otázky před třídou. Poté, co mladé ženy zodpovědí
všechny otázky testu, požádejte celou třídu, aby zodpověděla následující:

• Jaký druh informací zaznamenali Mojžíš, Nefi a Abraham do svých pamětních knih?
(Jména členů rodiny, důležité události, osobní svědectví, proroctví nadcházejících věcí,
požehnání, která dostali od Nebeského Otce, a přikázání, která obdrželi.)

• Proč je důležité vést osobní záznamy? (Prostřednictvím osobních záznamů může člověk
se svými potomky sdílet životní zážitky, svědectví, myšlenky a pocity, zaznamenat
všechna svá požehnání od Nebeského Otce.)

• Jak víte, že Nebeský Otec chce, abyste si vedli záznamy o svém životě? (Od začátku
času přikazoval svým dětem, aby vedly osobní záznamy o svých životech. A moderní
proroci nás nabádali k tomu, abychom si psali deníky po celý život.)

Záznamy o předcích mohou přinášet radost a posilu

Příběh Přečtěte nebo vyprávějte následující fiktivní příběh:

„Prastrýc Benjamin zemřel před více než třiceti lety a některé z jeho věcí byly zabaleny ve
starých kufrech na půdě farmy.

‚Divím se, proč dědeček po celá léta schovával prastrýcovy věci,‘ brblal John, když 
pomáhal matce a sestře s jejich tříděním. Dědeček zemřel před několika týdny a Jennie
Lynn, jeho jediná žijící dcera, a její dvě děti přijely uklidit starý rodinný dům.

John zahodil beztvarý starý klobouk do velkého sudu uprostřed místnosti. ‚Lidičky, 
proč schovávali všechny tyhle staré krámy? Podívejte se například na tuhle starou, 
rozpadající se knihu: Pamela aneb ctnost odměněna.‘

‚To je,‘ poznamenala jeho sestra Alice měkce, ‚výtisk vůbec prvního anglického románu.
Laskavě ji dej do krabice s nápisem „uschovat“.‘

‚No a co zase s tímhle? Částečně použitý zápisník; který rozumný člověk by to 
schovával? . . .‘

‚Můžeš nám říct, co je v něm?‘ zeptala se Alice připojujíc se k matce a bratrovi.

‚Jistě,‘ odpověděl John, posadil se a začal číst, převraceje stránky sem a tam.

4. května 1888 . . .

‚No to vypadá jako deník nebo diář nebo něco takového!‘

4. května 1888: Matka dnes ráno zamkla moje housle do cedrové skříně. Řekla, že je to
pro mě příliš velké pokušení, dokud nejsou krávy podojené. Myslím, že má pravdu. Je
dobře, že ostatní chlapci jsou pilnější než já, jinak by se nás osm na těch našich několika
akrech neuživilo. Kdyby otec ještě žil, bylo by to snadnější.

3. září 1888: Pan Carter řekl matce, že už mne naučil všechno, co mohl, a že teď potřebuji
pokročilejšího učitele. Je tu sestra Kendallová z Coalville, která jeden čas hrála 
s filadelfským orchestrem, než vstoupila do Církve a odešla na západ. Matka slíbila, že se
jí mohu zeptat, zda by mě nevzala jako svého žáka. Jediný problém je, kolik si řekne za 
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hodinu. Mám dovoleno starat se o kuřata a peníze za vejce mohu použít na zaplacení
hodin hudby . . .

8. dubna 1892: Uvědomil jsem si tři věci, které miluji víc než cokoliv jiného: Pána, moji
rodinu a hudbu. A nyní vím, že láska k jedné věci nemusí nutně překrývat lásku 
k druhým. Jsou-li to všechno dobré věci, jdou všechny dohromady.

1. prosince 1892: Je strašně pozdě, ale nemohu spát. S matčinou pomocí jsem opisoval
noty celý večer. Byl jsem požádán, abych jel do Salt Lake na soutěž o místo v oblastním 
orchestru . . .

5. března 1893: Po několika týdnech cvičení, provázeného hodinami modliteb, jsem jel
do Salt Lake na soutěž. Pan Dean, kapelník, mi řekl, že jsem ten nejnadanější houslista
na západ od Denveru. Pravděpodobně jich na západ od Denveru není tolik, o kterých
měl možnost slyšet, ale matka tím byla potěšena, když jsem jí to řekl. Mám nastoupit do
Denveru na zkoušky na podzim a budu vydělávat dost pro sebe a trochu ušetřím pro
matku a ostatní. V neděli při shromáždění se svátostí večeře Páně budu hrát Mozarta,
kterého jsem si nacvičil na zkoušku.

11. března 1893: Proč se to muselo stát právě teď? Právě v tomto období mého života? 
V neděli po shromáždění se svátostí večeře Páně mě biskup Reynolds zavolal do své
kanceláře a zeptal se mě, jak dopadly zkoušky. Řekl jsem mu, že jsem byl přijat a on se
mě zeptal, zda bych nemohl hraní s orchestrem o několik let odložit. Vysvětli mi, že než
začnu vydělávat peníze, je tu něco jiného, co dlužím Pánu. Bez jakékoliv pochybnosti, 
že je to vůle Páně, mě požádal, abych přijal povolání na misii. Vím, že za všechno, co
mám, jsem zavázán Pánu, a že by nemělo být tak těžké žádat na mně, abych se na pár
let vzdal svých houslí, ale myslím, že je to víc, než snesu. Přesto jsem věděl, že nejistota 
v mém vlastním nitru je víc strachem, než pochybností a tak jsem řekl biskupovi, že 
budeme-li schopni nějakým způsobem získat peníze, přijmu povolání.

13. března 1893: Minulý večer jsem řekl matce o povolání na misii. Byla nadšena. Řekla,
že si otec pořád přál sloužit na misii, ale byl zabit dříve, než mohl jít. Nyní mohu místo
něho splnit misii já. Když jsem se jí zeptal, jak získáme peníze, její tvář se zachmuřila.
Vysvětlil jsem jí, že nedovolím, aby prodala další kus země, řekl jsem jí o tom, co jsem 
s výhradou slíbil biskupovi. Tiše se na mě chvíli dívala a potom řekla: ‚Bene, je tu jeden
způsob, jak získat peníze. Naše rodina vlastní věc, která má dostatečně velkou hodnotu,
abychom tě mohli poslat na misii. Budeš muset prodat své housle.‘

17. března 1893: Slib musí být dodržen a tady je způsob jak. Příští pondělí půjdu do Salt
Lake a prodám své housle. Získám-li potřebnou sumu na cestu, odjedu okamžitě na
misii. Rozhodl jsem se a jsem klidný.

23. března 1893: Ráno jsem se probudil a vyndal jsem housle z pouzdra. Celý den jsem
hrál hudbu, kterou miluji. Večer, když se zešeřilo a už jsem na hraní neviděl, uložil jsem
housle do pouzdra. To stačí. Zítra odjíždím.

‚A je to,‘ řekl John nevěřícně. ‚Tady to končí, Už tu nic není. Co se stalo? Vrátil se a získal
nové housle? Ano, nebo ne? Měl vůbec někdy možnost hrát v symfonickém orchestru?
Mami, víš, co se stalo?‘

‚Nevím Johne,‘ odpověděla matka tiše. ‚Předpokládám, že někdo z okolí něco ví, ale
mně nevadí, že ten příběh nemá konec. Tu nejdůležitější věc o tom víš.‘

‚Počkej,‘ zvolal John. ‚Podívejte, tady je ještě kousek napsán na konci notesu.‘ Podíval se
na krátké pokračování, odkašlal si, aby zakryl zvuk, který skoro vyšel z jeho hrdla, a
podal knihu Jennii.

Jennie vzala knihu, přistoupila blíže k malému okénku ve štítu, aby zachytila více světla,
a podívala se na stránku. Ruka, která psala tato slova, už nebyla tak pevná a jistá jako
ta, která začala psát deník, ale písmena byla stále ještě pečlivá a vyrovnaná. Četla:

23. června 1938: Největší rozhodnutí, které jsem kdy v životě udělal, bylo, že jsem se
vzdal něčeho, co jsem velmi miloval, ve prospěch Boha, kterého jsem miloval ještě víc. 
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On mi to nikdy nezapomněl. Benjamin Landart“ (Karen Nolen, „Benjamin: Son of the
Right Hand,“ New Era, květen 1974, str. 35–37).

Diskuse • Co se můžeme dozvědět o vedení deníku ze zkušenosti Alice a Johna?

• Co se dozvěděli Alice a John o svém prastrýci po přečtení jeho deníku?

• Co si myslíte, jaký měli Alice a John názor na svého prastrýce po přečtení jeho deníku?

• Jak mohl deník Benjamina Landarta přinést štěstí jemu samému?

• Jakým způsobem může osobní deník přinést požehnání jednotlivým dětem a
vnoučatům?

• Víte něco zajímavého ze života svých rodičů, když byli ve vašem věku?

• Posloucháte rádi vyprávění o jejich dětství, jak se navzájem seznámili a vzali se, a o
vás, když jste byli malí?

• Jak může znalost života vašich rodičů nebo jakéhokoliv předka pomoci vám, abyste
dnes žili statečněji?

Výklad učitelky Vysvětlete, že po přečtení prastrýcova deníku se Alice a John dozvěděli něco o rodině
Benjamina Landarta a jejích zájmech. Poznali také jeho lásku k Nebeskému Otci. 
Když poznali jeho život, zamilovali si ho ještě více. Deník nám pomůže zapamatovat si
události našeho vlastního života. Vedení osobních záznamů může přinést radost našim
dětem a vnoučatům.

Jedna z mladých žen to komentovala: „V naší rodině je tradicí vést si osobní deník . . .
Během některých rodinných večerů nám čte náš tatínek výňatky z deníku mého
pradědečka a to mě opravdu inspirovalo k tomu, abych si jej také založila. Budou-li moji
potomci mít alespoň poloviční radost, jakou jsem já mívala ze čtení pradědečkových 
deníků, bude stát za to, abych si deník psala“ (Laura Call v Kathleen Lubeckové 
„A Journal Called Lucy,“ New Era, listopad 1981, str. 40).

Osobní příběhy Povězte mladým ženám příběh jednoho ze svých předků a řekněte jim, jak zkušenost ze
života někoho druhého ovlivnila vás, nebo požádejte někoho z přítomných, aby vyprávěl
o svých zkušenostech. Potom požádejte mladé ženy, které si měly připravit příběhy
prarodičů nebo praprarodičů, aby tyto příběhy vyprávěly třídě.

Závěr

Rozdejte letáčky s následujícím prohlášením prezidenta Spencera W. Kimballa a nechte
je číst nahlas: „Nabádáme naše mladé lidi k tomu, aby už dnes začali s psaním a 
uchováváním záznamů o všech důležitých věcech v jejich vlastním životě“ („The Angels
May Quote from It,“ New Era, říjen 1975, str. 4).

„Slibuji vám, že budete-li vést své deníky a záznamy, budou pak opravdu zdrojem velké
inspirace pro vaše rodiny, děti, vnuky i ostatní lidi po celé generace. Každý z nás je 
důležitý pro ty, kdož jsou nám blízcí a drazí, a jak naše potomstvo bude číst o našich 
životních zkušenostech, pozná nás a bude nás milovat. A v tom slavném dni, kdy naše
rodiny budou spolu na věčnosti, budeme se už znát.“ („President Kimball Speaks Out on
Personal Journals,“ New Era, prosinec 1980, str. 26).

Vyhledávání našich předků pomocí programu FamilySearch®

CÍL Každá členka třídy se naučí, co to je program FamilySearch, jak jí může pomoci při 
vyhledávání předků a co může dělat pro to, aby hledání bylo ještě účinnější.

POPIS Tato činnost přivede mladé ženy tam, kde je k dispozici program FamilySearch.

Volitelná výuka o 
rodinné historii
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PŘÍPRAVA Při přípravě rozhodne třídní poradkyně o tom, kde se činnost bude provádět. V závislosti
na místních podmínkách by to třeba mohlo být středisko pro rodinnou historii, 
kůlové středisko, místní sborový dům nebo domov některé členky. Je-li to možné, vyberte
místo, které má více pracovišť s programem FamilySearch (takže bude moci pracovat
více mladých žen najednou).

Poznámka: Je-li třída příliš veliká, bylo by moudřejší rozdělit ji na menší skupiny.

Naplánujte doplňkovou část činnosti. Zatímco některé z mladých žen používají program
FamilySearch, mohou se ostatní učit o Family Record Extraction (výtahy z rodinných 
záznamů) a potom se podílet na jakékoliv práci týkající se výňatků ze záznamů. 
To všechno by mělo být odsouhlaseno koordinátorem sboru, který za výtahy z rodinných
záznamů zodpovídá. Ostatní činnost by mohla sestávat z pokynů o chrámech nebo z her,
které pomáhají mladým zaměřit svou pozornost na své předky.

Mladé ženy by měly být vyzvány, aby před zahájením této činnosti pracovaly se svými
rodiči na vyplnění přehledů rodokmenů tak dalece, jak jen mohou.

Zjistěte, jaká byla práce našich předků na rodinné historii

Činnost Řekněte mladým ženám, že pátráme po svých předcích, abychom jim daly stejnou 
příležitost být zpečetěni s rodinou, jakou jsme obdržely my v tomto životě. Tyto spásné
obřady (křest, vysvěcení ke kněžství, obdarování a zpečetění) nám dovolují vstoupit do
celestiálního království, jsme-li toho jinak hodny.

Program FamilySearch je počítačový systém, který lidem umožňuje najít informace o 
jejich předcích a poslat jejich jména do chrámu. Program FamilySearch přehlédne rychle
milióny jmen ve svých počítačových záznamech a nalézá odpovídající jména. Vede
člověka od jména k celému sítu informací, jako např. data a místa narození, sňatku,
úmrtí, dále jmen rodičů, dětí a manželů.

Informace v programu FamilySearch pocházejí z takových pramenů, jako jsou rodinné
genealogie, církevní záznamy a státní záznamy.

Program FamilySearch se skládá z několika souborů informací. Jeden z nich, který 
mladým nejvíce pomůže, je archiv předků (Ancestral FileTM). Tento archiv obsahuje 
záznamy rodinné historie sebrané členy Církve a dalšími po celém světě od roku 1979.
Obsahuje jména miliónů osob spojených v rodinných skupinách a rodokmenech.

Poznámka: Poradce může mladým ženám předvést, jak je důležité, aby lidé 
shromažďovali informace o svých rodinách zaváděním „knih vzpomínek“, plných 
přehledů rodokmenů a záznamů o členech rodiny. Poradce může vysvětlit, že informace
z této knihy jsou velmi cenné, ale takto napsány mohou být k užitku jenom několika
málo lidem. Přesto po přenesení této informace na počítačový formát (za použití
počítačového programu Personal Ancestral File), může být tato informace zanesena do 
archivu předků, kde z ní bude mít užitek daleko větší počet lidí.

Poradce by měl také upozornit na to, že archiv předků není úplný. Je tam mnoho 
informací, ale mnohem víc je toho, co by tam mohlo být přidáno, včetně informací, které
mohou mladé ženy mít o svých předcích.

Archiv předků také obsahuje jména a adresy lidí, kteří jim informace dodali. Tak mohou
mladé ženy objevit sestřenice a bratrance a příbuzné, se kterými se nikdy nesetkaly.

Aby dále pomohl mladým ženám porozumět významu programu FamilySearch, může
poradce vysvětlit, že bez počítače by musely hledat informace o svých předcích 
prohlížením svitků mikrofilmů a stránek knih. Pro mnoho těch, kteří to tak dělali, to
znamenalo nespočet hodin práce. Počítač dokáže vypátrat tytéž informace během 
několika minut.

Nechte mladé ženy, aby se procvičily v používání programu FamilySearch, aby našly
informace o svých předcích. Pomozte jim vyvolat jména z jejich přehledu rodokmenu. 
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Není-li o jejich předcích v archivu předků nic, připomeňte jim, že mohou vykonat 
velkou službu, když se postarají, aby informace o jejich předcích byly předány do tohoto
souboru.

Když mladé ženy používají program FamilySearch, měly by si informace, které najdou,
zapsat. V archivu předků si mohou vytisknout přehled rodokmenu.

Poté, co všechny mladé ženy měly příležitost používat program FamilySearch, 
zkontrolujte, co shromáždily. Vyzvěte je, aby pokračovaly ve vyhledávání informací o
svých předcích a předávaly je do archivu předků.

Dodatečná činnost Ve sboru mohou být členové, kteří mají velký počet informací o historii rodiny v tištěné
formě (knihy vzpomínek). Mladé ženy by mohly prokázat cenné služby tím, že tyto 
informace zpracují na počítači a pomohou tak členům předat je do Archivu předků. Pro
tuto práci bude zapotřebí dostatečný počet osobních počítačů s Personal Ancestral File.
Konzultant sboru pro rodinnou historii by mohl vedoucím mladých žen pomoci při 
organizování přípravy pro tuto službu.
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misionářské práce



Lekce Přibliž se k druhým
20

CÍL Každá mladá žena naváže přátelství s dívkami svého věku a bude je nabádat, aby se
zúčastňovaly církevní činnosti a shromáždění.

PŘÍPRAVA Určete dívky, které přednesou vámi vybrané příběhy, verše z Písma nebo citáty.

DOPORUČENÝ 
POSTUP VÝUKY Úvod: najděte podobnost

Příběhy k zamyšlení Přečtěte mladým ženám nahlas popis následujících situací. Nechte je, aby se pokusily
najít, co chybí v každé z těchto situací. (Přítel je ten, kdo má zájem.)

1. Zbitý a okradený muž leží na kraji cesty a je nevšímavě míjen kolemjdoucími.

2. Dívka, která nosí staré a obnošené šaty příliš velké na její postavu, chodí den co den
do školy sama, zatímco ostatní dívky chodí společně v hloučku několik kroků 
před ní.

3. Mladý muž zůstává každou neděli doma, jelikož má pocit, že o něj v kněžském kvoru
nikdo nemá skutečný zájem.

Můžeme se přátelit s mnoha různými lidmi

Bajka Dva psi si jednoho dne hráli na kraji cesty a kolem šla kočka. „Můžu si s vámi hrát?“
zeptala se kočka.

„Ne!“ příkře odpověděl jeden ze psů a kočka šla dál.

„Proč jsi to udělal?“ zeptal se druhý pes. „Psi si nehrají s tímto druhem zvířat. Kočky jsou
jiné než my. Vydávají divné zvuky a chtějí pořád lézt po stromech. Chci si hrát s někým,
kdo je jako já.“

O několik minut později se pomalu ploužila po cestě osaměle vyhlížející želva. I ona se
zastavila a zeptala, zda by si s nimi mohla hrát. A znovu ten jeden pes řekl: „Ne,“ a želva 
se ploužila dál.

„A proč by si s námi nemohla hrát?“ vyptával se přítel.

„Viděl jsi, jak vypadala? Nevypadá jako my a je pomalá. Ona asi neumí běhat tak rychle
jako my a lovit stejným způsobem jako my. Chci někoho, kdo se nám více podobá.“

„Och,“ řekl jeho přítel.

Přešlo pár minut a po cestě přihopkal šedivý králík. Všiml si dvou hrajících si psů a 
zastavil se, aby se přesvědčil, zda by se mohl zúčastnit hry. Byl také odmítnut. Přesto ale
chtěl vědět, proč si s nimi nemůže hrát.

Pes, který ho odmítl, si přestal hrát a podíval se na králíka.

„Jsi jiný než já. Nemáš stejnou barvu. Nevypadáš jako já. Neděláš stejné věci jako já. 
Nevydáváš stejné zvuky. Chci někoho, kdo je jako já.“

„Co děláš rád?“ zeptal se králík.

„Rád běhám a skáču“ odpověděl pes.

„Tak dobře . . . ,“ řekl králík.

Diskuse Udělejte přestávku a zeptejte se mladých žen, jak podle nich příběh skončil.
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Příběh Dokončete příběh:

Králík vyzval oba psy k závodu do blízkého lesa. Na konci závodu byl králík daleko 
vepředu. Obrátil se a počkal na psy.

„Taky rád běhám a skáču,“ řekl králík.

„Vypadáš jinak, vydáváš jiné zvuky než my, ale v mnoha případech jsi stejný jako my,“ 
řekl druhý pes. „My jsme to jenom nevěděli.“

Diskuse Jak byste přirovnaly tento příběh ke svému životu?

• Proč si ten první pes nechtěl hrát se žádným z těch ostatních zvířat?

• Proč si psi nakonec s králíkem hráli?

• Jak byste to mohly přirovnat ke svému životu?

• Můžete si vzpomenout na nějakou mladou ženu z vašeho okolí, která by potřebovala
něčí společnost?

• Jak můžete poznat, že má někdo stejné zájmy?

Výklad učitelky Vysvětlete, že někdy přehlížíme ostatní a nezahrnujeme je do své společnosti pro jejich
jinou barvu pleti, oblečení, zvyky. Musíme si najít čas, abychom je lépe poznaly a objevily
jejich dobré kvality a podobné zájmy.

Můžeme se k druhým přiblížit

Diskuse o Písmech Vysvětlete, že Kristus měl velkou starost o ty, kdož byli ztraceni. V jednom podobenství
mluvil o ztracené minci. Nechte třídu najít v Bibli Lukáše 15:8–10. Požádejte jednu
mladou ženu, aby toto podobenství přečetla.

Vyzvedněte, že ztracená mince z tohoto podobenství může být přirovnána k člověku,
který je osamělý nebo je ztracen. Žena může být přirovnávána k tomu, kdo ztratil a 
aktivně se snaží někoho najít. Čtěte znovu podobenství verš po verši a diskutujte o tom,
jak by se to dalo přirovnat k mladé ženě, která nemá moc přátel a nechodí pravidelně do
Církve. Ať mladé ženy vysvětlí, jak Pán může říci, kdy máme skutečně starost o někoho
druhého.

Požádejte mladé ženy, aby diskutovaly o tom, co a jak by se mělo udělat, aby se pomohlo 
některé člence třídy stát se činnou členkou Církve. Zdůrazněte, že pocity a skutečná 
snaha pomoci jsou důležité.

Příběhy k zamyšlení Předveďte následující situace mladým ženám a nechte je, aby je vyřešily.

1. Potkáte v obchodě málo aktivní spolužačku. Chcete ji dokázat, že o ni máte zájem. 
Co uděláte?

2. Pozvete málo aktivní členku do třídy. Rozhoduje se, než odpoví. Potom řekne, 
že možná přijde. Co můžete udělat?

3. Pozvete málo aktivní přítelkyni do třídy Mladých žen. Ona řekne, že nechce přijít, 
protože by na ni lidé koukali, jak navštěvuje Církev. Co byste měly udělat a říci?

4. Nabádáte málo aktivní členku, aby přišla do třídy, a ona odpoví, že nemá ráda 
shromáždění. Co uděláte?

5. Pozvete málo aktivní členku do třídy a ona řekne ne. Co můžete udělat?

Výklad učitelky Vyzdvihněte, že není jediná opravdu správná odpověď na mnohé situace, které se mladé
ženy snažily vyřešit, aby aktivovaly méně aktivní členky. Je důležité ukázat péči a zájem
při každé z těchto situací. Starostlivý vztah může přemoci mnohé těžkosti a ovlivnit 
někoho víc než cokoliv jiného.

Diskuse o nových
nápadech
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Diskuse u tabule Nakreslete na tabuli tři svíčky, jak je uvedeno dole.

Ukažte na první svíčku s plným plamenem. Řekněte mladým ženám, že tato svíčka by je
měla představovat. Napište slovo vy za tuto první svíčku. Vysvětlete mladým ženám, že
druhá svíčka představuje méně aktivní členku, tu, která byla jednou zapálená, ale uhasla.
S pomocí rozsvícené svíčky může být i ta druhá znovu zapálena. Znovuzapálení svíčky
může představovat to, že jsme méně aktivní členky přiměly k větší aktivitě. Nakreslete
plamen ke druhé svíčce.

• Koho myslíte, že představuje třetí svíčka? (Nečlena)

Diskuse o Písmech Třetí svíčka nebyla nikdy zapálena, ale je-li zažehnuta zdrojem světla, může planout
jako ostatní dvě svíčky. Zdůrazněte, že svíčky jsou v podstatě všechny stejné, se všemi 
potřebnými věcmi k hoření, ale potřebují nějaký zdroj zvenčí, aby vznikl plamen. Lidé 
jsou v základě také všichni stejní, ale jsou-li dotčeni Duchem Svatým, mohou se stát 
světlem pro svět jako ta svíčka. Ať si členky třídy najdou NaS 103:9 a přečtou si, co Pán
řekl o Svatých.

• Jaké jsou některé ze způsobů, jak být světlem pro někoho druhého? (Napište odpovědi
žákyň na tabuli vedle obrázku svíček. Možné odpovědi mohou být následující: odchod
na misii, být někomu světlem, příklad, přátelství, partnerství a služba.)

Nakreslete plamen nad třetí svíčkou.

Příběh Poslouchejte společně následující příběh o někom, kdo byl zdrojem zapálení plamene
evangelia pro někoho jiného:

„Byla mou nejlepší přítelkyní, tou s kterou jsem vyrůstala a kterou jsem znala od prvního
ustrašeného dne v první třídě. Od té doby jsme spolu prožívaly všechno od kolébek 
s panenkami a plácání báboviček, až po střední školu a ospalé večírky. Mezi námi byl
jenom jeden veliký rozdíl. Víte, ona ještě neznala pravdu a já ano.

Trvalo mi to 12 dlouhých let, než jsem si uvědomila, že evangelium nepatří jenom mně,
ale také jí, a že mým prostřednictvím ho může najít.

Přednesla jsem svůj problém našim misionářům a myslela jsem si, že jim dám práci, ale
byla jsem bláhová.

‚Pozvi ji a my ji budeme učit,‘ řekli.

Učit ji se nezdálo být problémem. Já jsem měla tu nejhorší práci ze všech.

Zatelefonovala jsem jí: ‚Cheryl, jak by se ti líbilo přijít k nám domů dnes večer podívat se
na film? Promítají ho noví misionáři z našeho sboru.‘

Přišla. Viděla film a odešla, aniž by toho o něm mnoho řekla.

O týden později se starší u nás zastavili. ‚Domluvila jsi dobu, kdy s ní můžeme hovořit o
evangeliu?‘ zeptali se.

‚No, o tom filmu toho moc neřekla. Nevěděla jsem, zda ji mám, či nemám znovu pozvat.‘
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‚Zavolej jí a zeptej se,‘ řekl jeden z nich. Byl to ten typ, co nerad ztrácí čas. Protože jsem
se nemohla dohadovat se starším, zvedla jsem váhavě třesoucí se rukou sluchátko a
vytočila číslo. Vždycky jsem se divila, proč jsou tyhle věci tak těžké.

‚Ahoj Cheryl,‘ řekla jsem. ‚Ráda bych věděla . . . no jsou tady starší a . . . no, chtěla bych
jenom vědět, zda bys někdy nechtěla přijít . . . a dozvědět se něco víc o Církvi?‘

Nastala dlouhá přestávka.

‚No jo, myslím, že jo.‘

Vydechla jsem úlevou. ‚Kdy můžeš přijít?‘

‚Myslím, že kdykoliv budeš chtít.‘

‚Zítra večer?‘

‚Jo, to by šlo.‘

Obrátila jsem se ke starším. ‚Hodí se vám to zítra večer?‘

Nadšeně přikývli . . .

‚Tak díky, Cheryl,‘ řekla jsem a chtěla zavěsit.

‚Okamžik Patti,‘ řekla, ‚chci, abys věděla, že nebudu souhlasit s tím, co říkají.‘

‚Ach, to je v pořádku. Prostě přijď!‘

‚Ale mohla bych se s nimi dohadovat, a to nechci.‘

‚Nechceš-li s nimi souhlasit, nemusíš. Nebude jim to vadit.‘

Další krok byl učiněn.

Na konci čtvrté návštěvy neoponovala ani jednou. Ve skutečnosti z celého srdce 
souhlasila se vším, co jí starší řekli. Večer, když mladší ze starších hovořil, ke konci se na
ni podíval a řekl: ‚Chtěli bychom s vámi domluvit křest na sobotu. Co vy na to?‘

Starší z nich něco zašeptal. Nečekal, že to bude tak brzy. Moje srdce hlasitě tlouklo a
všechno, co jsem byla schopna udělat, bylo, že jsem zadržela dech. Chvíli bylo ticho.

Cheryl přikývla a řekla: ‚Ano.‘

Nehýbala jsem se, ale roztřásla jsem se, když ji požádali o modlitbu. Pomodlila se velmi
prostě a krásně.

Zůstala jsem sedět se skloněnou hlavou. Nebyla jsem schopna se na někoho podívat.
Misionáři tiše odešli. Potom jsem ucítila její ruku kolem svých ramen a obě jsme spolu
plakaly.

‚Patti‘, řekla usmívajíc se skrze slzy, ‚děkuji ti‘.

Děkovala mi za něco, co jenom ona sama si mohla dát, děkovala mně, když mi dávala
ten největší dar, v který jsem kdy mohla doufat, její přijetí mého největšího vlastnictví,
evangelia Ježíše Krista“ (Patti Wiltbank, „The First Step Was the Hardest“, New Era,
leden 1976, str. 18–19).

Závěr

Výklad učitelky Ukažte na svíčky na tabuli. Vysvětlete, že Pán nechtěl, abychom schovávaly svá světla
pod poklop (Matouš 5:15–16). Máme se o ně podělit s ostatními. Světlo jedné mladé
ženy může hodně změnit.

Svědectví Dosvědčte mladým ženám , že budou-li se upřímně snažit navázat přátelství s ostatními,
Pán jim za jejich úsilí požehná. Povzbuďte je, ať se svědomitě dělí o světlo s ostatními.
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Použití lekce

Vyzvěte mladé ženy, aby jako třída vybraly některou osobu, kterou by znovu nebo prvně
chtěly přivést k evangeliu. Nechte je naplánovat, jakým způsobem to provést. Ať jedna 
z dívek dělá poznámky o nápadech, o kterých budou diskutovat. Vyberte jeden z nápadů
ze seznamu, na kterém by třída mohla začít pracovat.



Dobrý příklad Lekce

ovlivňuje ostatní 21

CÍL Každá mladá žena bude dobrým příkladem pro ostatní.

PŘÍPRAVA 1. Na zvláštní list papíru připravte kopie následujících citátů z Písem: Jan 13:15; 
1. Timoteovi 4:12; 1. Petrův 2:21; Matouš 5:16.

2. Naučte se prohlášení a příběhy uváděné v této lekci.

3. Určete dívky, které přednesou vámi vybrané příběhy, verše z Písma nebo citáty.

DOPORUČENÝ 
POSTUP VÝUKY Dobrý příklad může ovlivnit ostatní

Příběh Přečtěte následující prohlášení sestry Ardeth. G. Kappové:

„Dodržujete-li přikázání a následujete-li Kristova příkladu, je to, jako když zvedáte
světlo. Váš dobrý příklad pomáhá ostatním najít jejich cestu ve stmívajícím se světě. 
Vyžaduje to odvahu, dělat to, co víte, že je správné, i když je to někdy těžké, velmi těžké.
Ale nikdy neztratíte odvahu, pokud nebudete samy chtít“ („Stand for Truth and 
Righteousness“, Ensign, listopad 1988, str. 94).

Vyprávějte následující pravdivý příběh:

„Je mi sedmnáct, jsem členkou Církve od svých osmi let. Žít podle evangelia nebyl pro
mne skutečně žádný problém až do toho dne, kdy jsem zažila nezapomenutelnou 
zkušenost s chlapcem jménem Craig.

. . . Jednoho dne při algebře se skupina chlapců rozhodla být zvláště hrubá vůči Craigovi,
který seděl vedle mne. Craig je tichý a není zrovna nejchytřejším ve třídě, takže si
chlapci z něho rádi dělali legraci. Jednoho dne rozhlásili, že celá třída má Craiga 
ignorovat. Obyčejně jsem mu pomáhala, když něčemu nerozuměl, takže když jsem 
slyšela, co se chystá, nevěděla jsem, co mám dělat.

. . . Několik minut před koncem vyučování se ke mně Craig obrátil a požádal mě o radu.
Všichni se otočili, aby viděli, co udělám. Začalo mi tlouci srdce a zvlhly mi dlaně. Chtěla
jsem být laskavá a odpovědět mu, ale cítila jsem nátlak celé třídy čekající na to, že ho
budu ignorovat.

Cítila jsem horko ve tváři a věděla jsem, že se červenám, když jsem se otočila ke Craigovi
a vysvětlila mu, co má dělat. A bylo to. Jakmile bylo po vyučování, chlapci mi začali 
nadávat a opravdu mi dávali co proto. Nemohla jsem věřit tomu, že jsem na střední škole.
Připadala jsem si jako v obecné a chtělo se mi brečet. Ale hluboko v nitru jsem cítila, 
že jsem jednala správně.

Druhý den se mi nechtělo jít do třídy. Ale když jsem vstoupila, tatáž skupina chlapců ke
mně přišla a chtěla, abych se k nim připojila, že budou dělat totéž co včera. Ale to už
jsem věděla, že to, co jsem udělala den předtím, bylo správné a že na jejich hru 
nepřistoupím.

Když jsem jim to řekla, zažila jsem největší překvapení svého života. Moje nejlepší 
přítelkyně, která seděla poblíž, řekla, že s nimi také nebude zajedno. Několik dalších se
přidalo a za chvíli byli skoro všichni přesvědčeni, že ten návrh byl dětinský a hloupý.
Před koncem vyučování s Craigem už mluvili všichni a i chlapci, kteří celou věc začali, 
s ním diskutovali o některých problémech.

Z toho všeho jsem se poučila, že dobrý příklad není něco tak snadného, jak se zdá, 
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ale jeden člověk dokáže hodně změnit. Máte-li dost odvahy a hodně víry, můžete ovlivnit
celou skupinu, když na ni naléháte“ (Stephanie Christensenová, „When the Pressure is
On,“ New Era, leden 1988, str. 8–9).

Diskuse Položte následující otázky. Vymezte několika mladým ženám čas k odpovědi na 
každou otázku.

• Proč se máme pořád snažit dávat dobrý příklad, i když je to tak těžké?

• Co vám pomáhá ve snaze být dobrým příkladem?

• Jak můžete ovlivnit své přátele, aby jednali správně?

Výklad učitelky Vysvětlete, že členové Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů mají velkou 
zodpovědnost zasahovat a dávat dobrý příklad. Víme, co je správné a nesprávné, a máme
jistotu, že náš Nebeský Otec bude stále s námi, budeme-li jednat správně. Je daleko
lepší být blízko Nebeskému Otci dodržováním přikázání, než se snažit získat popularitu
před druhými lidmi tím, že přikázání nebudeme poslušni.

Diskuse Vyzvěte mladé ženy, aby vám vyprávěly o tom, jak byly někým druhým ovlivněny, aby
udělaly dobrý skutek, nebo o tom, jak ovlivnily někoho druhého. Můžete vyprávět o 
některých svých vlastních zkušenostech.

Požádejte několik mladých žen, aby vám pověděly o situacích, kdy by mohly být dobrým
příkladem, ale nebyly. Ať řeknou, jaké pocity z toho přitom měly.

Diskuse u tabule Nakreslete velké minusové znaménko (–) na tabuli. Zeptejte se, co to znamená, když 
říkáme, že někdo má na někoho negativní vliv. Nakreslete velké plusové znaménko na
tabuli (+). Zeptejte se co to znamená, když říkáme, že někdo má na někoho pozitivní vliv.

Diskutujte o způsobech, jak být pro druhé pozitivním příkladem.

Písma zdůrazňují důležitost příkladu

Diskuse o Písmech Vysvětlete, že Spasitel nám ukázal, jak být dobrým příkladem. Byl vždycky věrný tomu, 
co považoval za správné. Dejte opisy následujících citátů z Písem čtyřem dívkám, aby je
přečetly nahlas.

1. „Dal jsem vám příklad, abyste i vy jednali, jako jsem jednal já.“ (Jan 13–15).

2. „Nikdo ať tebou nepohrdá proto, že jsi mladý; ale těm, kdo věří, buď vzorem v řeči, 
v chování, v lásce, ve víře, v čistotě“ (1. Timoteovi 4:12).

3. „K tomu jste přece byli povoláni; vždyť i Kristus trpěl za vás a zanechal vám tak 
příklad, abyste šli v jeho šlépějích“ (1. list Petrův 2:21).

4. „Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu
Otci v nebesích“ (Matouš 5:16).

Diskutujte o tom, jak se tato slova hodí k životu mladých žen. Položte následující otázky:

• Jak může vaše neustále svítící světlo (dávání dobrého příkladu) přinést slávu 
Nebeskému Otci?

• Jak můžete být pozitivním příkladem svým přátelům slovem, péčí, vírou, čistotou?

Dobrý příklad může přinést radost mnoha lidem

Příběh Přečtěte následující svědectví sestry Shirley Casperové, ženy známého hráče golfu Billy
Caspera. Požádejte mladé ženy, aby poslouchaly, jak některé příklady v příběhu hrají 
důležitou roli.

„Řekla jsem při mnoha příležitostech, že jsem byla připravena vstoupit do Církve Ježíše
Krista Svatých posledních dnů několik let předtím než Bill. Měla jsem mnohem více 
ponětí o mormonech než Bill. Když jsem byla malé děvče, některé z matčiných nejlepších
přítelkyň byly mormonky. Když jsem vyrostla a později, když jsme se s Billem vzali, měla
jsem po celé zemi mnoho přátel, kteří byli mormony.
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Když Bill vyhrál US Open v roce 1959 a měli jsme trochu více času pobýt v Salt Lake
City v Utahu, byla jsem natolik seznámena s náboženstvím, abych mohla učinit několik
poněkud zajímavých zjištění. Bylo to právě v té době, kdy jsem se na mormonismus 
dívala s obzvláštním zaujetím. Chtěla jsem o něm vědět a čím víc jsem ho poznávala, 
tím víc jsem se chtěla učit.

Byla tu určitá obava z mormonů – ne ve špatném slova smyslu, ale ve způsobu, jak se
každý člen zdál být přesvědčen, že to, co dělá pro náboženství on, je to, co chce dělat.

Zdálo se, že žijí lépe než ostatní lidé, že prosperují – a nemyslím tím zrovna otázku
peněz. Byli to zdraví, šťastní a pracovití lidé. Byli spjati se svými rodinami. Když jste se
setkali s mormonem, obyčejně jste se setkali s jeho rodinou.

Líbil se mi církevní program pro mladé. Tabernacle Choir byl mým oblíbeným sborem a
vždycky jsem si přála v něm zpívat. Nikdo nás do jejich náboženství nenutil. Měli jsme
prostě své mormonské přátele rádi takové, jací byli.

Pamatuji se na první večírky v Utahu. Zdálo se, že je při nich méně pití a samozřejmě
méně kouře. Potom, co sedíte večer co večer v zakouřené místnosti, vychutnáváte luxus
čistého vzduchu.

Abych to zopakovala. Líbil se mi mormonský způsob života. To vyvolalo moji zvědavost
víc než kdy jindy . . .

Byla bych ráda šla do chrámu daleko dřív, než jsme se tam dostali, ale Bill nebyl ještě
připraven. Náš Pán a Spasitel je k nám v tomto směru laskavý, nedává nám nikdy víc 
zákonů, než jsme schopni dodržovat. My všichni jsme se museli úspěšně dobrat k této
schopnosti dříve, než nám mohlo být dáno to, co máme teď.

Když Bill řekl, že chce být pokřtěn, věděla jsem s jistotou, že to myslí vážně . . .

Otevřely se nám nové světy. Měla jsem možnost roznášet letáčky s některými 
misionářkami v Hong Kongu – jenom abych poznala, co to je misionářský program.

S naším golfem jsme měli možnost navštívit mnoho dalekých zemí a všude jsme našli
stejné Svaté, laskavé a milující lidi, kamkoliv jsme přišli. Nejsou to jenom golfoví 
fanoušci, lidé z Billovy branže. Jsou to naši bratři a sestry v evangeliu, stejní bratři a sestry,
které jsme měli v duchovním světě jako synové a dcery našeho Nebeského Otce . . .

My, Casperovi, jsme přišli na to, že dáme-li lidem vědět, že jsme mormoni tak citlivě, 
jak jen umíme, je to lepší. Lidé nás respektují pro naši víru. Nemusí s námi souhlasit,
ale respektují nás, tak jako my respektujeme jejich víru . . . Jsme respektováni pro naše
zásady. Jsme váženi – pokud si vážnost zasloužíme.

A poznala jsem, že příklad znamená hodně v každé situaci. Věděla jsem, že jsem 
vstoupila do Církve částečně proto, že mormoni, které jsem znala, mi byli příkladem.
Chtěla jsem pro druhé udělat to, co oni udělali pro mě“ (Hack Miller, The New Billy Casper
[Salt Lake City: Deseret Book Co. , 1970], str. 132–35).

Diskuse Nechte dívky diskutovat o tom, které z příkladů ovlivnily sestru Casperovou. 
Vyzdvihněte, že zkušenosti sestry Casperové ji přiměly k tomu, že chtěla pomáhat 
druhým tím, že jim bude dobrým příkladem.

Použití lekce

Povzbuďte mladé ženy k tomu, aby si braly příklad z dobrých vzorů okolo sebe a snažily
se být dobrým příkladem v dobrotivosti pro ostatní kolem sebe.
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Lekce Pokání
22

CÍL Každá mladá žena porozumí zásadám pokání.

PŘÍPRAVA 1. Připravte devět papírových proužků s následujícími nápisy: „Stupně k pokání“, 
„Rozpoznání zla“, „Slib nikdy hřích neopakovat“, „Vracet se sám k sobě“, 
„Obnovovat“, „Cítit opravdovou lítost“, „Udělat si čas“, „Odpouštět sobě i ostatním“ 
a „Získat odpuštění od Boha“.

2. Určete dívky, které přednesou vámi vybrané příběhy, verše z Písma nebo citáty.

DOPORUČENÝ 
POSTUP VÝUKY Pokání je nutné, abychom získali odpuštění

Otázka k zamyšlení • Jak se cítíte před pokáním a jak po něm?

Písmo Alma popisuje své pocity po svém upřímném pokání. Ať některá mladá žena přečte 
Mosiáše 27:29.

Citace a diskuse Čtěte následující citaci, ve které jeden z našich vedoucích Církve přirovnává pokání ke
gumě a gumování.

„Bůh má tužku s gumou na druhém konci a slíbil nám, že ji použije, budeme-li činit 
pokání a chtít změnit své chování . . . Řekl, že budeme-li se bránit zlu a důkladně proti
němu obrníme svoji mysl, že všechno vymaže ze své mysli a prostě na celou věc 
zapomene. Samozřejmě očekává, že i my to ze své mysli vymažeme“ (Sterling W. Sill,
Making the Most of Yourself [Salt Lake City: Bookcraft, 1971], str. 93).

• Proč je pokání tak báječnou zásadou a takovým velkým požehnáním v našich životech?

Stupně pokání

• Jak se kajete?

Abyste mohly zodpovědět tuto otázku, diskutujte o stupních pokání z následující citace 
staršího Roberta D. Halese. Jak budete uvádět každý z těchto stupňů, použijte přísluš-
ných proužků papíru s nápisy. Prodiskutujte smysl každého tohoto stupně s mladými 
ženami. Ať dívky čtou Písma uvedená v 2. a 8. stupni.

Začněte vyvěšením proužku s nápisem „Stupně pokání“.

„1. Uvědomme si, že jsme jednaly špatně.

2. Učiňme smlouvu s Pánem, že nikdy nebudeme opakovat hřích, který jsme udělaly a 
z něhož se kajeme. ‚Podle toho můžeš poznat, zda člověk činí pokání za své hříchy,
věz, vyzná je a vyvaruje se jich.‘ (NaS 58:43.)

3. Vraťme se samy k tomu, že budeme žít lépe ve všech fázích evangelia.

4. Napravme to špatné, co jsme udělaly, tím, že:
a. Kajeme se prostřednictvím modlitby k Pánu.
b. Vyznáme se biskupovi (pokud je hřích závažný).
c. Omluvíme se těm, kterých jsme se dotkly.

5. Hloubka našeho pokání musí být stejně hluboká jako hřích, kterého jsme se dopustily.
Není to snadná cesta. Bolí to, ale také očišťuje.

Citace, lístky 
papíru a diskuse
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6. Čas je další prvek pokání a obnovy.
a. Čas dokázat sám sobě, našemu Pánu, našim přátelům, že jsme přesvědčily samy 

sebe žít novým způsobem života.
b. Čas ke studiu Písem a zasvěcení našeho života přikázáním, podle kterých musíme 

žít, abychom byly šťastné a měly radost.

7. Dokonalé odpuštění sobě samým a odpuštění bez jakéhokoliv pocitu odvety vůči těm,
kdož nám ublížili.

8. Nakonec největší ze všech požehnání, odpuštění našeho Pána. Už se neohlížíme zpět
s depresí a bolestí, ale hledíme kupředu k budoucnosti s nadějí a láskou k Pánu, 
sobě samým a všemu lidstvu“ (Conference Report, říjen 1976, str. 34; nebo Ensign, 
listopad 1976, str. 26).

Pokání je neustálý proces

Citace a diskuse Vysvětlete, že pokání je nádherný dar, který nám v tomto životě může pomáhat 
k úspěchu. Měli bychom tohoto daru využívat moudře. Čtěte následující citace:

„Pokání je dáno jako druhá velká zásada evangelia. . .

Všichni děláme chyby. Je-li naše pokání upřímné, máme právo žádat [Nebeského Otce]
o odpuštění, ale pamatujte si, že nejsme oprávněni k určitému počtu chyb. Je vždycky
lepší nedělat žádné. A opravdu bychom neměli dělat pořád stejně hloupé chyby a 
tvrdohlavě je opakovat pořád dokola. Měly bychom se naučit svůj úkol. Nestačí jen být
dneska tak dobrý, jako jsem byl včera. Měli bychom být lepší. . . Ale jedna 
z nejďábelštějších nauk, kterou může někdo obhajovat, je říci, že udělá-li někdo jednu
chybu, nezáleží už na tom, jestli udělá o jednu nebo o několik chyb více. Nejlepší čas 
k pokání je teď, ne příště“ (Richard L. Evans, Conference Report, říjen 1969, str. 68; 
nebo Improvement Era, prosinec 1969, str. 74, 76).

Pomozte mladým ženám, aby si uvědomily, že pokání není jen pro ty, kdo těžce zhřešily, 
ale je to proces, jak se stát lepšími osobami. Měly bychom využívat zásady pokání každý den 
našeho života.

Následující citace pomáhá vysvětlit nikdy nekončící proces pokání:

„Pokání je nepostradatelné pro rostoucí život, jelikož v každém růstu je pevný řád, který
něco nabírá a něco odhazuje. Nemůžeme nahradit špatný život dobrým jediným slovem
nebo skutkem, musí tu být neustálý proces nahrazování chyb a špatného konání prav-
dou a dobrým konáním, opuštěním zlého pro dobré a dobrého pro lepší . . .

Mluvíme-li o neustálé potřebě pokání, nechtějme tomu rozumět tak, že mluvíme o 
neustálém opakování hřešení a pokání a znovu hřešení. To není úplné pokání. Musíme
vidět pravdu a následovat ji, rozeznat špatnost a zříci se jí se ‚zármutkem od Boha‘,
jestliže chceme dosáhnout požehnání úplného pokání“ (Hugh B. Brown, Eternal Quest,

comp. Charles Manley Brown [Salt Lake City: Bookcraft, 1956], str. 99, 102).

Výklad učitelky Vysvětlete, že tak, jak rosteme duchovně, poznáváme, že věci, které se zdály být 
v pořádku na začátku, jsou špatné. Duchovní růst pomáhá člověku překonat tyto nově 
zjevené slabosti. To je pokrok. Každý den, kdy se učíme o věcech, kterých bychom se
měly vystříhat, naše znalost roste a my dosahujeme dalšího stupně růstu. Zdůrazněte,
že pokání je neustálý proces zdokonalování vás samých v myšlenkách a skutcích, tak jak 
poznáváte své slabosti. Tento proces pokračuje i v dospělosti.

• Můžete si vzpomenout na nějakou „maličkost“ ze svého života, ze které jste se musely
kát?

• Jestliže byste pracovaly na tom, abyste samy sebe chránily každý týden před některými
z těchto věcí, jak by se váš život a vaše pocity o vlastní ceně zdokonalily?

Citace Prezident Spencer W. Kimball prohlásil: „Jelikož všichni z nás hřeší ve větším či menším 
měřítku, máme všichni potřebu neustálého pokání, neustálého pozvedání našeho vidění 
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a konání. Člověk může těžko plnit přikázání Pána za den, týden nebo měsíc či rok. 
To je úsilí, kterého se dá dosáhnout jenom během zbývajících let“ (The Miracle of 
Forgiveness [Salt Lake City: Bookcraft, 1969], str. 202).

Pokání přináší mír

Příběh Požádejte mladé ženy, aby poslouchaly následující příběh o tom, co se dá přirovnat 
k zásadě pokání.

Jane měla ráda přírodu a trávila mnoho hodin lezením po skalách v horách. Jednou 
objevila jeskyni. Protože měla pocit, že nebude nijak snadné vlézt do jeskyně, její 
zvědavost ji přiměla k tomu podívat se dovnitř. Šla dál a dál do jeskyně a nad sebou 
viděla rozličné útvary. Tma v jeskyni nakonec byla tak velká, že si uvědomila, že 
zabloudila.

Napřed cítila paniku, potom strach, potom zlost sama na sebe za svůj povážlivý stav. 
A když nemohla najít cestu zpátky, padlo na ni zoufalství. Co má teď dělat? Ztratila 
veškerý pojem o směru a nemohla najít správnou stezku. V té chvíli se rozhodla 
pomodlit. Prosila Pána o ochranu při zpáteční cestě na správnou stezku a o překonání
své bláznivé chyby při vstupu do jeskyně. Hmatala po stěnách, obrátila se a v dálce 
uviděla paprsek světla. Rozběhla se za světlem a nakonec vyšla do plného slunce.

Otázky k zamyšlení • Měla Jane v úmyslu ztratit se v jeskyni?

• Jak myslíte, že se Jane cítila, když vyšla ven z jeskyně?

• Už jste se někdy cítily ztraceny a neschopny najít cestu zpět k vašemu Nebeskému
Otci?

Vysvětlete, že pokání je jako ten pocit, který měla Jane, když si uvědomila svoji chybu,
uznala ji a modlila se za odpuštění a o pomoc a přišla zpět na světlo. Je to jeden 
z nejsladších, nejmírumilovnějších pocitů, který člověk může získat.

Diskuse o Písmech Zdůrazněte, že my všichni děláme ve svém životě každý den chyby. Jenom úplným 
pokáním můžeme dosáhnout vnitřního pocitu míru.

Alma, prorok z Knihy Mormonovy, pronásledoval Církev, když byl mladým mužem. 
Zjevil se mu anděl a řekl mu, aby přestal se svým bezbožným jednáním. Alma pociťoval
velké výčitky, když se počal kát ze svých hříchů. Ať některá z mladých žen přečte Almu
36:12–13, 15–16.

• Jak se cítil Alma, když si uvědomil své hříchy?

Ať některá další mladá žena přečte Almu 36:17–21.

• Jak popsal Alma své pocity, když vzpomínal na smírnou oběť Ježíše Krista a věděl, 
že mu může být odpuštěno?

• Jak roste naše láska a úcta ke Spasiteli, když se upřímně kajeme a snažíme se 
dosáhnout odpuštění?

Závěr

Svědectví Vydejte své svědectví o opravdovosti Ježíšovy lásky a jeho smírné oběti. Dosvědčte, že
spravedlnost je cesta ke štěstí, a dopustí-li se někdo hříchu, je pro něho možné dokonalé
odpuštění skrze víru v Ježíše Krista a opravdové pokání.
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Odpuštění Lekce

23

CÍL Každá mladá žena pochopí, jak je důležité odpouštět druhým.

PŘÍPRAVA 1. Přineste papír a tužku pro každou z mladých žen.

2. Připravte nápis s veršem „ . . . buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějíce
si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám“ (Efezským 4:32).

3. Napište na papír prohlášení prezidenta Spencera W. Kimballa z druhé části této
lekce. Dejte ho jedné z mladých žen, aby ho před začátkem hodiny prostudovala a
později přečetla třídě.

4. Určete dívky, které přednesou vámi vybrané příběhy, verše z Písma nebo citáty.

DOPORUČENÝ 
POSTUP VÝUKY Úvod

Příběhy k zamyšlení Dejte každé mladé ženě papír a tužku. Vysvětlete třídě, že uvedete dvě situace. Ony ať
popíší, co by v obou situacích dělaly.

1. příběh k zamyšlení

Maryann se s něčím svěřila své přítelkyni Kathy a věřila jí, že to udrží v tajnosti. Potom
zaslechla, že to Kathy vykládá někomu jinému. A nejenom to, Kathy k tomu ještě 
něco přidala a tvrdila něco, co nebyla pravda. Maryann velmi ranilo, že její přítelkyně 
nedodržela své slovo. Zlobila se a myslela, že už s Kathy nikdy nepromluví.

Zeptejte se každé z mladých žen, co by dělala na místě Maryann.

2. příběh k zamyšlení

Před začátkem vyučování si Karen položila peněženku na lavici. Zapomněla ji tam, 
když se rozcházely do tříd. Když se pro peněženku vrátila, byla pryč. Následující den,
Susan, dívka, která se právě přistěhovala do sousedství, přišla za Karen domů. Přiznala
se, že peněženku vzala. Vrátila ji a řekla, že toho lituje a poprosila Karen, aby ji 
odpustila. Karen řekla, že jí samozřejmě odpouští. O několik dnů později, když Karen
mluvila s kamarádkami, se jedna z dívek zeptala, zda někdo zná Susan.

Dejte mladým ženám čas, aby napsaly, co by udělaly na Karenině místě. Řekněte jim, 
ať papír schovají, aby o všem mohly v následující lekci hovořit.

Spasitel učil odpuštění slovem i příkladem

Diskuse o Písmech Vysvětlete, že Ježíš Kristus učil lidi, co mají dělat, když je někdo urazí. Vyzvěte mladé
ženy, aby naslouchaly citátům z Písma a zaznamenaly instrukce, které Ježíš dává. 
Vyvolejte mladou ženu, aby přečetla Matouše 5:43–44.

• Jak byste měly jednat s těmi, kdož vás urazí?

Ježíš učil, že jeho následovníci jsou vedeni k tomu, aby odpustili každému. Mají 
milovat své nepřátele a žehnat těm, kdo jim ubližují. Vysvětlil i to, že pokud se někdo
zdráhá odpustit, dopouští se větší chyby než ten, kdo mu ublížil. Vyvolejte mladou ženu,
aby přečetla NaS 64:9–10.

• Jak vážné je zdráhat se odpustit druhým?

• Komu máte odpouštět?
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Citace a diskuse Ježíš dal zářný příklad odpuštění těm, kdo urážejí a ubližují. Jeden z našich církevních
vedoucích vysvětluje: „Biblická historie vypráví o tom, že žádný smrtelný člověk nebyl
vystaven takové nelidskosti, bolesti, zkouškám, jaké zakoušel Spasitel světa ve svých 
posledních smrtelných hodinách.

Po mnoha falešných nařčeních byl zrazen někým, o kom se předpokládalo, že patří do
nejužšího kruhu jeho přátel. Byl potom předán tak zvanému soudu, který spíše podléhal
politickému diktátu a veřejnému mínění než spravedlnosti.“

Přerušte vyprávění a zeptejte se:

• Jak byste se cítily, když by vás zradil nějaký přítel?

• Jak byste reagovaly na to, kdyby vás někdo falešně nařkl z nějakého zločinu?

Vysvětlete, že Ježíšovo utrpení neskončilo falešným nařčením a zradou přítele.
Pokračujte ve čtení.

„Potom další bolestná řada utrpení – dlouhá cesta na Kalvárii, kdy nesl těžký kříž, kdy
na něj zástupy lidu plivaly, nabízely mu ocet, krutě s ním jednaly; a nakonec, když visel
se zlomeným a krvácejícím tělem, byl stále ještě ponižován svými nepřáteli, když 
možná potichu prosil v hluboké pokoře: ‚Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí . . .‘ 
(Lukáš 23:34.)“ (Robert L. Simpson, Conference Report, říjen 1966; str. 128; nebo 
Improvement Era, prosinec 1966, str. 1148).

Abychom mohly dosáhnout Božího odpuštění, musíme se naučit odpouštět druhým

Citace a diskuse Vysvětlete, že když mladá žena někomu odpouští, dovoluje Pánu, aby odpustil jí. Starší
Marion D. Hanks položil následující otázku: „Nezdá se to svrchovanou drzostí žádat a
očekávat od Boha odpuštění, když sami neodpustíme? Otevřeně i v našich srdcích?“ 
(Conference Report, říjen 1973, str. 15; nebo Ensign, leden 1974, str. 20).

• Jak odpustíte člověku otevřeně i ve svém srdci?

• Jak mohou být překonány pocity ponížení, zloby nebo msty, abyste mohly opravdově
odpustit?

• Jak vás může modlitba naučit odpouštět?

• Jak vám může pochopení a vědomí toho, že vám Spasitel pomůže, pomoci odpustit
druhým?

Vyzdvihněte, že Nebeský Otec vysvětlil, jak je zaznamenáno v Písmech, že pokud
člověk činí pokání, odpustí mu jeho hříchy a nikdy víc na ně nevzpomene. (NaS 58:42.)
Odpustí-li mladá žena někomu, má mu to říci otevřeně a potom zapomenout na urážku
a nikdy už se o ní nezmínit.

Citace Vyvolejte mladou ženu, které jste dala prohlášení prezidenta Spencera W. Kimballa, 
aby ho nahlas přečetla.

„Musím odpustit tomu, kdo mě urazil, i když ten vůči mně zůstává chladným a nevšímá
si mě? Bezpochyby.

Běžnou chybou je názor, že ten, kdo někoho urazí, musí se omluvit a pokořit se, aby 
dosáhl odpuštění. Samozřejmě že ten, kdo někoho zraní, by se měl omluvit, ale co se
týká toho uraženého, ten musí odpustit bez ohledu na jednání toho druhého“ 
(The Miracle of Forgiveness [Salt Lake City: Bookcraft, 1969], str. 282).

• Jak byste měly jednat s tím, kdo vám ublížil, nebo vás urazil, i když nežádá o 
odpuštění? Co když toho nelituje?

• Jak byste se měly zachovat k někomu, kdo se opakovaně dopouští stejných urážek?
(Matouš 18:21–22.)

Plakát Umístěte plakát s verši z Písma: „Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte
si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám“ (Efezským 4:32).
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Referujte o příbězích k zamyšlení uvedených na začátku vyučování. Požádejte mladé 
ženy, aby uvažovaly o odpovědích, které napsaly. Budou-li si přát, mohou své komentáře 
změnit.

• Kdybyste byly Maryannou, jak byste s Kathy jednaly, kdybyste se s ní znovu sešly?

• Kdyby Maryanna a Karen opravdu odpustily, co by cítily ve svých srdcích?

• Když Karen odpustila Susan, řekla: „Je to zapomenuto.“ Jak by měla Karen jednat,
kdyby opravdu Susan odpustila?

Odpuštění přináší lásku a požehnání

Příběh a diskuse „Uviděla jsem ho v kostele v Mnichově, plešatého podsaditého muže v šedém
převlečníku s hnědým filcovým kloboukem, který mačkal v rukách. Lidé vycházeli 
z místnosti v suterénu, kde jsem měla přednášku, a pomalu procházeli řadami dřevěných
sedadel k východu. Byl rok 1947 a já jsem přišla z Holandska do poraženého Německa 
s poselstvím, že Bůh odpouští.

Byla to pravda, kterou potřebovali nejvíce slyšet v této hořké vybombardované zemi, 
a já jim předvedla svůj oblíbený duševní obraz. Možná proto, že Holanďané mají k moři
blízký vztah, ráda jsem přemýšlela o tom, že moře je místem, kam jsou zahazovány
všechny hříchy. ‚Kajeme-li se ze svých hříchů,‘ řekla jsem, ‚Bůh je vhodí do nejhlubšího
oceánu, aby navždy odešly . . .‘

Udivené tváře se ke mně nevěřícně obracely. Po přednášce v Německu v roce 1947 nebyly
nikdy žádné otázky. Lidé tiše vstali, tiše shromáždili své svršky a v tichosti opustili 
místnost.

A tehdy jsem ho uviděla, jak si razí cestu proti ostatním. V jednom okamžiku jsem viděla
převlečník a hnědý klobouk a v následující chvíli modrou uniformu a čapku s lebkou a
zkříženými hnáty. V mžiku se to vrátilo: velká místnost se světly uprostřed stropu a 
uprostřed podlahy výmluvná hromada šatů a bot a moje hanba, když jsem nahá míjela
tohoto muže. Viděla jsem postavu své sestry před sebou, žebra vystupující z průsvitné
pokožky. Jak hubená jsi byla Betsie!

[Betsie a já jsme byly uvězněné za to, že jsme ve svém domě ukrývaly židy během
nacistické okupace Holandska, a tento muž byl strážcem v Ravensbrücku,
koncentračním táboře, kam nás poslali.]

Nyní stál přede mnou s napřaženou rukou: ‚Skvělé poselství, Fräulein. Jak je dobré vědět,
jak vy říkáte, že naše hříchy jsou na dně mořském!’

A já, která jsem tak přesvědčivě mluvila o odpuštění, jsem převracela listy svého notesu, 
než abych přijala napřaženou ruku. Nepamatoval se na mne, samozřejmě, jak by si mohl
pamatovat jednu vězeňkyni mezi těmi tisíci žen?

Ale já si ho pamatovala i s těmi koženými důtkami, visícími z jeho pásku. Stála jsem
tváří v tvář jednomu ze svých věznitelů a zdálo se, že mi stydne krev v žilách.

‚Ve své řeči jste se zmínila o Ravensbrücku,‘ řekl. ‚Byl jsem tam strážcem.‘
Ne nepamatoval si mě.

‚Ale od té doby,‘ pokračoval, ‚jsem se stal křesťanem. Vím, že mi Bůh odpustil krutosti,
kterých jsem se tam dopouštěl, ale rád bych to také slyšel z vašich úst, Fräulein,‘ a znovu
mi podával ruku – ‚odpustíte mi?‘

A já jsem tam stála. Já, jejíž hříchy byly znovu a znovu odpouštěny, a nemohla jsem 
odpustit. Betsie tam zemřela. Mohl by vymazat její strašnou, pomalou smrt jenom tím,
že se zeptá, zda mu odpustím?

Nemohlo to trvat víc než pár vteřin, jak tam stál s napřaženou rukou, ale mně to připa-
dalo jako několik hodin, jak jsem tam zápasila s nejtěžším rozhodnutím ve svém životě.

Musím to udělat. To jsem věděla. Poselství o Božím odpuštění je závislé na podmínce, 

Příběhy 
k zamyšlení 
a diskuse
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že my odpustíme těm, kdo ublížili nám. ‚Neodpustíš-li druhým jejich přestupky,‘ 
řekl Ježíš, ‚neodpustí ti Nebeský Otec tvoje přestupky.‘

Znala jsem to nejen jako přikázání Boží, ale jako každodenní zkušenost. Od konce války
jsem žila v Holandsku v domově pro oběti nacistické brutality. Ti, kdo dokázali odpustit
svým dřívějším nepřátelům, byli schopni se vrátit do okolního světa a změnit své životy,
bez ohledu na psychické jizvy. Ti, kdo hýčkali svoji trpkost, zůstali invalidy. Bylo to
zrovna tak prosté, jako strašné.

A já pořád stála se srdcem svírajícím se chladem. Ale odpuštění není jenom emoce – to
jsem také věděla. Odpuštění je aktem vůle a vůle může fungovat bez ohledu na teplotu
srdce. ‚. . . Pomoz mi,‘ modlila jsem se tiše. ‚Dokážu zvednou ruku. Dokážu to udělat.
Změň moje pocity.‘

A tak zdřevěněle, mechanicky jsem vložila svoji ruku do té jeho napřažené. A v tu chvíli
se stalo něco neuvěřitelného. 

Začalo to proudit z mých ramen, přes paže a přeskočilo to na naše spojené ruce. 
A potom se zdálo, že toto léčivé uzdravující teplo naplnilo celou moji bytost a vehnalo
slzy do mých očí.

‚Odpouštím ti, bratře,‘ řekla jsem s pláčem. ‚Z celého svého srdce!‘

Dlouho jsme si navzájem tiskli ruce – bývalý strážce a bývalá vězeňkyně. Nikdy předtím
jsem nepociťovala Boží lásku tak intenzivně, jako tehdy“ (vyňato z „I’m Still Learning 
to Forgive“ od Corrie ten Boom. S povolením přetištěno z Guideposts Magazine. 
Copyright © 1972 by Guideposts Associates, Inc. , Carmel, New York 10512).

Závěr

Písma a svědectví Uzavřete lekci čtením NaS 64:8–10 a předveďte tyto nauky na osobním příkladu nebo
skutečném zážitku někoho jiného. Vydejte své svědectví o nutnosti žít podle této zásady,
chceme-li dosáhnout požehnání slíbených nám Pánem.

Písma Přečtěte znovu Efezským 4:32 z plakátu a vyzvěte mladé ženy, aby byly laskavé a citlivé
vůči druhým tak, že se naučí odpouštět a následovat příkladu Spasitele.
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Modlitba a meditace Lekce

24

CÍL Každá mladá žena pochopí velkou cenu každodenní modlitby a meditace ve svém životě.

PŘÍPRAVA 1. Obrázek 14, Ježíš se modlí v Getsemanské zahradě (62175).

2. Připravte plakát s prohlášením prezidenta Harolda B. Lee: „Život je křehký, 
a proto by měl být řízen modlitbou.“

3. Připravte pro všechny dívky kopie následující pozvánky:

4. Vyberte někoho ze třídy, aby si připravil a přečetl následující body lekce:
a. Báseň „Neformální modlitba“.
b. Prohlášení staršího H. Burke Petersona o tom, jak se máme modlit.
c. Prohlášení prezidenta Davida O. McKaye o meditaci.

5. Vyzvěte dvě dívky ze třídy, aby dvojhlasně zazpívaly píseň „Prayer Is the Soul’s 
Sincere Desire“ (Hymns, č.145).

6. Určete dívky, které přednesou vámi vybrané příběhy, verše z Písma nebo citáty.

DOPORUČENÝ 
POSTUP VÝUKY Úvod: Rozdejte pozvánky

Leták Rozdejte pozvánky všem členkám třídy. Během probírání lekce budou dívky vyzvány,
aby četly různé odkazy na Písma tak, aby objevily poselství pozvánky.

Diskutujte se třídou o osobě, které se pozvánka týká. Nechť třída najde verš NaS 104:79
a čte ho společně. Tak bude každá z dívek identifikována jako příjemce pozvánky.

POZVÁNKA

KDO: NaS 104:79

PROČ: NaS 19:28

1. Tesalonickým 5:18

Jakub 1:5

Alma 34:27

JAK: 3. Nefi 19:6

KDE: 1. Timoteovi 4:15

Matouš 6:6

KDY: Alma 34:26

Alma 34:21

SLIB: 1. Tesalonickým 5:17

ODPOVĚZTE PROSÍM: Alma 37:37
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Písma nás učí o modlitbě

Diskuse Nechte mladé ženy, aby se vyjádřily o tom, z jakého důvodu nás Pán vyzývá k modlitbě.
Poté, co řekly své názory, ať dívky najdou čtyři citace z Písem na pozvánce. 
Nechte přečíst tyto verše a uvést u každého důvod, který Pán uvádí k modlitbě.

NaS 19:28 (je to přikázání); 1.Tesalonickým 5:18 (vůle Boží je děkovat za vše); Jakub 1:5 
(nedostává-li se vám moudrosti); a Alma 34:27 (modli se za blaho svoje i za blaho těch, 
kteří jsou kolem vás).

Vysvětlete mladým ženám, že je mnoho dalších důvodů k modlitbě a že tyto čtyři verše 
uvádějí jenom jejich část.

Báseň K zahájení diskuse o tom, jak se modlit, nechte vybranou žačku přečíst následující báseň:

Neformální modlitba 

Ten pravý způsob, jak modlit se, 
řekl jáhen Lemmuel Keyes, 
a jediná možná pozice 
je na kolena pokleknout.

Ne, řekl bych, že modlit se má, 
prohlásil reverend Dr. Wise, 
vstoje, vzpřímeně se vztaženýma rukama 
zatímco oči vytouženě vzhůru hledí.

Ach, třikrát ne, namítl starší Snow, 
ten postoj příliš pyšný je, 
člověk modlit se má 
s hlavou skloněnou kajícně 
a pevně zavřenýma očima.

Mně naopak správným zdá se, 
mít ruce vpředu sepnuté, 
jen palce k zemi míří, 
reverend Dr. Hunt odvětil.

Do studně Hodgkinových 
minulý rok spadl jsem, 
Cyrus Brown při ukončil, 
paty obě natažené, 
hlavou dolů 
a přec právě tam a tehdy, 
tou nejlepší modlitbou, 
kterou kdys pronesl jsem, 
modlitbou všech modliteb, 
na hlavě stojíc,
modlil jsem se.

(Sam Walter Foss, „The Prayer of Cyrus Brown,“ in Stars to Steer By, ed. Louis Untermeyer
[New York: Harcourt, Brace and Co., 1941], str. 301–2.)

Písma Ať mladé ženy najdou 3. Nefi 19:6, jak je uvedeno na jejich pozvánkách. Vysvětlete, že
když se Ježíš objevil na americkém kontinentu, učil své apoštoly, jak se mají modlit. Ať
dívky přečtou citáty z Písma a zeptejte se jich, jak byli Nefité učeni, že se mají modlit.

Citace Vysvětlete, že náš Nebeský Otec, aby nám pomohl dosáhnout toho, abychom se mu
mohli přiblížit, dal našim moderním prorokům důležité rady, jak se modlit. Ať zvolená
dívka přečte názor biskupa H. Burke Petersona a potom o něm diskutuje:
„Cítíte-li potřebu svěřit se Pánu nebo zlepšit kvalitu svých návštěv u něho, to znamená
modliteb, mohu vám říci něco o způsobu hodném následování. Jděte někam, kde můžete
být sami, kde můžete přemýšlet, kde můžete pokleknout, kde s ním můžete mluvit nahlas.
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Do ložnice, koupelny a třeba i skříně. A teď si ho vybavte před očima. Myslete na to, 
s kým mluvíte, kontrolujte své myšlenky, nenechte je bloudit, oslovte ho jako svého Otce
a přítele. Potom mu řekněte věci, o kterých víte, že mu je opravdu chcete říci – ne pouhé
fráze beze smyslu, ale mluvte s ním upřímně a procítěně. Důvěřujte mu, proste ho za 
odpuštění, přiznejte se mu, těšte se s ním, děkujte mu, vyjádřete mu svoji lásku k němu
a potom naslouchejte jeho odpovědi . . . Odpovědi od Pána přicházejí tiše, vždy tak tiše.
Ve skutečnosti pouze málokteří slyšeli jeho slova ušima. Musíme naslouchat velmi 
pozorně, nebo je někdy ani nezaznamenáme. Nejvíce odpovědí našeho Pána cítíme ve
svém srdci jako hřejivý pocit nebo jako myšlenku, která přijde do naší mysli. Přicházejí 
k těm, kdo jsou připraveni a pokorní“ (Conference Report, říjen 1973, str. 13, nebo Ensign,
leden 1974, str. 19).

Diskuse s obrázky Předveďte obrázek Spasitele modlícího se v Getsemanské zahradě a vyzvěte děvčata,
aby řekla něco o tom, co jsme se o modlitbě dozvěděly studiem tohoto obrazu. Pomozte
jim poznat takové věci, jako jsou: lidskost, samota, víra, pokleknutí, soustředění a 
přemýšlení.

Meditace je formou modlitby.

Diskuse o Písmech Požádejte mladé dívky, aby našly a přečetly verš 1. Timoteovi 4:15, zařazený pod bodem
„JAK?“ na jejich pozvánce. Požádejte děvčata, aby se vyjádřila, jak pochopila termín 
meditovat.

Citace Jakmile třída vyjádří své názory na výše uvedené otázky, ať přečte vyvolaná žačka 
následující prohlášení prezidenta Davida O. McKaye:

„Myslím, že věnujeme příliš málo pozornosti tomu, jakou hodnotu má meditace, zásada
zbožnosti . . . Meditace je jazykem duše. Je definována jako ‚forma osobního oddání se 
duchovnímu cvičení, sestávajícího z hluboké, neustálé úvahy o nějakém náboženském
tématu.’ Meditace je formou modlitby . . .

Meditace, to jsou ty nejdůvěrnější, opravdu nejposvátnější dveře, kterými vcházíme do
přítomnosti Páně“ (David O. McKay, Man May Know for Himself, comp. Clare Middlemiss
[Salt Lake City: Deseret Book Co. , 1969], str. 22–23).

Znovu rychle prodiskutujte místa, která navrhl biskup Petersen, kde můžete být samy.
Potom požádejte mladé ženy, aby přemýšlely o tom, kde by chtěly meditovat.

Diskuse o Písmech Vysvětlete, že to, jak a kde se modlíme nebo meditujeme, spolu souvisí. Ať žačky referují
o svých pozvánkách a najdou citáty z Písem pod označením „KDE?“. Čtěte je společně a
diskutujte, o jakých vhodných místech pro modlitbu se zmiňuje Pán:

Matouš 6:6 (Modlete se v uzavřených nebo skrytých místech.)

Alma 34:26 (Modlete se v uzavřených nebo skrytých místech i v poušti své.)

Požádejte mladé ženy, aby se rozhodly, kde by mohla být jejich osobní „poušť“. Pomozte
jim ve výběru určitého místa, kde by mohly o samotě meditovat.

Diskuse o Písmech Vysvětlete, že Nebeský Otec nám také sdělil, kdy se máme modlit. Požádejte dívky o 
konzultaci s jejich pozvánkami, aby se dozvěděly o vhodné době k modlení, jak je 
uvedeno v Písmech:

Alma 34:21. (Modli se ráno, v poledne a večer.)

1. Tesalonickým 5:17. (Modli se neustále.)

Vštěpujte mladým ženám tu skutečnost, že Nebeský Otec je neustále připraven a chce,
abychom s ním komunikovali. Spravedlivý život obsahuje nikdy nekončící modlitbu 
díkůvzdání Pánu.
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Život je křehký – ovládej ho s modlitbou

Plakát Ukažte plakát „Život je křehký, a proto by měl být řízen s modlitbou“ (citováno Haroldem
B. Lee v Conference Report, Mexico and Central America Area Conference 1972, str. 48).

Tabule Zeptejte se děvčat, jaké problémy, jaká rozhodnutí a pokušení v jejich životech se dají
účinně řešit meditací a modlitbou. Zapište jejich odpovědi na tabuli:

Meditace a modlitba pomáhá při:

1. Budování svědectví.

2. Překonávání negativních postojů.

3. Dodržování účelného půstu.

4. Odolávání nátlaku různých skupin.

5. Zachovávání církevních norem.

6. Vypořádání se s problémy ve škole.

7. Vytváření vlastní osobnosti.

8. Dodržování slova moudrosti.

9. Rozvíjení dobrých návyků.

10. Překonávání slabostí.

Citace • Jak může meditace pomoci vašim modlitbám, aby byly účinnější při řešení problémů 
uvedených na tabuli?

Jakmile děvčata zodpoví otázky, přečtěte následující prohlášení staršího Boyda C. Packera,
který dále vysvětluje výše uvedenou otázku:

„Máte-li problém, řešte ho nejprve tím, že o něm budete přemýšlet. Uvažujte o něm, 
analyzujte ho a meditujte nad ním. Čtěte v Písmech a modlete se . . .

Každý den trochu o věci uvažujte a nemějte pocit krize z toho, že se musíte okamžitě
rozhodnout . . .

Naučil jsem se, že nejlepší čas k vypořádání se s problémy je brzy ráno . . . Tabule vaší
mysli byla očištěna dobrým nočním odpočinkem. Nestojí vám v cestě hromadící se
noční nepokoj. Také vaše tělo je odpočaté. To je čas na velmi pozorné přemýšlení o věci,
čas k dosažení osobního poznání“ („Self-reliance“, Ensign, srpen 1975, str. 88).

Závěr

Vysvětlete, že mnohé pozvánky [v angličtině] obsahují zkratku R.S.V.P. , což znamená, 
že osoba, která je dostává, musí rozhodnout, zda je přijme či nikoliv, a musí na ně 
odpovědět. Požádejte děvčata, aby o svých pozvánkách referovala a přečetla slib, než se
rozhodnou pozvání k meditaci a modlitbě přijmout, nebo odmítnout. Ať přečtou Almu
37:37, aby objevily slib daný Pánem (povede je k dobru, bude na ně dohlížet a pozvedne
je v den poslední).

Požádejte děvčata, aby vážně rozhodla o své odpovědi na pozvání. Vysvětlete jim, 
že přijmou-li pozvání k modlitbě a meditaci, mají je zařadit do denního programu.

Přečtěte znovu plakát „Život je křehký, a proto by měl být řízen s modlitbou“.

Svědectví Vštěpujte mladým ženám, aby své životy řídily s modlitbou a vydejte své svědectví o
ceně modlitby a meditace ve svém životě. Podělte se s nimi o své vlastní zkušenosti 
s modlitbou a vyzvěte je, aby vám vyprávěly o svých zkušenostech.

Píseň Lekci uzavřete písní: „Prayer Is the Soul’s Sincere Desire“ (Hymns, č. 145).
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Sabat Lekce

25

CÍL Každá mladá žena se bude snažit zlepšit způsob, jakým světí sabat.

PŘÍPRAVA 1. Přineste pro každou mladou ženu papír a tužku.

2. Připravte pro každou mladou ženu letáček s vyobrazením pravítka na měření. Mělo
by vypadat asi takto:

3. Určete dívky, které přednesou vámi vybrané příběhy, verše z Písma nebo citáty.

DOPORUČENÝ 
POSTUP VÝUKY Příprava na sabat prohlubuje požehnání tohoto dne

Písemný projev Dejte každé mladé ženě papír a tužku. Vysvětlete jim, aby papír složily do dvou 
vertikálních sloupců a první z nich nadepsaly: „Věci, které jsem dělala minulou neděli.“
Tato činnost by neměla zabrat více než pět minut. Ať si papíry ponechají k pozdějšímu
použití v lekci.

Příběh Čtěte následující příběh:

„Pamatuji si, jak jsem často říkala: ‚Co je to se mnou? Bojím se neděle. Jsem rozladěná.
Bolí mě hlava. Hádám se s rodiči. Přesto, že chodím pravidelně v neděli do Církve,
zdá se mi, že z toho nic nemám. Kde jsou všechna ta požehnání, která nám byla slíbena?
Snažím se dodržovat neděli jako den sváteční. Nechodím do kina ani nakupovat.
Chodím na shromáždění. Co dělám špatně?‘ Nuže přišla jsem na to, co mi je.

Ve svém srdci jsem věděla, že když dělám v neděli své úkoly, dívám se na televizi, šiji
nebo třeba i navštěvuji svoji kamarádku a povídám si s ní o věcech, o kterých obyčejně
dívky povídají, nedodržuji ve skutečnosti den sváteční. Neděle prostě byla jako každý
jiný den.

A tak po lekci o sabatu jsem se rozhodla věci změnit. Rozhodla jsem se dávat sama na
sebe pozor. Jakmile jsem se jednou rozhodla, byla jsem naplněna inspirací, jak ten den
učinit opravdu zvláštním. Naše lekce probíhala tak, že jsme měly napsat seznam věcí,
které bychom měly dělat při přípravě na sabat. Jakmile jsem ten seznam udělala, měly
věci své pořadí.“

Ať mladé ženy referují o seznamech, které na počátku hodiny sepsaly. Zeptejte se jich, 
které z těchto věcí by mohly být udělány v sobotu, aby neděle mohla být opravdu 
zvláštním dnem. Vyzdvihněte, že neděle je den sváteční a že bychom se na ni měly 
zvlášť připravit. Rozdělte mladé ženy do dvou skupin. Každá žena ať si určí 
zapisovatelku. Dejte každé skupině jednu z následujících otázek, aby spontánně 
diskutovala. Ne však déle než pět minut. Seznam jejich nedělních činností by jim měl 
při této spontánní diskusi pomoci.

Spontánní 
skupinová diskuse
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Měřítko pro nedělní činnosti

Je to dobré? Je to duchovně povznášející? Dělal by to Ježíš?

Můj cíl: Uchovat se neposkvrněnou světem.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2



1. Jaké přípravy bychom měly v neděli provést, abychom udělaly neděli zajímavějším
dnem?

2. Jakou běžnou nedělní činnost bychom měly vynechat, abychom udělaly neděli dnem
duchovnějším?

3. Jaké přípravy bychom měly vykonat, abychom získaly čas na činnost, na které bychom
se mohly podílet s rodinou?

Ať každá zapisovatelka skupiny podá zprávu o návrzích a závěrech své skupiny.

Diskuse u tabule • Jaká požehnání můžeme získat přípravou na sabat? (Pocit uspokojení, očekávání ne-
děle, čas k přemýšlení, meditaci, modlitbě a čtení Písem, užší vztah ke členům rodiny a
Nebeskému Otci.) Odpovědi napište na tabuli.

Písma Vyzdvihněte, že dodržujeme-li sabat jako den sváteční, jsme požehnáni za dodržování
přikázání našeho Nebeského Otce. Ať mladá žena přečte Exodus 20:8–11.

Uctívání je vyjádřeno slovem, myšlenkou, zpěvem a skutkem

Diskuse o Písmech V NaS 59:9–10 nám bylo řečeno, kam máme v neděli chodit. Ať některá z mladých žen
přečte tyto verše.

• Kam máme přikázáno chodit v neděli?

• Jaký by měl být náš postoj při návštěvě shromáždění se svátostí večeře Páně.

• Jak může posilovat společná návštěva shromáždění rodinné vazby a vztahy?

Citace a diskuse Čtěte následující citaci:

„Velmi často přicházíme uctívat a přinášet naše oběti beze snahy, abychom připravili své
nitro na tentýž stupeň dokonalosti, jaký věnujeme našemu vzezření“ (Robert L. Simson,
Conference Report, říjen 1966, str. 129; nebo Improvement Era, prosinec 1966, str. 1148).

• Jak můžeme připravit své vlastní nitro na neděli?

Příběh k zamyšlení Představte následující příběhy k zamyšlení, aby je mladé ženy mohly probrat a 
diskutovat o nich. (Pomozte mladým ženám, aby pochopily, že je mnoho způsobů jak
světit den sváteční, nebo ho naopak opomíjet.)

1. Helen a Shirley dosedly do poslední lavice právě v okamžiku, kdy biskup oznamoval
zahajovací modlitbu. Nepřestávaly si šeptat a posílat vzájemně lístečky po celou dobu
bohoslužby.

• Jak mohla tato Helenina a Shirleyina činnost působit na ostatní kolem nich?

2. Během písně při svátosti večeře Páně se Emily schoulila na svém sedadle, zavřela oči
a držela zavřený zpěvník, aniž by zpívala.

• Jak mohou hudba a slova písně přispět k duchu shromáždění?

3. Sue seděla vedle Mary během shromáždění. Když byla svátost večeře Páně požeh-
nána a podávána členům, Sue myslela na film, který předcházející den viděla. Lekla
se, když do ní Mary šťouchla, aby přijala svátost večeře Páně.

• Jak byste přirovnaly chování Sue navenek s jejími vnitřními pocity?

• Co by mohla udělat každá mladá žena během obřadu svátosti večeře Páně, aby byla 
více naplněna úctou?

4. Terry se hluboce dotklo kázání jejich biskupa. Mluvil o pokání a měla v sobě 
mírumilovný pocit, že to byla opravdu překrásná část evangelia.

• Jakým způsobem demonstrovala Terry svůj vztah k uctívání?

• Jakých požehnání lze dosáhnout úctyplným postojem?
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5. Elaine byla pozvána ke Karen, aby si poslechla nové desky. Slyšela, že Ann, další 
z přítelkyň, je nemocná. Vzpomněla si, že v sobotu pomáhala mamince péci cukroví, 
a rozhodla se, že nějaké vezme s sebou na návštěvu k Ann, místo poslechu desky.

• Jak odrážel Elainin čin její postoj k uctívání?

• Jak by ztratila sváteční pocit, kdyby šla na návštěvu ke Karen?

Všechno shrňte a vyzvedněte, že můžeme uctívat slovem, dobrými myšlenkami, 
duchovní hudbou a dobrými skutky. Zdůrazněte, že uctívání je žití a konání – poslušnost
našeho Nebeského Otce.

Citace Přečtěte prohlášení prezidenta Bensona:

„Účelem sabatu je duchovní povznesení, obnovení našich smluv, uctívání, odpočinek,
modlitby. Je to za účelem nasycení našeho ducha, abychom sami sebe udrželi 
neposkvrněnými světem tím, že budeme dodržovat Boží přikázání“ (Ezra Taft Benson,
God, Family, Country: Our Three Great Loyalties [Salt Lake City: Deseret Book Co. , 1974],
str. 10–14).

Měli bychom ohodnotit naši nedělní činnost

Diskuse • Jak můžeme vědět, co máme a nemáme dělat v neděli?

• Chtěly byste seznam toho, co můžete a nemůžete v neděli dělat?

Vysvětlete, že dávní Židé opomíjeli dodržovat pravidla, která jim byla dána, aby mohli
dodržovat den sabatu jako svatý. Aby věděli, co mohou nebo naopak nemohou o sabatu
dělat, byla vydána přísná rabínská pravidla. Některá z těchto pravidel uvádíme níže:

1. „Některé druhy uzlů mohly být vázány nebo naopak rozvazovány. Rozvázat uzel bylo
v pořádku, ale pouze tehdy, bylo-li to vykonáno jednou rukou.

2. Oheň nesměl být hašen nebo naopak rozděláván.

3. Cestování bylo povoleno jenom do vzdálenosti o málo delší než jedna míle. Tato 
vzdálenost, která byla známa pod názvem ‚cesta svátečního dne‘, byla vyměřena podle
vzdálenosti od svatostánku (za doby Mojžíše) ke stanům vzdáleného tábora a zpět.
Když nějaká osoba cestovala dále, pracovala a tudíž zhřešila“ („Is It Lawfull to Do
Good on the Sabbath“, New Testament Daily Teacher Manual [seminary manual,
1980–81], str. 97).

4. Bylo také otázkou, zda jíst vejce snesené o sabatu slepicí, která neznala zákon. 
Některý z rabínů to dovolil, jiný ne. (Viz Albert W. Bailey, Daily Life in Bible Times
[New York: Charles Scribner’s Sons, 1943], str. 225).

Citace Vysvětlete, že nám byla dána ponaučení pro poslední dny týkající se sabatu, abychom
nemuseli mít taková omezení.

„V těchto našich dnech Pán klade velký důraz na svěcení neděle . . .

Jelikož žijeme ve společnosti, která porušuje svěcení sabatu, musíme . . . žít ve světě, ale
nebýt z tohoto světa . . .

Nemusíme nakupovat v neděli. V Sionu se také nebude v neděli nakupovat.

Nepotřebujeme se v neděli zúčastňovat sportovních akcí, lovu nebo rybaření.

Jestliže skutečně chceme, . . . budeme v neděli žít podle instrukcí daných nám Pánem 
v . . . Naukách a smlouvách“ (Marion G. Romney, Conference Report, duben 1974,
str. 116–117; nebo Ensign, květen 1974, str.80).

• V souladu s Naukami a smlouvami 59:9, co je jedním z hlavních účelů sabatu? (Udržet
se neposkvrněnými světem.)

• Jak můžeme posoudit, kdy nás nějaká činnost uchovává neposkvrněnými světem?
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Osobní hodnocení Napište následující otázky na tabuli a nechte mladé ženy, aby si je zapsaly do pravé 
kolonky na svých papírech:

1. Je to správná činnost?

2. Je duchovně povznášející?

3. Dělal by to Ježíš?

Ať každá z mladých žen zhodnotí svoji obvyklou nedělní činnost podle výše 
uvedených otázek.

Výklad učitelky Tato vodítka jsou měřítkem pro pomoc při rozhodování, zda ta která činnost je vhodná
pro neděli. Takový přístup vyžaduje více zralosti, než když máme pro každou situaci
určité pravidlo. Pamatujeme-li na účel neděle a náš cíl – zůstat neposkvrněnými světem,
budeme schopny účinněji řídit naši nedělní činnost.

Citace Poté, co mladé ženy prodiskutovaly uvedené tři názory, přečtěte následující prohlášení
jednoho z vedoucích Církve:

„Ať už doma nebo v Církvi, vaše myšlenky a jednání by měly být stále v souladu 
s duchem a účelem neděle. Místa pro rekreaci a zábavu, i když v patřičné době slouží
svému účelu, nepřispívají k duchovnímu růstu a takové místo vás nebude chránit před
‚poskvrněním světem‘, ale spíše vám odepře ‚plnost země‘ slíbenou těm, kdo se 
přizpůsobí zákonům sabatu. Vy, kdo si zvyknete znesvěcovat neděli tím, že ji nebudete
‚udržovat svatou‘, ztrácíte duši plnou radosti pro náprstek potěšení. Věnujete příliš
mnoho pozornosti svým fyzickým přáním za cenu svého duchovního zdraví“ (Harold B.
Lee, Decisions for Successful Living [Salt Lake City: Deseret Book Co. , 1973], str. 147–48).

Leták Dejte každé mladé ženě leták s pravidly a nabádejte každou z nich, aby světila neděli tím,
že ohodnotí činnosti podle tří výše uvedených pravidel. Vydejte své svědectví o 
důležitosti a požehnáních při dodržování posvátnosti sabatního dne.
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Svědectví Lekce

26

CÍL Každá mladá žena pozná, jak dosáhnout a posílit své svědectví a podělit se o ně.

PŘÍPRAVA 1. Přineste nějaká semena a rostliny v květináčích.

2. Vyrobte plakát s následující definicí: Svědectví je opravdová znalost dosažená 
prostřednictvím Ducha Svatého o tom, že:

a. Ježíš je Syn Boží a Spasitel světa.

b. Prorok Joseph Smith je prorok Boží, který obnovil evangelium.

c. Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů je jedinou pravou církví a je i dnes ve-
dena prorokem.

3. Napište každý z následujících odkazů na Písmo na zvláštní kus papíru: Alma 32:27;
NaS 11:22; Moroni 10:4; Jan 7:17; Alma 5:46.

4. Určete dívky, které přednesou vámi vybrané příběhy, verše z Písma nebo citáty.

DOPORUČENÝ 
POSTUP VÝUKY Úvod

Ukažte třídě semena a rostlinu v květináči.

• Co mají ty dvě věci společného?

• Co se musí stát, aby semeno vyrostlo v rostlinu?

Vysvětlete, že Alma v Knize Mormonově přirovnává semeno k něčemu jinému. 
Požádejte mladé dívky, aby přečetly Almu 32:27-28, aby se dozvěděly, o jaké přirovnání
jde. (Slovo Boží.)

• Co nazýváme vědomostí o pravdivosti evangelia? (Svědectví.)

Plakát a diskuse Předveďte plakát s definicí svědectví (viz „Příprava“) a vyzvěte mladou ženu, aby ho
přečetla nahlas. Vysvětlete, že bez kteréhokoliv z těchto důležitých prvků nejsou naše
svědectví úplná. Nechte plakát umístěný po celou dobu výuky. (Viz Bruce R. McConkie,
Conference Report, La Paz Bolivia Area Conference 1977, str. 7.)

Každá mladá žena může dosáhnout osobního svědectví

Písma Vysvětlete, že tentýž Alma, který porovnal dosažení svědectví k růstu semena, měl své
vlastní pevné svědectví. Přestože jako mladý muž viděl Alma anděla (Mosiáš 27:8–15),
musel k poznání, že evangelium je pravdivé, dojít sám.

Ať jedna z mladých žen přečte nahlas Almu 5:45–46.

• Jak došel Alma ke svému poznání?

Vysvětlete, že se nikdo se svědectvím nenarodí a že pro mnohé začíná vážná snaha po
jeho dosažení ve věku dívek ve vaší třídě.

Otázky k zamyšlení • Máte svědectví o evangeliu, jak je vysvětleno na plakátě?

• Můžete říci upřímně jako Alma, „vím tyto věci sám ze sebe“?

• Nemáte-li dosud svědectví, chtěly jste někdy vědět, jak ho můžete dosáhnout?

Úkol a diskuse
o Písmech
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Citace a diskuse Prezident Spencer W. Kimball řekl, že každý může dosáhnout svědectví:

„Můžeme mít neklamnou jistotu o skutečnosti osobního Boha; o nepřetržitě činném ži-
votě Kristově . . .; o božském znovuzřízení evangelia Josephem Smithem. Toto všechno
může být známo každému zodpovědnému člověku tak jistě jako vědomí, že slunce září.
Pokud někdo tohoto poznání nedosáhl, musíme připustit, že nezaplatil cenu“ (Faith 
Precedes the Miracle [Salt Lake City: Deseret Book Co. , 1972], str. 13–14).

• Co musí člověk udělat, aby „zaplatil cenu“, jak se o tom zmiňuje prezident Kimball?
(Získat poznání – svědectví – o Bohu, Kristu, Josephu Smithovi a znovuzřízení.)

V Písmech nalézáme, co řekli další proroci o tom, co máme dělat, abychom zaplatili
cenu za dosažení svědectví.

Rozdejte lístky s odkazy na Písma: Alma 32:27, Nauky a smlouvy 11:22, Moroni 10:4, 
Jan 7:17 a Alma 5:46. Je-li třída dost početná, rozdělte dívky na čtyři nebo pět skupin. 
Je-li menší, ať pracují po jedné nebo po dvou. Poté, co si přečetly své výňatky z Písem, 
dejte každé skupině následující otázku:

• Jaká je cena za dosažení svědectví podle verše, který jste právě přečetly?

Po jejich odpovědích zapište odpovědi i odkazy na Písma na tabuli a diskutujte o každém
z nich, jak může pomoci k získání svědectví.

Poznámka: Nechte tento seznam na tabuli, později v lekci se k němu vrátíte.

• Poté, co jste zaplatily cenu za snahu, studium, modlitbu, poctivý život a půst, co musíte
obdržet pro dokončení procesu získání svědectví?

Nejsou-li mladé ženy schopny zodpovědět tuto otázku, ať přečtou Moroniho 10:4.

Ať již přicházejí naráz nebo pomaleji, všechna svědectví přicházejí prostřednictvím 
moci Ducha Svatého. Svědectví přichází k různým lidem různými způsoby, ale často 
je popisováno jako vřelý pocit v našich srdcích nebo nápad v našich myslích 
(Viz NaS 8:2–3; 9:8; Lukáš 24:32).

Citace „Očité svědectví nestačí. Dokonce svědectví a přesvědčení původních apoštolů muselo
mít kořeny ve svědectví Ducha Svatého. Prorok nám řekl, že svědectví Ducha Svatého
působí na naši mysl přesvědčivěji než ‚návštěva anděla‘“ (Dallin H. Oaks, Conference
Report, říjen 1990, str. 36; nebo Ensign, listopad 1990, str. 30).

Osobní svědectví přináší velké odměny

Příběh a diskuse Jakmile mladá žena dosáhne svědectví, přináší jí to mnoho dalších životních požehnání.
Až budete číst dívkám příběh o mladé ženě jejich věku, požádejte je, aby zjistily, jaká
požehnání získala na základě svého svědectví o evangeliu.

„Když v květnu 1972 Julie [Wang] šla po ulici ve městě Kaohsiung na Tchaj-wanu, 
spatřila dva mladé cizince rozdávající všem kolemjdoucím letáky. 

Touha věřit (Alma 32:27).

Studovat Písma a slova moderních proroků 
(NaS 11:22).

Modlit se s pevným předsevzetím (Moroni
10:4).

Žít podle zásad evangelia (Jan 7:17).

Postit se a modlit se (Alma 5:46).

Činnost s Písmy 
a diskuse
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Vzala si jeden a brzy přišla na to, že je na něm psáno o znovuzřízení evangelia Ježíše
Krista . . . Julie byla pozorně seznámena s učením evangelia a byla Duchem přivedena 
k poznání, že chce vědět víc o tomto znovuzřízení. Vrátila navštívenku a vzápětí byla 
navštívena staršími. Od samého počátku, kdy o něm uslyšela, věděla, že evangelium je
pravdivé a rozhodla se, že chce být pokřtěna.

Juliin otec [který byl knězem jejich společenství] nemohl její přání pochopit . . . Avšak
když mu Julie řekla něco víc o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, přijal také
poselství o znovuzřízení.

V neděli 1. dubna 1973 šla Julie se svým otcem a matkou a s dalšími 62 členy církve 
K’e Liao do kaple v Kaohsiungu.

Toho dne stála Julie se slzami v očích, když viděla, jak jsou křtěni její otec a matka . . .
Její duše přetékala radostí, když viděla dalších 48 lidí, které celý život milovala, jak
vstupují do vod křtu.

. . . Díky síle, odvaze a svědectví jedné patnáctileté dívky byla celá obec přivedena do
Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů“ (Malan R. Jackson, „Julie Wang,“ New Era,
červen 1973, str. 7).

• Jaké požehnání přineslo Juliino svědectví pro život její a ostatních?

Příběh a diskuse Vysvětlete, že jiný, osobnější důsledek svědectví je uveden v následující události ze života
mladé nové členky. Naslouchejte, jaká požehnání přineslo svědectví do jejího života.

„Byla jsem teprve krátce pokřtěna, když jsem zjistila, že se musím podrobit operaci.
Když mě v nemocnici navštívila moje přítelkyně, která nebyla členkou Církve, řekla jsem
jí o svém křtu. Odpověděla mi, že jsem v nemocnici proto, že jsem vstoupila do Církve,
která nevěří v Ježíše Krista. Byla jsem překvapena její neznalostí o Církvi, jelikož jsem
věděla, že žila několik let mezi našimi členy.

Nikdy předtím jsem nevydávala své svědectví, ale věděla jsem, že to musím učinit právě
teď. Řekla jsem jí, že uctíváme Ježíše Krista, že je Synem Božím, že Joseph Smith byl
prorokem Božím a že Církev pokračuje v získávání zjevení i dnes.

Nesnažila jsem se přesvědčit svoji přítelkyni, aby vstoupila do Církve, ale po této 
zkušenosti jsem pociťovala zvláštní vnitřní sílu. Tato síla mi pomohla ve dnech 
uzdravování a byla mi od té doby velkým zdrojem útěchy.“

• Jak vám může prospět vlastní svědectví?

• Jak vám může vydávání vlastního svědectví přinést vnitřní sílu a útěchu?

Svědectví učitelky Řekněte třídě, že každá mladá žena, která chce zaplatit cenu za dosažení vlastního 
svědectví, může dosáhnout svědectví a požehnání, která ho provázejí.

Svědectví má být neustále posilováno a sdělováno ostatním

• Dosáhne-li jednou mladá žena svědectví o evangeliu, může si být jista, že ho bude 
mít stále?

Ukažte mladým ženám rostlinu v květináči.

• Jak můžeme tuto rostlinu přirovnávat ke svědectví mladé ženy? 
(Obě potřebují neustálou péči.)

• Co se může stát se svědectvím, není-li mu věnována potřebná péče?

• Co může být u mladé dívky příčinou ztráty svědectví? (Možné odpovědi: nesvěcení 
neděle, zanedbávání modliteb a studia Písem, upřednostnění světských věcí před 
duchovními, nedodržování slova moudrosti.)

• Co se stane, budeme-li pokračovat v zalévání a péči o tuto rostlinu?

Totéž platí o svědectví.

Názorná 
ukázka a
diskuse



• Jak můžeme dosáhnout pevného svědectví?

Během této části lekce ukažte na tabuli a pomozte mladým ženám, aby pochopily, že
také je posiluje, když budou pokračovat v konání věcí, které jim přinášejí svědectví.

Citace a diskuse Vysvětlete, že jedním ze způsobů, jak posílit svědectví, je vydávat ho.

Starší Gordon B. Hinckley nám řekl: „Jakmile jednou dosáhneme svědectví, je naší 
povinností podat o něm zprávu ostatním“ (Conference Report, Seoul Korea Area 
Conference 1975, str. 12; zvýrazněno dodatečně).

• Proč je naší „povinností“ vydávat naše svědectví? (Viz NaS 88:81.)

• Jedno z každých čtyř shromáždění se svátostí večeře Páně je svědecké. Proč si myslíte,
že tomu tak je?

• Co cítíte, když někdo vydává své pevné svědectví o evangeliu?

• Jak to ovlivní vaše vlastní svědectví?

Vysvětlete, že naše svědectví se upevní tím, že je vydáváme a že slyšíme svědectví 
druhých.

Jedna mladá žena zažila následující zkušenost při vydávání svého svědectví:

Příběh „Je zvláštní, jak svědectví roste a přeskakuje z jednoho na druhého a svazuje jednoho 
s druhým, když se o něj podělíte. Narodila jsem se a byla jsem vychována v Církvi a
vždycky jsem se moc snažila být poslušna jejího učení. Věřila jsem, že mám stejně pevné
svědectví jako ostatní, ale nikdy jsem ho skutečně nepodala. Opravdu, moji blízcí přátelé
věděli o mém přesvědčení, ale to bylo všechno.

Potom jsem seděla v semináři a slyšela své jméno jako jedné ze tří vyvolaných k vydání
svědectví. Byla jsem šokována, ba dokonce jsem byla k smrti vyděšená. Když na mne
přišla řada, stála jsem a nevěděla jsem co říci. A potom začala přicházet slova. A já
konečně vylila své srdce. Svědčila jsem, že Ježíš je Kristus, že Církev je pravdivá a že 
Joseph Smith byl prorokem Božím, jako je jím i dnešní prezident Církve.

Když jsem skončila, cítila jsem v sobě takové zvláštní teplo. Moje svědectví vyrostlo, to
jsem cítila. Bylo mi, jako když se dívám na rozkvétající květinu ve zrychleném filmu nebo
v nějakém fantastickém příběhu.“

Ukažte na plakát a vysvětlete, že dívčino svědectví obsahovalo všechno, co uvedl starší
McConkie.

Otázky k zamyšlení • Jak silné je vaše svědectví?

• Co děláte, abyste ho posílily?

• Kdy jste naposledy vydávaly svá svědectví?

Svědectví učitelky Cítíte-li inspiraci, vydejte své svědectví před mladými ženami. Vyjádřete své
přesvědčení, že každá mladá dívka může vědět, že Ježíš je Kristus, že Joseph Smith je
prorok a že Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů je tou jedinou pravou církví dnes
a že nás vede žijící prorok. Povzbuďte mladé ženy, aby během příštího měsíce vydaly svá
svědectví.
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Studium Písem Lekce

27

CÍL Každá mladá žena bude mít snahu denně studovat Písma.

PŘÍPRAVA 1. Přineste tužku a papír pro každou z mladých žen.

2. Připravte jeden nebo více bodů obsažených v úvodu.

3. Napište všechny následující odkazy na Písma na kartu nebo proužek papíru a dejte je
do nějaké nádoby nebo krabice. Udělejte je dvojmo, aby každá z dívek měla alespoň
jednu kartičku.

Matouš 18:15
2. Nefi 32:9
Nauky a smlouvy 121:7–8
Jakub 1:5–6

4. Udělejte záložku do knihy pro každou dívku podle vyobrazení na konci lekce. 
(Jestliže je to možné, použijte tvrdší papír.)

5. Nejméně týden předtím požádejte dvě nebo tři ze žaček, aby se připravily mluvit 
o svých oblíbených verších a vysvětlovat, proč je mají rády.

6. Nepovinné: Určete jednu mladou ženu, aby přednesla „Uvažování není beze smyslu.“

DOPORUČENÝ 
POSTUP VÝUKY Úvod

Předveďte jeden nebo několik následujících bodů: plechovka s potravinou bez nálepky,
láhev s tekutinou bez etikety, střih na šaty bez návodu nebo recept postrádající pokyny.
Zdůrazněte, co na každé věci chybí.

• Jakou cenu mají tyto věci v jejich současném stavu?

• Věděly byste, jak je použít?

• Jaký význam mají návody? Dávají nám pokyny a pomáhají nám určité věci užívat nebo
je dát dohromady.

• Kdy nebo k čemu potřebujeme návod ve svém životě?

• Kde můžete nalézt psané instrukce pro život? (Ukažte výtisk Písem.)

Písma Napište citát z 2. Nefi 33:4–5 na tabuli.

Nechte dívky přečíst citát a zodpovědět Nefiho odůvodnění, proč máme studovat Písma.

Odpovědi můžete napsat na tabuli.

Mnoho obětí bylo přineseno, abychom dnes mohli mít Písma

Výklad učitelky Po celou historii byli proroci vedeni k tomu, aby vedli záznamy o svých jednáních 
s Pánem. Proroci a zapisovatelé přinášeli velké oběti, abychom mohli mít Písma.

Písemná práce Rozdejte mladým ženám papíry a tužky. Určete každé dívce knihu Písem a vysvětlete,
aby začala opisovat jednotlivou část knihy, kterou má. Ať začnou prvním veršem první
knihy nebo odstavce. Dejte jim na to dvě až tři minuty.

• Podle toho, co jste napsaly, odhadněte, jak dlouho by trvalo sepsání celé knihy.
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Vysvětlete jim, jak zdlouhavé je opisovat něco ručně a kolik času a soustředění to 
vyžaduje. Vyzdvihněte, jak obtížné to muselo být pro proroky, když měli rýt Písma do
kovu nebo je psát na svitky papíru. Poté, co Písma byla zaznamenána vyžadoval překlad
z desek nebo svitků z původního jazyka do jiných jazyků měsíce práce a přímé pomoci
od Pána.

• Jaké jiné úsilí a oběti, mimo čas a úsilí při překládání a přepisování, musely být 
vynaloženy na to, abychom dnes měli Písma?

Odpovědi mohou znít následovně:

1. Úsilí Nefiho a jeho bratří získat mosazné desky (1. Nefi 3–4).

2. Mormonova mravenčí práce na zkrácení velkých desek Nefiho a vytvoření 
desek Mormonových, ze kterých Joseph Smith překládal Knihu Mormonovu (Slova
Mormonova 1:1–5 a Mormon 1:1-5; 5:8–9; 6:6).

3. Moroniho osamělý zápas při dokončení a uložení zlatých desek (Mormon 8:1–5; 
Moroni 1:1–4).

4. Utrpení, pronásledování a mučednictví Josepha Smitha, protože přeložil Knihu 
Mormonovu a pomohl obnovit Církev Ježíše Krista na zemi (Joseph Smith – History
1:30–67; NaS 135:1–3).

(Odkazy na Písma jsou uvedeny pro potřeby učitele a nemusí být čteny třídě.) Zdůraz-
něte, že těmto mužům byly dány zdánlivě neuskutečnitelné úkoly, přesto jejich úsilí
učinilo slovo Boží přístupným všem, kdo žijí dnes na této zemi, a to v psané formě.

Můžeme se naučit nacházet v Písmech radost

Nechte předem vybrané mladé ženy vyprávět o jejich oblíbených Písmech a vysvětlit, 
proč jsou pro ně důležitá.

• Jaký byl Nefiho vztah k Písmům? (Odpověď na tuto otázku čtěte ve 2. Nefi 4:15.)

• Co znamená pro naši duši mít potěšení z Písem? (Radovat se, těšit se z nich a vážit 
si jich.)

Vysvětlete, že při hledání odpovědi na naše problémy v Písmech, naše úcta a potěšení 
z nich budou neustále růst.

Citace Vysvětlete, že Parley P. Pratt, dřívější církevní vedoucí, popisuje své zkušenosti ze čtení
Knihy Mormonovy:

„Nedočkavě jsem ji otevřel a četl titulní stránku. A potom jsem přečetl několik svědectví
o tom, jakým způsobem byla objevena a přeložena. A potom jsem začal číst obsah bez
přestání. Četl jsem celý den; jídlo mi bylo na obtíž, neměl jsem hlad a i spánek byl obtíží,
když přišel večer, jelikož jsem dával přednost čtení před spánkem.

Jak jsem tak četl, byl Duch Páně se mnou a já jsem věděl a chápal, že kniha je pravdivá,
tak prostě a samozřejmě, jako člověk ví a chápe, že existuje. Moje radost byla teď 
úplná a více než bohatě splatila všechen můj smutek, utrpení a námahu v mém životě“ 
(Autobiography of Parley P. Pratt [Salt Lake City: Deseret Book Co. , 1938], str. 37).

Výklad učitelky Vysvětlete, že Písma jsou osobní zjevení prorokům, a když je čteme, mohou být osobním
zjevením i pro nás. Stane-li se to, můžeme v naší duši najít potěšení z Písma.

Vysvětlení Písem Ať si každá mladá žena vytáhne jednu nebo více kartiček z krabice. Řekněte jim, aby si
příslušný citát našly v Písmech a potichu si ho přečetly. Požádejte všechny mladé ženy,
aby pozorně naslouchaly, až budete číst o následující situaci, a potom se rozhodly, zda
Písma řeší problém, který mají na své kartičce. Mladá žena, nebo mladé ženy, které mají
odpovídající řešení, přečtou citát z Písma nahlas.

Jodi je ve škole velmi populární. Susan je její přítelkyně, ale žárlí na ni. Susan začala o
Jodi vykládat různé smyšlenky, které poškodily její reputaci. Co by měla Jodi dělat? 
(Viz Matouš 18:15.)

Zprávy členek 
třídy a diskuse 
o Písmech

118



Mary je velmi znepokojena svými školními výsledky. Chce ve všem excelovat. Cítí, že
potřebuje něčí pomoc, ale neví, za kým jít, aby sehnala potřebnou pomoc. Co by měla
udělat? (Viz 2. Nefi 32:9.)

Becky nedávno ztratila blízkého člena rodiny. Ztráta přišla náhle a ona je přemožena
smutkem. Kde může najít útěchu? (Viz NaS 121:7–8.)

Dva misionáři se zastavili u domu Tanji a byli pozváni dál. Během diskuse přepadl Tanju
silný pocit, že se chce něco dozvědět o tom, zda to, co říkají misionáři, je pravda. Co
může dělat? (Viz Jakub 1:5–6.)

• Má některá z vás zkušenost s tím, že v Písmech našla návod na řešení svého pro-
blému?

Dejte děvčatům určitý čas na vyprávění o jejich zkušenostech a vysvětlení, jak jim při
tom pomohla Písma. Máte-li svůj vlastní zážitek, povězte jim o něm.

Vysvětlení učitelky Zmiňte se o tom, že by si mladé ženy měly zapamatovat pasáže, které pro ně mají zvláštní
význam.

Výklad učitelky Vysvětlete, že můžeme číst a studovat Písma tak, aby pro nás měla větší význam i 
potěšení. Mladá žena, která začíná s pravidelným programem studia Písma, se podělí o
následující přehled obohacení a potěšení, které získá při studiu.

Citace Nechte mladou ženu, kterou jste předem vybrala, přednést následující: „Uvažování není
beze smyslu.“

„Naučila jsem se něco o tom, jak se všichni svatí Boží muži naučili znát Boha a 
evangelium. Není to dar pro několik vyvolených, ale spíše požehnání založené na zákonu
poslušnosti, vytrvalosti a studiu.

Když jsem četla v Písmech . . . , naučila jsem se základům uvažování a hledání.

1. Než začnete číst v Písmech, pomodlete se. Uvolněte mysl a osvoboďte se od tohoto
světa. Také se modlete po celou dobu čtení, jakmile evangelium počne osvěcovat vaši
duši nebo máte-li nějaké otázky. Nepřestávejte vzývat svého Otce.

2. Mějte při čtení po ruce papír a tužku. Je to povzbuzující činnost a často vám přijde na
mysl nějaký cíl, povzbuzující nápad nebo originální myšlenka.

3. Nespěchejte! Toto studium není závod. Nemusíte dokončit předepsaný počet kapitol,
než jdete spát. Můžete nad jednotlivou kapitolou nebo veršem strávit několik dnů.
Učte se zapamatovat si verše a jejich smysl rozkvete v tolik významů, o jakých jste
dosud neměly ponětí, významů vhodných pro váš dnešní život.

4. Ptejte se, když čtete v Písmech . . . Zeptejte se a potom vzývejte Pána. Když jsem se ptala,
dveře mého srdce zůstaly pootevřené a zbylo tam dost místa pro Ducha Svatého, aby
ve mně přebýval.

5. Zastavte se několikrát za den a uvažujte o jednotlivé myšlence, kterou jste objevily. Např.
uvažujte o pravdivosti slov ‚miluj bližního svého jako sebe samého‘. Opakujte citát,
ptejte se na všechno a zapište si myšlenku na kartičku.

Toto vše je způsob, jak najít čas, je to denní obnova. Budete spokojeny s tím, jak to
osvěží váš rozhled. Váš život dostane jiný směr a dokonce denní zjevení.

Všechno toto uvažování vede k opravdovému a hlubokému chápání evangelia, našeho
poslání a Boží slávy. Mnohokrát při svém uvažování dláždíte cestu sladkému pocitu
míru, když Duch Svatý vstupuje do vašich srdcí a osvěcuje celou vaši bytost pravdou . . .

[Prezident] Joseph Fielding Smith řekl: ‚Celý svůj život jsem studoval zásady evangelia a
uvažoval o nich a snažil se žít dle zákonů Páně. Výsledkem bylo, že jsem ve svém srdci
měl velkou lásku k němu, jeho dílu a ke všem, kdo se snažili naplnit jeho účely na zemi.‘
(Conference Report, říjen 1971, str. 6; dodatečně zvýrazněno.)

Najděte si čas na uvažování. Je to klíč k neuvěřitelné radosti a znalostem zde ve smrtelnosti.
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Spasitel řekl: ‚S tímto zákonem, který vám dávám, že ke mně máte volati, pokud jsem
vám nablízku, zanechávám vám tato slova, abyste si je ve svém srdci rozvážili.

Přilněte ke mně a já také k vám přilnu . . .‘ (NaS 88:62-63.)“ (Susan Hill, „Pondering Isn’t
Preposterous,“ New Era, květen 1976, str. 49–50).

Shrnutí Vyzdvihněte, že uvažování o Písmech v nás může vzbudit radost a potěšení z nich a při-
vést nás blíže ke Spasiteli.

Závěr: Klíč ke štěstí

Citace Abyste zdůraznily, že Písma mají důležitý význam pro náš život, čtěte následující citaci:
„Každý z nás, v určitý čas svého života, musí objevit Písma sám pro sebe – a nejenom
objevit je jednou, ale objevovat je stále a stále.“ (Spencer W. Kimball, „How Rare a 
Possesion – the Scriptures!“ Ensign, září 1976, str. 4.)

Bylo nám řečeno prostřednictvím proroka Božího, že máme číst v Knize Mormonově
každý den.

Prezident Ezra Taft Benson řekl: „Je tu kniha, kterou potřebujeme denně studovat, jako
jednotlivci i jako rodiny, jmenovitě Kniha Mormonova“ (Conference Report, duben 1986,
str. 99–100, nebo Ensign, květen 1986, str.78).

„Musíme denně číst [její] stránky [a ty nás] přivedou ‚k Bohu blíže, než kterákoliv jiná
kniha, budeme-li se řídit jejími předpisy.‘ (History of the Church 4:461).“ (Conference 
Report, listopad 1988, str. 3, nebo Ensign, listopad 1988, str. 4.)

Leták Dejte každé mladé ženě záložku do knihy. (Viz ukázka dole.) Požádejte všechny dívky,
aby na rub napsaly určitou denní dobu, kdy chtějí studovat Písma. I když přečtou jen
několik veršů denně, budou z toho mít velký užitek. Nabádejte dívky k tomu, aby použí-
valy záložku jako znamení, kde čtou, a jako připomínku svého slibu, že budou denně
studovat Písma. Mělo by jim to také připomínat, že studium a uvažování o Písmech jsou
klíčem k jejich spáse a štěstí.
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CÍL Každá mladá žena si uvědomí, že musí sama sebe obrnit proti pokušení.

PŘÍPRAVA 1. Obrázek 15, Lákadla, nástrahy, a osidla, nacházející se na konci příručky. (Je-li to 
možné, můžete použít nějaká aktuální lákadla a nástrahy.)

2. Přineste tužku a papír pro všechny mladé ženy.

3. Určete dívky, které přednesou vámi vybrané příběhy, verše z Písma nebo citáty.

Varování: Nezdržujte se u nauky Satanovy. Nediskutujte o zkušenostech jednotlivých
dívek se Satanem.

DOPORUČENÝ 
POSTUP VÝUKY Naučit se kdo je Satan a jaký je jeho účel a moc, může mladým ženám pomoci odolávat 

pokušení

Vodítka Rozdejte všem dívkám tužky a kus papíru a požádejte je, aby své papíry očíslovaly 
od jedné do deseti. Když budete číst následující vodítka, ať pod číslo napíší jméno
osoby, o které si myslí, že se na ni hodí příslušná vodítka. Nikdo nesmí nic říci nahlas,
dokud vodítka nebudou přečtena.

Vodítka:

1. Jsem duchovní dítě Nebeského Otce.

2. Jsem váš duchovní bratr.

3. Byl jsem přítomen v radě na nebesích.

4. Byl jsem andělem Božím.

5. Mluvil jsem s autoritou v přítomnosti Boha.

6. Byl jsem zván „Synem jitra“.

7. Vzbouřil jsem se a zapudil plán Nebeského Otce.

8. Mnoho z mých duchovních bratří a sester mě následovalo.

9. Mám jenom duchovní tělo.

10. Vyvedl jsem jednu třetinu nebeských zástupů z přítomnosti Boha.

(Odpověď: Satan nebo Lucifer.)

Srovnejte odpovědi, abyste viděly, kdo identifikoval Satana nebo Lucifera jako první.

Diskuse • V čem vás některé z popisů Satana zmátly?

• Která jsou další jména, pod kterými je Satan znám?

(Ďábel, ničitel, zloduch, zatracení, kníže ďáblů, drak, had, pokušitel, otec všech lží 
a další.)

Písma • Proč je na zemi Satan? (Aby mohly tuto otázku zodpovědět, nechte mladé ženy přečíst
Mojžíše 4:3–4.) (Satan se snaží zničit svobodnou vůli člověka, získat Boží moc, podvést a
zaslepit člověka a uvést ho do svého područí.)

Vysvětlete, že je tu ještě jiný důvod, proč nás Satan pokouší. Ať žačky přečtou 
2. Nefi 2:27: „ . . . jehož snahou [Satanovou] jest učiniti všechny lidi tak ubohými, jako 
je sám.“

• Může nad námi Satan získat moc?
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Citát a diskuse Po odpovědích mladých žen přečtěte následující citaci:

„Satan nad námi nemá moc, pokud mu to sami nedovolíme . . . Bůh nás nikdy nenutí
konat dobro a Satan nemá moc nás nutit konat zlo“ (Sterling W. Sill, Conference Report.
duben 1970, str. 29–30 nebo Improvement Era, červen 1970, str. 45).

• Proč je důležité vědět, kdo je Satan a jaký je jeho účel a moc? (Abychom pochopili jeho
jednání a ochránili se před jeho vlivem a zůstali silní v evangeliu a odolali mu.)

„Když mluvil prezident Spencer W. Kimball k velkému shromáždění mladých, ujišťoval
je, že vědomí o existenci, moci a plánech Satanových, spolu s přesvědčivým a 
neochvějným svědectvím o Bohu a evangeliu a o plánech našeho Otce . . . jim může 
pomoci dosáhnout nebývalých předností, které mohou jejich životy ovlivňovat věčně“
(ElRay L. Christiansen, Conference Report, říjen 1974, str. 30 nebo Ensign listopad 1974,
str. 24).

Pokušení přichází v různých podobách

Obrazy a diskuse Ukažte obrazy rozličných rybářských prutů, pastí, ok a podobných věcí.

• Jaký je účel takových rybářských prutů, pastí, osidel a podobných věcí? (Vábit a 
přitahovat ryby a zvěř.)

• Jak jsou tato oka a pasti vybaveny, aby byly přitažlivé?

(Vysvětlete, že Satan užívá mnoho nečestných lákadel a pastí, když se nás snaží chytit.
Ať mladé ženy přečtou Almu 12:5–6.

• Co je podle Písma účelem Satanových nástrah?

• Které z nástrah užívá Satan s úspěchem u mladých lidí?

• Jak se těmto nástrahám můžeme vyhnout?

Zeptejte se mladých žen, jak by se snažily přejít místnost ve tmě, když by tam bylo 
několik pastí?

• Jak temnota zpomaluje nebo zastavuje váš pokrok? (Nemůžeme pracovat, vidět a dělat
jiné věci.)

Písma Ať mladé ženy přečtou NaS 50:23–25, aby objevily, proč je důležité mít světlo Boží.

• Co toto světlo pro nás představuje? (Boha, jeho pravdu a jeho dílo.)

• Jak toto světlo může vyhnat temnotu nebo Satana z vašeho života?

Citace „Ve své lstivosti [Satan] ví, jak a kde udeřit. Právě mezi mládeží je mnoho jeho nejzrani-
telnějších obětí . . . Ďábel užívá mnoha, mnoha nástrojů“ (Ezra Taft Benson, God, Family,
Country: Our Three Great Loyalties [Salt Lake City: Deseret Book Co. , 1974], str. 247).

Výklad učitelky Stará řecká legenda vypráví o mladém muži, který měl pouze jedno zranitelné místo. 
Požádejte žačku, aby vyprávěla Achillův příběh.

Achilles byl jedním z největších hrdinů řecké mytologie. Brzy po jeho narození ho jeho
matka Thetis ponořila do řeky Styx, která podle legendy měla uchránit jeho tělo před
zraněním. Voda se ale nedotkla paty, za kterou ho jeho matka držela. Během desetileté
trojské války zasáhl Paris Achillovu patu šípem a ten na následky zranění zemřel.

Diskuse • Co to znamená mít Achillovu patu? (Mít nějaké zranitelné místo.)

• Jak Satan zná naše slabosti? (Zná nás z našeho předsmrtného života.)

• Jak můžeme svoji slabost přemoci?

Citace Po diskusi přečtěte následující citaci: „Satan zná všechny triky. Ví, kde jsme náchylní 
k pokušení a jak nás přivábit ke zlu. On a jeho poslové podněcují ke zlu, zlehčují vážnost
hříchu a činí zlo přijatelným“ (ElRay l. Christiansen, „Q and A“, New Era, červenec 1975,
str. 49).
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Citace Vyberte žačku, aby napsala na tabuli seznam všech pokušení, o kterých se zmiňuje 
následující nahlas čtená citace:

„Nuže, protivník ví, že malý hřích nezůstane malým, a vítá každého a všechny do svého
království při první snaze přivést nás k malé lži, potom pomáhá při naší snaze omluvit
naše lhaní nebo podvádění a krádež. Někteří lidé se neustále snaží znesvětit neděli, 
až se to pro ně stane pravidlem. Někteří lidé začínají s požíváním alkoholu jenom proto,
aby se ‚trochu odreagovali‘. Také závislost na drogách, neslušné výrazy, neposlušnost
vůči rodičům nebo podvádění vlastního partnera, to jsou prostředky, kterých používá,
aby nás svedl ze správné cesty. On ví přesně, že takovéto činy mají brzy za následek 
lítost, smutek, ztrátu, poněvadž nás přivedou k většímu hříchu.

Není pochyb, že jedním z největších osidel používaných pokušitelem je necudnost“
(ElRay Christiansen, Conference Report, říjen 1974, str. 29; nebo Ensign, listopad 1974,
str. 24).

Tabule Zeptejte se mladých žen na některá další pokušení a připište je na tabuli.

Skupinová činnost Rozdělte třídu do skupin po třech nebo čtyřech dívkách. Požádejte každou ze skupin, aby

diskutovala o dvou nebo třech pokušeních uvedených na seznamu. Měly by řešit způsob, 

jak se vyhnout těmto pokušením, a přemoci je. Po jejich diskusi nechť všechno vysvětlí třídě.

Když budou mluvit o svých nápadech, vymažte tato pokušení z tabule a nahraďte je 

pozitivním způsobem překonání pokušení.

Možná řešení:

1. Včas se správně rozhodnout.

2. Vyhnout se zlu.

3. Mít na mysli řešení.

4. Změnit předmět.

5. Připravit obranu.

6. Modlit se o pomoc.

7. Vyhledávat radu rodičů.

8. Vybírat si dobré přátele.

9. Trávit čas účelně.

10. Vyvarovat se situací, ve kterých se může objevit pokušení.

Nebeský Otec bude pomáhat každé mladé ženě při snaze překonat pokušení

Citace Následující citace vysvětluje, jak můžeme získat dokonalou moc nad pokušením:

„Ve všem svém zlém konání nemůže jít pokušitel dál, než mu pokoušený dovolí jít, a
můžeme dokázat shromáždit síly a odolat Satanovu zlu skrze poslušnost zásadám
evangelia Ježíše Krista. Členové Církve mají požehnání daru Ducha Svatého, rádce a 

Pokušení

lhaní

podvádění

rouhání

krádež

odkládání

znesvěcování neděle

zastrašování

pití

krádeže v obchodech

užívání drog

neposlušnost vůči 

rodičům

necudnost

zlo ve slovech

(a ostatní)
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společníka, a je-li Duch Svatý skutečně s námi, Satan na nás nemůže. Studium Písem,
modlitba, život s vírou podle přikázání Páně, plnění církevních závazků a povinností –
to je základ pro přijetí Ducha Svatého jako neustálého společníka a ochránce“ (ElRay L.
Christiansen, Conference Report, říjen 1974, str. 30; nebo Ensign, listopad 1974, str. 24).

Není-li to již na tabuli, připište větu „Snažte se dosáhnout společenství s Duchem Svatým.“

Diskuse o Písmech Spasitel klade velký důraz na důležitý způsob překonání pokušení. Nechť mladé ženy
přečtou 3. Nefi 18:15, 18–19. Připojte větu „Modlete se o pomoc“, není-li již uvedena 
na tabuli.

Vyzdvihněte také, že nám byla přislíbena obzvláštní pomoc, budeme-li se modlit. 
Čtěte Mormon 9:28.

• Jak se tyto verše zmiňují o modlitbě k překonání pokušení? („proste s neochvějnou
pevností, abyste nepovolili žádnému pokušení . . .“) Připojte na tabuli „Rozhodnutí 
nepodlehnout“.

Nebeský Otec nám také slíbil, že nám pomůže jiným způsobem. Přečtěte 1. Korintským
10:13.

• Jaký je daný slib?

Pomozte mladým ženám pochopit, že budou-li poslušné ve snaze nepodlehnout a 
přemoci pokušení, Nebeský Otec jim pomůže.

Aplikace lekce

Vyzvěte mladé ženy, aby následovaly myšlenky, které zapsaly do seznamu na tabuli a
vždy pamatovaly na slib daný jim v 1. Korintským 10:13.
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Druhý příchod Lekce

29

CÍL
Každá mladá žena pozná zodpovědnost své generace za přípravu na druhý příchod.

PŘÍPRAVA 1. Obrázek 16, Druhý příchod (62562) umístěný na konci příručky.

2. Přinést několik zpěvníků.

3. Nepovinné: Udělejte velký plakát s veršem z Nauk a smluv 87:8.

4. Připravte malou kartičku pro každou z dívek k zapsání slov NaS 87:8 nebo jakéhokoliv
krátkého sdělení dle vašeho výběru z jakékoliv citace uváděné v lekci.

5. Určete dívky, které přednesou vámi vybrané příběhy, verše z Písma nebo citáty.

DOPORUČENÝ 
POSTUP VÝUKY Úvod

Začněte tím, že povíte dívkám, že po celou historii světa králové a královny vládli lidem
na zemi. Někteří z těchto králů a královen byli spravedlivými vládci a jednali poctivě.
Jiní byli bezbožní a zlí a zneužívali své moci k tomu, aby mohli špatně nakládat s lidmi,
kterým vládli. Tito vládci nebyli hodni loajality svých poddaných.

Obrázek Řekněte dívkám, že věřící lidé všude na světě se dlouho těšili na vládu krále tak 
milujícího a čestného, že je hoden názvu „Král králů“.

Ukažte obraz Spasitele. Vysvětlete, že generace, ke které mladé ženy patří, byla nazvána
‚královskou generací‘, protože ti spravedliví mezi nimi připraví svět na druhý příchod
Spasitele.

Diskuse u tabule Požádejte dívky, aby jmenovaly některé z vlastností, které by popsaly mládež královské
generace, jejímž králem je Ježíš Kristus. Napište slova na tabuli a krátce o nich diskutujte:

Citace Ať členky třídy přečtou následující prohlášení adresované mladým lidem Církve:

„Moji drazí přátelé, jste královskou generací. Byli jste vybráni, abyste na tento svět přišli
v tomto čase za zvláštním účelem. Nejenom někteří z vás, ale všichni. Jsou věci, které
každý z vás musí udělat a nikdo jiný je nemůže udělat lépe než vy . . . Dosvědčuji vám,
že náš Nebeský Otec s vámi bude kráčet celým vaším životem a bude vás inspirovat,
abyste pochopili, za jakým účelem tu jste, jestliže mu to umožníte“ (H. Burke Peterson,
„Your Life Has A Purpose,“ New Era, květen 1979, str. 5).

vybraní
spravedliví
radostní
čestní
čistí
věřící
oblíbení

čistí
šťastní
stateční
velkolepí
milující
upřímní
silní
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Země musí být připravena na návrat Spasitele

Výklad učitelky Vyzdvihněte, že ti, kdož jsou spravedliví, se těší s velkou radostí na druhý příchod Páně.
Je požehnání být mezi těmi, kdo připravují svět na jeho příchod. Vysvětlete, že je mnoho
znamení a událostí, které musí nastat před slavným příchodem Páně. Včetně událostí,
které se už staly, které se dějí teď a které ještě přijdou, jak bylo prorokováno dávnými i
moderními proroky.

Diskuse • Co se na zemi musí stát před návratem Spasitele?

Mezi mnohá znamení a proroctví patří: povolání Josepha Smitha, rozšíření Knihy 
Mormonovy, znovuzřízení kněžství a Církve, obnovení chrámu a kněžských obřadů, 
hlásání evangelia ve světě, zničení hříšných a záchrana spravedlivých. (Poznámka: Nevě-
nujte příliš mnoho času diskusi o všech znameních a událostech, které musí předcházet
návratu Páně. Bude se o nich diskutovat v širším měřítku v jiných lekcích.)

Výklad učitelky Vyzdvihněte, že tyto a ostatní události předcházející druhý příchod vyžadovaly a budou 
i nadále vyžadovat ušlechtilou generaci, aby se mohly uskutečnit. (Poznámka: Je- li slovo
generace definováno jenom obvyklým způsobem, to znamená krátkým časovým úsekem,
asi 30–40 let, mohly by se dívky mylně domnívat, že víme přibližně, kdy se Spasitel
vrátí. Vyzdvihněte, že termín generace má několik významů, včetně časového období
1.000 let (Viz Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, 2nd ed. [Salt Lake City: Bookcraft,
1966], str. 310.) Je zodpovědností všech členů Církve pomoci připravit svět na návrat
Páně skrze spravedlnost a věrnou a oddanou službu. Musí tu být zasvěcení Svatí, kteří
obdrží a uskuteční instrukce a záměry Páně, generace silných a neochvějných členů, aby
uspíšila vybudování království Božího na zemi.

Citace Přečtěte následující prohlášení:

„Až k nám přijde, přijde jako oslavený, nebeský král . . .

Je na nás, abychom vybudovali Sion, ještě ne Sion Páně, ale ten náboženský,
společenský a ekonomický řád, který musí předcházet jeho příchodu, jako korouhev pro
národy. (NaS 64:42.) Musíme připravit generaci zasvěcených Svatých, kteří jsou 
připraveni přijmout svého krále. ‚A proto stůjte na posvátných místech a neuhněte, dokud
nepřijde den Páně‘“ (Courtney Lassetter, „When He Comes Again,“ Ensign, červen 1976,
str. 68–70; zvýrazněno dodatečně).

Diskuse o Písmech Umístěte plakát s veršem z Nauk a smluv 87:8.

• Co to znamená „stát . . . na posvátných místech a neuhnout“?

Poté, co dívky vyjádřily své názory, ať si označí verše v Písmech.

Tato generace byla vybrána, aby pomohla připravit Spasitelův druhý příchod

Výklad učitelky Řekněte dívkám, že je velkou výsadou, že mohou žít v dispensaci plnosti časů. Dávní
proroci vzhlíželi s radostnou předtuchou ke dni, kdy evangelium bude obnoveno a 
hlásáno mezi všemi národy a kdy bude vykonána konečná příprava na druhý příchod
Spasitele.

Diskuse • Jak si můžeme být jisti, že patříme mezi ty věrné, kteří pomáhají připravit Spasitelův 
návrat?

• Proč a jak musíme být na stráži před vlivem světa, který nás obklopuje?

Citace Užijte některých nebo všech citací týkajících se shrnutí role „nastupující generace“. 
Můžete žákyně nechat přečíst nahlas prohlášení popisující výzvy a zodpovědnosti 
v našem čase a vyjádřit, co Pán očekává od mládeže Církve.

1. „Toto je generace velmi odlišná od ostatních. Je to generace, kdy Pán ustanovil, 
a to před stvořením světa, že v posledních dnech Bůh vytvoří království, které nebude
nikdy zničeno ani dáno jiným lidem“ (Wilford Woodruff, Discourses of Wilford 
Woodruff, sel. G, Homer Durham [Salt Lake City: Bookcraft, 1946], str. 145).
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„Pán vybral malý počet vybraných duchů . . . , aby přišli v posledních dnech . . . 
organizovat království Boží na zemi, vytvořit a bránit ho.“ (Wilford Woodruff, citováno
v Our Lineage [studijní kurz pro třídy genealogie, 1933], část 1, str. 4).

2. „Nejste jenom obyčejní mladí muži a ženy. Jste vybrané duše, někteří z vás byli drženi
v rezervě po dobu 6.000 let, abyste přišli v tento den, v tomto čase, kdy pokušení,
zodpovědnosti a příležitosti jsou největší . . .

. . . Modlíme se, abyste byli připraveni převzít otěže vedení . . .

. . . Modlím se, abyste vy, mladá a nastupující generace, udržovali svá těla a duše 
čisté, neposkvrněné světem, abyste byli připravenými a neposkvrněnými nádobami
svědčícími o království Božím, vítěznými v přípravě na druhý příchod našeho 
Spasitele“ (Ezra Taft Benson, Conference Report, říjen 1977, str. 43, 46–47; nebo Ensign,
listopad 1977, str. 30–32).

3. „Pán nyní seslal nádhernou generaci mladých lidí, kteří nebudou muži a ženami,
které by někdo dokázal přemoci . . .

Pamatujte si, moji mladí přátelé, že musíte být spolehliví a pevní. Musíte být dobře
připraveni na závod. Musíte mít jako světla, která vedou v nadcházejících temných
dnech, charakter, bezúhonnost a zásady pravdy . . .

Budoucí velikost . . . očekává ty, kdož jsou čistí a věrní učení a příkladu Mistra“ 
(Vaughn J. Featherstone, „These Are Not Men to Be Conquered,“ New Era, duben
1980, str. 5).

4. „Sestry, nebyly jste zrozeny v tomto čase a na tomto místě náhodou. Jste zde, protože
Pán vás tady chce mít . . .

Potřebujeme silné ženy, ženy, které zůstanou morálně čisté, i když takové není jejich
okolí, ženy, které založí domovy trochu se podobající nebi, kde rodina je podporována
a o malé děti je pečováno s láskou vlastními matkami, ženy, které se budou štítit 
pornografie, a nejenom ty starší, ale i ty mladé, které se budou snažit dosáhnout osobní
a společenské vytříbenosti, které budou toužit stát se kulturnějšími, které budou 
respektovat autority domova a kněžství. Jak Církev poroste, bude zapotřebí žen jako
vedoucích pro další ženy všude, kde mají odvahu proklamovat své svědectví o Ježíši
Kristu, ženy, které budou studovat a modlit se, aby zjistily, co od nich Pán požaduje, 
a které se potom správně rozhodnou a vloží se do rukou Páně“ (Betty E. Brown, 
Conference Report, Melbourne, Australia Area Conference, únor 1976, str. 29).

5. „Vy, naše dnešní mládež, patříte mezi nejosvícenější duše narozené do smrtelnosti ze
všech věků světa . . . Buďte připraveni stát se vedoucími v tomto slavném miléniu, kdy
Kristus sám bude vládnout jako Král králů a Pán pánů“ (Harold B. Lee, Happiness
through Faith in Jesus Christ [family home evening manual, 1977–1978], str. 34, 39).

Leták Dejte každé dívce připravenou kartičku obsahující slova, která jste vybraly, aby jim 

připomínala jejich královskou roli. Požádejte je, aby si ji daly tam, kde ji snadno najdou, 

aby se na ni mohly odvolávat.

Závěr

Píseň Zpívejte nebo čtěte společně verše písně „Come, O Thou King of Kings“ (Hymns, č. 59).
(Přijď, ó Králi králů.)
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Lekce Služba
30

CÍL Každá mladá žena bude nacházet radost ve službě.

PŘÍPRAVA 1. Přineste dva nebo tři nástroje nebo jejich obrázky, jako např. kladivo, pilu, hrábě, 
lopatu nebo šroubovák.

2. Napište na proužek papíru „S láskou služte jeden druhému“ (Galatským 5:13) tak,
abyste ho mohly použít při výkladu lekce.

3. Před lekcí diskutujte s předsednictvem třídy, co znamená služba a jak by členky třídy
měly sloužit, ať již jednotlivě nebo jako skupina. Na závěr vyučování by si mladé ženy
měly vybrat buď jednotlivé nebo skupinové služby.

4. Požádejte čtyři mladé ženy, aby uvedly příklady služby ze života čtyř proroků 
(nacházejí se ve druhé části této lekce).

5. Určete dívky, které přednesou vámi vybrané příběhy, verše z Písma nebo citáty.

DOPORUČENÝ 
POSTUP VÝUKY Úvod: nástroje Páně

Výstavka Předveďte nebo ukažte obrázky nějakých nástrojů nebo nářadí.

• Jak se tyto nástroje používají?

Vysvětlete, že bez ohledu, jaký účel to které nářadí má, může fungovat jedině v rukou
lidské bytosti.

Citace a diskuse Starší Marion D. Hanks hovořil o nástrojích, se kterými musí pracovat náš Nebeský Otec.

„Pán řekl, mluvě o svých služebnících: ‚Jejich rámě bude mým ramenem‘ (NaS 35:14).
Přemýšleli jste o tom? Pro mě je to ten nejposvátnější a nejvýznamnější a nejosobnější
úkol, o jakém mohu číst v posvátných zprávách nebo kdekoliv jinde. Pán řekl, že tato
má paže je jeho paží. Tato mysl, tento jazyk, tyto ruce, tyto nohy, tato peněženka, to jsou
jediné nástroje, se kterými může pracovat, pokud se mne týče. Co se týká vás, 
vaše paže, vaše prostředky, vaše inteligence, váš jazyk, vaše energie jsou jediné nástroje,
se kterými Pán pracuje“ (Service, Brigham Young University Speeches of the Year [Provo,
15. říjen 1958], str. 3).

• Co toto prohlášení znamená pro vás?

Naši proroci učili příkladem, jak nesobecky sloužit druhým

Výklad učitelky Proroci, které náš Nebeský Otec vybral, aby vedli Církev a učili lid, ukazovali svým 
příkladem, jak nesobecky sloužit jako nástroj Páně. Mladé ženy, které byly vybrány 
předem, by měly třídě přednést následující příběhy.

Příběhy a diskuse Joseph Smith

Mercy R. Thompsonová, žena, která znala proroka Josepha, napsala: „Nikdy nezapo-
menu na projevy sympatií a bratrské lásky, kterou projevoval mně a mým dětem bez
otce. Když jsem jezdívala s ním a jeho ženou Emmou po prérii v bryčce, vídávala jsem
ho, jak trhá květiny pro moji malou dcerku“ („Vzpomínky na proroka Josepha Smitha“,
Juvenile Instructor, 1. červenec 1892, str. 399).

• Jaký postoj ukázal Joseph Smith při prokazování této služby?
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George Albert Smith

„Ve vlaku mezi Salt Lake City a San Franciskem se prezident George Albert Smith potkal
s mužem z Napy v Kalifornii. Vedli spolu příjemnou konverzaci a později si začali spolu
dopisovat.

O něco později si prezident Smith uvědomil, že již dlouho neslyšel o Johnu Delaney. 
Po dotazu zjistil, že John Delaney je v nemocnici. Prezident Smith mu napsal dopis 
s přáním brzkého uzdravení a zmínil se, že by si . . . pan Delaney . . . možná rád poslechl 
Mormonský sbor tabernáklu, který zpívá každé nedělní ráno v rozhlase. Pan Delaney
tedy poslouchal a jeho duch byl povznesen. Napsal prezidentu Smithovi poděkování a
zmínil se o tom, že možná někdy uslyší sbor zpívat jeho oblíbenou píseň Modlitba Páně
. . . K jeho velkému překvapení a potěšení slyšel píseň zpívat hned následující neděli
ráno. Představte si radost pana Delaneye, když slyšel velké varhany Tabernáklu hrát úvod
písně a uvědomil si, že jeho přítel nelitoval času, aby to zařídil.“ (Viz Edith Smith Elliot,
„The Joy of Serving Humanity,“ Instructor, listopad 1966, str. 427.)

• Co se můžete naučit o službě druhým z příkladu prezidenta Smitha?

Joseph Fielding Smith

Když bylo Josephu Fieldingovi Smithovi 34 let, byl povolán stát se členem sboru 12
apoštolů. Při své práci byl nucen jezdit po celém světě a všichni členové ho znali. Ale jeho
žena nám poskytla mnohem osobnější pohled na tohoto člověka:

„Muž, kterého znám, je laskavý, milující manžel a otec, jehož největší snahou je učinit
svoji rodinu šťastnou. Neustále přitom zapomíná na sebe. Je to muž, který zpívá 
ukolébavku, aby uspal neposedné dítě, který maličkým vypráví pohádky na dobrou noc,
který nikdy není tak unaven a zaměstnán, aby nemohl sedět dlouho do noci anebo časně
ráno vstávat, aby pomohl starším dětem řešit jejich školní problémy. Když přichází
nemoc, muž, kterého znám, něžně pečuje o nemocného a sedí u něj“ (Ethel Smithová, cit.
Bryant S. Hinckley, „Joseph Fielding Smith,“ Improvement Era, červen 1932, str. 459).

• Co dokazovalo lásku prezidenta Josepha Fieldinga Smitha k jeho rodině?

• Co se z příkladu prezidenta Smitha můžete naučit o službě své rodině?

Spencer W. Kimball

Starší Boyd K. Packer vypráví následující příběh o prezidentu Spenceru W. Kimballovi:

„Rodina, přátelé a blízcí prezidenta Kimballa věděli, že nikdy není v klidu. Nikdy neměl
čas na odpočinek, aby všechno stačil . . .

Míjel jsem [prezidenta Kimballa a sestru Kimballovou] jednou na dálnici, blízko 
hranic s Idahem. Mířili na sever na nějakou konferenci. Sestra Kimballová řídila a na 
zadním sedadle seděl prezident Kimball se svým malým psacím strojem na obvyklém
místě, na klíně, s papíry vedle sebe, jelikož to byla příležitost k práci, udělat více pro
pomoc druhým“ („Prezident Spencer W. Kimball: No Ordinary Man,“ Ensign, březen
1974, str. 6).

• Jak dokazoval prezident Kimball, že miluje členy Církve?

• Jakým způsobem sloužila sestra Kimballová?

• Jakým požehnáním je práce nynějšího prezidenta Církve pro váš život?

• Co se můžete naučit o službě Církvi z příkladu prezidentaKimballa?

Citace a diskuse Můžeme následovat příklady proroků, kteří jsou ve službě druhým. Prezident Spencer
W. Kimball řekl: „Bůh nás vidí a dává na nás pozor. Ale obvykle uspokojí naše potřeby
prostřednictvím někoho druhého . . . Proto je nezbytné, abychom sloužili jeden druhému
. . . V Naukách a smlouvách čteme, jak je důležité . . . posilovat slabé, být oporou rukám
ochabujícím a kolenům slábnoucím (NaS 81:5). Tak často naše skutky služby sestávají
jen z prostého povzbuzování nebo světské pomoci se světskými požadavky, ale jaké 
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úžasné výsledky mohou vzniknout ze světských činů a malých, ale rozvážných skutků“
(„There Is Purpose in Life,“ New Era, září 1974, str. 5).

Vysvětlete, že světské, v tomto případě znamená prosté, každodenní atd. Prezident 
Kimball učil, a životy proroků to potvrzují, jak denní skutky služby obohacují životy lidí.
Prostřednictvím skutků jednají lidé jako nástroje Nebeského Otce.

Postoj člověka ke službě je stejně důležitý jako služba sama

Lístek s nápisem Nechte kolovat lístek s nápisem „S láskou služte jeden druhému“.

Příběh Následující příběh uvádí, jak skupina mladých žen působila jako účinný nástroj služby:

„Karen se narodila s poškozeným mozkem, ale výhled na smysluplný život měla dobrý,
částečně také proto, že jí pomáhala skupina mladých žen. Během několika prvních 
měsíců života vypadala Karen jako každé jiné dítě. Potom si její rodiče pomalu začali
uvědomovat, že nedělá takové pokroky, jako dělali její starší sourozenci, když byli 
v jejím věku. Když rodiče Karen zjistili, že má poškozený mozek, byli zdrceni žalem.
Přesto je lékaři utěšovali, že Karen by mohla dělat pokroky, kdyby se jí někdo, kdo by si
našel dost času, mohl věnovat a pracoval s ní.

Karenini rodiče se snažili dát jí všechnu potřebnou lásku a péči, ale ostatní děti také 
potřebovaly čas svých rodičů. Když se o Karen doslechly mladé ženy ze sboru, nabídly
svoji pomoc. Během léta udělaly rozvrh, takže dívky trávily denně hodinu ráno a hodinu
odpoledne s Karen. Když mladé ženy začaly Karen pomáhat, neměla žádné svalstvo,
které by drželo tělo. Matka vysvětluje: Dívky jí pomáhaly, cvičily s ní, aby svalstvo 
zesílilo. Začala trochu lézt a dalším cvičením zesílila a lezení přibývalo. Potřebovala 
neustálou stimulaci a povzbuzování.

Lékař rozhodl, že denně bude trávit dvě hodiny v závěsném skákadle, aby jí zesílilo 
svalstvo na nohou. Během této doby bylo nutné udržovat ji v dobré náladě, aby vydržela
ráno a odpoledne poskakovat nahoru a dolů. Děvčata s ní hrála různé hry, aby ji udržela
v pohybu.

Když na podzim začala škola, pět mladých žen, jedna vavřínová dívka a čtyři dívky růží,
pokračovaly v návštěvách Karen. Každá dívka si vybrala jeden den v týdnu, aby mohla 
s Karen strávit jednu hodinu. Díky službě těchto mladých žen se Karen naučila věci, 
které by se nikdy byla nenaučila nebo by trvaly neskonale déle.

Karenina matka řekla: Děvčata byla tak obětavá. Brala ji na procházky, četla jí knihy, 
nechávala ji hrát v listí a stala se dobrými přítelkyněmi. Karen se těšila na jejich 
každodenní příchod. Začala chodit, když jí bylo dva a půl roku, přesně rok po tom, 
co děvčata začala se svou službou.

Karenina matka také cítí, že po vší té pozornosti, kterou dívky Karen věnovaly, když si 
s ní hrály, mluvily s ní, chovaly ji a cvičily s ní, že to nejdůležitější při tom bylo, 
že ji milovaly a staraly se o ni.“ (Viz „Young Womenęs Loving Service,“ Church News, 
27. listopad 1976, str. 8, 13.)

Diskuse Odvolejte se na nápis na lístku a zeptejte se:

• Co myslíte, že měl Pavel na mysli, když říkal: „S láskou služte jeden druhému?“

• Jak dokázaly mladé ženy Karen a jejím rodičům, že je milují?

• Jakou oběť přinášely mladé dívky, když chtěly Karen prokázat láskyplnou službu?

• Jaký má být při prokazování služby náš postoj?

Písma V odpověď na tuto otázku vyvolejte mladou ženu, aby přečetla 2. Korintským 9:7.

Při každodenní službě může každá mladá žena najít radost

Citace a diskuse Požádejte členky třídy, aby naslouchaly vyjádření mladých žen o pocitech, které měly,
když sloužily Karen.
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„Měla jsem dobrý pocit, že jsem někomu pomohla . . . Nemyslela jsem, že Karen bude
někdy chodit, když jsme poprvé začaly. Snažila jsem se vmyslet do jejího postavení a
představit si, jaké to pro ni musí být. Myslím, že to mi dalo větší odhodlání učit ji 
chodit.“

Pro další z mladých žen je největší odměnou vidět Karen nadšenou něčím, co se zrovna
naučila. „Myslím, že to byl dobře strávený čas,“ řekla. („Young Women’s Loving Service“,
str. 13.)

Má-li některá z dívek nějakou zkušenost, o kterou by se chtěla podělit, povzbuďte ji, ať
to udělá.

• Jaká je odměna za službu?

• Posloužíte-li někomu, kdo vám zapomene poděkovat, kdo vypadá, že si neváží vaší 
laskavosti, nebo kdo neví, že jste mu prokázaly službu, jak na to budete reagovat? 
(Pomozte mladým ženám pochopit, že služba nemá být poskytována v očekávání díků
nebo odměn.)

Výklad učitelky Připomeňte mladým ženám prohlášení prezidenta Spencera W. Kimballa: „Tak často
naše skutky služby sestávají jen z prostého povzbuzování nebo světské pomoci se 
světskými požadavky, ale jaké úžasné výsledky mohou vzniknout ze světských činů a
malých, ale rozvážných skutků.“

Diskuse • Jak můžete ve svém životě sloužit jako „nástroj“ Nebeského Otce?

• Jaký druh láskyplné denní služby můžete věnovat vlastní rodině, přátelům a ostatním
lidem, které potkáváte?

• Jak vám tato služba může přinést radost?

Dejte mladým ženám určitý čas na rozmyšlenou o těchto otázkách. Potom je nechte o 
jejich názorech diskutovat. Můžete se zmínit o některých způsobech služby, jako např.
čtení mladšímu bratrovi nebo sestře, úsměv nebo laskavé slovo pro sousedy, nebo zařídit
různé věci některému členu rodiny nebo sousedovi.

Aplikace lekce

Povzbuďte mladé ženy, ať si vytknou nějaký cíl v oblasti služby nebo milosrdenství,
pokud na tom již nepracují.

Dovolte vedoucí třídy, aby se svými spolužačkami pohovořila o skupinové pomoci. 
Pomozte jim vybrat cíl a zapište ho do třídního plánu akcí.

Vyjádření 

vedoucí třídy
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Žít ctnostným životem

ÚVOD

Ve všech dispenzacích nás Pán skrze Písma a skrze svoje proroky učí o tom, co považuje 
za zásady morálního života. Znehodnocení těchto norem ve světě kolem nás vytvořilo 
velkou propast mezi tím, co přijímá svět a co schvaluje Pán. Abychom mohly být schopny
podle těchto zásad daných Pánem žít, musíme je především znát.

V lekcích z této části byste měla věnovat pozornost tomu, aby zásady Pána, které učíte,
byly mladým ženám předkládány vhodným a citlivým způsobem, přiměřeným jejich
stupni vývoje a jejich připravenosti na tuto látku.

Při těchto úlohách byste měla mít na mysli obzvláště to, že potřebujete vedení Ducha
pro to, co učíte, jak učíte a kdy učíte. Diskuse by se měla omezit na ty oblasti, ve kterých
máme poučení od proroků a které jsou v materiálech k těmto lekcím.

Videofilm „Morality for Youth“ bude vhodným úvodem nebo závěrem lekcí této části.
Doporučujeme, abyste tento film promítala buď na začátku nebo při dokončení lekcí
této části. Z časových důvodů není možné zařadit promítání filmu a diskusi k němu do
jedné hodiny ještě společně s další úlohou. Proto na promítání filmu „Morality for Youth“
vyhraďte jednu samostatnou hodinu.

Poznámka pro 
učitelku
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Lekce Společné akce: základ 
31 pro správné schůzky

CÍL Všechny mladé ženy poznají, že vhodné společné akce mohou přispět k vytváření 
přátelských vztahů mezi chlapci a dívkami.

PŘÍPRAVA 1. Pro všechny členky třídy přineste papír a tužku.

2. Je-li to možné, zhotovte kopie citátů z druhé části lekce, abyste je mohly číst nahlas.
Dlouhý citát prezidenta Spencera W. Kimballa můžete rozdělit na tři kratší citáty.

Pečlivě prostudujte doplňující materiály a náměty pro akce zařazené na konci této lekce. 
Jestliže se rozhodnete uspořádat diskusi, rozdělte úkoly s dostatečným předstihem.

DOPORUČENÝ 
POSTUP VÝUKY Na společných akcích můžeme získat nové zájmy, posílit svoji sebedůvěru a naučit se 

správně chovat k druhým

Přečtěte následující výrok Prvního předsednictva a Rady dvanácti:

Citát „Pro Dívky růží a jejich učitelky je připraveno mnoho společných akcí, jak ve školách,
tak v rámci církevních programů, které by jim měly zajistit společnou zábavu. Dívky by
se měly vyhýbat vztahům, které vznikají při oddělených schůzkách jednoho chlapce a
jedné dívky“ („Policies and Procedures“, New Era, leden 1971, str. 30).

Prezident Spencer W. Kimball radí mladým v Církvi toto: „Moji milovaní mladí lidé, měli
byste uvažovat vážně. Život není v žádném případě pro zábavu. Je to velice vážná věc.
Bude to jenom k vašemu dobru, když vyrostete jako děti a budete mít během těchto 
prvních let přátele mezi dívkami a chlapci. I v dospívání by vaše vztahy, nehledě na to,
jestli s chlapci nebo dívkami, měly mít stále ještě charakter normálních kamarádských
vztahů. S jakýmikoli schůzkami nebo oddělováním se v párech byste měli počkat 
nejméně do šestnáctého roku nebo ještě déle a i potom byste měli velice pečlivě usuzovat
ohledně výběru a stupně závažnosti.

Mladí lidé mají stále ještě po několik let omezovat bližší vztahy, protože chlapec půjde 
v devatenácti letech na misii. Vztahy se mají omezovat a v žádném případě se nemá
začínat s intimními sexuálními vztahy. Jakákoli forma sexu před manželstvím je
nepřípustná“ („Marriage – The Proper Way“, New Era, únor 1976, str. 5).

Požádejte mladé ženy, aby zopakovaly, co je správné při vývoji vztahů mezi chlapci a
dívkami, tak jak o nich mluví prezident Kimball. Jejich odpovědi můžete psát na tabuli.

• Proč si myslíte, že prezident Kimball doporučuje, aby schůzky s chlapci nezačínaly
dříve než v šestnácti letech?

• Proč je důležité se touto radou řídit?

Pokračování citátu „Všichni chlapci si mají šetřit peníze na misii a mají se zdržet jakýchkoli vztahů, které by
mohly ohrozit jejich morální způsobilost ke službě na této misii. Seznamovat se a chodit
na schůzky mohou začít, až se z misie vrátí. Až chlapec najde tu pravou mladou ženu,
má s ní uzavřít řádný chrámový sňatek. Je možné získat všechna požehnání, jestliže se
ovládáme a procházíme těmito zkušenostmi ve správném pořadí: nejprve vytváříme 
nezávazné přátelské vztahy, abychom druhé poznali, pak jde chlapec na misii, pak
mohou začít schůzky, pak přijde na řadu chrámový sňatek, vzdělávání a rodina a pak
zaměstnání. Při jakémkoli jiném postupu se můžeme dostat do obtížné situace“ 
(Spencer W. Kimball, „Marriage – The Proper Way“, str. 5).

Poznámka pro 
učitelku
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V těchto citátech se mluví o chlapcích. Požádejte mladé ženy, aby vysvětlily, jak se toto vztahuje i na dívky.

• Jak se můžete nyní připravovat na to, až po šestnácti letech věku začnete chodit na schůzky?
(Odpovědi by měly zahrnovat: vytváření přátelských vztahů s chlapci, rozvíjení nových
zájmů, učení se správnému společenskému chování.)

• Proč je důležité mít s příslušníky opačného pohlaví přátelské a ne milostné vztahy?

• Co pozitivního mohou mladé ženy a mladí muži získat tím, že se účastní 
společných akcí?

Odpovědi dívek můžete psát na tabuli. Zajistěte, aby se mezi odpověďmi vyskytlo i 
následující: Získají sebedůvěru. Poznají nové možnosti, jak trávit čas a o co se zajímat.
Poznají, o co se zajímají jiní lidé. Naučí se spolu mluvit. Naučí se správnému
společenskému chování. Díky společným akcím se stanou zajímavějšími lidmi.

Společné akce jsou dobrou přípravou na schůzky

Zdůrazněte, že vedoucí představitelé Církve dívkám doporučili, aby tuto dobu, 
než začnou chodit na schůzky, využily ke své přípravě.

Citát „ ‚Doba před schůzkami je podle mého názoru nejlepším časem na přípravu. Dívky by 
v této přípravě měly najít stejné uspokojení jako v samotném dosažení cíle‘ . . . 
[Příprava znamená to,] že se dívka připravuje na společné akce, na zábavu, na dozrávání,
na rozvoj . . .

Čekat znamená plýtvat něčím cenným . . . Pro dívku existuje tolik jiných možností, jak
naplnit čas, než jen čekat, [až dosáhne šestnácti let a začne chodit na schůzky.] Dívky
mohou být aktivní, soustředit se na to, co právě prožívají, a těšit se z dneška místo toho,
aby jen čekaly na zítřek‘“ (Ruth H. Funk, citoval Gerry Avant, „Pre-dating Years: A Vital
Season“, Church News, 3. prosince 1977, str. 9).

Citát „ ‚Dívka může využít svůj čas mnohem lépe, než jen čekat na schůzku. Může se 
například učit radovat se z ostatních lidí a vytvářet přátelské vztahy, což může být 
radostné, to záleží na ní.

Zdá se, že dívka s mnoha přáteli přitahuje přátele další. Když rozšiřuje okruh svých 
přátel, další přátelé automaticky přicházejí. Ačkoli dívka nechodí na schůzky, nemá 
nedostatek společných zážitků, vzpomínek a zábavy.

Když je někdy dívka nedočkavá nebo si dělá starosti, jak dlouho ještě bude muset na
schůzky čekat, neměla by o tom zapomenout říci svému Nebeskému Otci.‘

. . . Doba přípravy, která je opravdu nezbytná, by neměla být příliš krátká jen proto, 
že už se objeví možnost začít chodit na schůzky. ‚Dívka by se k této době měla stavět
zodpovědně a měla by se schůzkami počkat na vhodnější dobu, aby pak, až se taková
možnost schůzky objeví, byla připravená rozeznat ty vlastnosti, které by chtěla v sobě
rozvinout . . .

Pokud dívka tuto dobu před schůzkami využije dobře, může získat zkušenosti, které jí
pomohou vyvinout vlastnosti, které jí dovolí, aby měla silný kladný vliv na ostatní.‘

. . . Bez této nutné doby na přípravu může dívka vytvořit jen velmi povrchní vztah. 
‚Bez doby na přípravu nebude dívka dobře připravená přijmout zodpovědnost, kterou 
s sebou schůzky, a tím i nutnost posilovat sebe i ostatní, přinášejí‘“ (Ardeth G. Kapp, 
citoval Avant, Church News, 3. prosinec 1977, str. 9, 14).

Citát „Pro mladší chlapce a dívky, pokud nejsou předčasně a unáhleně stimulováni jinými
směry, je tato potřeba společných akcí přirozená a odpočinkové a společenské akce 
v kolektivu pro ně mohou být vhodné i přitažlivé. Větší počet přátel zvyšuje jejich fyzické
i morální bezpečí. Společné odpočinkové akce, na kterých se sami podílejí, mohou být
nejenom velmi zábavné, ale i přínosné.“
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Přerušte nyní čtení výroku prezidenta Kimballa a požádejte dívky, aby pozorně 
poslouchaly, jaké společné akce prezident Kimball navrhuje.

Jestliže jste už na tabuli začaly psát, v čem jsou společné akce přínosné, určete někoho
jiného, aby postupně, jak budete pokračovat ve čtení výroku prezidenta Kimballa, 
seznam doplňoval. Jestliže jste psát nezačaly, nechte dívky, ať si dělají poznámky samy,
a po přečtení textu všechny tyto prospěšné prvky nahlas zopakujte.

Pokračování citátu „Na společenských setkáních se může vytvářet přátelství, inspirovat duch a procvičovat
mysl. Na společném pikniku se mohou mladí lidé naučit lepšímu společenskému 
chování, zdokonalit se v přátelských vztazích a rozšířit okruh svých blízkých přátel.

Sport může rozvíjet tělesnou zdatnost a vytrvalost. Mladí lidé tak mohou připravit svého
ducha na překonávání překážek a naučit se vyrovnávat s úspěchy i neúspěchy, učit se
nesobeckosti a porozumění a rozvíjet dobré sportovní chování a toleranci, jak v roli
účastníka, tak i diváka. Při hraní divadla se může rozvinout talent, učit trpělivost a 
posilovat přátelství a s ním spojené vlastnoti. Podobné účinky mají společné hudební
akce, které mohou také zjemňovat a rozvíjet ducha a uspokojovat estetické potřeby . . .

Správně organizovaná taneční setkání poskytnou mladým vhodné prostředí, příjemně
strávený čas a možnost poznat nové lidi a rozšířit okruh svých přátel. Tato setkání
mohou být dveřmi otevřenými k radosti. Na večírku stráveném příjemným tancem a 
hovorem se můžeme seznámit s mnoha skvělými mladými lidmi, z nichž každý má 
obdivuhodné vlastnosti a jistě v něčem vyniká nad ostatními. Mladí lidé se zde mohou
začít poznávat a srovnáním s ostatními objevovat u druhých vlastnosti, dovednosti a
přednosti. Takové vnímavé přátelství může být pro ty, kteří dosáhli dostatečného věku a
zralosti, základem pro občasné schůzky, které později ve vhodném věku mohou přerůst
v pravidelné schůzky a později ve správný bližší vztah završený šťastným manželstvím
na věčnost“ (Spencer W. Kimball, The Miracle of Forgiveness [Salt Lake City: Bookcraft,
1969], str. 221–22).

Rychlá diskuse Uspořádejte rychlou diskusi o nových vlastních námětech na společné akce. Vysvětlete
pravidla této diskuse:

1. Buďte tvořivé. Nezavrhujte žádný nápad.

2. Navrhněte, jak by některé tradičně chlapecké aktivity mohly být upraveny tak, 
aby se jich mohly účastnit i dívky, a opačně.

3. Berte v úvahu takové aktivity, které by byly zábavné a které by navíc rozvíjely 
sebedůvěru a společenské chování (naučit se příjemně povídat, znát pravidla
společenského chování atd.).

Následující myšlenky mohou pomoci rozvinout diskusi:

Soutěž

Vytvořte dvě společná družstva mladých žen a mladých mužů a zorganizujte nějakou
sportovní či jinou soutěž. Jestliže někdo tuto soutěž nezná, je třeba, aby byla nejprve 
vysvětlena nezbytná pravidla. Může to být například šachový turnaj, volejbalový zápas
nebo soutěž v žehlení košil do určitého časového limitu.

Natočte si svůj vlastní film

Opatřete si videokameru, film, kostýmy a jednoduché kulisy a vyberte zajímavé místo
pro scénu. Cestou na toto místo vymyslete scénář. (Nemusí to být ani žádné mluvené
úlohy, stačí pouze výrazy obličeje.) Domluvte se, kdy se později sejdete na promítání 
vašeho filmu.

Vyrobte sami knihy

S použitím nůžek, papíru a lepidla vyrobte knížky. Napište dětské příběhy a ilustrujte 
je kolážemi obrázků vystřižených z časopisů. Tyto knížky věnujte nemocnicím nebo 
mateřským školkám.
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Rychlé divadlo

Vyberte si scénář krátké humorné divadelní hry nebo melodramatu nebo napište svůj
vlastní scénář. Opatřete si kostýmy a vymyslete nějaké jednoduché zvukové efekty 
nebo hudbu jako doprovod. Každý ať si vybere úlohu a pak hru čtěte nahlas přímo bez 
zkoušení. Svoje představení můžete nahrát a později si ho společně při malém
občerstvení poslechnout.

Zábavně o svátcích

Zjistěte, jak se v jiných zemích slaví různé svátky. Uspořádejte oslavu podle tamních
zvyků i s náležitými jídly, výzdobou a zábavou.

Udělejte něco pro druhé

Jděte se skupinou dětí do zoo, do parku nebo na hřiště a zajistěte pro ně samy menší
jídlo. Nebo připravte program vhodný pro pacienty v nemocnici nebo pro postižené lidi,
kteří nemohou vycházet z domu.

Slavnostní oběd

Naučte se, jak se připravuje slavnostní oběd se vším, co k němu patří. Pozvěte někoho,
kdo by vás poučil o správném společenském chování u tabule (kterou vidličku kdy 
použít, jak jíst určitá jídla, jaké jsou zásady společenského chování atd.).

Diskuse Jestliže máte ještě dost času, zeptejte se dívek, jak aktivity, které navrhly, mohou pomoci
chlapcům a dívkám lépe se vzájemně spřátelit.

• Jak nás mohou tyto aktivity připravit, abychom byly zajímavějšími společnicemi na
schůzkách?

Použití lekce

Doporučte mladým ženám, aby se řídily radami prezidenta Kimballa. Rodiče nemusí mít
starost o dceru, která se rozhodla, že se bude těmito radami řídit. Mladá žena, která 
poznala správné zásady a řídí se jimi, tak projevuje velkou vyspělost.

Citát Přečtěte ještě jednou poslední výrok prezidenta Kimballa: „Je možné získat všechna 
požehnání, jestliže se ovládáme a procházíme těmito zkušenostmi ve správném pořadí:
nejprve vytváříme nezávazné přátelské vztahy, abychom druhé poznali, pak jde chlapec
na misii, pak mohou začít schůzky, pak přijde na řadu chrámový sňatek, vzdělávání 
a rodina a pak zaměstnání. Při jakémkoli jiném postupu se můžeme dostat do obtížné
situace“ (Spencer W. Kimball, „Marriage – The Proper Way“, str. 5).

Výklad učitelky Zdůrazněte, že mezi požehnáními, o kterých prezident Kimball mluví, je i velké 
požehnání čistého přátelství. Dospívání je období života, které je určeno právě těmto
přátelským vztahům a je také dobrou přípravou na budoucí schůzky.

Doplňující úloha nebo náměty na akce

V tomto tématu můžete pokračovat ještě další týden nebo můžete během týdne 
uspořádat táborový oheň nebo jinou akci se třemi nebo čtyřmi mladými muži z vašeho 
nebo sousedního sboru nebo odbočky, se kterými se společně zúčastníte diskuse na téma 
„Společné akce: Příprava na správné schůzky“.

Jestliže se takto rozhodnete, pozvěte s dostatečným předstihem mladé muže z kvora
Áronova kněžství. Zajistěte, aby vedoucí Mladých žen zkonzultovala jména 
pozvaných chlapců s vaším biskupem nebo prezidentem odbočky. Dívky z této třídy ať
vám s dvoutýdenním předstihem odevzdají otázky, abyste pro tyto mladé muže mohla
sestavit seznam vhodných otázek.

Otázky mohou znít například takto:

1. Jaký způsob oblékání se chlapcům u dívek líbí?

Poznámka pro 
učitelku
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2. O čem si chlapci rádi s dívkami povídají?

3. Je chlapcům milejší, když je dívka tichá nebo když hodně mluví?

4. Líbí se chlapcům, když jim dívky telefonují?

5. Co si chlapci myslí o dívkách, které mluví neuctivě o posvátných věcech nebo které
mluví neslušně?

Mladí muži si budou moci svoje odpovědi lépe promyslet, jestliže jim otázky dodáte 
s předstihem. Svým hostům můžete také poskytnout nějaké vhodné materiály a pokyny,
jako například, co je účelem této lekce, a také citáty, o kterých si myslíte, že by je měli
znát (například výroky prezidenta Kimballa).

Přesvědčte se, zda mladí muži chápou, že tato diskuse má pomoci mladým lidem, aby
poznali, jak důležité je vytváření čistého přátelství v kolektivu a že společné akce jsou
základem a přípravou pro správné schůzky.

V diskusi byste měla působit jako moderátorka, která by ji celou řídila. Zajistěte, aby
všechny odpovědi a komentáře byly vhodné. Taktně a moudře opravte jakoukoliv 
nesprávnou nebo nevhodnou odpověď. Jako moderátorka určíte ducha, ve kterém se 
diskuse ponese, a také oznámíte její téma divákům. Před začátkem diskuse nejprve
představte její účastníky. Otázky zadávejte podle seznamu, který jste vytvořila, ale 
odpovědi poslouchejte pozorně a kdykoli se vám bude zdát, že je nutné vyjasnit něčí 
odpověď nebo něco zdůraznit, můžete položit otázku jinou. Připravte si doplňující otázky
pro případ, že by diskuse vázla. Zapojte do diskuse všechny účastníky.

Na závěr diskuse shrňte to nejdůležitější a poděkujte hostům za jejich účast.
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Osobní čistota Lekce

skrze sebekázeň 32

CÍL Všechny mladé ženy pochopí, že jim sebekázeň pomáhá žít ctnostně.

PŘÍPRAVA 1. Připravte si pět proužků papíru, které budete potřebovat po přečtení příběhu o Ann.

2. Mladé ženy můžete požádat o přečtení jakéhokoliv citátu z Písem, příběhu nebo jiného
citátu, který budete pro úlohu potřebovat.

DOPORUČENÝ 
POSTUP VÝUKY Sebekázni se můžeme naučit

Příběh Koncertní sál se naplnil bouřlivým potleskem. Jeden z největších světových houslistů
právě dohrál poslední kus svého dnešního vystoupení. Jakási žena se snažila dostat na
pódium, aby mu mohla vyjádřit svůj obdiv. Prodírala se davem, až se jí k němu přece jen
podařilo dostat. Pogratulovala mu a nadšeně řekla: „Dala bych život za to, abych uměla
hrát jako vy!“ A on na to odpověděl: „Já jsem ho, paní, za to dal!“

Diskuse • Co si myslíte, že tento houslista musel udělat pro to, aby uměl takto hrát? (Ukáznit se,
aby dokázal cvičit, vzdát se něčeho, co pro něho mohlo být snadnější nebo by ho mohlo
více bavit. Měl touhu, měl výborného učitele, dal si za cíl, že se stane dobrým umělcem.)

Vysvětlete, že mnoho z toho, co v životě děláme nebo neděláme, je určeno naší 
schopností ukáznit se. Tato kázeň znamená dělat to, co je pro nás obtížné, a také nedělat
něco jiného.

• K jakým věcem, které musíte dělat každý den, se musíte nutit? (Ať dívky odpovídají.)

• Jak se dokážete ovládnout, abyste nedělaly to, co byste neměly?

Požádejte dívky, aby si samy sebe představily v následujících situacích:

1. Váš bratr vás zlobil. Řekl například něco, kvůli čemu byste ho nejraději okřikly nebo
mu dokonce daly pohlavek. Dokážete se v této chvíli ovládnout?

2. Je postní neděle a vy máte velký hlad, ale půst ještě neskončil. Dokážete se přemoci a
nic nesníst?

Výklad učitelky • Pociťujete v sobě, když nyní mluvíme o těchto situacích, nějaký vnitřní boj?

Zdůrazněte, že se zdá, že jedna část naší osobnosti chce nechat věcem volný průběh a
své pocity a sklony chce dát najevo. Druhá část chce své pocity a sklony ovládnout. 
Toto sebeovládání a obrana proti tomu, co na nás působí, pochází z našeho ducha.

Citát „Jednou z nesprávných domněnek, které jsou rozšířené v naší společnosti, je to, že jsme
obětmi našich sklonů a vášní. Ve skutečnosti je však tělo ovládáno duchem, který 
v tomto těle přebývá“ (Terrance D. Olson, „Teaching Morality to Your Children“, Ensign,
březen 1981, str. 14).

Tabule Na tabuli napište: „Duch ovládá tělo.“ Některé tělesné projevy lze ovládat snadno, 
jiné obtížněji.

Výklad učitelky Připomeňte, že některé části těla ovládáme snadno – například prsty. Když chceme, 
aby se jeden náš prst ohnul, ohne se. Když nechceme, aby se ohýbal, neohne se. 
Když dáme pokyn nohám, poslechnou nás okamžitě. Stejně tak se můžeme naučit 
vybírat myšlenky, kterými se budeme zabývat, a tak se naučit vést myšlenky pozitivním
a tvořivým směrem.

Činnost Vysvětlete dívkám, že nyní provedete pokus, kterým si budou moci prověřit svoje 
sebeovládání. Nejprve dívky požádejte, aby provedly jednou rukou krouživý pohyb, 
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pak aby pohybovaly levou nohou dopředu a dozadu a pak aby ukláněly hlavu dopředu a
dozadu. Pak je požádejte, aby se naprosto uklidnily a udržovaly svou pozornost 
zaměřenou tak, aby se nesoustředily na to, co jim budete popisovat. Pak jim podrobně
popište nějaké chutné jídlo nebo moučník.

• Co bylo těžší, poručit ruce a noze, aby vykonala určitý pohyb, nebo poručit něco 
myšlenkám a pocitům?

Připomeňte, že mnoho lidí nevěří, že svoje myšlenky mohou ovládat a že mohou sami
sebe ukáznit. Naše mysl se však dokáže soustředit vždy jen na jednu myšlenku. Proto
můžeme své myšlenky ovládnout tím, že se rozhodneme myslet na něco jiného. Někteří
lidé se však stále domnívají, že takové ukáznění není důležité, nebo že je příliš obtížné,
nebo že nestojí za všechno to úsilí.

Citát „Někteří lidé se stávají otroky svých závislostí, podléhají svým sklonům nebo si osvojují
nesprávné chování a tvrdí při tom, že jsou proti svým zlozvykům bezmocní – že je tyto
zvyky ovládají a že pokušení je silnější než jejich vůle tyto zvyky přemoci. My si však
můžeme vybrat . . . Můžeme se zlozvykem skončit. Můžeme získat dobré zvyky. Můžeme si
zvolit, na co budeme myslet pouhým setrváním na rozhodnutí, že tak učiníme“ (Richard
L. Evans, „Self Control“, Improvement Era, prosinec 1963, str. 1113).

Výklad učitelky Řekněte, že sama uznáváte, že sebeovládaní je těžké, ale že jste si jista, že se to můžeme
naučit. Náš Otec v nebesích nám řekl, abychom naše myšlenky, sklony a pocity 
udržovali v určitých hranicích. Jako náš Otec by od nás nepožadoval nic, čeho nejsme
schopni dosáhnout. Jsme jeho děti. A máme schopnost stát se takovými, jako je on sám.

Příběh Pozorně poslouchejte následující příběh, který se stal jedné mladé ženě jménem Ann.
Soustřeďte se na to, co Anna udělala, aby se naučila ovládat.

„Dělají to všichni, tak proč bych já neměla? V přikázáních je pouze to, že bychom neměli
brát jméno Boží nadarmo. Zjistila jsem, že se snažím ospravedlnit svoje hrubé výrazy,
ale nějak to nepomáhalo. Věděla jsem, že klení je špatné, i kdyby to dělali všichni moji
přátelé. Stále mě to zlobilo, až jsem se nakonec rozhodla, že bych s tím mým problémem
měla raději něco udělat. Cítila jsem se nějak ‚nečistá‘ a nehodná toho, abych se obrátila
v modlitbě na Pána. Věděla jsem však, že to bude jen horší, když pokání činit nebudu.

Začala jsem tím, že jsem se snažila ovládat jeden den. Věděla jsem, že jsem si z klení
učinila zvyk. Ve škole jsem vždy celý den slyšela tolik vulgárních slov, že se mi zdálo 
přirozené, když je používám taky. Rozhodla jsem se, že se jeden den zkusím ovládat.

První den jsem se vědomě snažila a dařilo se mi to až do oběda. Pak však všichni začali
být veselí a hluční a já, než jsem si to stačila uvědomit, jsem se nechala unést svými 
pocity. Téměř jsem ani nezpozorovala, že jsem to řekla. Ale když jsem si to uvědomila,
byla jsem zklamaná a cítila jsem se velice špatně.

Tu noc jsem se modlila opravdu upřímně a prosila jsem o sílu. Druhý den jsem v sobě
našla tu odvahu říci dvěma svým nejlepším přátelům ve škole, že se mi nelíbí, jak 
mluvíme, a že se snažím změnit. A ten den jsem se o to snažila znovu.

Vůbec jsem si nedokázala představit, že to bude tak těžké. Vždy se mi zdálo, že žít podle
evangelia bude vždy jednoduché. Trvalo to čtyři dny, než se mi podařilo celý jeden den
neklít. Byla jsem nadšená, ale věděla jsem, že budu muset být velmi opatrná každý den.
Stačilo jen, kdyby mi uklouzlo slovo, a mohla jsem být zase tam, kde jsem byla.

Celou tuto dobu jsem se stále modlila o sílu. Udělala jsem pokrok v tom, že jsem přestala
mluvit tak ošklivě, ale necítila jsem ještě, že mi Bůh odpustil. Pak jsme však měly 
v Mladých ženách svědecké shromáždění. Poprosila jsem kamarádky, aby mi odpustily,
že jsem jim byla špatným příkladem. Cítila jsem v té chvíli Ducha Svatého tak silně, 
že jsem nedokázala odolat touze vydat své svědectví. Řekla jsem, že miluji Nebeského
Otce a jeho Syna a že miluji evangelium. Když jsem skončila, bylo to, jako kdyby mi 
z hrudi spadla obrovská tíha. Poznala jsem, že mi Bůh odpustil.“
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Diskuse Diskutujte s dívkami o příběhu Ann a rozhovor veďte pomocí následujících otázek.
Vždy, když prodiskutujete další otázku, ukažte proužek papíru, kde je shrnuto, co je
možné z této otázky o sebekázni vyvodit.

1. Jak se Ann snažila ospravedlnit svoje chování? Proč se i my snažíme podobně 
ospravedlňovat naše chování? Proč bychom to neměly dělat? (Ukažte proužek: 
„Jestliže při porušování přikázání své chování ospravedlňujeme, oslabujeme tím svoji
schopnost k sebeovládání.“)

2. Proč chtěla Ann změnit svoje chování? Co cítila? Co se stane, když porušíme 
přikázání? (Ukažte proužek: „Když porušíme přikázání, ztratíme Ducha Svatého.)

3. Co udělala pro to, aby se ovládla? Jak jí pomohlo to, že o svém rozhodnutí řekla svým
přátelům? Jak nám při učení se sebekázni pomáhá to, když se soustředíme vždy jen
na jednu věc? (Ukažte proužek: „Sebekázni se učíme tím, že se vždy soustředíme jen
na jednu věc.“)

4. Co bylo pro Annu největším zdrojem posily v její snaze naučit se ovládat? (Ukažte
proužek: „Když se k Nebeského Otci modlíme o posilu, dá nám ji.“)

5. Co Anna cítila, když svůj zlozvyk překonala? Jak jí to, že vydala své svědectví, 
pomohlo získat klid? (Ukažte proužek: „Sebekázní dosahujeme harmonie s naším
Otcem v Nebesích a se sebou samými.“)

Požádejte dívky, aby vyprávěly o tom, co zažily, když se učily sebekázni, a aby zdůraznily,
co jim v tom pomáhalo.

Díky sebekázni můžeme žít ctnostně

Výklad učitelky Připomeňte, že ať se učíme hrát na hudební nástroj nebo se snažíme ovládnout svoji 
náladu nebo se snažíme přinutit vstát, když bychom raději ještě spali, vždy tato naše
snaha ukáznit se nám pomáhá žít ctnostně.

Příběh Vyprávějte následující příběh:

„Jeden misionář, sloužící na východě Spojených států, se dostal do konfrontace s jedním
univerzitním studentem, který se spíše než o evangelium zajímal o to, jak mají misionáři
přísné zásady chování. Student se ho výsměšně zeptal, jak se mu daří ovládat se, když
tu je tolik krásných dívek, a došel k názoru, že misionář asi nemá normální pocity. Starší
mu řekl toto: ‚Není to tím, že bych byl výjimečný. Příčinou je pouze to, že si uvědomuji,
že jsem zodpovědný za svou mysl a své tělo. Myslíš si, že jsi proti svým pocitům 
bezmocný. Myslíš si, že jsi jejich obětí. Já jsem sám sobě dokázal, že jsem schopen tyto
pocity ovládnout‘“ (Terrance D. Olson, „Teaching Morality to Your Children“, str. 14).

Diskuse • V čem se lišily názory univerzitního studenta od názorů misionáře? Jak se misionář
naučil ke svým tělesným a duševním pocitům stavět?

Výklad učitelky Vysvětlete, že k tomu, abychom byly morálně čisté a žily ctnostně, jsou tělesná 
zdrženlivost a sebeovládání nutné.

Pomozte dívkám porozumět tomu, že sebeovládáním zvyšujeme schopnost našeho
ducha ovládat tělo a že naše schopnost ovládat se se zvyšuje pokaždé, když se pro toto
sebeovládání rozhodneme.

Modelové situace Z následujících situací vyberte ty, které jsou nejvhodnější pro vaši třídu. Po přečtení
každé situace položte následující otázky: (1) Jak mohla osoba v této situaci využít svoji
schopnost sebeovládání? (2) Co by se stalo, kdyby se neovládala? (3) Jak se mohla tato
osoba vyhnout nebo jak mohla zabránit této situaci? (4) Proč je v těchto situacích 
sebeovládání tak důležité? Až dívky odpovědí na všechny otázky, přečtěte závěr 
vztahující se k této situaci.

Situace a diskuse 1. Jeden spolužák mě pozval na večírek. S radostí jsem souhlasila, protože jeden 
z chlapců, které jsem měla obzvláště ráda, mi řekl, že tam bude také a že by chtěl, 
abych také přišla. Opravdu jsem se těšila, že tam s ním budu moci být. Když jsem 
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tam však se svými kamarádkami přišla, zjistily jsme, že rodiče nejsou doma a že tam
není ani žádný jiný dospělý. Světla byla ztlumená. Někteří mladí lidé tancovali, jiní se
oddělili v páru a líbali se a mazlili. Můj kamarád, který se mi líbil, mě uviděl a přišel
ke mně.

Závěr Věděla jsem, že bych měla z večírku odejít, ale toho chlapce jsem měla opravdu ráda.
Bála jsem se, co by si myslel, kdybych odešla. Venku byla už tma. Nechtěla jsem jít
sama pěšky až domů. Konečně jsem však svoje pocity ovládla. Zatelefonovala jsem
rodičům a poprosila je, aby pro mě přijeli autem.

Situace a diskuse 2. Věděla jsem, že se na schůzky nemá chodit do šestnácti let. Ve škole jsem se však
ráda bavila tím, když jsme mluvily o chlapcích a dělaly si z nich legraci. Jeden z nich,
Brad, byl hezký a zdálo se, že se mu líbím. Jednou se mě o polední přestávce zeptal,
jestli bych se s ním nesešla u obchodu, že bychom mohli jít do kina. Ve stejnou dobu
měla být také akce Mladých žen. Nebylo by vůbec těžké říci rodičům, že jdu na tuto
akci, místo toho sednout na autobus, který jede k obchodu. Domů bych se také 
dostala přibližně ve stejnou dobu, kdy by končila i tato akce. Řekla jsem mu tedy:
„Ano.“ Ale když se přiblížil čas, kdy jsem se měla vypravit z domu a odejít, ucítila
jsem, že jsem nervózní. Maminka na mě zavolala, aby se přesvědčila, že jsem si vzala
kabát, a řekla: „Měj se hezky!“ A vrátila se do domu.

Závěr Zamířila jsem k autobusové zastávce. Myslela jsem si, že bych měla mít radost. Šla
jsem do kina na pěkný film s chlapcem, který mě měl rád. Tak proč jsem se cítila tak
špatně? Jedna polovina mojí osobnosti by ráda utíkala na autobus. Druhá by se 
nejraději vrátila. Nakonec jsem se úplně zastavila. Představila jsem si, co všechno
budu muset doma předstírat a o čem všem budu muset celé dny lhát. A pak jsem si
vzpomněla na přísloví, které nás učil tatínek: „Když se chce, tak to jde.“ Cítila jsem,
jak se uklidňuji a že dokáži myslet jasněji. Řekla jsem si, že teď půjdu domů, zavolám
Bradovi, řeknu mu, že nepřijdu a proč, a pak půjdu na akci. A pak jsem to udělala.

Na závěr této části prodiskutujte, jak v takových situacích pomůže sebeovládání mladým
ženám k tomu, aby mohly žít ctnostně.

Závěr

Učitel Připomeňte dívkám, že ve všech příbězích, o kterých se v této lekci mluvilo, byl ukázán
vnitřní boj, kdy se dívka rozhodovala, zda se má nebo nemá ovládnout, ale pokaždé to
byla tato dívka schopná dokázat. Vždy, když se ovládneme, posílíme svoji schopnost žít
ctnostně. Na závěr této lekce přečtěte slova prezidenta Brighama Younga, která nám
znovu potvrzují, že sebeovládání se můžeme naučit. Požádejte dívky, aby poslouchaly,
jaké zaslíbení je nám dáno, pokud se dokážeme ovládat.

„Když se náhle dopustíte chyby nebo bezmyšlenkovitého činu; když jste naplněni 
špatnou vášní a chce se vám poddat se jí, zastavte se a dovolte duchu, kterého vložil Bůh do
vašeho svatostánku, aby se ujal vedení. Když tak učiníte, slibuji vám, že přemůžete veškeré
zlo a získáte věčný život“ (Brigham Young, Journal of Discourses, 2:256; zvýrazněno 
autorem).
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Vyhýbejte se škodlivým vlivům Lekce

sdělovacích prostředků 33

CÍL Všechny mladé ženy rozpoznají, kdy je působení sdělovacích prostředků negativní, 
a budou se tomuto působení vyhýbat.

PŘÍPRAVA 1. Volitelné: Přineste si jedno vařené vejce, neoloupané, pokud možno bílé, dále nádobu 
s dostatečným množstvím vody, do které by se vejce ponořilo, lžíci a potravinářské 
barvivo. Místo vejce můžete použít kus bílé látky.

2. Na tabuli nebo papír nakreslete tabulku. Do ní napište do jednoho sloupce, jaké 
nástroje používá Lucifer, tak jak je uvádí prezident Spencer W. Kimball v první části
lekce. Do druhého sloupce napište způsoby, jak podle prezidenta Bensona správně
rozlišovat dobré od špatného, jak je uvedeno ve druhé části lekce. Do třetího sloupce
napište, jakým způsobem se máme, podle biskupa Petersona, vyhýbat škodlivým 
vlivům sdělovacích prostředků. Sloupce zakryjte tak, aby je bylo možné odkrývat 
odděleně, až na ně přijde řada.

3. Pro všechny dívky připravte kopii „Pomůcky k posuzování sdělovacích prostředků“.

4. Určete dívky, které přednesou vámi vybrané příběhy, verše z Písma nebo citáty.

DOPORUČENÝ 
POSTUP VÝUKY Škodlivost sdělovacích prostředků je jedním z nejmocnějších nástrojů Satana

Diskuse Požádejte mladé ženy, aby vyjmenovaly chemické přípravky, které mohou být jak
užitečné, tak škodlivé. Mohou to být například insekticidy, spreje, chemikálie, čisticí
prostředky apod. Úvahu zakončete tím, že tyto látky mohou mít jak dobré tak škodlivé
účinky podle toho, jak je použijeme.

Výklad učitelky Vysvětlete, že obrázkem lebky a zkříženými kostmi se mezinárodně označují jedovaté
látky. Lidé na celém světě díky tomuto grafickému upozornění vědí, co by se jim mohlo
stát, kdyby jim tato látka pronikla do těla. Proroci Církve nás však varovali ohledně 
jiného druhu znečistění, který může velice vážně ohrozit ne naše tělo, ale našeho 
ducha a mysl. Hromadné sdělovací prostředky – televize, rozhlas, filmy a tisk – ovlivňují
mnoho lidí najednou. Tyto prostředky mohou přispět k Pánovu dílu na zemi, mohou
vzdělávat a bavit. Ale mohou být stejně tak zneužity k ničení. Jsou tím nejdůležitějším
nástrojem protivníka, který se snaží zničit správné chování nás všech.

Diskuse Vysvětlete, že není pravda, ačkoliv to někteří lidé tvrdí, že na nás nepůsobí to, když ve
sdělovacích prostředcích vidíme sex, neuctivost k tomu, co je posvátné, nemorálnost
nebo násilí.

Diskutujte s mladými ženami o tom, jaké škodlivé následky může mít sex, neuctivost 
k tomu, co je posvátné, nemorálnost nebo násilí.

Citát Prezident Spencer W. Kimball nás varoval před nebezpečím, které plyne ze škodlivého
vlivu sdělovacích prostředků:

„Zhlédnutí nevhodného filmu nebo prolistování obscénního časopisu je často jistým
začátkem tragédie. Cesta k závažnému hříchu, jako je smilství, cizoložství nebo 
homosexualita, může začít sledováním některého na sex nebo násilí orientovaného 
programu, které se nyní vysílají v televizi, včetně televize kabelové“ (Conference Report,
říjen 1976, str. 6; nebo Ensign, listopad 1976, str. 6).

Citát Prezident Kimball varoval také před zlem pornografie, která se nachází ve všech druzích
sdělovacích prostředků: „Existuje spojnice mezi pornografií a . . . perverzí . . .
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Je absurdní se domnívat, že pornografie nemá žádný účinek. Najdeme tu jednoznačný
vztah ke kriminalitě. Vražda, loupež, znásilnění, prostituce a komercionalizovaná neřest
je živena touto nemorálností. Statistiky o sexuální kriminalitě ukazují vztah mezi 
kriminalitou a pornografií“ (Conference Report, říjen 1974, str. 7; nebo Ensign, listopad
1974, str. 7).

Diskuse Požádejte mladé ženy, aby vyjmenovaly některé televizní programy nebo reklamy, jejichž
vlivu jsou denně vystavené, a aby řekly, jak tyto programy ovlivňují to, jaké oblečení nosí,
jaké výrobky používají, jakou zábavu vyhledávají a na co i jinak věnují čas a peníze. 
Pomozte dívkám rozpoznat, jak velký účinek mají sdělovací prostředky na vše, co se jich
týká. Diskutujte o tom, jakým způsobem na ně sdělovací prostředky působí negativně.

Výklad učitelky Zdůrazněte, že účinků těchto škodlivých vlivů si ani nemusíme všimnout. Může se stát,
že dovolíme, abychom byly duchovně oslabovány kousek po kousku, den po dni, týden
po týdnu, až jsme nakonec neschopny rozeznat skutečnost, protože jsme znecitlivěny
vůči Duchu Páně a pohlceny špatnými vlivy, které vedou ke hříchu.

Plakát Ukažte první sloupec tabulky nebo odkryjte seznam na tabuli.

Citát Prezident Spencer W. Kimball popsal, jak toto duchovní oslabení nastává:

„Lucifer oklamává neopatrné podle svého ďábelského plánu a použije všech nástrojů,
které má . . . Použije svoji [1] logiku k tomu, aby zmátl, a svoje [2] rozumová vysvětlení 
k tomu, aby zničil. Bude [3] zastírat pravou podstatu věcí, [4] otvírat dveře kousek po
kousku a [5] povede od nejjasnější bílé přes všechny odstíny šedi až k té nejtmavější
černé“ („President Kimball Speaks Out on Morality“, Ensign, listopad 1980, str. 94; čísla
doplněna).

Předvedení pokusu Pro ilustraci toho, jak nás Luciferovy nástroje a metody mohou postupně ovlivnit, 
proveďte tento pokus: Uvařené vejce [nebo kus bílé látky] jednou ponořte do vody 
s potravinářským barvivem. Ukažte mladým ženám, jak se, třeba jen slabě, obarvuje.
Obarvení není možná zřetelné na první pohled. Pak vejce do obarvené vody ponořte a
několikrát přes něj vodu přelijte lžící. Ukažte dívkám, jak odstín skořápky ztmavne 
pokaždé, když vejce znovu polijete barvivem.

Diskuse • Čím se tento pokus podobá tomu, jak na nás působí škodlivé vlivy sdělovacích 
prostředků? Jak vás může ovlivnit sledování i jediného nežádoucího televizního pořadu
nebo filmu? K čemu by vás mohlo vést dlouhodobější vystavování se tomuto vlivu?

Výklad učitelky Vysvětlete, že se nám někdy může zdát, že nás škodlivé vlivy sdělovacích prostředků 
neovlivňují tolik, jako jsou jimi ovlivňováni jiní lidé. Ve skutečnosti si však těchto 
negativních účinků pouze nemusíme všimnout, a když už je zaregistrujeme, není již
možné tento účinek odstranit.

Citát „Ve své závažné obžalobě, kterou psal velký prorok Mormon svému synu Moronimu, 
popisuje nepravost svého vlastního lidu, která zavinila to, že byli ‚bez citu‘. 
(Viz Moroni 9:20.) Jak je to tragické, když dosáhneme bodu, kdy Duch Svatý musí odejít
a my ztrácíme schopnosti vnímat nebo cítit hranici mezi dobrem a zlem“ (Marvin J. 
Ashton, Conference Report, říjen 1977, str. 109; nebo Ensign, listopad 1977, str. 72).

Diskuse • Co to znamená být bez citu v souvislosti s nežádoucími programy ve sdělovacích pro-
středcích? Jak si můžeme natolik zvyknout na působení těchto vlivů, že ztratíme schop-
nost posoudit, co je škodlivé a co není? Jak důležité jsou správné normy při posuzování,
na co bychom se měli dívat, co poslouchat a co číst?

Mladá žena má schopnost posuzovat náplň sdělovacích prostředků a vyhnout se tomu,
co je škodlivé

Výklad učitelky Zdůrazněte, že informováni bychom měli být ještě dříve, než začneme z nabídky 
sdělovacích prostředků vybírat, na co se budeme dívat, co budeme poslouchat a co 
budeme číst. Jsme upozorňováni, abychom volili pečlivě ty názory, kterými se budeme
při svém výběru řídit. Někteří lidé možná při svém posuzovaní sdělovacích prostředků 
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přijatelné normy nepoužívají. Profesionální recenzenti mohou povzbuzovat všechny lidi,
aby si nenechali ujít jistý „skvělý“ film, televizní show, hudební nahrávku, desku nebo
knížku, i když má pochybný obsah. Prezident Ezra Taft Benson doporučil několik zásad,
které mají být používány jako vodítko při posuzování nabídky sdělovacích prostředků.
Ačkoli mluví především o literatuře, mohou být tyto zásady použity i v případě ostatních
sdělovací prostředků.

Plakát Ukažte druhý sloupec tabulky nebo odkryjte dalších pět zásad, které již máte připravené
na tabuli.

Citát „V současné době, kdy je k dispozici takové množství knih, se opravdu vzdělaný člověk
vyznačuje tím, že ví, co nemá číst . . . Tak, jako to věděla matka Johna Wesleyho, 
která mu radila: ‚Vyhýbej se všemu, [1] co oslabuje tvůj rozum, [2] co zmenšuje citlivost
tvého svědomí, [3] co ti brání vnímat Boha, [4] co zmenšuje tvoji touhu po duchovních
věcech . . . a [5] co posiluje vliv těla nad myslí.‘

To, že kniha je stará, nemusí ještě znamenat, že je i hodnotná. To, že někdo napsal jednu
dobrou práci, nemusí ještě znamenat, že všechny jeho knihy stojí za to, abyste jim 
věnovali svůj čas. Nečiňte si ze své mysli skládku cizích odpadů. Vyčistit mysl od 
nezdravé literatury je těžší než vyčistit tělo od nezdravého jídla a je to také škodlivější pro
duši“ („In His Steps“, Speeches of the Year, 1979 [Provo: Brigham Young University Press,
1980], str. 61).

Diskuse Diskutujete o všech pěti zásadách. Pomozte mladým ženám pochopit, že škodlivý vliv
sdělovacích prostředků může způsobit to, že Duch odchází a nechává nás bez ochrany
Ducha Svatého. Zeptejte se mladých žen, jak mohou těchto pět zásad použít při 
rozhodování, jakou nabídku sdělovacích prostředků si vyberou.

Výklad učitelky Vysvětlete, že je stále těžší a těžší izolovat se od škodlivých vlivů sdělovacích prostředků,
které se zdají být všude kolem nás. Existují však opatření, která můžeme udělat, 
a především se tak těmto vlivům vyhnout, nebo kroky, které můžeme podniknout, když
se již ocitneme v podmínkách, které ovlivnit nemůžeme.

Citát Biskup H. Burke Peterson radí, „abychom se nikdy nepodíleli na sledování jakéhokoli po-
chybného filmu a vyhnuli se i rozhovorům o takových filmech. Abychom se vyhýbali jakýmkoli
pornografickým časopisům, obrázkům nebo knížkám . . . Máte odvahu odejít od nemorálního
filmu – nebo se díváte a posloucháte a říkáte si: ‚Za chvíli to bude jiné,‘ nebo ‚Dělají to
všichni; musí to být tedy přijatelná forma zábavy.‘? Máte odvahu nepouštět do vašeho do-
mova ty televizní programy, které jsou plné dvojsmyslných narážek nebo dokonce zážitků
o sexu? Přemýšleli jste někdy v poslední době, jak tyto pořady snadno pronikají i nejsil-
nější duchy? . . . Neživme se odpadky!“ (Conference Report, říjen 1980, str. 56–57; nebo
Ensign, listopad 1980, str. 38–39; zvýrazněno autorem.)

Diskuse u tabule Ukažte třetí sloupec tabulky připravené na papíře nebo na tabuli.

Požádejte mladé ženy, aby vyjmenovaly navrhované způsoby, jak se vyhnout škodlivým
vlivům sdělovacích prostředků. Dále je požádejte, aby diskutovaly o tom, jak mohou
rady uvedené na plakátě nebo na tabuli posloužit jako pomůcka nebo případné řešení
pro následující modelové situace.

1. Diane byla pozvaná na večírek s přáteli, kde se měla promítat videokazeta. 
Předem se však dozvěděla, že to má být film sporné kvality, a podařilo se jí přesvědčit 
hostitelku, aby vybrala jiný film. Při jiné příležitosti se však Diane ocitla v situaci, 
kdy nevěděla předem, o jaký film půjde. Tento film získal mnoho příznivých ohlasů 
kritiky a většina jejích přátel ho již viděla. Všichni říkali, že je krásný. Diane však 
slyšela, že se v něm mluví takovým způsobem a jsou tam takové myšlenky
a scény, při kterých by se, jak věděla, cítila trapně.

• Jaké možnosti volby Diane měla? Co byste v takové situaci udělaly vy?

2. Sarah měla jednu dobrou kamarádku, která, jak se zdálo, neustále poslouchala svou
oblíbenou stanici. Jednou se spolu začaly bavit právě o takové hudbě, kterou tato 
stanice stále vysílala. Sarah se Mary zeptala, proč tuto hudbu poslouchá, když většina

Modelové situace 
a diskuse
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písní má nemorální texty. Mary odpověděla, že se jí na této hudbě líbí rytmus a melodie
a že slova stejně moc neposlouchá.

• Jaký vliv na ni mohly tyto texty mít, i když je neposlouchala vědomě? Co mohla
Sarah Mary odpovědět?

3. Jeden mladý muž přijel do velkého města na školní soutěž. Ten, kdo ho tam měl 
doprovodit, onemocněl, a on tam nikoho neznal. Večer měl volno, a tak zůstal v hotelu
ve svém pokoji a začal si prohlížet televizní program. Ke svému překvapení zjistil, 
že je zde možné sledovat jen filmový kanál kabelové televize a že na něm budou 
vysílat nemorální film. Celý večer se sám se sebou přel, jestli se na něj má nebo nemá
dívat. Byla to opravdu bitva sebekázně, která se snažila přemoci pokušení dívat se,
když by o tom nikdo nevěděl. (Viz Jack Weyland, „The Quiet War“, New Era, říjen
1981, str. 12–19)

4. Jedna rodina si přála zhlédnout jistý film, a tak otec zatelefonoval do kina, kde tento
film promítali. Ředitel mu řekl, že to je „přijatelná rodinná zábava“. Když přijeli,
první, co viděli, byla naprosto jasná ložnicová scéna. Celá rodina z kina odešla.

• Jaké poučení dal otec tímto činem svým dětem? Kdyby se rozhodl zůstat, jaký 
Luciferův nástroj by byl použit, kdyby děti pak následovaly otcova příkladu při dalších
příležitostech?

5. Dan a Martha přemýšleli, jak stráví večer. Dan navrhl, že by se mohli dívat na film.
„To je dobrý nápad, ale chci tě varovat, že odcházím od filmů, které neodpovídají
mým zásadám,“ odpověděla Martha.

Martha si jasně stanovila hranici, kterou by nepřekročila. Co by si myslel chlapec o
dívce, která má takové přísné zásady a která je také opravdu dodržuje i na schůzce, 
kde by jimi mohla svého přítele urazit?

Citát Prezident Ezra Taft Benson řekl: „Jedny z největších bitev, které budete muset podstoupit,
budou bojovány uvnitř tichých komnat vaší duše“ („In His Steps“ str. 60).

Zdůrazněte, že někdy máme možnost být sami při sledování filmu nebo nakupování
časopisů v obchodě. Požádejte mladé ženy, aby si vzpomněly, jaké televizní pořady 
sledovaly, když byly samy doma. Který z Luciferových nástrojů by použily, kdyby se 
dívaly v této situaci na něco pochybného?

Závěr

Vysvětlete, že vliv hromadných sdělovacích prostředků pociťují milióny lidí. Ale sami
můžeme učinit mnoho, abychom se vyhnuli jejich škodlivým vlivům. Možná budeme
muset hodnotné programy a knihy hledat a čekat na ně. Budeme muset znát a učit se 
vybírat si to, co čteme, co sledujeme a co posloucháme, a uplatňovat zdrženlivost a 
sebekázeň v rozhodnutích, která činíme každodenně.

Použití lekce

Rozdejte mladým ženám kopie „Pomůcky k posuzování sdělovacích prostředků“.
Doporučte jim, aby tuto pomůcku používaly k tomu, aby se mohly ve svém životě 
vyhnout škodlivým vlivům sdělovacích prostředků. Požádejte, aby tuto příručku zařadily
do svého deníku.
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Pomůcka k posuzování sdělovacích prostředků

Neřest je jako děsivá stvůra,
stačí ji jen uvidět, abychom ji nenáviděli.
Když se však na ni díváme příliš často a zvykneme si na její tvář,
dokážeme ji nejdříve vystát, pak se nám jí zželí a pak ji přijmeme za svou.
(Alexandr Pope, „An Essay on Man“, list 2. , verše 217–21.)

Satanovy nástroje

Užívá logiku k tomu, aby zmátl,
užívá rozumová vysvětlení k tomu, aby zničil,
bude zastírat pravou podstatu věcí,
otvírá dveře kousek po kousku,
vede od nejjasnější bílé přes všechny odstíny šedi k nejtmavější černé.
(Viz Spencer W. Kimball, „President Kimball Speaks Out on Morality“, Ensign, 
listopad 1980, str. 94.)

Zásady pro posuzování nabídky sdělovacích prostředků

Cokoli oslabuje rozum.
Cokoli snižuje citlivost svědomí.
Cokoli brání vnímat Boha.
Cokoli zmenšuje touhu po duchovních věcech.
Cokoli posiluje vliv těla nad myslí.
(Viz Ezra Taft Benson, „In His Steps“, Speeches of the Year, 1979 [Provo: Brigham Young 
University Press, 1980], str. 61.)

Jak se vyhnout škodlivým vlivům sdělovacích prostředků

Nesledujte pochybné filmy ani o nich nemluvte.
Neprohlížejte si pornografické časopisy, obrázky a knížky.
Mějte odvahu odejít od nemorálního filmu.
Nepouštějte do vašeho domova televizní programy s dvojsmyslnými narážkami 
a zážitky o sexu. 
(Viz H. Burke Peterson, Conference Report, říjen 1980, str. 56–57 nebo Ensign, listopad
1980, str. 38–39.)
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Lekce Hodnotné myšlenky
34

CÍL Všechny mladé ženy pochopí, že čisté myšlenky vedou k čistému životu.

PŘÍPRAVA 1. Přineste film a kazetu Worthy Music, Worthy Thoughts (20 minut; 51129). 
Dále promítací přístroj, kazetový přehrávač a promítací plátno. Zařízení připravte 
před hodinou.

2. Několik dní předtím, než budete učit tuto lekci, si tento film promítněte. 
(Kopie scénáře vám má pomoci při přípravě úlohy. Jestliže film není k dispozici, 
použijte pro diskusi scénář, který je v části úlohy nazvané „Náměty na akce“.)

3. Připravte si plakát s tímto citátem z Písma: „Aby tvé myšlenky se plnily ctností“ 
(NaS 121:45).

4. Pro všechny mladé ženy si připravte kopie výše uvedeného citátu. Přečtěte si
doporučení na konci této lekce.

5. Určete dívky, které přednesou vámi vybrané příběhy, verše z Písma nebo citáty.

DOPORUČENÝ 
POSTUP VÝUKY Když se učíme ovládat svoje myšlenky, získáváme sílu žít ctnostným životem

Výklad učitelky Vysvětlete, že některé z mladých žen ve vaší třídě možná znají někoho, kdo porušil zákon
morální čistoty a kdo si nyní z celého srdce přeje, aby se nebyl tak závažné chyby 
dopustil. Tato lekce umožní všem mladým ženám poznat základní princip ctnostného 
života.

Citát Požádejte mladé ženy, aby vyslechly následující slova staršího Boyda K. Packera a nalezly
tento základní princip: „Naše myšlenky jsou rozvodnou deskou, ovládacím panelem,
který řídí naše činy“ (Let Virtue Garnish Thy Thoughts, Brigham Young University Speeches
of the Year, [Provo, 26. září 1967], str. 4).

Diskuse s plakátem Ukažte plakát s citátem z Nauk a smluv 121:45.

• Proč si myslíte, že nám Pán říká, abychom si ve svých myšlenkách udržovaly ctnost 
neustále?

Film a diskuse Ve filmu Worthy Music, Worthy Thoughts vysvětluje starší Packer, jak může ctnost 
naplňovat naše myšlenky a jak můžeme tím, že se naučíme ovládat svoje myšlenky, 
žít ctnostně. Požádejte mladé ženy, aby se soustředily na konkrétní způsoby, kterými
mohou rozvinout tuto schopnost ovládat své myšlenky.

Promítněte film. (Jestliže film není k dispozici, použijte pro diskusi scénář.) Po zhlédnutí
filmu diskutujte o tom, jak mohou mladé ženy rozvíjet schopnost ovládat své myšlenky.

Diskuse Doplňující otázky, které můžete v diskusi použít:

1. Co je podle staršího Packera tím pravděpodobně nejobtížnějším, čemu budete ve
svém pozemském životě muset čelit? (Naučit se ovládat svoje myšlenky.)

2. Co pozitivního například přináší schopnost ovládat své myšlenky? (Schopnost 
překonávat své zlozvyky, posilovat svoji odvahu, překonávat strach, žít šťastně.)

3. Kdo rozhoduje o tom, jaké budete mít myšlenky? (Vy samy.)

4. Vyjmenujte, co například může způsobit, že nevhodné myšlenky vypadají nevinně a 
neškodně?

5. Čím můžete odstranit ze své mysli nečisté myšlenky?
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6. Co nám podle staršího Packera může pomoci ovládat naše myšlenky? (Hodnotná 
hudba.)

7. Proč je nevhodná hudba nebezpečná? (Probouzí nevhodné myšlenky, často je 
spojená s nedůstojností, nemorálností a závislostmi, k čemuž také podněcuje.)

8. Jakou hudbu bychom měly vyhledávat? (Povznášející, inspirující hudbu, která 
posiluje duchovnost, uctivost, radost a vnímání krásy.)

9. Jaké je jedno z požehnání, která nám jsou zaslíbena, jestliže budeme udržovat svoje 
myšlenky naplněné tím, co je dobré, krásné a inspirující? (Stálé vedení a inspirace 
Ducha Svatého.)

10. Co máme podle staršího Packera dělat, abychom dokázaly lépe ovládat své 
myšlenky? (Vybírat si duchovní písně, učit se je a směrovat podle nich své myšlenky.)

Použití úlohy

Navrhněte mladým ženám, aby si každá vybrala nějakou duchovní píseň, kterou by
mohla použít podle rady staršího Packera. Povzbuďte je, aby se naučily nazpaměť slova
této písně a směrovaly podle ní své myšlenky.

Pracovní materiály Všem mladým ženám rozdejte kopii pracovního materiálu: nota s citátem z Písma 
„ . . . aby tvé myšlenky se plnily ctností;“ napsané na nožce noty. Na druhou stranu kopie
si mohou napsat jméno písně, kterou si vyberou. Jednu mladou ženu požádejte, aby
znovu přečetla Nauky a smlouvy 121:45.

Doporučená činnost

Členky třídy ohodnotí svoje gramofonové desky a nahrávky na kazetách a vyřadí ty,
které jim nemohou pomoci v tom, aby jejich myšlenek byly hodnotné.

Hodnotná hudba, hodnotné myšlenky

Filmový dialog staršího Boyda K. Packera

„Když jsem byl malý, žili jsme v domě uprostřed sadu. Zdálo se, že vody není nikdy pro
všechny stromy dostatek. Příkopy, které jsme vždy na jaře znovu pročistili, brzo zarůs-
taly plevelem. Jednoho dne, když na mě přišla řada obstarat zavlažovací systém, jsem se
ocitl v obtížné situaci. Hrozilo, že se voda protékající příkopy, ucpanými plevelem, 
rozlije všemi směry. V loužích vody jsem se tedy snažil stěny příkopů zvýšit. Ale sotva
jsem jednu trhlinu vyspravil, objevila se jinde jiná. Sadem ke mně přišel soused. 
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Chvíli mě sledoval a pak několika mohutnými údery lopatou uvolnil dno příkopu. Vznikl
tak kanál, kterým voda mohla volně protékat. Řekl: ‚Jestli chceš, aby voda tekla svým 
směrem, musíš pro ni udělat místo, aby měla kudy téct.‘

Poznal jsem, že myšlenky, stejně jako voda, plynou svým směrem, pokud jim pro to 
uděláme místo. Jinak se naše myšlenky vydají směrem nejmenšího odporu a vždy se
budou snažit dosáhnou níže položeného místa. Tím největším úkolem a tím nejobtížnějším,
čemu budete ve svém pozemském životě čelit, je pravděpodobně naučit se ovládat svoje myšlenky.
V Bibli se píše, že jak člověk ‚myslí ve svém srdci, takový je‘ (Přísloví 23:7; překlad z 
anglické bible, King James Version). Ten, kdo dokáže ovládat svoje myšlenky, přemohl sám sebe.

Když se naučíte ovládat své myšlenky, můžete překonávat stereotypy, dokonce i osobní
zlozvyky. Dokážete posilovat svoji odvahu, překonávat strach a žít šťastně. V dětství mi
bylo stokrát nebo i vícekrát řečeno, že myšlenky se musí ovládat, ale nikdo mi neřekl
jak. Přemýšlel jsem o tom celé ty roky a došel jsem k názoru, že mysl je jako jeviště. 
V každém momentu bdění je opona otevřená. A vždy se na jevišti hraje nějaká hra. Může
to být komedie, tragédie, zajímavá nebo hloupá, dobrá nebo špatná, ale na jevišti duše se
vždy něco odehrává.

Všimli jste si, že malé šedivé myšlenky, které se připlíží zpoza kulis, mohou zaujmout
vaši pozornost téměř uprostřed jakéhokoli představení a bez jakéhokoli skutečného úsilí
z vaší strany? Tyto neposlušné myšlenky se budou snažit plně se vetřít do zájmu 
každého. Jestliže jim dovolíte šířit se dál, všechny ctnostné myšlenky z jeviště odejdou.
Ocitnete se, protože jste k tomu dali souhlas, vystaveni vlivu nesprávných myšlenek.
Jestliže se jim poddáte, sehrají pro vás na jevišti vaší mysli cokoli, až k mezím vaší 
tolerance. Dokáží zahrát o rozhořčení, žárlivosti i nenávisti. Mohou být vulgární, 
neslušné, dokonce i naprosto nemorální. Když ovládnou jeviště, dovolíte-li jim to, 
budou vymýšlet ty nejrafinovanější způsoby, kterými by udržely vaši pozornost. Mohou
se snažit vypadat zajímavě, dokonce vás přesvědčovat o své nevinnosti, protože jsou 
pouhými myšlenkami. Co děláte, když jeviště vaší duše ovládnou rarášci nečistého 
myšlení, ať to jsou ti šediví, kteří se zdají být téměř čistí, nebo černí špínou, u kterých 
už není pochyb. Jestliže dokážete naplnit svoji mysl čistými a tvořivými myšlenkami, 
nezbyde místo pro tyto neúnavné čertíky a ti od vás odejdou.

Uvědomuji si, že v současném světě je často obtížné udržet si mysl naplněnou 
hodnotnými myšlenkami. Vyžaduje to pečlivý dozor. Je to však možné, jestliže vytvoříte
pro své myšlenky bezpečné místo, kam by se mohly uchýlit. Objevil jsem způsob, 
jak takové místo vytvořit, a chtěl bych se s vámi o to podělit. Tento způsob má co do
činění s hudbou – hodnotnou hudbou. Jeden moudrý muž kdysi řekl: ‚Hudba je jedním
z nejsilnějších nástrojů, jak ovládat mysl.‘ To, jestli působí pozitivně nebo negativně, 
závisí na tom, co přináší na jeviště vaší duše. Jestliže můžete říci, že je nějaká píseň 
inspirující nebo že vám pomáhá vidět sama sebe v lepším světle, pak je to hudba 
hodnotná. Jestliže vám pouze přináší zábavu nebo vám zlepšuje náladu, je také užitečná.
Ale jestliže ve vás vzbuzuje přání k tělesným nebo smyslným reakcím nebo vás vede 
k nemorálním touhám, pak je to hudba, které byste se měli vyvarovat. Taková hudba není
hodnotná.

Vždy existovali takoví lidé, kteří vzali něco nádherného a zničili to. Stalo se to s přírodou,
stalo se to s literaturou, divadlem, uměním; a jistě se to také stalo s hudbou. Už po staletí
je známo, že písně mohou svést lidi na scestí, když se ke špatným slovům přidá líbivá
hudba. A hudba sama, způsobem, jak je hraná, svým rytmem, svou hlasitostí, může 
otupit duchovní vnímavost.

Žijeme v době, kdy společnost prochází neznatelnou ale mocnou změnou. Stává se stále
více a více uvolněnou v tom, co přijímá jako svou zábavu. Výsledkem je, že většina
současné populární hudební produkce se zdá spíše záměrně podněcující než smiřující,
rušivou než uklidňující. Někteří hudebníci, jak se zdá, otevřeně podporují nemorální
myšlenky a činy.
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Mladí lidé, vy si nemůžete dovolit naplňovat svou mysl touto nevhodnou hudbou. Není
neškodná. Může na jeviště vaší duše přivolat nevhodné myšlenky a udat tempo, kterým
ony budou tančit a vy budete jednat. Snižujete sami sebe, když se ztotožňujete s tím, co
občas doprovází výstřednosti v hudbě – s nedbalostí, s neuctivostí, s nemorálností, 
s různými návyky. Taková hudba vás není hodna.

Vybírejte si, co posloucháte a co tvoříte. Toto se stává vaší součástí. Ovládá vaše 
myšlenky a také ovlivňuje život ostatních lidí. Doporučuji vám, abyste si prošli své 
hudební nahrávky a vyřadili to, co podporuje škodlivé myšlení. Taková hudba by neměla
být u mladých lidí, kterým záleží na duchovním růstu.

Tím nechci říci, že všechna moderní hudba podporuje nevhodné myšlení. Existuje 
moderní hudba, která buduje porozumění mezi lidmi; hudba, která dodává odvahu;
hudba, která probouzí duchovní pocity, uctivost, radost a vnímání krásy.

Pán řekl: ‚Neboť má duše se raduje ze zpěvu srdce, ano, zpěv spravedlivých je mi 
modlitbou a bude zodpovězen požehnáním na jejich hlavy‘ (NaS 25:12). První předsed-
nictvo Církve o vlivu hudby na náš život řeklo toto:

‚Hudba posunuje schopnost člověka vyjádřit se za hranice mluveného jazyka, a to jak 
v přesnosti, tak v účinku. Hudba může být prostředkem k povznesení a k inspiraci nebo
může přenášet zprávy o úpadku a destrukci. Proto je důležité, abychom jako Svatí 
posledních dnů za všech časů používali ve svém životě zásady evangelia a vyhledávali
vedení Ducha při volbě hudby, kterou se obklopíme‘ (Priesthood Bulletin, prosinec 1970,
str. 10).

Chováme velkou důvěru k vám, mladým naší Církve. V naší činnosti, kde se více 
uplatňují vaše potřeby a přání, jsme přešli na nový systém vytváření programů. Toto na
vás přenáší velkou zodpovědnost, zvláště na ty z vás, kteří jste byli povoláni na vedoucí
místa. Chtěl bych vám, mladým s povoláními vedoucích, říci, abyste věnovali velkou 
pozornost hudbě, kterou zařazujete do vašich programů. Při výběru se raďte se svými
rádci. Pomoci v podobě jejich moudrosti je vám zapotřebí, neboť vzdálenost mezi Církví
a světem s jeho výstřednostmi v hudbě je v současné době větší než kdykoliv jindy.

Prezident Reuben Clark, jeden z největších vedoucích představitelů naší Církve, vysvětlil
tuto skutečnost takto:

‚Nesmíme, a je to naší povinností, podporovat a tolerovat nemorální způsoby zábavy, 
obhajujíce se teorií, že mládež si ji najde jinde, pokud jí tuto zábavu neposkytneme sami.
Těžko bychom mohli do církevního kulturního sálu postavit stůl s ruletou určenou 
k hazardní hře a vymlouvat se, že kdybychom toto mládeži neumožnili, šla by za 
hazardními hrami do herny. Takto naši mládež v žádném případě neochráníme.‘

Stejně tak není vhodné podporovat takový druh hudby a atmosféry, který přitahuje
mladé lidi ve světě. Musíte být pevní a nedělat ústupky od toho, o čem víte, že je správné
a dobré; musíte mít odvahu rozsvítit světlo a ztlumit hudbu, jestliže by to nepřispívalo 
k takové atmosféře, která podporuje hodnotné myšlení; a musíte trvat na přísných 
normách oblečení i chování se, jak u účinkujících, tak u návštěvníků zábavných akcí.
Chtěl bych vám připomenout, že my ani nikdo jiný, kdo byl povolán jako vedoucí 
představitel, ať už v mladém věku nebo jako dospělý, nemůže beztrestně zanedbávat své
povinnosti k Církvi a snažit se udělat Církev takovou, jaká se již zdá být mládež. Církev
je vystavěná na pravdě a pevně na ní spočívá a každý je uvnitř této Církve v bezpečí. Naší
úkolem je vytvořit také předsednictví, které bude mládeži jasně ukazovat směr kudy 
se dát a bude jí pomáhat zvyšovat jeji úroveň a udržovat se v bezpečí před nevhodnými
vlivy světa. Chtěl bych vám poradit, abyste rozvíjeli své talenty, a jestliže máte hudební
talent, myslete na toto: ještě je mnoho hudby, která by měla vzniknout a která by se
měla hrát. Vaše hudba může být právě ta hodnotná, která bude povznášející a bude šířit
evangelium, bude se dotýkat srdce a přinášet útěchu a posilu znepokojené mysli. 
Existuje mnoho příkladů, jak z historie, tak ze současnosti, které potvrzují vliv dobré
hudby. Slova ‚Pojď, Svatý, pojď‘ dávala průkopníkům odvahu postavit se překážkám,
obavy mizely a mysl naplňoval klid. Právě tato píseň inspirovala i mnohé v průběhu 
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všech dalších let. Jednou jsem mluvil s pilotem, který se právě vrátil z riskantního letu.
Mluvili jsme o odvaze a o strachu a já jsem se ho zeptal, jak to, že se dokázal nevzdat
tváří tvář tomu všemu, co prožil. Řekl mi toto: ‚Mám jednu oblíbenou duchovní píseň, a
když to bylo zoufalé, když byla jen malá naděje, že se vrátím, myslel jsem na ni a bylo to,
jako kdyby motory letadla zpívaly se mnou.‘

‚Pojď, Svatý, pojď,
strasti se nestrachuj
svou cestou jasnou jdi.
Když zlým se zdá ti
dnešní život tvůj,
Pán tvůj nad tebou bdí.‘

Takto si uchovával víru, to nejdůležitější, co přináší odvahu.

Sám Pán se připravil na svou velkou zkoušku hudbou, jak se o tom píše v Písmech:
‚Když zazpívali chvalozpěv, šli na Olivovou horu‘ (Marek 14:26).

Mladí lidé, pamatujte si, všichni si pamatujte, že toto je vaše Církev a on je váš Pán a váš
Spasitel, který stojí v jejím čele. Jestliže udržíte svoji mysl naplněnou tím, co je dobré,
krásné a inspirující, máte vždy možnost využít jeho vedení a inspirace. A toto je jeden ze
způsobů, jak toho dosáhnout. Vyberte si nějakou oblíbenou duchovní nebo jinou píseň,
stejně jako můj přítel pilot, takovou, která má povznášející slova a která je důstojnou
hudbou, takovou, která je pro vás inspirující. Existuje mnoho krásných písní, ze kterých
si můžete vybrat. Snažte se, až si budete tuto píseň vybírat, abyste měli vedení Ducha
Svatého. Pozorně si tuto píseň projděte. Naučte se ji nazpaměť. I kdybyste třeba žádné
hudební vzdělání neměli, můžete si promyslet nějakou jednoduchou píseň. Pak ji 
používejte pro směrování svých myšlenek. Udělejte si z ní útočiště pro svoje myšlenky.

Kdykoliv zjistíte, že z ústraní vašeho myšlení vklouzávají na jeviště vaší duše tito šediví
herci, naplňte ho touto skladbou . . . To zcela změní vaši náladu.

Protože to bude hudba povznášející a čistá, tyto horší myšlenky se zahanbeny ztratí.
Protože stejně jako ctnost se nebude dobrovolně spojovat se špínou, tak ani zlo nemůže
snést přítomnost světla. V tu chvíli zjistíte, že, téměř automaticky, si sami pro sebe tuto
píseň prozpěvujete a snažíte se nevhodné myšlenky odehnat. Když se zabýváte čistými a
hodnotnými věcmi, udržujte svoji mysl naplněnou hodnotnými myšlenkami, mladí lidé,
protože člověk je takový, jaké má myšlenky a vy budete mít schopnost dosáhnout toho,
co vám přinese naplnění vašeho života.

Jste synem nebo dcerou Všemocného Boha. Svědčím vám, že Bůh je náš Otec, že my jsme
jeho děti, že on nás miluje a že nám pro tento život dává velké a nádherné věci. Toto vím
a děkuji mu, že je v mém životě ten povznášející účinek dobré hudby, která ovlivňuje
moje myšlenky a povznáší duši.“
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Žít spravedlivě Lekce

v tíživých podmínkách 35

CÍL Všechny mladé ženy se mohou naučit žít spravedlivě v tíživých podmínkách

PŘÍPRAVA 1. Obrázek 17, Daniel (62096), umístěný v zadní části příručky.

2. Pro všechny členky třídy přineste zpěvníky a tužky.

3. Pro všechny dívky připravte kopii pracovního materiálu „Spravedlivý život v tíživých
podmínkách“.

4. Volitelné: Připravte leták „Mohu vzdorovat tíživým životním podmínkám
současného světa tak, abych mohla vládnout v celestiální slávě na věčnosti.“ 
(Viz závěr.)

5. Pověřte jednu mladou ženu, aby se připravila vést třídu při zpěvu „V neochvějné 
věrnosti“ (Písně Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, str. 15; Hymns, č. 254).
Touto písní můžete tuto lekci zakončit.

6. Určete dívky, které přednesou vámi vybrané příběhy, verše z Písma nebo citáty.

DOPORUČENÝ 
POSTUP VÝUKY Úvod

Evan Stephens, dirigent souboru Tabernacle Choir, právě ukončil dirigování souboru na
zasedání generální konference. Tiše si sedl na své místo a pak se trochu naklonil dopředu
a napjatě očekával poselství prezidenta Josepha F. Smitha, které mělo právě začít. 
Byl nadšen prorokovým proslovem o mládeži, tlacích světa, kterým musí čelit, a o tom, jak
je pro ně důležité řídit se učením evangelia. Po zasedání se profesor Stephens procházel
sám po City Creek Canyon a přemítal o prorokových inspirovaných slovech. Posadil se
„na kámen, který stál pevně pod [mocným] tlakem proudící vody“. Tento kámen mu 
připadal jako symbol toho, co ten den dopoledne slyšel. Náhle ho napadla slova a 
melodie, z kterých vznikla jedna z jeho nejoblíbenějších písní. Na tomto kameni napsal
slova a zkomponoval hudbu písně „V neochvějné věrnosti“. Stejně jako prorok i on 
miloval mladé lidi a řekl, že tato píseň „je jeho duchovní radou pro ně“. (Upraveno 
z knihy Stories of Our Mormon Hymns od J. Spencera Cornwalla [Salt Lake City: 
Deseret Book Co. , 1963] str. 173–74.)

Diskuse Všem mladým ženám dejte jeden zpěvník a přejděte s nimi k písni „V neochvějné 
věrnosti“. Požádejte je, aby se střídaly ve čtení čtyř slok a refrénu.

• Jaké poselství chtěl skladatel vyjádřit?

Žít spravedlivě můžeme i v nespravedlivém světě

Výklad učitelky Řekněte, že již od počátku světa projevovali muži i ženy obrovskou odvahu „neklesat“,
ale naopak žít spravedlivě uprostřed tlaku nespravedlivého světa kolem nich. Klasickým
příkladem z Písma je starozákonní Daniel.

• Jak Daniel prokázal, že i v nespravedlivém světě je možné žít čistě?

Ať dívky vyhledají ve Starém zákoně knihu Daniel.

Pracovní materiál Všem dívkám rozdejte pracovní materiál s otázkami a odkazy. Připomeňte dívkám 
následující podrobnosti a vyhraďte jim čas na vyhledání odpovědí na otázky, které se 
v textu objeví.

Výklad učitelky Vysvětlete, že „Daniele přivedli jako mladíka do cizí země – země s cizími zvyky, cizím 
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jazykem, cizím prostředím a cizím [náboženstvím] . . . Jeho první zkouška . . . přišla,
když král poručil, aby [ti, kteří byli přivedeni do Babylónu,] pili jeho víno a jedli jeho
tučná jídla. Daniel věděl díky přikázáním, která ho učili jeho rodiče, přikázáním Páně,
že to není pro tělo dobré . . . Daniel a jeho přátelé se učili, že mají Boží přikázání 
dodržovat . . . Daniel požádal, aby jemu a jeho přátelům bylo dovoleno dodržovat 
zdravotní zásady, které jim byly dány.“ Navrhl desetidenní pokus, který měl ukázat, 
jaká strava je lepší. (Komentář upraven podle L. Tom Perry, „In the World“, Speeches of
the Year, 1981 [Provo: Brigham Young University Press, 1981], str. 2–7.)

Pracovní materiál 1. Jaké účinky měla Danielova strava ve srovnání s masem od krále? (Daniel 1:15.)

2. Jak Bůh Daniele a jeho přátele požehnal za to, že byli věrní a dodržovali jeho 
zdravotní zákon? (Daniel 1:17.)

Danielova druhá zkouška přišla, když se králi Nabuchodonozorovi zdál sen a on ho
chtěl vysvětlit. Žádný z kouzelníků ani astrologů v království králi nedokázal říci, 
co to bylo za sen a co znamená. Král se proto velmi rozzlobil a poručil, aby všechny
moudré muže v Babylónu, včetně Daniela, zabili.

3. Co Daniel učinil, když se dozvěděl o králově úmyslu? (Daniel 2:16.)

4. Jak Daniel potřebné odpovědi ohledně králova snu získal? (Daniel 2:18–20.)

5. Jaká byla králova reakce na to, že Daniel králi sen vysvětlil, a jak se král Danielovi
odměnil? (Daniel 2:47–48.)

A Daniel měl ještě třetí zkoušku. „Během vlády tří panovníků dosáhl prominentního
místa [a] byl jmenován nejvyšším říšským vládcem . . . Říšští vládcové Danielovi 
záviděli . . . Snažili se nalézt něco špatného, co by mohli předložit králi. Když nic
nenašli, museli si vymyslet jinou lest. Hříšní vládcové předložili králi nový zákon,
ve kterém se psalo, že po třicet dnů se v království nikdo nesmí modlit k nikomu
jinému než ke králi. Zdálo se, že se králi tato myšlenka líbí . . . , a tak vyhlásil trest
pro [ty, kdo] zákon [poruší] . . . Když se Daniel o novém zákonu dozvěděl, byl velice
zarmoucen, [protože] modlitba [a] komunikace se svým Bohem [pro něj byla
neobyčejně důležitá].“ (Viz Perry, „In the World“, str. 6.)

6. Jak měli být potrestáni ti, kdo zákon porušili? (Daniel 6:7.)

7. Jak se Daniel zachoval, ačkoli o zákonu i o trestu věděl? (Daniel 6:10.)

„Ti, kdo se chtěli Daniela zbavit, tajně ho pozorovali v jeho domě, a když uviděli, že
se modlí, [řekli to králi]. Král měl Daniela rád a uvědomil si, jakou hroznou lest na
něj hříšní vládcové vymysleli. Pokusil se zákon změnit, aby mohl Daniela před smrtí
ve lví jámě zachránit, ale vládcové mu připomněli, že královský zákon nelze měnit“
(Perry, „In the World“, str. 6).

8. Co král Danielovi řekl, než uvrhli Daniela do lvího doupěte? (Daniel 6:16.)

„Daniel byl králi tak velkým příkladem, že král věřil, že Daniela jeho Bůh ze lvího
doupěte vysvobodí. Král se celou noc za Daniela postil. Ráno pospíchal ke lvímu
doupěti a volal na Daniela“ (Perry, In the World“, str. 6).

9. Na co se ho král zeptal? (Daniel 6:20.) Co Daniel odpověděl? (Daniel 6:22.)

10. Jaký zákon potom král vydal, když byl svědkem tohoto zázraku a když viděl, jak je
Daniel svému Bohu věrný? (Daniel 6:26–27.)

(Komentář upraven z L. Tom Perry, „In the World“, Speeches of the Year, 1981, str. 2–7.)

Diskuse Požádejte mladé ženy, aby samy pro sebe porovnaly, jak jsou ony oddané svému
přesvědčení a jak byl oddaný Daniel.

• Měly byste odvahu učinit totéž co Daniel?

Zdůrazněte, jaký obrovský vliv na celé království měl Daniel díky tomu, že se rozhodl pro
spravedlivý život.
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Výklad učitelky Řekněte, že naše současné zkoušky se budou od Danielových lišit. Ale naše zkoušky
přijdou a budou se nám možná zdát stejně těžké, jako se Danielovi zdály ty jeho. A naše
rozhodnutí budou mít stejně dalekosáhlé následky.

Příběh Vyprávějte následující příběh o mladé ženě, která odmítla zmenšit svoje nároky ohledně
svých schůzek:

„Ve třídě byla jedinou členkou Církve. Mezi chlapci byla oblíbená a měla mnoho 
příležitostí chodit na schůzky. Její spolužáci však nežili podle zásad, které se ona učila 
v Církvi. Rozhodla se, že každému chlapci, který ji o schůzku požádá, řekne o zásadách,
podle kterých žije. Kdyby s nimi na schůzky měla chodit, požadovala by od nich, aby se
chovali v souladu s jejími zásadami. Museli by jí to slíbit, než by se schůzkou souhlasila.
Jednou, před největší taneční zábavou roku, za ní přišel nejlepší fotbalový přeborník 
jejich školy a řekl jí: ‚Ty víš, že bych tě poprosil, abys na zábavu šla se mnou, kdybys jen
trochu zmenšila svoje nároky.‘ V její odpovědi nebyl ani stín pochybnosti: [‚Lituji, ale
jestliže by to znamenalo zmenšit své nároky, kdybych s tebou měla jít na schůzku, 
pak jít nemohu. Zavázala jsem se, že se podle nich budu řídit, ať mě o schůzku požádá
kdokoliv.‘]“ (L. Tom Pery, Conference Report, říjen 1979, str. 51; nebo Ensign, listopad
1979, str. 36).

Diskuse • Proč myslíte, že měla tato mladá žena odvahu takto odpovědět?

Výklad učitelky Řekněte, že Daniel, když se rozhodl žít spravedlivě, nebyl zanechán bez pomoci, 
a stejně tak je to i s námi. Pán miluje všechny své děti, přeje si, aby se jim dařilo dobře,
a nenechává nás potácet se bez pomoci. Také si však přeje, abychom se učili ze svých
zkušeností a měli tak znalost a odvahu jednat správně častěji.

Citát Přečtěte následující citát:

„On je milujícím Otcem, který si přeje, abychom byli šťastní nejen díky nevinnosti ale
také prokázané spravedlnosti. Proto nás občas nebude chránit před nepříjemnými zážitky,
které mohou potkat každého z nás – avšak vždy nám pomůže v nich obstát“ (Neal A.
Maxwell, „Talk of the Month“, New Era, květen 1971, str. 30; zvýrazněno autorem).

Diskuse a tabule • Kde ještě jinde než u našeho Nebeského Otce můžeme najít pomoc při svém snažení
žít správně?

Odpovědi dívek napište na tabuli. Například by mohly říci: rodiče a ostatní členové 
rodiny, Duch Svatý, Písma, kněžství a církevní vedoucí, dobří přátelé. Požádejte je, aby
uvedly příklady, jak by bylo v různých situacích možné jejich pomoc využít ke 
spravedlivému životu. Požádejte mladé ženy, aby vyprávěly své zážitky, které možná
měly, když se snažily žít spravedlivě uprostřed tlaků světa.

Radost a požehnání přicházejí k těm, kdo volí spravedlnost

Výklad učitelky • Jaká požehnání získal Daniel díky svému pevnému odhodlání?

Řeknete, že Daniel věděl, že by nemohl být spokojený sám se sebou, kdyby se svému
Bohu protivil. Pro něj by to bylo horší, než kdyby měl opravdu zemřít. Jak by se mohl
opravdu radovat a mít vnitřní klid, kdyby se otočil zády k tomu, o čem věděl, že je
pravda, nebo kdyby odmítl dát veřejně své přesvědčení najevo? A tak, přes tlaky světa a
v těžkých podmínkách, se rozhodl žít spravedlivě. Za tento skutek získal požehnání od
Nebeského Otce a odměnu od krále. Stejně tak i my získáváme požehnání, jestliže si
zvolíme čistý a spravedlivý život. I na nás mohou přijít zkoušky a pravděpodobně 
nezískáme bohatství a slávu, které uznává svět, ale budeme bohatí v důležitějších 
oblastech svého života. Starší James E. Faust řekl:

„Protože se víra a ctnost příliš často neprodává na tržišti, někteří lidé si myslí, že mohou
žít podle jakýchkoliv zásad, které jim jejich vrtochy nebo fantazie předloží. 
Ve společnosti bez hodnot – bez morálky, bez zásad – žije také mnoho lidí bez pocitů
vlastní hodnoty, sebeúcty a důstojnosti. Příliš mnoho mladých lidí, a starších také, 
si není schopno uvědomit to, co je napsáno na erbu města Nottinghamu v Anglii: 
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Vivet post funera virtus (‚Ctnost žije i po smrti‘)“ (Conference Report, duben 1981, str. 9;
nebo Ensign, květen 1981, str. 9).

Diskuse • Jaké radosti a požehnání, o kterých jsme tu mluvily, přicházejí díky čistému a 
spravedlivému životu? Proč je to důležitější než být poctěn chválou a slávou světa?

Závěr

Ačkoli výjevy, které nám svět předkládá, jsou často pochmurné, přesto Danielové žijí i
mezi námi. I my můžeme být jako Daniel, žít spravedlivě v tíživých podmínkách kolem
nás a vědět, že náš Nebeský Otec nás vždy podpoří a požehná nám. Můžeme být „věrni
víře“ a „neklesat“.

Píseň Jako závěrečnou píseň zazpívejte „V neochvějné věrnosti“ (Písně Církve Ježíše Krista 
Svatých posledních dnů, str. 15).

„Mohu vzdorovat tíživým životním podmínkám současného světa tak, abych mohla 
vládnout v celestiální slávě na věčnosti.“

Volitelný leták
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Spravedlivý život v tíživých podmínkách

1. Jaké účinky měla Danielova strava ve srovnání s masem od krále? (Daniel 1:15.)

2. Jak Bůh Daniela a jeho přátele požehnal za to, že byli věrní a dodržovali jeho 
zdravotní zákon? (Daniel 1:17.)

3. Co Daniel učinil, když se dozvěděl o králově úmyslu? (Daniel 2:16.)

4. Jak získal Daniel potřebné odpovědi ohledně králova snu? (Daniel 2:18–20.)

5. Jaká byla králova reakce na to, že Daniel královi sen vysvětlil, a jak se král Danielovi
odměnil? (Daniel 2:47–48.)

6. Jak měli být potrestáni ti, kdo zákon porušili? (Daniel 6:7.)

7. Jak se Daniel zachoval, ačkoli o zákonu i o trestu věděl? (Daniel 6:10.)

8. Co řekl král Danielovi, než uvrhli Daniela do lvího doupěte? (Daniel 6:16.)

9. Na co se ho král zeptal? (Daniel 6:20.) Co Daniel odpověděl? (Daniel 6:22.)

10. Jaký zákon potom král vydal, když byl svědkem tohoto zázraku a když viděl, 
jak je Daniel svému Bohu věrný? (Daniel 6:26–27.)
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Lekce Význam pravdy  
36 v ctnostném životě

CÍL Všechny mladé ženy pochopí, jak důležitá je pravda pro ctnostný život.

PŘÍPRAVA 1. Připravte proužky papíru, jak je to naznačeno v první části lekce.

2. Připravte tabulku podle kresby uvedené v druhé části lekce.

3. Volitelné: Připravte pracovní materiál uvedený za oddílem „Použití lekce“.

4. Určete dívky, které přednesou vámi vybrané příběhy, verše z Písma nebo citáty.

DOPORUČENÝ 
POSTUP VÝUKY Můžeme poznat pravdu všech věcí

Doplňujte do mezer Napište na tabuli následující větu:„ __________ jest poznání všech věcí jaké __________ ,
jaké __________ a jaké __________ .“ Požádejte mladé ženy, aby vynechaná slova této
definice pravdy doplnily podle Nauk a smluv 93:24. Až budou chybějící slova doplněná,
požádejte všechny mladé ženy, aby si tento verš označily. Pak požádejte jednu dívku,
aby ho přečetla.

Výklad učitelky S odvoláním na Písma pomozte mladým ženám porozumět tomu, že věčná pravda se 
nemění. Pravda, kterou nám Bůh zjevil zde na zemi, je tatáž, kterou jsme se učili 
v preexistenci, a tato pravda bude stejná věčně. Nemění se.

Proužek papíru Ukažte proužek: „Pravda se nemění.“

Diskuse o Písmech • Jak pravdu poznáváme?

Požádejte dvě mladé ženy, aby vyhledaly a přečetly Jakuba 1:5 a Jakoba 4:13. Zdůrazněte,
že Bůh je zdrojem veškeré pravdy. Můžeme se k Nebeskému Otci modlit a žádat ho, aby
nám svou pravdu dovolil poznat. Tuto pravdu můžeme poznat skrze Ducha Svatého.

Citát Prezident Kimball nám pro naše hledání pravdy dal následující vodítko:

„Vědět můžete. Nemusíte o tom pochybovat . . . Nezbytné je toto: studovat, přemýšlet, modlit
se a jednat . . . Pán opakovaně přislibuje, že vám dá poznání duchovních věcí, jestliže vaše
mysl bude správně naladěna . . . ‚A prostřednictvím moci Ducha Svatého můžete zvěděti
pravdu všech věcí.‘ (Moroni 10:5.)“ (Spencer W. Kimball, „Absolute Truth“, Ensign, 
září 1978, str. 7–8 zvýrazněno autorem).

Diskuse • Jaké čtyři kroky vedoucí k pravdě navrhuje prezident Kimball?

Požádejte mladé dívky, aby odpověděly, a ukazujte příslušné proužky: „Pravdu můžeme
poznat, jestliže“ „studujeme,“ „přemýšlíme,“ „modlíme se,“ „jednáme.“ Následujícími 
citáty pomozte mladým ženám poznat, jak mají tyto kroky uplatňovat.

1. Studovat. (Jan 5:39.)

2. Přemýšlet. (3 Nefi 17:2–3; Moroni 10:3; NaS 88:62–63.)

3. Modlit se. (Jeremjáš 29:12–13; Alma 5:45–46; Moroni 10:4.)

4. Jednat. (Jan 7:16–17.)

Příběh Starší Richard G. Scott vypráví následující příběh:

„Pán nám dává pravdu, jestliže žijeme spravedlivě. Někdy pravda přichází jako odpověď
na naléhavou a upřímnou modlitbu, potřebujeme-li vedení. Vzpomínám si, jak jednou 
v noci, když jsem sloužil misii, . . . jsem měl silný dojem, že jeden z misionářů je v těžké
situaci. Snažil jsem se přijít na to, kdo by to mohl být, ale nedařilo se mi to . . . Vyšel jsem 
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na rovnou část střechy našeho misijního domu. Celou noc jsem usilovně přemýšlel 
o všech misionářích a o všem, co jsem o nich věděl, a prosil jsem Pána, aby mi dal poznat,
kde se onen misionář potřebující pomoci nachází. Konečně, když začínalo svítat, jsem
pocítil, v které části misie žije . . . Vyhledal jsem ho a vhodnými otázkami jsem toho
člověka, kterému Pán chtěl pomoci, nalezl a pomohl mu. Ano, Bůh vyslyší modlitby a
dává nám pravdu, jestliže jsme věrní a projevujeme potřebnou víru“ („Truth“, Speeches of
the Year, 1978 [Provo: Brigham Young University Press, 1979], str. 101).

Diskuse Poukažte na to, že tento prezident misie použil ony čtyři kroky uvedené na kartičkách.
Zdůrazněte, že Pán použil „dojem“ k tomu, aby poskytl potřebnou pomoc, a že tento 
misijní prezident musel přemýšlet, snažit se vybavovat si informace a prosit Pána, než
mohl poznat, co má udělat.

Příběh Vyprávějte následující příhodu, která se stala prezidentu Josephu F. Smithovi:

„Jako chlapec . . . jsem často chodil do přírody a modlil se k Pánu, aby mi ukázal některé
zázračné věci, abych mohl získat svědectví. Ale Pán přede mnou zázraky zadržoval a
ukazoval mi pravdu, řádek za řádkem, poučení za poučením, tu trochu a tam trochu,
dokud neučinil, abych znal pravdu celou svou bytostí, a dokud jsem se úplně neočistil od
pochybností a strachu . . . Našeptáváním tichého hlasu Ducha žijícího Boha mi dal 
svědectví, které mám. A tímto způsobem a mocí dá všem dětem člověka poznání pravdy,
které s nimi zůstane, které jim umožní znát pravdu tak, jako ji zná Bůh, a činit vůli Otce
tak, jako to činil Kristus“ (Joseph F. Smith, Gospel Doctrine, 5. vyd. [Salt Lake City: 
Deseret Book Co. , 1939], str. 7).

Shrnutí Rychle shrňte tuto část lekce – vraťte se ke kartičkám a znovu je přečtěte.

Ctnostný život můžeme vybudovat na základě pravdy

Diskuse o Písmech Přečtěte a pozorně poslouchejte níže uvedené verše. Vycházejte z nich při diskusi a 
pomozte tak mladým ženám porozumět následujícím bodům.

1. Mojžíš 5:58; Mojžíš 5:12. Pravdu obsaženou v evangeliu se učili i Adam a Eva, 
kteří ji dále učili své děti.

2. Mojžíš 5:13. Mezi Adamovy potomky přicházel Satan a díky svým lžím mnoho z nich
podvedl. „Lidé tím, že odmítnou Boha, dostávají se pod vliv Satana. Pod tímto vlivem
brzy ztrácejí znalost o Bohu a stávají se tělesnými, smyslnými a ďábelskými“ 
(Marion G. Romney, „Truth and Knowledge“, Speeches of the Year, 1977 [Provo: Brig-
ham Young University Press, 1978], str. 63).

Schéma na tabuli Vysvětlete, že jednou z věcí, které se tu máme naučit, je rozpoznat pravdu a zvolit si
dobro před zlem. Je nutné, abychom si uvědomovali, že Satan udělá vše, co je v jeho
moci, aby nás podvedl a učinil nás „tělesnými, smyslnými a ďábelskými“. (Připravte 
následující schéma, buď na kartu nebo na tabuli.)

159

Čistý
(Narození)

nesobecký

sobecký

ukázněný

požitkářství

zákonné 
intimní vztahy

nedovolené 
intimní
vztahy

Následování Boží pravdy

Následování Satanovy lži

tělesný,
smyslný

cudný,
čistý



Diskuse Položte mladým ženám následující otázky. Poukazujte přitom na schéma:

• V jakém stavu jsme, když se narodíme na zem?

• Která ze dvou cest nás pak, když vyrůstáme a vytváříme vztahy, vede směrem, 
který nám nabízí Satan?

• Jakým chováním si udržíme směr, který nám nabízí Bůh?

• Který směr představuje to, co je život opravdu, ve věčném měřítku?

• Který směr představuje život v nepravdivém světle?

Písma Poukažte na to, že náš Otec v nebesích nám dal klíč, podle kterého můžeme rozlišit dobro
od zla a rozpoznat jeho pravdu. Ať si mladé ženy pozorně přečtou Moroniho 7:15–17.
Když jsme postaveni před rozhodnutí nebo si přejeme poznat, zda je něco dobré nebo
špatné, můžeme si sami položit tuto otázku: „Vyzývá mě to k tomu, abych činila dobro?
Posílí to moji víru v Krista?“

Příběh Požádejte mladé dívky, aby vyhledaly a společně si přečetly Jana 8:32. Pak ať poslouchají
následující příběhy. (Tyto příběhy pomohou dívkám pochopit, jak je pravda důležitá, 
jak je možné ji rozpoznat a jak se podle ní řídit.)

Ann se dostala do obtížné situace, příčinou byly její schůzky s chlapcem. Velice si oblíbila
jednoho mladého muže, který však nebyl členem Církve. „Vzpomínám si, jak jsem se
modlila o to, jestli je to pro mě dobré, a jak jsem nechtěla poslechnout, když jsem 
odpověď dostala. Připadalo mi, že už žádného jiného chlapce nenajdu, jestliže se s tímto
rozejdu. Bojovala jsem s tím, co jsem cítila při modlitbě, ale věděla jsem, že to je pravda.
Ve svém srdci jsem věděla, co mám učinit. Věděla jsem, že mě to odvede, pokud budu 
v tomto vztahu pokračovat, od směru, kterým bych měla jít. Bojovala jsem, ale nakonec
jsem získala odvahu poslechnout nabádání, kterých se mi dostalo v modlitbách. Vím, 
že náš Nebeský Otec nás miluje, a když musíme udělat těžké rozhodnutí, cítí s námi.“

Diskuse • Jak se Ann dozvěděla pravdu o svém vztahu k tomuto mladému muži?

• Co se mohlo stát, kdyby se Ann od pravdy odvrátila a i nadále věřila, že tento vztah je
pro ni dobrý?

• Jak Ann osvobodilo to, že znala pravdu a zachovala se podle ní?

• Který z těch dvou směrů na schématu odpovídá tomu, jak se zachovala Ann?

Příběh Jennifer měla pohovor se svým biskupem. Položil jí otázku na jedno přikázání. Když jí
popisoval, jak se má chovat, pokud chce toto přikázání dodržovat, náhle si uvědomila,
že někde udělala chybu. Začalo jí rychleji tlouci srdce a ruce se jí začaly potit. Mohla 
zašeptat „Ano“, vše přejít a pokračovat další otázkou – nebo připustit, že tento problém
existuje.

Diskuse Diskutujte o tom, která z možností by znamenala shovívavost k sobě samé a která by 
vyžadovala sebeovládání.

• Co se mohlo stát, kdyby Jennifer nedbala nabádání a rozhodla se, že bude lhát? Kterým
z těch dvou směrů by se dala?

Citát Přečtěte následující popis toho, co se stane, když se někdo vyhýbá pravdě. „Ten, kdo ve
svém životě lže, nemůže být nikdy zcela svobodný. Toto může plně pochopit jen ten, kdo
poznal, co to je neustále takové břemeno nést. Vždy bychom měli mít na paměti, že zlo
není nikdy dobrem jen proto, že se ho mnoho lidí dopouští. Špatný skutek není dobrým
skutkem jen proto, že o něm nikdo neví“ (Marvin J. Ashton, Conference Report, duben
1982, str. 14; nebo Ensign, květen 1982, str. 11).

Poukažte na to, že Satan se aktivně snaží oklamat nás. Jestliže se chceme vyvarovat toho,
že vstoupíme na jeho cesty, musíme mít odvahu činit to, o čem si myslíme, že je správné.

Závěr Vysvětlete, že naše životy budou postavené na pevném základu evangelia, jestliže 
budeme pilně studovat, přemýšlet, modlit se a vyvíjet úsilí. Porozumíme zásadám evan-
gelia a Pán nás, pokud se je budeme snažit zachovávat, podpoří v našich zkouškách, 
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v neštěstí a při obtížném rozhodování. Poslušnost pravdě nás osvobodí od pocitu viny,
zármutku a hříchu. Budeme moci svobodně žít ctnostným životem a prožívat věčnou 
radost, protože „pravda potrvá od věčnosti do věčnosti“ (NaS 1:39).

Použití lekce

Rozdejte dívkám připravený pracovní materiál. Požádejte je, aby ho používaly pro rozli-
šování dobra od zla, pravdy od chyby, a to tak, že budou uvažovat, jestli je jejich chování
povede směrem od Pána nebo k němu.
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Udržování fyzického 
zdraví



Lekce Péče o fyzickou stránku
37 našeho těla

CÍL Každá mladá žena se naučí být vděčná za své fyzické tělo a bude je udržovat 
v nejlepší možné kondici.

PŘÍPRAVA 1. Připravte si následující obrázky ze zadní části příručky: č. 13 chrám (nebo vyberte 
nějaký obrázek chrámu z knihovny sborového domu); a č. 18, cvičící dívky.

2. Obstarejte pro každou mladou ženu tužku a papír.

3. Obstarejte si toaletní potřeby (jako mýdlo, vodu, deodorant, hřeben, šampon,
kartáček a pilníček na nehty).

4. Načrtněte velký obrys dívky na balicí papír nebo na plakát a rozstříhejte jej na 5
částí, jak je ukázáno na obrázku. Označte jej podle ilustrace. Skládanku připravte pro 
umístění na nástěnku nebo na nějaký větší plakát.

5. Chcete-li, připravte si k vyvěšení tabulku hodnocení testu síly a vytrvalosti.

6. Chcete-li, stanovte mladé ženy, které přečtou Písma.

Před lekcí, během týdne, uspořádejte činnost, kde si dívky mohou udělat následující test
síly a vytrvalosti. (Je zapotřebí dvou nebo tří švihadel dlouhých asi 2,5 m.) NEBO
pověřte každou dívku, aby si zkusila, kolikrát skočí přes švihadlo, aniž udělá chybu. 
Potom ať vám každá dívka před lekcí nahlásí počet přeskoků. Jestliže to budete dělat 
formou individuální akce, přesvědčte se během týdne, že každá dívka úkol splnila.

Test síly a vytrvalosti

Dvě nebo tři dívky si vezmou švihadlo a zkusí jej bez zastavení padesátkrát přeskočit,
aniž by se provaz dotkl jejich nohou nebo hlavy. Mohou si to před skutečným testem 

Poznámka pro 
učitelku
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jednou vyzkoušet. Každá dívka by si měla na kus papíru zapsat počet přeskoků.

Varování: Dívka s fyzickým omezením nebo vážnými zdravotními problémy by neměla
tento test zkoušet, ale může pomoci ostatním počítat nebo zaznamenávat jejich skóre.

DOPORUČENÝ 
POSTUP VÝUKY Dívka, která je vděčná za své tělo a chce být přitažlivá, o sebe pečuje.

Ukažte obrázek chrámu a nechte přečíst 1. Korintským 3:16–17. Zdůrazněte, že nám bylo 
přikázáno, abychom o svá těla dobře pečovali.

Skládanka a diskuse Umístěte hlavovou část velké skládanky na nástěnku nebo velký plakát.

• Kde můžeme v Písmech najít informace, jak pečovat o své tělo? (NaS 89 – slovo 
moudrosti.)

• Které věci podle slova moudrosti bychom neměli do svého těla přijímat? 
(Víno nebo silné nápoje, horké nápoje, zvláště kávu a čaj.)

Písma Mimo dodržování slova moudrosti může mladá žena dělat mnoho dalších věcí, aby
učinila svůj chrám přitažlivý, čistý a bez poskvrny. Požádejte dívky, aby si vyhledaly a
pro sebe přečetly NaS 88:124.

• Co nám tento verš říká o péči o sebe?

Požádejte jednu dívku, aby nahlas přečetla druhou polovinu tohoto verše začínající 
slovem choďte.

Umístěte na nástěnku nebo plakát část skládanky označenou „odpočinek“.

• Proč si myslíte, že nám Pán radí, abychom chodili brzy spát a časně vstávali?

• Jaké výhody plynou z dostatečného odpočinku? (Vypište odpovědi na tabuli: lepší 
výsledky ve škole, být šťastnější, cítit se lépe, mít více energie, vypadat lépe.)

• Jak může uškodit přemíra spánku?

Písma a skládanka Požádejte dívky, aby nalistovaly NaS 42:41 a objevily jiný způsob, jak se učinit 
přitažlivější. Zdůrazněte, že fyzická, stejně jako morální čistota, jsou důležité. Přidejte
ke skládance část označenou „upravenost“.

Vystavte toaletní potřeby. Zdůrazněte, že každý je přitažlivější, má-li čisté zuby, kůži a 
vlasy. Podtrhněte, že svěží vůně je přitažlivá, kdežto pot a pach těla mohou být 
odpuzující. Požádejte dívky, aby se zamyslely nad svými vlasy, kůží, nehty a zuby a 
rozhodly se, jak mohou vylepšit jejich vzhled. Navrhněte, aby si vybraly jeden pěkný 
zvyk týkající se čistoty a během dalšího týdne na něm pracovaly.

Skládanka a diskuse Dejte na nástěnku nebo plakát část skládanky označenou „výživa“. Rozdejte každé dívce
papír a tužku a požádejte je, aby vypsaly tolik druhů ovoce a zeleniny, kolik jen za 2–3
minuty stihnou. Potom požádejte dívku s nejdelším seznamem, aby jej přečetla. Ostatní
dívky ať přidají jakékoliv další druhy a pak ať si každá do seznamu dopíše ty druhy, na
které zapomněla. Ujistěte se, že seznam obsahuje citrusové plody a zelenou a žlutou 
zeleninu.

• Jaké další druhy potravy mimo ovoce a zeleniny každý den potřebujeme? (Chléb nebo
celozrnné výrobky; maso, vejce, drůbež nebo ryby; mléko nebo jiné mléčné výrobky.)

Zdůrazněte pestrost. Strava mladé ženy je často nedostačující, protože jí pouze několik
oblíbených jídel. Poukažte na dlouhý seznam ovoce a zeleniny, který sepsaly, a po-
vzbuďte je, aby zkusily něco nového.

Řekněte dívkám, aby si otočily papíry a ve dvou minutách vypsaly potraviny, o kterých
si myslí, že mají malou nutriční hodnotu.

• Jak tyto potraviny ovlivňují váš vzhled a zdraví? (Všimněte si, že odpověď také zahr-
nuje přibývání na váze.)

Názorná ukázka
a diskuse

Skládanka 
a diskuse u
tabule

Obrázek, 
diskuse a Písma
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Zdůrazněte, že musí některé z těchto potravin omezit nebo se jich vzdát, aby vypadaly
co nejlépe. Napište na tabuli „Vzdát se něčeho dobrého pro něco lepšího“.

• Co je to „něco lepšího“, jež dostaneme, když se vzdáme nezdravých potravin? 
(Zdůrazněte, že správné stravovací návyky mohou vylepšit pokožku, vlasy, oči, zuby i
postavu.)

• Víme, že můžeme zhubnout, když omezíme přejídání a budeme dostatečně cvičit, ale
jak můžeme přibrat na váze, aniž bychom jedli mnoho věcí, jež jsou pro nás nezdravé?

Můžeme přibrat, když budeme jíst s rozvahou více různorodých potravin o vyšší 
kalorické hodnotě.

Výklad učitelky Mluvily jsme o upravenosti, výživě, slovu moudrosti a náležitém odpočinku; ale naší
dívce (ukažte na skládanku) k úplnému fyzickému zdraví stále ještě něco chybí.

Diskuse o skládance Umístěte na nástěnku nebo plakát poslední část označenou jako „cvičení“.

Vystavte nebo napište na tabuli následující tabulkové skóre.

Hodnocení testu síly a vytrvalosti
10–24 nepřetržitých přeskoků – slabé
25–44 nepřetržitých přeskoků – dobré
45–50 nepřetržitých přeskoků – vynikající

Pohovořte si o tom, co dívky zjistily o své síle a vytrvalosti.

Obrázek a diskuse Ukažte obrázek cvičících dívek a prodiskutujte, jak je důležité se aktivně účastnit 
sportovních her, tance, běhu, chůze a dalších fyzických činností.

• Proč potřebujeme cvičit?

• Jak můžeme získat dostatek pohybu zábavným způsobem?

Jako doplněk k dostatečné fyzické činnosti nám může pravidelné cvičení pomoci zpevnit
naše svaly nebo posílit určitou část těla. Také nám pomáhá spotřebovat kalorie, které
přijímáme. Navrhněte, aby si každá dívka vybrala jedno cvičení nebo činnost, o které si
myslí, že jí prospěje, a naplánovala si, že bude provádět toto cvičení nebo tuto činnost
během následujícího týdne.

Zdůrazněte, že fyzická zdatnost je spojena se všeobecnou výkonností v každodenním 
životě.

Správná péče o naše tělo přináší mnoho užitku

Diskuse • Jaký užitek budeme mít, když budeme dělat všechny věci, o kterých jsme mluvily?
(Možné odpovědi: lepší zdraví, lepší celkový dojem, více energie, přitažlivější vzhled,
šťastnější pocit.) Vybídněte každou dívku, aby vyjmenovala alespoň jednu věc.

• Stojí všechny tyto věci za oběť?

Daly jsme dohromady plán, jak nejlépe pečovat o naše drahocenné fyzické chrámy. 
Na tomto plánu musíme neustále pracovat, dokud se zvyk nestane automatickým. 
(Vyndejte nějaký díl ze skládanky.) Naše tělo nemůže fungovat nebo vypadat nejlépe,
jestliže neplníme každou část tohoto plánu. (Vraťte díl na své místo.)

Starší Delbert L. Stapley řekl: „Mezi fyzickým zdravím a duchovním rozvojem je úzký
vztah . . . Když je něčí fyzické zdraví pro neuposlechnutí Božích věčných zákonů 
narušeno, utrpí i duchovní rozvoj“ (Conference Report, říjen 1967, str. 74; nebo 
Improvement Era, prosinec 1967, str. 77).

Použití lekce

Svědectví učitelky Vydejte svědectví o tom, jak je důležité správně pečovat o naše fyzické tělo, a povzbuďte
každou dívku, aby tento týden udělala něco, čím by zlepšila péči o svoje tělo.

166



Výživa a slovo Lekce

moudrosti 38

CÍL Každá mladá žena porozumí základním zásadám správné výživy, obsaženým ve slovu
moudrosti, a získá touhu je plnit.

PŘÍPRAVA 1. Zabalte na způsob dárků několik výživných potravin jako ovoce, zeleninu, celozrnné 
výrobky, natvrdo uvařené vejce nebo sýr. Udělejte totéž s nevýživnými, ale 
kalorickými potravinami, jako jsou bonbóny, limonáda, hranolky, pečivo, zákusky. 
Dejte všechny dárky do velkého papírového sáčku tak, aby si každá mladá žena mohla
jeden vybrat.

2. Vyberte mladé ženy, které by přednesly příběhy, Písma a citace podle vašeho výběru.

DOPORUČENÝ 
POSTUP VÝUKY Úvod

Účel lekce Ukažte třídě papírový sáček se zabalenými dárky. Nechte každou mladou ženu vybrat si
ze sáčku nějaký dárek a otevřít jej.

Požádejte dívky, aby vysvětlily, které dárky jsou pro ně nejlepší. Potom ať se zamyslí nad
tím, co získáváme, když jíme zdravě.

Připomeňte mladým ženám, že mají svobodnou vůli dokonce i při výběru věcí, které jedí,
a jestliže si vyberou správné potraviny, budou odměněny dobrým zdravím.

Existují duchovní důvody pro rozvíjení dobrého fyzického zdraví

Příběh Přečtěte následující příběh o Danielovi a králi Nabuchodonozorovi:

Za dnů babylónského krále Nabuchodonozora byl lid království judského zajat. Daniel
byl mladý princ, který byl společně s jinými význačnými mladíky přiveden do paláce,
aby se naučil kaldejskému písemnictví a jazyku. Když mu nabídli pokrm, který Pán 
zakázal Židům jíst, požádal velitele dvořanů, aby jemu i jeho společníkům přinesl jídlo,
které jim bylo dovoleno. Velitel dvořanů se domníval, že když tohoto požadavku 
uposlechne, král jej ztrestá. Ale Daniel jej dokázal přesvědčit, aby jim povolil po deset
dnů jíst své vlastní jídlo.

Po deseti dnech Daniel a jeho společníci vypadali zdravěji než ti, kteří jedli stravu 
kaldejskou. Velitel služebníků jim tedy dával jejich stravu další tři roky. Na konci tohoto
období si je král vyzkoušel. Byli moudřejší než všichni královi mágové a hvězdopravci.
(Viz Daniel 1.)

Výklad učitelky Vysvětlete, že žádný zákon není pouze hmotný nebo světský. Každý zákon má duchovní
aspekt. Naše tělo je dar od Boha. On nás zná, ví, co potřebujeme. Dal nám směrnice pro
věci, které posílí naše tělo, a skrze sebeovládání a uposlechnutí těchto směrnic sklidíme
duchovní užitek a požehnání.

Diskuse • Jak nazýváme směrnice, které nám Pán dal pro pečování o naše tělo? (Slovo moudrosti.)

• Proč je pro nás důležité, abychom se tímto zákonem řídili?

Ať některá mladá žena nahlas přečte 1. Korintským 3:16–17 a 1. Korintským 6:19–20. 
Prodiskutujte tyto verše se třídou. Zeptejte se, proč Pavel nazval naše smrtelná těla 
chrámem. Promluvte si o tom, proč je důležité naše smrtelná těla chránit a jak je 
můžeme chránit.

Čtení Písma 
a diskuse
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Diskuse Zeptejte se dívek, které skupiny potravin doporučují současní odborníci na výživu pro
dobře vyváženou každodenní stravu.

Rozdělte tabuli na čtyři kolonky a napište odpovědi mladých žen do druhé kolonky zleva
pod nápis „Dobře vyvážená strava“.

Tyto odpovědi budou v hodině použity později ke srovnání s potravinami, které jsou
doporučeny ve slovu moudrosti. Ujistěte se, že odpovědi souhlasí s názvem kolonky.
(Viz vzorová tabulka na konci lekce.)

Příběhy k zamyšlení Zeptejte se mladých žen, co je špatného na stravě následujících mladých žen.

1. Tina si myslí, že snídaně je zbytečná a že se po ní tloustne. Kolem oběda je podráž-
děná a mrzutá a nemůže se soustředit na práci.

2. Sue si myslela, že má nadváhu, a tak se rozhodla začít s radikální dietou. Jedla pouze
sladké tyčinky k rychlému získání energie. Už za tři dny se jí udělalo velmi špatně.

3. Chris se rozhodla, že nebude jíst nic než pšeničnou obilninu a celozrnný pšeničný
chléb, protože slyšela, že je to pro tělo velmi zdravé.

4. Diana se nechtěla odlišovat od ostatních, a tak ačkoliv byla diabetička a držela dietu,
která zakazovala potraviny obsahující cukr, jedla každý den společně se svými přáteli
bonbóny, zmrzlinu a jiné sladkosti.

Diskuse Prodiskutujte s mladými ženami, jakou cenu má jejich dobré zdraví.

• Jak by vám bylo, kdybyste byly nemocné a byly nuceny zůstat dlouhou dobu v posteli?

• Proč je nemožné cenově ohodnotit dobré zdraví?

• Kdybyste nebyly zdravé, záleželo by vám ve skutečnosti na tom, kolik máte peněz?

• Můžete srovnat dobré zdraví s nějakým materiálním požehnáním, jako je velký dům,
drahé auto, exotická dovolená nebo krásné oblečení?

• Jak může vaše fyzické zdraví ovlivnit vaše zdraví duchovní?

Výklad učitelky Vysvětlete, že naše tělo je dar od Boha a dům našich nebeských duchů. Naše fyzické tělo
ovlivňuje ducha, kterého ubytovává. Naše dobré fyzické zdraví je tak nesmírně cenné,
že o něj musíme pozorně pečovat a chránit je, abychom jako Boží dcery mohly poznat
svoje obrovské možnosti.

Slovo moudrosti obsahuje pokyny pro dobré fyzické i duchovní zdraví

Písma Požádejte každou mladou ženu, aby si našla v Naukách a smlouvách oddíl 89 a přečetla
úvodní oznámení. Prodiskutujte pozadí a smysl tohoto oddílu tak, jak jsou zodpovězeny
v tomto úvodu.

Požádejte některou z mladých žen, aby přečetla NaS 89:1-2. Společně zvažte, komu a
jakým způsobem je slovo moudrosti napsáno. Ať dívky řeknou, proč si myslí, že by Pán
mohl mít zájem na světské spáse Svatých.

Citace Abyste se ujistily, že mladé ženy vědí, že slovo moudrosti je pro nás dnes zavazujícím
přikázáním, přečtěte následující:

„Nepochybně důvod, proč bylo dáno slovo moudrosti ‚ne jako přikázání nebo 
přinucení‘, byl ten, že kdyby v té době bylo dáno jako přikázání, uvrhlo by každého
člověka, jenž byl závislý na užívání těchto škodlivých věcí, v zatracení; takže Pán byl 
milostivý a dal jim, než je přivedl pod zákon, šanci svou závislost překonat. Později bylo
prezidentem Brighamem Youngem z tohoto místa oznámeno, že slovo moudrosti je 
zjevení a nařízení Pána. Přál jsem si zmínit se o tomto faktu, neboť nechci, abyste si
mysleli, že nejsme pod žádným omezením. Nechceme být zatraceni.“ (Joseph F. Smith,
Conference Report, říjen 1913, str. 14.)

Diskuse k Písmu Požádejte nějakou mladou ženu, aby přečetla NaS 89:3. Pohovořte si o větě, že se 
„dostane schopností vhodných i pro nejslabší mezi Svatými“. Kdo je tím myšlen?
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Ať další mladá žena přečte NaS 89:4.

Řekněte mladým ženám, že nás Pán ve svém zájmu o nás varuje, že se lidé budou snažit
naše slabosti využít. Požádejte je, aby řekly, jaké „zlé úmysly . . . existují v srdcích 
nepřátelských lidí“.

Ať se zamyslí nad tím, jakým způsobem reklamy v časopisech, televizi a jiných 
prostředcích zachycují kouření a pití.

Řekněte dívkám, že následujících pět veršů by se dalo nazvat varováním ve slově 
moudrosti. Požádejte je, aby během čtení veršů poslouchaly, které věci nejsou pro 
tělo dobré.

Napište na tabuli nahoru do levé kolonky Nevhodné pro tělo.

Ať mladá žena přečte NaS 89:5–9.

S pomocí mladých žen vypište věci, které bychom neměli do našeho těla přijímat. 
(Viz vzorová tabulka na konci lekce.)

Jestliže dívky odpoví „horké nápoje“, přečtěte následující slova proroka Josepha Smitha,
která řekl v červenci, pět měsíců poté, co bylo přijato zjevení. To jim pomůže, 
aby rozpoznaly čaj a kávu jako horké nápoje, o nichž se mluví ve slovu moudrosti.

„Slyšel jsem, že někteří lidé omlouvají svoje užívání čaje a kávy tím, že Pán ve zjevení
slova moudrosti řekl pouze horké nápoje . . .

[Čaj a káva] jsou to, co Pán myslel, když řekl horké nápoje.“ (Joseph Smith, citováno 
Joelem H. Johnsonem, A Voice from the Mountains [Salt Lake City: Juvenile Instructor 
Office, 1881], str. 12.)

Požádejte dívky, aby se zamyslely nad tím, co věda a lékařství v posledních letech o 
kouření, pití, čaji a kávě prokázaly. Řekněte, ať vyjmenují co nejvíce specifických 
způsobů, jak tyto věci prokazatelně poškozují naše zdraví. Odpovědi mohou zahrnovat
zvýšený výskyt rakoviny, cukrovky, srdečních, plicních a jaterních chorob, poškození
dosud nenarozených dětí.

Požádejte mladé ženy, aby během čtení následujících osmi veršů pozorně poslouchaly, 
které věci jsou pro nás dobré.

Napište na tabuli do třetí kolonky nahoru Má být požíváno.

Požádejte některou mladou ženu, aby přečetla Nauky a smlouvy 89:10–17.

S pomocí mladých žen vypište pod nápis ty zdravé potraviny, které nám Pán doporučil.
Je-li třeba, přečtěte tyto verše znovu. (Viz vzorová tabulka na konci lekce.)

Upozorněte mladé ženy na dobře vyváženou stravu vypsanou již dříve na tabuli a 
srovnejte ji s potravinami, které jsou doporučeny ve slovu moudrosti. Ukažte, že oba 
seznamy jsou shodné.

Vyzvedněte, jak potraviny vyjmenované ve slovu moudrosti odpovídají dnešním 
požadavkům na základní zdravou výživu. (Shodují se.)

Prodiskutujte význam slov použitých ve verši 11: „Má svůj čas; a je třeba jich jen 
s rozumem a díkůvzdáním požívati.“

Napište na tabuli do kolonky zcela vpravo nahoru Zaslíbení, jestliže uposlechneme. 
Požádejte další mladou ženu, aby přečetla Nauky a smlouvy 89:18–21. S pomocí mladých
žen vypište seznam slíbených odměn za dodržování slova moudrosti. Je-li třeba, znovu
verše přečtěte. (Viz vzorová tabulka na konci lekce.)

• Jaká duchovní požehnání jsou zaslíbena, jestliže budeme žít podle tohoto zákona?

• Co Pán myslí skrytými skvosty poznání?

• Jak budete moci lépe sloužit Pánu, když budete žít podle tohoto zákona?

• Jak vás dnes může dodržování tohoto zákona přivést blíže k Otci na nebesích?

Písmo a diskuse
u tabule

Písmo a diskuse
u tabule
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Povězte mladým ženám, že náš Otec na nebesích je laskavý a trpělivý otec. Vroucně 
nás miluje, avšak nežijeme-li podle jeho přikázání, nemůže nám dát žádné sliby. 
Tak ztrácíme požehnání, která mohla být naše.

Závěr

Písma Ať mladá žena přečte Nauky a smlouvy 29:34–35.

Výklad učitelky Ačkoliv mnoho Božích přikázání postihuje náš světský život, byla dána za určitým
účelem k posílení našeho duchovního zdraví. Poslušností jeho přikázání získáme 
světské štěstí, stejně jako duchovní požehnání.

Použití lekce

Požádejte mladé ženy, aby se zamyslely nad věčnou přirozeností ducha, který sídlí 
v jejich těle. Povzbuďte je, aby se ujistily, že jejich duch má pohodlný, zdravý domov, 
ve kterém žije tak, aby se mohl snažit a rozvíjet se až na hranici svých možností a 
uskutečnit největší zaslíbení ze všech – nebeský život.

Vzorová tabulka
NEVHODNÉ PRO TĚLO

1. Tabák

2. Silné nápoje (alkohol)

3. Horké nápoje 
(káva a čaj)

DOBŘE VYVÁŽENÁ
STRAVA

1. Potraviny obsahující 
bílkoviny jako maso, 
drůbež, ryby, vejce

2. Ovoce a zelenina

3. Mléko a mléčné 
výrobky

4. Obilné výrobky jako 
chléb a obiloviny

MÁ BÝT POŽÍVÁNO

1. Byliny (rostliny a 
zelenina)

2. Ovoce

3. Maso a drůbež 
(požívat střídmě)

4. Všechny obilné 
výrobky, zvláště 
pšenice

ZASLÍBENÍ, JESTLIŽE
UPOSLECHNEME

1. Zdraví

2. Moudrost

3. Skvosty poznání – 
skryté skvosty

4. Síla

5. Ochrana před 
andělem zkázy
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CÍL Každá mladá žena pozná a pochopí účinky drog na tělo a na ducha.

PŘÍPRAVA 1. Přineste pro každou mladou ženu tužku.

2. Volitelné: Připravte pro každou mladou ženu kopii seznamu, který je v úvodu této
lekce.

3. Volitelné: Napište tento seznam na plakát.

4. Volitelné: Připravte plakát s tímto citátem: „Neboť Boží chrám je svatý, a ten chrám
jste vy“ (1. Korintským 3:17).

5. Požádejte členky, aby hovořily o tom, proč důvody, které vedou ke zneužívání drog,
nejsou přesvědčivé. Ať použijí materiál z této lekce nebo své vlastní nápady 
(viz druhá část lekce).

6. Určete některé mladé ženy, které budou číst určené ukázky z Písma, příběhy nebo 
citace podle vašeho výběru.

DOPORUČENÝ 
POSTUP VÝUKY Úvod

Dejte každé mladé ženě tužku a kopii níže uvedeného seznamu. Požádejte je, aby
označily ty látky, které jsou drogami nebo drogy obsahují.

Seznam

___ marihuana
___ tabák
___ kofein
___ LSD
___ kokain
___ crack [velmi čistý kokain – pozn. překl.]
___ alkohol
___ heroin
___ barbituráty
___ amfetaminy
___ léky na zhubnutí

Diskuse Po uplynutí jedné nebo dvou minut začněte hovořit o tom, co je napsáno na seznamu.
Můžete mluvit ještě o dalších látkách, které znáte. Řekněte mladým ženám, že všechny
tyto látky, kromě dalších, které nejsou uvedeny, jsou drogy nebo drogy obsahují. 
Poukažte na to, že se tyto látky od sebe odlišují několika způsoby. Některé z nich jsou 
oslabující (oslabují funkce těla), některé z nich jsou povzbuzující (povzbuzují tělesné
funkce) a některé jsou nebezpečnější než jiné. Všechny ale způsobují závislost.

Požádejte mladé ženy, aby definovaly zneužívání drog. Hovořte o všech jejich nápadech. 
Poukažte na to, že většina drog je užitečná jako prostředky při léčení nemocí. 
Zneužívání drog je ale „nadměrné neodborné požívání drog z důvodu jejich vlivu na 
změny emocí, myšlenek a chování“ (Ira W. Hillyard, „Drug Abuse: It Starts in the 
Medicine Cabinet,“ Ensign, duben 1977, str. 42). Vystavte plakát a hovořte o této definici 
zneužívání drog. Zdůrazněte také myšlenku, že nevhodné užívání nepředepsaných i 
předepsaných léků je také zneužívání drog. Požádejte mladé ženy, aby si tuto definici 
uchovaly v paměti v průběhu lekce.

Citace, plakát 
a diskuse
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Zneužívání drog nemůže být ospravedlněno

Výklad učitelky Poukažte na to, že i když většina mladých lidí rozumí tomu, že zneužívání drog je riziko,
přesto jde o rozšířený problém. Mladí i starší pociťují, že chtějí zkusit to, co dělají jejich
kamarádi, a experimentují s drogami. Tento rostoucí problém je vážný, a proto je nutné
porozumět tomu, proč se objevuje, a hledat cesty, jak proti němu bojovat.

Diskuse u tabule Starší Marvin J. Ashton se zeptal: „Co je příčinou toho, že silný a milý mladý člověk,
který je plný života, dovolí, aby chemikálie ovlivňovaly jeho chování?“ (V Conference
Report, duben 1971, str. 13; nebo Ensign, červen 1971, str. 30). Požádejte mladé ženy, 
aby se s vámi podělily o své názory na to, proč mladí lidé používají drogy. Pište jejich 
nápady na tabuli a diskutujte o nich. Povzbuzujte mladé ženy, aby své nápady a 
myšlenky vysvětlily. V této fázi lekce nediskutujte o tom, proč jsou důvody k užívání drog
falešné. Bude se o tom mluvit později. Některé z důvodů mohou být: snaha být stejný,
únik, nedospělost, dostupnost, účinek reklamy.

Tyto důvody jsou rozvinuty v následujících bodech. Ať je studentky přečtou a přidají 
k nim další myšlenky.

1. Nátlak vrstevníků. Být akceptován druhými se může zdát důležité. Ti, kdo jsou 
ovlivňováni svými kamarády, aby experimentovali s drogami, to dělají proto, aby si
získali nebo udrželi uznání a popularitu.

2. Únik. Někteří lidé mohou mít pocit, že jejich problémy a stresy jsou nezvládnutelné.
Chtějí jim uniknout a zkoušejí to pomocí drog, které buď zeslabí jejich uvědomování
si problému nebo jsou příčinou nápadného povzbuzení, které vytvoří dočasně dobré
pocity.

3. Nedospělost. Pocit zvědavosti, nuda nebo rebelantství jsou pro některé lidi důvodem 
k užívání drog. Zřejmě hledají nějakou činnost a vzrušení nebo se chtějí k někomu 
připojit. Mladí lidé si také mohou někdy myslet, že vypadají starší, když dělají věci, 
o kterých si myslí, že patří dospělým.

4. Dostupnost. Škodlivé látky jsou stále více dostupné, protože existuje ilegální obchod 
a také roste rychle počet nových drog. Toto všechno a další podmínky způsobuje, 
že získat drogy není tak těžké. Tato snadná dostupnost způsobuje, že se některým
lidem může zdát užívání drog přijatelné.

5. Účinek reklamy. Reklamy s krásnými, důvěryhodnými, úspěšnými a zdravě 
vypadajícími lidmi mohou udělat nežádoucí látky přitažlivými. Lákavé reklamy jsou
někdy přesvědčivé a mohou způsobit zdání přijatelnosti těchto látek.

Diskuse Poté, co jste prodiskutovali otázku toho, proč lidé zneužívají drogy, poukažte znovu na to,
co je napsáno na tabuli, a zeptejte se mladých žen, proč zde uvedené důvody nejsou
pádné a neospravedlňují užívání drog.

Jestliže jste předtím požádala nějaké studentky, aby na základě materiálů z této lekce 
nebo za použití dalších nápadů hovořily o tom, proč důvody k užívání drog nejsou 
pádné, dejte jim nyní slovo. Jestliže nikdo není připravený, požádejte studentky, aby četly 
následující body:

1. Nátlak vrstevníků. V raném období našeho života je nutné, abychom rozvíjeli osobní
přesvědčení o tom, které věci jsou správné a které špatné. Jsou tu lidé, kteří na nás
budou naléhat, abychom dělali špatné věci, ale jsou tu také lidé, kteří dělají, 
co je správné, a jejich příklad bychom měli následovat. V ideálním případě bychom
měli být mezi těmi, kdo si stanovily svoji spravedlivou cestu a povzbuzují ostatní 
k následování, a ne mezi těmi, kteří se slabošsky dostávají pod tlak a dělají, co je
špatné. Těm, kdo užívají drogy, nejlépe pomůžeme tím, že jim dáme „dobrý příklad
silného, zdravého, křesťanského života“. V našich každodenních životech můžeme 
demonstrovat „odměny přicházející ze správného života, jako je dobré zdraví, štěstí,
klid a úspěch“ (Victor L. Brown, Jr. , „Q and A,“ New Era, květen 1971, str. 33).

Volitelný výklad
členky třídy
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2. Únik. Nesnáze a nároky životních zkušeností jsou skutečné. Každý někdy potřebuje
uvolnění nebo změnu, ovšem přijatelným způsobem. Toto uvolnění může nastat tím,
že si promluvíme o našem problému s rodinou, s přáteli, s církevními vedoucími 
a učiteli nebo s profesionálními poradci. Změna může přijít ve formě zdravého 
rozptýlení – sportovních a kulturních činností, tvůrčích zájmů, prázdnin, odpočinku a
služby druhým. Tyto druhy rozptýlení se nestanou pouze úlevou od různých tlaků,
ale také přispějí k našemu chápaní hodnot. Měli bychom se vyhýbat užívání alkoholu
a drog jako způsobu zbavování se zodpovědnosti sami za sebe.

3. Nedospělost. Proces dospívání a učení se je něco, co zažívá každý. Tento přirozený 
proces může skončit chybou ve svém průběhu. Avšak, růst a učení mohou 
být doprovázeny dobrým úsudkem a sebekontrolou ve všech svých fázích. 
Je politováníhodné, že někteří „impulsivní mladí [lidé] . . . hledají vzrušení, aby si 
okořenili tyto netrpělivé roky dospívání. Slyší o tom, jak drogy působí, ale chápou
málo nebo nechápou vůbec nebezpečí, které z toho plyne. A tak někteří z těchto 
mladých lidí – buď úmyslně nebo někdy i náhodou – vejdou do styku s ničivými 
drogami“ (Hillyard, „Drug Abuse,“ str. 41).

4. Dostupnost. Dostupnost něčeho nemusí znamenat, že to je dobré nebo že se toho 
musíme účastnit. Musíme rozvíjet osobní síly, abychom ochromili sami sebe od
mnoha věcí, které jsou sice dostupné, ale ne nezbytně žádoucí. „Jistě, dostupnost 
nových, silnějších a exotických drog ve velkém množství je jedním z činitelů 
ovlivňujících [jejich rostoucí spotřebu] . . . Tyto drogy vtékají velmi rychle do hlavního
proudu každodenní spotřeby a jejich užívání jako berliček podpírajících lidi 
v problémech každodenního života se stalo až příliš běžným“ (Hillyard, „Drug
Abuse,“ str. 42).

5. Účinek reklamy. Reklama má poskytovat informace, ale často zkresluje, manipuluje
nebo informuje jen částečně. Některé reklamy slibují, že drogy mohou vyléčit 
jakoukoliv nemoc. Je potřeba mít dostatek znalostí, abychom mohli reklamy dobře
posoudit. Když nejsme bdělí, můžeme začít „přemýšlet o drogách jako o nějakém 
běžném a rychlém léku proti všemu, co nás bolí nebo nás činí nešťastnými“ (Hillyard,
„Drug Abuse,“ str. 42).

Výklad učitelky Vysvětlete, že bychom měli spojit znalost s moudrostí a posílit sami sebe proti slabosti a
zklamání, abychom nebyly uvedeny v omyl důvody, jež se zdají, že ospravedlňují 
nesprávné používání drog.

Citace „Zdá se, že drogy a alkohol jsou pro dnešní generaci zvláště lákavé, ačkoliv byly lidstvem
užívány v různých formách a z různých důvodů od počátku časů. Vždycky slibovaly
osvobození. Vždycky lhaly“ (E. Brent Frazier, „Drugs: Why Do Kids Start? How Can You
Help?“ Ensign, srpen 1975, str. 67).

Měli bychom porozumět následkům zneužívání drog

Výklad učitelky Vysvětlete, že legální léky, obsahující drogy, podávané lékařem nebo od něj získané,
jsou často nezbytné pro dobré zdraví. Ale když jsou užívány jinak než podle pokynů 
lékaře nebo bez nich, mohou se stát škodlivými. Jiné drogy, včetně nepředepsaných léků,
brané nevhodně, jsou ničivé pro tělo i ducha.

Diskuse • Jaké jsou některé fyzické a duchovní následky zneužívání drog?

Zdůrazněte, že ti, kdo užívají drogy, to dělají obvykle vědomě. Zdůvodňují si to tak, že
mají právo užívat, co chtějí, že jsou ospravedlněni z důvodů, kterým druzí mohou nebo
také nemusí rozumět, že tyto látky nejsou škodlivé a že často následky nejsou vážné
nebo nestojí za řeč. Takovéto a jiné chatrné argumenty mohou způsobit to nešťastné roz-
hodnutí začít užívat drogy. Takové rozhodnutí – třeba i experiment – je zhoubné nejen
pro člověka, ale také pro jeho okolí. Zneužívání drog není pouze soukromou nebo
osobní záležitostí; nevyhnutelně ovlivňuje i životy druhých, kteří jsou často nevinní, a
výsledkem je zbytečný žal. Zneužívání drog je alarmujícím a lehkomyslným pozváním
do velkých těžkostí, k zármutku a možná i katastrofě.
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Následující příběhy jsou pravdivými příběhy mladých lidí, kteří se dostali do styku 
s drogami. Ať je mladé ženy přečtou nahlas. Potom diskutujte o detailech každého 
případu, aby mladé ženy mohly porozumět zničujícím následkům zneužívání drog.

Příběh k zamyšlení Jim byl aktivním knězem Svatých posledních dnů. Byl také členem fotbalového mužstva
na střední škole. Někteří členové mužstva se scházeli o víkendech, pili pivo a kouřili 
marihuanu. Jim se rozhodl, že se k nim přidá. Myslel si, že nebude pít ani kouřit; chtěl
být jenom se svými přáteli. Nicméně věděl, že rodiče by mu to zakázali, kdyby věděli,
kam jde. Nakonec se chtěl vyrovnat ostatním a začal s nimi pít pivo a kouřit marihuanu.
Vždy, když se tak stalo, přicházel domů s výčitkami, že dělal něco velice špatného, 
a to ho tížilo jako břemeno. Protože se ozvalo jeho svědomí, začal hledat výmluvy, 
aby se nemusel účastnit církevních činností, a začal se ve své rodině cítit jako cizinec.

Diskuse • Co bylo okamžitým následkem toho, že Jim začal užívat drogy?

• Co by mohlo být dlouhodobým následkem?

• Jak by mohlo užívání drog působit na Jima po stránce fyzické a duchovní?

Příběh k zamyšlení „Barbara se stala závislá na heroinu ve dvanácti letech, poté, co dva roky užívala 
nadměrné množství marihuany. Závislost na heroinu z ní učinila v tomto něžném věku
prostitutku a zlodějku. A navíc pila hodně alkoholu a užívala barbituráty. Dva měsíce
před svými osmnáctými narozeninami si vzala velkou dávku LSD a tato droga ve spojení
se všemi ostatními doslovně zničila její mysl“ (Hillyard, „Drug Abuse,“ str. 41).

Diskuse • Jaké máte pocity po vyslechnutí tohoto příběhu?

Diskutujte o Barbařině vzrůstající závislosti na několika druzích drog.

• Jaký účinek by na vás měly Barbařiny zážitky, kdybyste byly její sestry nebo blízké
přítelkyně? Jaký dopad by to mělo na rodinu?

• Jak byla Barbara postižená fyzicky a duchovně za roky strádání a úpadku?

Příběh k zamyšlení Janet a její přítelkyně se po cestě ze školy rozhodly, že by chtěly všechny zhubnout. 
Zastavily se v obchodě a každá si koupila krabičku dietních pilulek, které byly 
propagovány jako jednoduchý způsob k zhubnutí. Zakrátko většina dívek zhubla, tak jak
si to přála, a přestala pilulky brát. Ale Janet si všimla, že když bere pilulky, má více 
energie, a tak pokračovala v jejich užívání, i když už zhubla tolik, kolik si přála. Zdálo se
jí, že jí pilulky umožňují každý den zvládnout víc věcí. Neviděla v tom žádné zlo, 
protože pilulky byly legálně k dostání bez předpisu. To, že se na nich stala závislou, 
si uvědomila až tehdy, když se rozhodla přestat je užívat.

• Proč to nebyl dobrý způsob, jak zhubnout? Proč je nebezpečné být závislý na prášcích
regulujících chuť k jídlu?

• Jaké následky – fyzické, emocionální a duchovní mohlo mít to, že Janet zneužívala 
pilulky?

• Jaké následky mohlo mít toto zneužívání na Janetinu budoucnost?

Diskutujte o nebezpečí toho, že se můžeme nevinně stát závislými na zdánlivě 
neškodných drogách, které jsou k dostání bez předpisu.

Příběh k zamyšlení „Asi před rokem . . . jsem byla někde . . . s omámenou myslí, neschopná se na něco 
soustředit. Žila jsem mimo domov ve vymyšleném světě plném iluzí. To, co mě 
obklopovalo, nebylo to, co jsem hledala . . .

Když jsem si říkala ‚Jsi šťastná‘, kladla jsem si otázku, proč se tak snažím přesvědčit
samu sebe. Stala jsem se závislou na něčem, co bylo mimo mne samotnou. Čím víc jsem
se přibližovala onomu prostředí, tím víc jsem se vzdalovala od svých přátel.

Kde jsem? Jaká jsem? Kdo jsem? Stále jsem se vracela k těmto otázkám a den za dnem
jsem se ocitala dál od odpovědi.

Jedné noci jsem kráčela ulicemi a přišla jsem na jedinou věc. Uprostřed této svobody
byla jedinou věcí, kterou jsem získávala, smrt. 
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A já jsem stála sama, dusící se osamělostí.“ (Charleen Hurson, „Start the World; I Want
to Get On,“ New Era, duben 1972, str. 12.)

Diskuse • Jaké jsou některé fyzické a duchovní následky takovéto zkušenosti?

• Jak mohla tato dívka překonat své problémy a změnit život?

Citace Požádejte členku třídy, aby přečetla následující prohlášení:

„Buďte moudří. Nebuďte tak krátkozrací, abyste holdovali alkoholu, tabáku a drogám.
Jednoduše – není moudré to dělat. Je hloupé, budete-li omlouvat okolní svět, užívat 
kokain, marihuanu nebo jakékoliv další drogy, které vás zbaví kontroly nad vaší myslí.
Po každém drogami způsobeném pocitu, že jste ‚nahoře‘, přijde zákonitě to ‚dole‘. 
Proč utrácet peníze za to, co vám pouze škodí? Proč se stát otrokem zvyku, který vám
pouze překáží a zničí vaši budoucnost?“ (Gordon B. Hinckley, v Conference Report,
říjen 1981, str. 57; nebo Ensign, listopad 1981, str. 40–41.)

Plakát a Písma Vystavte plakát, na kterém je poselství 1. Korintským 3:17. Čtěte tento verš a hovořte o
něm. Nechť si ho každá mladá žena označí ve své Bibli. Poukažte na to, že varování a
sliby obsažené ve slově moudrosti (NaS 89) se týkají také užívání drog a zneužívání léků.
Bezstarostné užívání látek nebezpečných pro tělo je proti Pánovým radám a přikázáním.

Závěr

Výklad učitelky Zdůrazněte, že jediným správným rozhodnutím týkajícím se jakýchkoliv škodlivých
drog je jednoduše neužívat žádnou z nich, byť i jen v malém množství. Čtěte následující:

„Tak mnoho lidí říká: ‚Jedna cigareta, jeden šálek čaje nebo kávy, jedno natáhnutí 
marihuany ti nemůže uškodit a jedna sklenička alkoholu jistě nikomu neublíží.‘

Chtěl bych zdůraznit, že když si nikdy nevezmete poprvé, nikdy si nevezete podruhé.
Nikdy se nestanete alkoholikem nebo závislým“ (N. Eldon Tanner, v Conference Report,
duben 1975, str. 114; nebo Ensign, květen 1975, str. 77).

Použití lekce

Požádejte mladé ženy, aby učinily osobní závazek, že nebudou nikdy zneužívat drogy
nebo se spolčovat s kamarády, kteří to dělají. Navrhněte, že mohou také zkusit pomoci
ostatním pochopit nebezpečí a zármutek, který může do životů jejich a do životů lidí
kolem nich zneužívání drog přinést.
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Lekce Zdravotní péče v domově
40

CÍL Každá mladá žena pozná, jaký má význam a užitek dobrá zdravotní péče v domově.

PŘÍPRAVA 1. Pro každou mladou ženu připravte kopii testu, který se nachází na konci této lekce, 
ve kterém se má určit, zda údaje tam uvedené jsou pravdivé či nikoliv.

2. Určete dívky, které přednesou vámi vybrané příběhy, verše z Písma nebo citáty.

DOPORUČENÝ 
POSTUP VÝUKY Úvod

Diskuse Požádejte mladé ženy, aby se s vámi podělily o své osobní zkušenosti s domácí péčí o 
nemocné. Co se přitom naučily? Co si přály znát a vědět, když pomáhaly pečovat o 
takovou nemocnou osobu?

Máme mnoho příležitostí poskytovat zdravotní péči ve svých domovech

Výklad učitelky Udržování dobrého zdraví a předcházení nemocím – to jsou dva důležité body týkající 
se poskytování domácí zdravotní péče. I když jsou tato opatření pečlivě dodržována, 
v každé rodině se obvykle čas od času objeví nemoci nebo úrazy. Proto je dobré mít 
nějaké znalosti první pomoci a domácí péče. Následující příběh poukazuje na rozmanité
dovednosti, které se můžeme naučit, abychom mohli poskytnout dobrou domácí 
zdravotní péči staršímu pacientovi.

Příběh Ann bylo dvanáct let, když její babička, paní Olsenová, upadla na dvorku a zlomila si
pravou kyčel. Lékaři vložili do zlomené kosti hřeb, aby ji posílili a pomohli vyléčit.

Babička mohla opustit nemocnici po pěti dnech, ale lékaři navrhovali, aby bydlela 
v domově s ošetřovatelskou péčí nebo někde jinde, kde by jí byla poskytnuta náležitá
péče, než se její stav zlepší. Matka Ann se zeptala celé rodiny, jestli by byli ochotni 
zodpovědně o babičku pečovat, kdyby s nimi bydlela. Měli by práci navíc, museli by prát
lůžkoviny a pyžama, připravovat jídlo na podnos, natírat babiččina záda a nohy, 
pomáhat jí při cvičení, tlačit jí na vozíku a udržovat její dobrou náladu přátelskými 
rozhovory.

Ann, Ben [její šestiletý bratr], Frances a Margaret [její starší sestry, dvojčata] souhlasili 
s tím, že budou o babičku pečovat. Nejprve byla babička upoutaná na lůžko. Starší
dívky jí vyměňovaly prostěradla. Jedna obracela babičku z jedné strany na druhou, 
zatímco druhá vyměnila prostěradlo na jedné půlce postele. Ann a dvojčata připravovaly
tác s jídlem. Ben přinesl vlhký ručník na otření rukou a obličeje. Každou neděli utrhla
Ann na zahradě růži a dala ji do vázy na babiččin tác s jídlem. Tím jí vždycky udělala 
radost.

Ben rád roztíral pleťové mléko na babiččiny ruce. Ona mu na oplátku vyprávěla příběhy
o dědečkovi Olsenovi, který zemřel rok předtím, než se Ben narodil. Jednoho večera,
když babička začala ztrácet odvahu, protože její rekonvalescence probíhala velmi pomalu,
dal jí Annin otec požehnání.

Když Anniny sestry zjistily, že babičku znervózňuje jejich hlasitá hudba, ztlumily ji.
Matka si vypůjčila z domu zdravotnických potřeb vozík a zařízení umožňující chůzi.
Babička znovu získávala sílu tím, že několik hodin denně seděla na vozíku. Ben a Ann
se střídali a pomáhali jí cvičit, tak jak jí to doporučil lékař. Když svítilo sluníčko, děti ji
vozily na vozíku kolem domu a v okolí. Když byla babička připravená vstát a naučit se,
jak znovu používat své nohy, otec jí pomohl postavit se do lehkého kovového zařízení, 
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které při chůzi tlačila s sebou, a její nohy získávaly větší sílu. Konečně toto zařízení 
odložila a používala na podpírání pouze hůl.

Všichni byli rádi, když viděli, že babička k chůzi potřebuje už jenom hůl. Byli ale také
trochu smutní, protože věděli, že babička může odejít domů. Babička Olsenová byla 
nezávislá, a přestože byla velmi vděčná za pomoc rodiny, také se velmi těšila na návrat
domů a na tu spoustu přátel, které měla v okolí.

Diskuse u tabule Napište na tabuli seznam cenných dovedností a zkušeností, které se rodina naučila tím,
že se starala o babičku.

(Může být uvedeno následující: spolupráce, pečovatelské dovednosti a procedury, 
hodnota kněžského požehnání, soucitná služba, sebekázeň, nesobeckost, 
empatie [schopnost vcítit se do duševních stavů druhého – pozn. překl.], zvládnutí 
nových podmínek.)

• Jak se mohli díky těmto novým zkušenostem připravit na pečování o své vlastní bu-
doucí rodiny?

Diskuse Jaké jiné okolnosti vyžadující dovednosti v péči o zdraví se mohou vyskytnout v našich
domovech? (Narození dítěte, úraz, zhoršená nebo akutní choroba, zotavování se po 
operaci, péče o postiženého člena rodiny, chronická choroba.)

Můžeme se naučit základní dovednosti ve zdravotní péči

Verš Požádejte studentky, aby přečetly a označily si poslední větu verše 30, oddílu 38 z Nauk
a smluv: „Budete-li však připraveni, nemusíte se báti.“

Výklad učitelky Být připraven – to znamená více než jen mít zásoby prostředků pro případ nebezpečí
nebo nemoci. Znamená to také mít dovednosti a důležité informace, které nám umožní
vše vykonat správně. Někdy je nebezpečnější udělat v případě potřeby špatný krok, 
než neudělat žádný. V jiných situacích může zachránit život pouze okamžitý správný čin.
Tím, že se naučíme některé z těchto dovedností, získáme sebedůvěru a schopnost 
vykonat vše správně a moudře, když je to zapotřebí.

• Jak může naše příprava na zvládnutí situací, ve kterých došlo ke zranění, nebo jiných
situací vyžadujících zdravotní pomoc, ovlivnit naše chování a reakce zraněných nebo 
nemocných osob?

Diskuse Zahrňte do diskuse následující myšlenky. Jestliže jste příliš rozrušeni nebo neklidní, 
zraněná osoba to vycítí a začne být rovněž neklidná. Měli byste vypadat klidně. Když
máte strach, modlete se v srdci. Nebeský Otec vám pomůže zachovat pokoj a klid a bude
vás inspirovat k vykonání správných věcí. Je důležité dostat pomoc od těch, kteří vědí,
jak ji poskytnout, zvláště v naléhavém případě. To vám pomůže zachovat klid.

Důležitou dovedností je správná péče o novorozeně nebo batole. Mnoho mladých žen
bude hlídat děti ve svých vlastních rodinách nebo rodinách jiných lidí, a tak by o tom
měly mít určitou lehce dostupnou informaci.

• Jaké informace musíte mít, když hlídáte děti? (Adresu domu, kde děti hlídáte, 
telefonní číslo a adresu místa, kde budou rodiče, jméno a telefonní číslo rodinného 
lékaře, telefonní číslo záchranné služby a hasičů, telefonní číslo střediska pro kontrolu
jedů, jména a telefonní čísla odpovědných příbuzných nebo přátel pro případ, že by
rodiče nebyli k zastižení.)

Pravděpodobně nebudete muset tyto informace použít, ale jejich znalost vám dá jistotu,
která vám pomůže jednat moudře v naléhavém případě.

Podstatou v péči o novorozeňata je zdravý rozum. Uvažujte například o následující
otázce:

• Na co musíte dávat pozor, když pečujete o novorozeně? O batole?
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Prodiskutujte odpovědi mladých žen a přidejte k nim další, jako například: nikdy 
nenechávejte dítě samotné na pohovce, na posteli nebo ve vaně, nikdy nenechávejte dítě
bez dozoru na hřišti; během krmení novorozeně držte a nechte je říhnout.

Zeptejte se mladých žen, které další znalosti o hlídání dětí by měly mít.

Dejte každé mladé ženě list papíru obsahující tento test, který prověří jejich znalosti 
první pomoci a ostatních technik týkajících se zdravotní pomoci v naléhavých případech.
Mladé ženy budou mít různou míru znalostí.

Test pravdivých a nepravdivých tvrzení
1. Nejlepší způsob zastavení krvácení je tlačit látkovým polštářkem nebo dlaní ruky

přímo na ránu.

2. Ohrožení dýchacího systému nastává tehdy, když se zastaví dech a dusící se oběť 
nemůže mluvit. Použijte Heimlichův manévr.

3. Nezkoušejte postupy, které neznáte, protože můžete způsobit další zranění. 
Přivolejte na pomoc odborníky tak rychle, jak je to možné.

4. Pokud zraněná osoba není v dalším nebezpečí, nehýbejte s ní, dokud se nedostaví 
lékařská pomoc.

5. Jestliže oběť požila škodlivé chemikálie nebo jedy, předtím, než cokoliv uděláte, 
volejte nejbližší nemocnici nebo středisko pro kontrolu jedů, aby vám dala pokyny,
co dělat.

6. Nikdy nepodávejte vodu nebo jídlo pacientovi, který je v bezvědomí.

7. Během umělého dýchání z úst do úst má být pacientova hlava zakloněna dozadu,
takže brada směřuje vzhůru. Nos by měl být uzavřen jemným zmáčknutím, 
aby se zabránilo unikání vzduchu nosními dírkami.

8. Aby zraněná osoba nedostala šok, musí ležet a být přikrytá.

9. Váš klid a jistota zraněnou osobu zklidní a utiší strach, který by mohl způsobit to, 
že se dostaví šok.

10. Studený obklad přiložený na modřinu zmenšuje možnost vzniku otoku nebo 
krvácení pod tkání.

11. Zaškrcovadlo není bezpečné při zastavování krvácení a jeho použití už není přijí-
máno jako technika první pomoci, ledaže by silné krvácení nemohlo být zastaveno
jiným způsobem.

12. Drobné odřeniny by měly být omyty mýdlem a vodou, aby se zabránilo infekci.

13. Jestliže se někomu dostanou náhodou chemikálie do oka, vypláchněte oko rychle
větším množstvím vody. Namočte čistou látku do studené tekoucí vody a
vymáčkněte vodu do koutku pacientova oka tak, že jeho hlava je nakloněná a voda
vyteče vnějším koutkem oka pryč. To opakujte do té doby, dokud není všechno 
dráždidlo z oka pryč.

14. Každý by měl vědět, jak se má chránit před nadměrným horkem nebo zimou.

15. Nikdy nepohybujte s osobou, která má nějakou zlomeninu, pokud to není 
nezbytně nutné.

16. Osobě, která utrpěla vážné poranění hlavy, má být věnována pečlivá pozornost, byť
je i při vědomí, dvacet čtyři až čtyřicet osm hodin po úraze.

17. Nikdy nenechávejte bez dozoru dítě v zavřeném autě, zvláště když je horko.

18. Nejlepším způsobem, jak uhasit hořící šaty na oběti, je zavinout ji do koberce nebo
do prostěradla nebo ji válet po zemi.

19. Měly byste si pamatovat nebo mít při ruce důležitá telefonní čísla pro případ 
náhlého nebezpečí.

20. Odstraňte z dosahu dětí všechny chemikálie a jedy.

(Upraveno podle Relief Society Courses of Study, 1976–77, str. 39–66.)

Test pravdivých 
nebo nepravdivých 
tvrzení
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Diskuse Mladé ženy si uvědomí, že všechny odpovědi jsou pravdivé. Hovořte s nimi o otázkách, 
u kterých si nejsou jisty. Nechť si vezmou testy domů, aby se k nim mohly později vracet.

Závěr

Výklad učitelky Je důležité znát pravidla první pomoci a další dovednosti týkající se domácí zdravotní
péče. Měly bychom se učit a poznávat nové postupy. Znalost jednoduchých a správných
postupů usnadňuje péči o druhé a může zachránit životy.

Použití lekce

Výklad učitelky 1. Zeptejte se studentek, ve které z následujících oblastí by chtěly získat více instrukcí. 
Naplánujte instruktáže na nějakou z týdenních aktivit, když předem získáte svolení 
vašeho vedoucího kněžství. Neprovádějte tyto instruktáže v neděli.

a. Nějaká matka dobře obeznámená s péčí o děti nebo zdravotní sestra předvede, 
jak pečovat o novorozence při koupání a krmení.

b. Kvalifikovaná osoba, jako je vedoucí skautů, dobrovolník Červeného kříže, 
lékař nebo zdravotní sestra, budou demonstrovat umělé dýchání z úst do úst, 
Heimlichův manévr, kterým můžeme pomoci dusícím se osobám, zastavení 
krvácení, pomoc v případě šoku.

2. Pozvěte kvalifikovanou osobu k demonstraci takových dovedností, které jsou třeba
při domácí péči o nemocného – například vyměňování prostěradel, když je pacient
upoután na lůžko, měření pulsu a teploty.

3. Zahrajte ve třídě scénky, jak v naléhavém případě zavolat hasiče nebo nemocnici, dát
jim přesné informace, adresu a popsat druh nebezpečí.

4. Povzbuďte mladé ženy k tomu, aby se zapsaly do kurzů první pomoci nebo do kurzů
domácí péče nebo jiných podobných dostupných kurzů.
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Test pravdivých a nepravdivých tvrzení

1. Nejlepší způsob zastavení krvácení je tlačit látkovým polštářkem nebo dlaní ruky
přímo na ránu.

2. Ohrožení dýchacího systému nastává tehdy, když se zastaví dech a dusící se oběť 
nemůže mluvit. Použijte Heimlichův manévr.

3. Nezkoušejte postupy, které neznáte, protože můžete způsobit další zranění. 
Přivolejte na pomoc odborníky tak rychle, jak je to možné.

4. Pokud zraněná osoba není v dalším nebezpečí, nehýbejte s ní, dokud se nedostaví 
lékařská pomoc.

5. Jestliže oběť požila škodlivé chemikálie nebo jedy, předtím, než cokoliv uděláte, 
volejte nejbližší nemocnici nebo středisko pro kontrolu jedů, aby vám dala pokyny,
co dělat.

6. Nikdy nepodávejte vodu nebo jídlo pacientovi, který je v bezvědomí.

7. Během umělého dýchání z úst do úst má být pacientova hlava zakloněna dozadu,
takže brada směřuje vzhůru. Nos by měl být uzavřen jemným zmáčknutím, 
aby se zabránilo unikání vzduchu nosními dírkami.

8. Aby zraněná osoba nedostala šok, musí ležet a být přikrytá.

9. Váš klid a jistota zraněnou osobu zklidní a utiší strach, který by mohl způsobit to, 
že se dostaví šok.

10. Studený obklad přiložený na modřinu zmenšuje možnost vzniku otoku nebo 
krvácení pod tkání.

11. Zaškrcovadlo není bezpečné při zastavování krvácení a jeho použití už není
přijímáno jako technika první pomoci, ledaže by silné krvácení nemohlo být
zastaveno jiným způsobem.

12. Drobné odřeniny by měly být omyty mýdlem a vodou, aby se zabránilo infekci.

13. Jestliže se někomu dostanou náhodou chemikálie do oka, vypláchněte oko rychle
větším množstvím vody. Namočte čistou látku do studené tekoucí vody a
vymáčkněte vodu do koutku pacientova oka tak, že jeho hlava je nakloněná a voda
vyteče vnějším koutkem oka pryč. To opakujte do té doby, dokud není všechno 
dráždidlo z oka pryč.

14. Každý by měl vědět, jak se má chránit před nadměrným horkem nebo zimou.

15. Nikdy nepohybujte s osobou, která má nějakou zlomeninu, pokud to není 
nezbytně nutné.

16. Osobě, která utrpěla vážné poranění hlavy, má být věnována pečlivá pozornost, byť
je i při vědomí, dvacet čtyři až čtyřicet osm hodin po úraze.

17. Nikdy nenechávejte bez dozoru dítě v zavřeném autě, zvláště když je horko.

18. Nejlepším způsobem, jak uhasit hořící šaty na oběti, je zavinout ji do koberce nebo
do prostěradla nebo ji válet po zemi.

19. Měly byste si pamatovat nebo mít při ruce důležitá telefonní čísla pro případ 
náhlého nebezpečí.

20. Odstraňte z dosahu dětí všechny chemikálie a jedy.

(Upraveno podle Relief Society Courses of Study, 1976–77, str. 39–66.)
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Lekce Schopnost dosáhnout
41 úspěchu

CÍL Každá mladá žena pozná, že má schopnost dosáhnout úspěchu.

PŘÍPRAVA 1. Přineste pro každou mladou ženu papír a tužku.

2. Určete dívky, které přednesou vámi vybrané příběhy, verše z Písma nebo citáty.

DOPORUČENÝ 
POSTUP VÝUKY Úvod

Citace Přečtěte následující prohlášení:

„Jednou z největších slabostí většiny z nás je nedostatek víry v sebe samé. Jednou 
z našich nejběžnějších chyb je snižování naší obrovské ceny“ (L. Tom Perry: „Be the Best
Whatever You Are,“ v Speeches of the Year, 1974 [Provo: Brigham Young University Press,
1975], str. 77).

Činnost Dejte každé mladé ženě papír a tužku. Ať každá napíše seznam věcí, které se jí na sobě
nelíbí. Tento seznam je pouze pro ni, nemusí ho ukazovat nikomu jinému. Potom nechť
dívky zaškrtnou na svých seznamech všechny hmotné věci, kterých nemohou ihned 
dosáhnout se svými současnými příjmy. Dále ať zaškrtnou všechny fyzické vlastnosti,
které nemohou změnit (například výšku, barvu očí, tvar brady, velikost chodidla.) 
Ať se dívky znovu podívají na své seznamy. Pravděpodobně zjistí, že tam zůstalo pouze
několik věcí. A to jsou zřejmě duševní vlastnosti, charakterové a osobnostní rysy a 
fyzické rysy, které mohou být změněny dietou a udržováním se.

Výklad učitelky Poukažte na to, že mnoho věcí, které se nám na nás samých nelíbí, nemůže být změněno.
Když přijmeme tyto věci jako jedinečnost, která nás charakterizuje, můžeme pak 
zaměřit svůj čas, energii a pozornost na ty oblasti, v nichž se můžeme zlepšit. Tato lekce
se soustředí na tyto oblasti – oblasti, v nichž se můžeme rozvíjet, a tak zvyšovat 
schopnost dosahovat úspěchu.

Neměli bychom se podceňovat

Výklad učitelky Každý den se setkáváme s povahovými rysy a vlastnostmi nás samých i druhých. 
Často posuzujeme sami sebe v porovnání s těmi, které vidíme. Žel, obvykle přemýšlíme
pouze o jejich silných stránkách a o našich slabých stránkách. Přejeme si, abychom byly
také tak vysoké, tak štíhlé, tak dobře oblečené, tak krásné, tak talentované, tak chytré,
tak duchovní – a takový seznam pokračuje v našich myslích dál a dál. Pokaždé, 
když vidíme sami sebe takovým omezeným a nerealistickým způsobem, ohrožujeme
svoji sebeúctu a ztrácíme možnost mít prospěch z našich sil a talentů. Náš pohled na
sebe samé může být zvlášť poškozen v případě, kdy skupina našich vrstevníků stanoví
určitá měřítka a my cítíme, že se do nich nevejdeme.

Citace Přečtěte následující citaci:

„Podceňující představy o nás samých se nerozvíjejí pouze tím, že necháme druhé, aby
stanovili naše měřítka, a tím, že ze zvyku podlehneme tlaku našich vrstevníků. Mladí lidé
jsou často závislí na představách někoho jiného, než na svých vlastních“ (James E. Faust,
Conference Report, duben 1981, str. 8; nebo Ensign, květen 1981, str. 9).

Diskuse Požádejte dívky, aby přemýšlely o seznamu věcí, které se jim nelíbí na sobě samých.

• Proč někdy přeháníme naše vlastní slabosti?
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• Jak může podceňování nás samotných zadusit naše talenty, naši aktivitu v Církvi a naše
příležitosti být vůdci?

Citace Přečtěte následující citát staršího Marvina J. Ashtona:

„Moudrá učitelka a vedoucí Pomocného sdružení žen v kůlu . . . rozsvítila obrazovku.
Byl na ní chlapec s rozzářenýma očima, s rozcuchanými vlasy a založenýma rukama,
hluboce přemýšlející. Titulek zněl: ‚Vím, že jsem někdo, protože Bůh netvoří něco, 
co je nepotřebné.‘ . . .

Každá lidská bytost v jakémkoliv postavení potřebuje pomoc v budování sebeúcty a 
samostatnosti v jednání . . . To, jak člověk vidí sám sebe, není nic jiného než to, co se
naučil ze zkušeností a vzájemného působení mezi ostatními lidmi. Je dobré si 
povšimnout, že někdo chlapci pomohl rozvíjet jeho osobnost. Někdo, pravděpodobně
matka, učitelka z Primárek, soused nebo třeba i píseň ‚Já jsem dítě Boží‘ způsobil, 
že si tento malý chlapec uvědomil, že je někým. Věděl, že je potřebný. Věděl, že není 
nemožný. Věděl, že je lidskou bytostí, kterou Nebeský Otec miluje“ (v Conference 
Report, říjen 1981, str. 125; nebo Ensign, listopad 1981, str. 89).

• Na čem zakládáme svoji představu o sobě samých?

Starší Ashton poukazuje na to, že představa člověka o sobě samém je založena na jeho
vlastních zkušenostech, stejně jako na jeho vztazích s ostatními lidmi. Sebeúcta může
být ovlivněna jednak tím, jak vnímáme sami sebe, jednak tím, co nám říkají druzí.

Ať si dívky vyslechnou následující citát o novém hlubším způsobu zhodnocení svých
představ o sobě samých.

Citace a diskuse „Hodnota víry v Boha a ctnostného jednání. . . jsou často mnoha nehodnými lidmi 
odmítány. A to je cesta vedoucí k neúspěchu, protože nebereme v úvahu velkou 
důležitost osobních znalostí, které můžeme mít, ale nemůžeme je měřit. Například já
miluji svoji manželku a rodinu a také cítím jejich lásku ke mně. Nemůžete měřit, 
jak hluboké jsou naše pocity lásky jednoho ke druhému, ale že naše láska je skutečná.
Je těžké změřit bolest, přesto je reálná. Stejné je to i s vírou v Boha. Můžeme vědět o jeho
existenci bez toho, že bychom byli schopni ji kvalitativně změřit. Pavel říká: ‚Tak Boží
duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti‘“ (Římanům 8:16) (James E. Faust, 
v Conference Report, duben 1981, str. 9; nebo Ensign, květen 1981, str. 9–10).

Požádejte dívky, aby přemýšlely o tom, co řekl starší Faust o věcech, jež je obtížné 
změřit, o věcech týkajících se nás samotných. Napište seznam těchto věcí na tabuli.

• Co může ovlivnit naše smýšlení o nás samotných. Může to být:

1. Porozumění naší božské podstatě jako dětí Božích.

2. Způsob, jakým s námi mluví naši rodiče.

3. Jak s námi jednají naši blízcí přátelé.

4. Jak učitelé přijímají naši práci ve škole.

5. Úspěchy a neúspěchy, které jsme zažily.

Diskuse o citátu O Eleanor Rooseveltové se hovoří v souvislosti s jejím pronikavým náhledem, když řekla:
„Nikdo nemůže způsobit, že se cítíš podřadný, aniž ty sám s tím souhlasíš“ 
(„Points to Ponder,“ Reader’s Digest, únor 1963. str. 261).

• Proč někdy dovolujeme druhým, aby nás přiměli cítit se podřadnými? (Protože jsme
často připraveni věřit těm horším věcem o sobě a zapomínáme na naši sílu a schopnosti;
protože často dáme příliš na mínění druhých lidí.)

• Jak můžeme zabránit podceňování sebe samých?

Jestliže je pro mladé ženy těžké odpovědět na tuto otázku, požádejte je, aby o tom chvíli
přemýšlely. Zbytek lekce obsahuje návrhy, jež jim pomohou tuto otázku zodpovědět.
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Postoj, který k sobě máme, nám pomůže být úspěšnými

Výklad učitelky Poukažte na to, že nemáme stejné talenty, schopnosti nebo možnosti, ale každý z nás
má něco, co může dělat dobře. Musíme najít naše jedinečné kvality a na nich stavět. 
Musíme si dostatečně věřit, abychom se mohly zlepšovat. Můžeme začít tím, že si 
myslíme, že můžeme být úspěšné.

Citace „Myšlenky mají velký podíl na tom, jak žijeme, jestli jsme nadšení nebo skleslí, 
jestli se radujeme z úspěchu nebo zažíváme neúspěch, jestli se radujeme z duchovnosti
nebo trpíme jejím nedostatkem, a věřím, že v mnohém ohledu i na to, zda jsme poslušní 
zákonů Božích nebo ne. Někteří moderní vědci zkoumající chování lidí uvádějí, 
že myšlenkové postupy jsou velmi podobné operacím na počítači, kde je vědomá a 
podvědomá mysl. Vstupní informace, kterou vložíme do tohoto procesu, má co dělat 
s výkony souvisejícími s postojem, náladou a chováním“ (Jean L. Larsen, „Thoughts
about Thoughts,“ v Speeches of the Year, 1976 [Provo: Brigham Young University Press,
1977], str. 116).

• Jak by se váš život změnil, kdybyste si vědomě zvolily, že budete přemýšlet o sobě 
pozitivně?

• Jak můžeme vložit pozitivní myšlenky do naší vědomé mysli?

Hledejte možné způsoby, například, mluvit pozitivně sám k sobě, povzbuzovat sám sebe
pozitivními podněty jako je „Ty to můžeš udělat!“

Následující příběhy k zamyšlení ukazují, jak mohou myšlenky ovlivnit naši schopnost
být úspěšnými.

1. příběh k zamyšlení

Cindyina maminka spěchala s přípravou večeře na šestou hodinu, protože v půl osmé
měla nějaké setkání. Cindy přemýšlela o úkolu do školy na příští den, když pokládala
talíře, stříbrné příbory a ostatní věci ke každému místu u stolu. Matka na ni zavolala 
z kuchyně: „Cindy, spěchej, jsi tak pomalá.“ Cindy to slyšela v poslední době několikrát
a začala tomu věřit. „Jsem pomalá,“ myslela si.

Diskuse • Jak by mohla Cindy změnit svou negativní reakci na reakci pozitivnější?

2. příběh k zamyšlení

Sue začala navštěvovat hodiny hry na housle u sousedky, která byla učitelka. Sue měla
pocit, že je velmi neobratná a neumí správně držet smyčec ani housle. Nemyslela si, 
že bude dobrá, a řekla učitelce o svých obavách. Učitelka ji ujistila, že když bude víc
cvičit, bude jí hra na housle připadat lehčí. Ale Sue měla pocit, že nebude nikdy schopná
se to naučit, a tak brzy přestala cvičit úplně.

Diskuse • Jak bude reagovat učitelka, až Sue přijde na příští hodinu?

• Potvrdí tato reakce Suein předpoklad, že by se neměla učit hrát?

• Co je Suein skutečný problém – nedostatek muzikálních schopností nebo negativní
postoj k sobě samé?

• Jak Sue sama určila výsledek svých hodin?

3. příběh k zamyšlení

Becky pracovala dlouho do noci, aby dokončila svůj referát, který si připravovala do
školy. Když ho četla ráno před odchodem do školy matce, řekla: „Myslím, že je to docela
dobré, že?“ Matka odpověděla, že je to vskutku dobrá práce, protože Becky věnovala
dost času na její přípravu.

Diskuse • Jak vlastní postoj Becky, podpořený souhlasem její matky, ovlivní její přednášku ve
škole?

• Co by se mohlo stát, kdyby přípravě přednášky nevěnovala tolik času? 
Jak by se byla cítila?
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Výklad učitelky Vysvětlete, že naši sebeúctu může ovlivnit mnoho činitelů. Nejdůležitější je ale náš
vlastní postoj. My jsme za něj zodpovědní. Můžeme si vybrat buď negativní myšlenky 
a nechat je, aby nás ničily, nebo si můžeme zvolit myšlenky pozitivní, které nám 
pomohou k úspěchu. Víme, že jsme doslovně duchovními dětmi nebeských rodičů a naše
schopnost růstu v mnoha oblastech je neomezená. Jestliže se rozhodneme, můžeme
zlepšovat svůj zevnějšek, rozvíjet talenty a znalosti, zájmy a lásku k druhým lidem.

Citace Narodili jsme se proto, abychom byli úspěšní, a měli bychom myslet pozitivně a užít
božských měřítek, jak ohodnotit sami sebe, jak to ukazuje následující citace:

„Naše vlastní důstojnost vzrůstá, když hledíme vzhůru v hledání svatosti. Jako obrovské
stromy, i my bychom měli sahat po světlu . . . Viděl jsem lidskou důstojnost a sebeúctu
vyjádřenou výmluvně v životech nejpokornějších z pokorných, v životech chudých,
stejně jako v životech formálně vzdělaných a bohatých“ (James E. Faust, Conference 
Report, duben 1981, str. 9; nebo Ensign, květen 1981, str. 10).

Závěr

Vysvětlete, že v našich životech jsou období, kdy se cítíme být méně schopní než ostatní
lidé. Musíme přirovnat sami sebe k našemu nejlepšímu já a usilovat o zlepšení, které je 
v našich možnostech. Jeden z největších úkolů je překonat pocity, že nejsme důležití.
Náš život má smysl. Byli jsme zrozeni, abychom byli úspěšnými a k tomu, abychom se
stali podobnými Bohu.

Použití lekce

1. Cvičte se v přijímání pochval tím, že jednoduše řeknete: „Děkuji vám.“ Neříkejte 
negativní věty jako například: „Ach, tyhle staré šaty,“ nebo „Neumím zpívat“ nebo
„Moje vlasy opravdu nevypadají tak dobře.“ Přijímat pochvaly není domýšlivé.

2. Podívejte se na seznam, který jste vytvořily na začátku lekce. Vyberte jednu věc, 
která může být změněna, a začněte tuto osobní vlastnost zlepšovat.
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Lekce Odvaha pokusit se
42

CÍL Každá mladá žena bude mít odvahu využít příležitostí ke zlepšení svého života.

PŘÍPRAVA 1. Obrázek Ester (č. 19) umístěný na konci příručky.

2. Napište na čtvrtku citát z knihy Jozue 1:9.

3. Připravte si kousky papíru a na ně napište témata k diskusi.

4. Připravte se na vyprávění příhody, kdy jste potřebovala odvahu pokusit se o něco 
nového.

5. Určete dívky, které přednesou vámi vybrané příběhy, verše z Písma nebo citáty.

Tato lekce je zaměřena na odvahu zkusit něco nového a povznášejícího a též na odvahu 
nepřestat se snažit v těžké situaci. Dohlédněte na to, aby si děvčata tuto odvahu nespletla
s tím, že by se pokoušela o něco zbytečně riskantního a nespravedlivého.

DOPORUČENÝ 
POSTUP VÝUKY Pokusit se o něco nového a povznášejícího vyžaduje odvahu

Požádejte dívky, aby si vzpomněly na dobu, kdy se pokusily o něco nového, co stálo za to,
jako například když měly nějaký proslov, pokoušely se o novou činnost, klub či sport,
anebo se učily novou dovednost. Požádejte je, aby se s vámi podělily o své pocity z této
zkušenosti. Potom objasněte, že pokoušet se o něco nového a povznášejícího vyžaduje
odvahu.

Když budete diskutovat o pocitech ze zkušeností mladých žen, vysvětlete jim následující
myšlenky:

1. Když čelí člověk nové zkušenosti, často má trochu strach.

2. Když se člověk pokouší o něco nového, je normální, že má obavy.

3. Svými obavami se nesmíme nechat odradit od pokusu o něco, co nás posílí nebo
zlepší náš život.

• Co nás může odradit od pokusu o něco nového?

Požádejte dívky, aby se podělily o své názory; vysvětlete, že většina lidí se bojí, aby se
neodlišovala nebo aby se jim někdo nesmál, jestliže se jim něco nového nezdaří. Tyto
obavy často lidem brání při pokusu o novou dovednost nebo činnost.

Výklad učitelky Promluvte o významu slova odvaha. Pomozte mladým ženám pochopit, že odvaha nám
dává sílu o něco se pokusit. Jestliže se bojíme pokoušet se o nové a povznášející věci,
náš pokrok se může zastavit, a tak se připravíme o zkušenosti, které nás posílí a obohatí
náš život. Odvaha spojená s vírou a použitá za spravedlivým účelem je jedním 
z nejmocnějších nástrojů, které nám pomohou zlepšit náš život.

Diskuse • Jmenujte některé hodnotné věci, jež stojí za to, k jejichž uskutečnění je třeba odvahy.

Dále jsou uvedeny některé návrhy: Vytvořit příspěvek na shromáždění, začít rozhovor 
s někým novým, modlit se před skupinou lidí, pokusit se o nějakou aktivitu ve škole, 
ocenit druhého člověka, říci příteli o evangeliu, učit se nový sport, přiznat svou chybu a
omluvit se a ucházet se o zaměstnání.

Výklad učitelky Uveďte, že každý z nás někdy cítil takové obavy. Když ale nedovolíme, aby strach 
převládal nad touhou zlepšit náš život, staneme se silnějšími a lépe připravenými na 

Poznámka pro 
učitelku
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náročnější úkoly. Máme úžasný zdroj podpory, jenž nám pomůže překonat obavy a dá
nám sílu pokusit se o to, co je nové a povznášející.

Citát z Písma Ukažte citát z knihy Jozue 1:9 napsaný na čtvrtce papíru. Nechte ho mladým ženám
přečíst a naučit se ho zpaměti. Zdůrazněte, že pokud se snažíme činit dobro a požádáme
o pomoc Pána, on nás podpoří a posílí.

Činnost Ať si každá dívka vybere jeden z kousků papíru s tématy k diskusi, které jste si 
připravila. Ať ho každá nahlas přečte a pak řekne, jak může tato rada někomu pomoci o
něco se snažit. Když to budete považovat za vhodné, můžete její názory doplnit 
vyložením dalších materiálů k tématu.

Buďte připravené. (Rozhodněte se, jaké zásady a hodnoty budete vyznávat, než krize
přijde. To vám pomůže uvažovat jasněji a dodá vám to odvahu jednat správně. 
Buďte připraveny zůstat pevně na svém rozhodnutí navzdory všem tlakům a emocím.)

Buďte ochotny se poučit. (Buďte ochotny naslouchat a učit se. Než se o něco pokusíte,
zvažte a rozeberte situaci co nejobjektivněji. Vyvarujte se vzdorovitosti a falešné pýchy.
Naslouchejte Duchu, aby vás vedl.)

Mějte pozitivní postoj. (Buďte si, jako děti Boží, vědomy své hodnoty a prociťujte ji. 
Nezapomeňte, že jste sem byly poslány, abyste uspěly. Máte talenty a schopnosti, 
které porostou, když je budete využívat.)

Modlete se. (Modlitba je zdrojem síly, jež vám může dát odvahu snažit se a překonat
strach. Duch Svatý vás povede a posílí.)

Mějte důvěru. (Uvědomte si, že pokud se snažíte o něco nového, máte mnoho možností,
kam se obrátit o pomoc. Máte mysl k uvažování; rodinu, vedoucí v Církvi, učitele, 
přátele a také Písma, na něž se můžete spolehnout.)

Snažte se, co nejvíce můžete. (Při snaze o něco nového je třeba, abyste na to vynaložily 
maximální úsilí. Nebojte se neúspěchu, neboť snaha vás posílí, i když výsledek nebude
třeba tak dokonalý, jak byste si přály.)

Když zaujmeme odvážný postoj k novým příležitostem, obdržíme osobní posilu

Příběh z Písem Uveďte, že Písma hovoří o mnoha lidech, kteří se odvážně zhostili náročných úkolů.
Díky své odvaze byli posíleni a jejich životy byly požehnány. Ester byla mladá a krásná
židovská dívka, jež byla ženou perského krále. Králův nejpřednější velmož nenáviděl
Židy a zamýšlel Esteřin národ vyhladit. To Ester i její lid velmi zarmoutilo. Esteřin 
bratranec Mordokaj věděl, že je třeba udělat něco pro jejich záchranu, a tak se k ní 
obrátil o pomoc. Požádal ji, aby promluvila s králem a pokusila se ho přesvědčit, 
aby změnil svůj hrozný plán. Tenkrát bylo zvykem, že pokud ke králi někdo vešel bez
vyzvání, mohl být popraven. Ester to věděla. Kdyby k němu vešla a on jí pokynul žezlem,
tak by s ním mohla mluvit; ale kdyby nechal žezlo stát, znamenalo by to její smrt. Ester
se musela rozhodnout, jestli dá v sázku svůj život a pokusí se zachránit svůj lid.

• Čtěte společně Ester 2:5–17; 3–4.

• Jak myslíte, že se Ester cítila, když se ocitla v této situaci?

Ester poslala Mordokajovi odpověď. Ať dívky proberou Ester 4:16.

Písmo Jestli chcete, můžete říci vlastními slovy, co se stalo, když král Ester uviděl 
(viz Ester 5:1–3).

• Jak se připravila na tuto zkoušku odvahy?

• Věděla Ester, zda se jí to podaří nebo ne?

• Jak myslíte, že se Ester cítila, když byla schopna svému lidu pomoci?

Výklad učitelky Vysvětlete, že tato zkouška víry a odvahy Ester posílila. Ester se odvážila pokusit se o to, 
a tím se stala jednou z žen, kterou Izrael velice miloval.
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Jestli budete mít čas, vypravujte příběh Gedeona ze Starého zákona (Soudců 6–8). 
Gedeon byl mladý muž, jenž postrádal sebedůvěru a myslel si, že je tím nejposlednějším
v rodině. Jednou, když mlátil pšenici, přišel anděl a sedl si pod dub.

Anděl Gedeonovi řekl, že si Pán přeje, aby zachránil Izrael z rukou jeho nepřátel, 
Midjanských. Gedeon se zeptal, jak se může zhostit tak velikého úkolu.

Písmo Požádejte dívky, aby si našly knihu Soudců 6:16 a zjistily, jak Pán Gedeonovi odpověděl.

Výklad učitelky Objasněte, že Gedeonova odvaha byla tak posílena, že dokázal strhnout Baalův oltář.
Později vedl tři sta mužů proti zástupu Midjanských a pomohl osvobodit svůj lid stejně
jako Ester.

• Jak Gedeona tyto zkoušky víry a odvahy změnily?

Vyložte, že Pán každému z nás slibuje, že pokud budeme mít odvahu dělat to, 
co je správné, tak bude s námi a my budeme mít sílu, abychom se zhostily každodenních
zkoušek a příležitostí. Tato osobní síla nám pomůže čelit zklamáním a dodá nám odvahu
znovu se o něco pokusit.

Závěr

Přečtěte následující prohlášení staršího F. Enzia Buscheho:

Citát „Následovat vnuknutí Ducha vyžaduje odvahu a závazek, neboť nás může vylekat, 
když nás vede, abychom šli novými cestami, někdy i takovými, které předtím ještě nikdo
nezkusil; třeba jít tu druhou míli nebo jednat zcela jinak než světští lidé. Např. můžeme
cítit inspiraci, abychom se usmáli, i když nás někdo urazí, dávat lásku v případech, 
kde druzí nenávidí, poděkovat tam, kde ostatní nenajdou nic, za co by měli být vděčni,
přijmout práci, která by druhým připadala podřadná, omluvit se tam, kde druzí by se
obhajovali, a dělat všechno to zdánlivě bláznivé, k čemu inspiruje Duch srdce 
spravedlivého, čestného a naslouchajícího člověka“ („The Only Real Treasure,“ New Era,
prosinec 1979, str. 5).

Proberte situace, o nichž se zmínil starší Busche, a pomozte děvčatům pochopit 
důležitost odvahy v podobných situacích v jejich životě.

Využití lekce

Navrhněte dívkám, aby se před započetím něčeho nového vždy pomodlily. Povzbuďte je,
aby usilovaly o vedení Ducha Svatého a s jeho pomocí nalezly nové příležitosti, 
které je posílí a povznesou. Navrhněte jim, aby si poznamenaly do deníku, jak se cítily
před těmito zkušenostmi a po nich.

188



Lekce Spravedlivý život
43

CÍL Každá mladá žena pozná pocit vlastního ocenění, který je spojen se spravedlivým 
životem.

PŘÍPRAVA 1. Před začátkem lekce dejte do malé sklenice lžičku hlíny. Pak tu sklenici naplňte skoro
až po okraj vodou. Sklenici přikryjte víčkem a obsah protřepejte. Nechte ji deset 
minut ustát a potom vylejte vodu nad usazeninou. Potom tam dolejte novou vodu a 
znovu obsah protřepejte. Opět nechte sklenici deset minut ustát a pak vodu vylejte. 
Opakujte tento postup čtyřikrát nebo pětkrát, aby byla voda po usazení hlíny pěkně 
čirá. Tímto postupem se odstraní všechny látky, které jsou rozpustné ve vodě.

2. Určete dívky, které přednesou vámi vybrané příběhy, verše z Písma nebo citáty.

DOPORUČENÝ 
POSTUP VÝUKY Úvod

Činnost Vezměte sklenici s vodou a hlínou, která byla na stole alespoň deset až patnáct minut.
Voda nad usazeninou by měla být celkem čirá. Řekněte děvčatům, aby sledovala, 
co se stane s vodou, když se sklenicí zatřepete. Voda se zakalí. Položte sklenici zpět 
na stůl.

Písmo Ať přečte některá mladá žena Izajáše 57:20–21.

Výklad učitelky Vysvětlete, že ti, kdo bydlí u moře, vědí, co se stane s vodou při bouři. Všechny druhy
nečistot a organických materiálů jsou z hlubin vyneseny, zmítají se sem a tam, vyvrhujíce
„bahno a špínu.“ Jak jimi vlny divoce pohazují, cítíme nepokoj a zmatení.

Diskuse • K čemu přirovnává Izajáš „vzedmuté moře, které se nemůže uklidnit“? Když Bůh říká:
„nemají pokoj svévolníci . . . ,“ jaký pokoj má na mysli? (Pokojnou mysl, čisté svědomí.)
Pomozte děvčatům porozumět, že když člověk hřeší a nečiní pokání, tak nemá pokoj ani
klid. Tento nepokoj má nějaký následek. Jaký? Veďte diskusi k tomu, aby zahrnovala
myšlenku, že následky jsou též pocit viny a ztráta sebeúcty.

Výklad učitelky Vysvětlete, že ztráta sebeúcty, jež hříšnost přináší, je jako „vzedmuté moře“. Hříšník 
v životě nenajde žádný klid.

• Jak přispívá hříšnost ke ztrátě sebeúcty?

Spravedlivý život posiluje sebeúctu

Výklad učitelky Objasněte, že někdy se o sebeúctě mluví jako o něčem, co člověk dokáže, jako třeba hrát
na hudební nástroj, dobře se učit, být dobrým sportovcem. Jednu věc, jež vytvoří 
a posílí sebeúctu, může dokázat každý, a to je žít spravedlivě. Když se člověk snaží žít 
spravedlivým životem, bude mít v duši klid, kterého nelze dosáhnout žádným jiným
způsobem. Bude mít ze sebe radost. Jeden vedoucí v Církvi prohlásil:

Citát „Nevím o ničem, co přinese více štěstí než vědomí, že to, co jsme učinili nebo činíme, 
je pravé a správné“ (Rex D. Pinegar, „What It Means to Establish a Relationship with
Christ,“ v Speeches of the Year, 1977 [Provo: Brigham Young University Press, 1978], 
str. 91).

Citát Další vedoucí v Církvi podobně prohlásil:

„Když vyhlásí člověk válku svým vlastním slabostem, bojuje v té nejsvatější válce,
kterou může smrtelník vést. Odměna, kterou vítězstvím v tomto zápase obdrží, je tím 
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nejtrvalejším, nejuspokojivějším a nejnádhernějším, co může člověk zažít“ 
(Bryant S. Hinckley, That Ye Might Have Joy [Salt Lake City: Bookcraft, 1958], str. 83).

Diskuse u tabule • Myslíte, že žít spravedlivě znamená jen žít, aniž bychom hřešily?

• Co to ještě zahrnuje? Napište na tabuli některé ze způsobů, jak žít spravedlivým 
životem.

Některé příklady: závazek dodržovat základní křesťanské zásady jako je čestnost k sobě
a k ostatním, ctnost, morální čistota, víra, věrnost, skromnost a služba ostatním.

Ať si mladé ženy vyhledají a přečtou NaS 121:45. Proberte slovní spojení: „. . . pak se 
posílí tvá důvěra v přítomnost Boha.“ Pomozte mladým ženám pochopit, že pokud žijí
spravedlivě, pocítí vlastní hodnotu, což jim umožní postavit se před rodiče, biskupa i
Nebeského Otce s čistým svědomím.

Výklad učitelky Upozorněte dívky na sklenici s hlínou a vodou a poznamenejte, že teď je vše v klidu,
hlína se začala usazovat na dně a voda je stále čistší.

Diskuse Promluvte si o pocitech klidu a ujištění, které přicházejí dodržováním principů 
spravedlivosti, které jsou napsané na tabuli.

Abyste pomohla dívkám porozumět, jak klid přichází spravedlivým životem, řekněte jim
dva následující příběhy.

Příběh Marie byla nejstarší z pěti dětí. Její matka na ní vždy byla velice závislá s pomocí 
mladším dětem a očekávala od ní, že k nim bude trpělivá a laskavá již od svého útlého
mládí. Marii ta povinnost brát tolik zodpovědnosti za své sourozence brzy unavila;
zvláště teď, když byla trochu starší a měla mnoho přátel a byla zapojena do mnoha
činností. Začala své sourozence nesnášet a začala se k nim špatně chovat. Kdykoli od ní
něco potřebovali, rozkřikla se na ně a řekla jim, aby odešli a nechali ji být. Už s nimi nemluvila 
o tom, co dělají, a ani jim nedovolila chodit do jejího pokoje. Začala odmítat chodit po
škole domů; namísto toho šla ke svým přátelům, aby se nemusela starat o ty „spratky“.
Když je viděla u večeře, občas si všimla jejich smutného a osamělého pohledu, 
nepřipustila ale, aby to změnilo její chování k nim.

Příběh Nancy si myslela, že jednou její životní zkouškou byla stará paní, která bydlela nedaleko
od nich. Paní Smithová žila sama a často potřebovala pomoc doma i na zahrádce. 
Nancy jí byla pomoci několikrát, ale kdykoli tam šla, musela udělat nejen práce v domě
a na zahrádce, ale musela celé hodiny poslouchat vyprávění paní Smithové. Nancy si 
říkala, že chodit tam je ztráta času a že by daleko raději byla se svými přáteli. Její matka jí
řekla, aby zkusila experiment. Požádala Nancy, aby začala k paní Smithové chodit jen
jednou týdně, avšak nejen uklízet, ale opravdu ji poslouchat a snažit se porozumět tomu,
co říká. Řekla Nancy, že tam bude muset chodit jen jeden měsíc a pak může přestat,
jestli chce. Nancy se rozhodla ten experiment zkusit, aby ji matka přestala obtěžovat 
s tím, aby chodila k paní Smithové.

První týden se velice snažila paní Smithovou poslouchat, a když si uvědomila, jaký měla
těžký život, bylo jí té staré ženy trošku líto. Když uklidila a poslouchala ji druhý týden,
začala si uvědomovat, že se paní Smithová ze svých zkušeností mnoho naučila a že přece
jen není tak nudná. Na konci měsíce nejenže měla paní Smithovou ráda a vážila si jí, ale
cítila, že je pro někoho, kdo ji velice potřebuje, opravdu důležitá.

Diskuse • Která dívka podle vás cítila v životě nejvíce klidu? Která ze sebe měla nejlepší pocit?
Proč?

• Jaké má výhody začít žít spravedlivým životem už od mala? (Brzy si vytvoříte dobré 
návyky; máte větší příležitost k růstu, vývoji, pokroku a sebeúctě; máte menší šanci dělat
vážné chyby, které by vedly ke ztrátě sebeúcty.)
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Pán nám řekl, že „hřích nebyl nikdy blažeností“

Vezměte sklenici s vodou a hlínou a silně s ní zatřepejte, aby se voda znovu zakalila. 
Poukažte na to, že na rozdíl od klidného ujištění, jež přichází k někomu jako Nancy, 
která se snaží žít spravedlivě, ta, která připustí hříšnost do svého života, je jako 
„vzedmuté moře“.

Diskuse o Písmu Přečtěte Almu 41:10 a Galatským 6:7.

• Jak se cítíme, když děláme něco špatného? Proč to není povzbudivý pocit? Jak byste
popsaly pocit viny? Co se stane s naší sebeúctou, když se cítíme vinny? Má to vliv na to,
jak se na sebe díváme?

Výklad učitelky Vysvětlete, že svět by si přál, abychom odstranily pocity viny, místo abychom odstranily
hříchy, které tyto pocity viny způsobují.

Diskuse Uveďte, že každý se rodí se schopností rozeznávat mezi dobrem a zlem. Této schopnosti
se často říká svědomí. „Neboť vizte, duch Kristův je každému člověku dán, aby rozlišoval
dobro od zla“ (Moroni 7:16). To nám umožňuje uvědomit si, kdy jsme udělaly chybu, 
a napovídá nám, abychom se odvrátily od zlého.

• Co se stane, když své svědomí ignorujeme příliš často? (Staneme se méně citlivými 
k jeho našeptávání.)

Citát Starší James E. Faust řekl: „Někteří si myslí, že mohou žít podle jakýchkoli měřítek se
jim zlíbí. Ve společnosti bez hodnot, bez morálních zásad a bez norem žijí mnozí také bez
pocitu vlastní hodnoty, bez sebeúcty a bez důstojnosti“ (Conference Report, duben 1981,
str. 9; nebo Ensign, květen 1981, str. 9).

Diskuse • Proč Pán říká, že hřích nebyl nikdy blažeností? V jakém směru se cítíme bezpečnější a
klidnější, když žijeme podle správných měřítek?

I když sebeúctu ztratíme, můžeme ji znovu získat

Diskuse • Jak můžeme znovu získat pocit vlastní hodnoty, sebeúcty a důstojnosti?

Výklad učitelky Vysvětlete, že žádná z nás se nezdokonalí, aniž by udělala něco, co není správné. 
Když ztratíme sebeúctu a cítíme se vinny, své návyky i chování můžeme změnit pokáním.
Obdržíme-li od Pána odpuštění, přinese nám to větší zadostiučinění než cokoli jiného.

Závěr

Objasněte, že pokáním a odpuštěním samy sobě znovu obnovíme klid v duši a utišíme
své „vzedmuté moře“. Poukažte na to, jak čirá může být voda ve sklenici, jestliže ji 
scedíme, abychom odstranily prsť, která by tam ještě zůstala. Když činíme úplné pokání
a znovuzískáme čisté svědomí, můžeme opět získat sebeúctu.

Využití lekce

Ať se dívky zamyslí nad svým chováním a určí věci, za něž potřebují činit pokání nebo
jež musí změnit, aby se jejich sebeúcta zvýšila.

Poznámka pro 
učitelku
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Lekce Moudré využívání času
44

CÍL Každá mladá žena porozumí tomu, že je nutno využívat volný čas správně, a pochopí,
jaké výhody z toho plynou.

PŘÍPRAVA 1. Připravte papír a tužku pro každou dívku.

2. Připravte různé přístroje pro měření času,jako jsou přesýpací hodiny nebo hodiny 
na měření varu vajec, několik druhů hodin, hodinek s vteřinovou ručičkou nebo 
metronom.

3. Připravte následující věci pro následující lekci (bylo by vhodné vyzkoušet si lekci 
s předměty před připravovanou hodinou.):
a) 1/2 litrový džbánek nebo misku.
b) dostatek kamínků (v průměru 2,5–4 cm), abychom zaplnili džbánek.
c) asi 1/2 l písku, rýže nebo soli.
d) asi 1/2 l vody.

4. Připravte 2 kopie seznamu odkazu na Písma (viz Hledání času v Písmu). 
Nezařazujte slova v závorkách.

5. Udělejte nástěnku, která dívky seznámí s radami odborníka na racionalizaci práce,
jak jsou popsány v lekci.

6. Určete dívky, které přednesou vámi vybrané příběhy, verše z Písma nebo citáty.

DOPORUČENÝ 
POSTUP VÝUKY Úvod

Názorná ukázka Předveďte různé přístroje pro měření času.

Nařiďte přístroje jako je přístroj na měření času vaření vajec, stopky nebo budík na 1 min.
a umístěte je vpředu před třídou.

Uložte dívkám, aby seděly 1 min. v klidu, přestože se to může zdát příliš dlouhé.

Diskuse • Přibližně kolik minut denně využíváme rozumně? Kolik neuváženě?

• Co uděláte za dobu 10–15 minut při uvážlivém využití času?

• Myslíte, že se nemusíte zodpovídat za to, jak se svým časem nakládáte?

Až dívky odpovědí, poukažte na to, že je zde něco společného, v čem si jsou všichni lidé
rovni: všichni mají stejné množství času. Každá mladá žena je zodpovědná za to, jak se
svým časem naloží.

Jsme zodpovědni za to, jak využíváme svůj čas

Poukažte na to, že nás Písmo učí rozumně využívat čas. Rozdělte mladé ženy do dvou 
skupin. V každé skupině určete zapisovatelku. Dejte jí tužku a připravený seznam 
odkazů na Písma.

Seznam odkazů na Písma
1. Veškeré (dění) má svůj (čas). (Kazatel 3:1.)

2. (Srdce) moudrého ví, že nastane (čas soudu). (Kazatel 8:5.)

3. Nemař (zbytečně) svůj (čas). (NaS 60:13.)

4. Budou (souzeni) pro svoje (skutky), . . . které byli učinili ve svém (časném těle) ve dnech
své (doby zkoušek). (1. Nefi 15:32.)

Pátrání v Písmech 
na čas

194



Po ohlášení startu by měla každá skupina vyhledávat a zařazovat odkazy a každá 
zapisovatelka má doplňovat seznam správnými výrazy.Nevěnujte této činnosti více než
3 minuty. Požádejte zapisovatelku, aby přečetla znění Písma.

Citát Ať jedna mladá žena přečte následující citát prezidenta Brighama Younga:

„A nyní, sestry, . . . čas je ta cenná deviza tady na zemi; . . . když ho správně využíváme,

přispěje to k našemu pohodlí, radosti a uspokojení. Přemýšlejme o tom a neseďme se 

založenýma rukama, ztrácejíce čas.“ (Discourses of Brigham Young, sest. John A. Widtsoe

[Salt Lake City: Deseret Book Co. , 1941], str. 214.)

Efektivní využívání volného času přináší duchovní i tělesná požehnání

Diskuse • Proč využíváme čas neefektivně ? (Diskutujte podrobně o této otázce, vyzvěte dívky,
aby se podělily o své vlastní zkušenosti ze svého života nebo ze života ostatních.)

Ujistěte se, že následující body jsou začleněny do diskuse.

Možné důvody plýtvání časem:

1. Nesprávné plánování.

2. Neujasnění si, co je třeba udělat a co je důležité udělat jako první.

3. Pomalost.

4. Nezorganizování času nebo úkolu.

5. Nepoužívání vhodného nářadí a nástrojů nebo nevyužití těch nejlepších 
metod ke splnění úkolu.

6. Zaneprázdněnost nepodstatnými věcmi.

Vysvětlete, že plánování, označení toho podstatného, správná organizace, vlastní
započetí činnosti, používání správného nářadí a metod, to vše dělá život méně frustrující
a produktivnější. Rozumné využívání volného času přináší člověku radost z většího 
duchovního i tělesného požehnání.

Požádejte mladé ženy, aby pomohly vyřešit následující situace tak, aby každá dívka 
získala z každého příběhu k zamyšlení velká životní i duchovní požehnání.

Příběh č. 1
Anna, vedoucí třídy Mladých žen a aktivní studentka střední školy, chodí do hodin 
hudební výchovy a je jediná dívka v rodině. Stále je přespříliš zaměstnaná prací doma,
pro Církev, cvičením do hodin hudební výchovy, schůzkami, péčí o svůj zevnějšek
a povinnostmi doma. Jak se zdá, na čtení Písem si čas nenajde nikdy. Někdy usne
uprostřed modliteb a většinou přichází pozdě na schůzky.

• Jak by si mohla Anna zorganizovat život, aby tento chaos lépe snášela? (Měla by si
určit, které věci jsou důležitější a pak si čas zorganizovat tak, aby zařadila modlitby,
každodenní studium Písem i další věci.)

Příběh č. 2
Christine tráví mnoho času po vyučování péčí o své mladší sourozence. Ráda by
věnovala více času svému duševnímu růstu a cvičením některých dovedností z lekcí
„domácí přípravy“.

• Jak by měla zkombinovat péči o sourozence se svým duchovním růstem a 
s procvičováním dovedností z „domácí přípravy“? (Mohla by učit děti lekcím evangelia a
písním; mohla by učit mladší sestry vařit, šít nebo dělat ruční práce; mohla by dětem
číst Písmo i biblické příběhy.)

Příběh č. 3
Lisa plní své církevní úkoly, je dobrá studentka, schopná pracovnice a spolehlivá dcera.
Svůj volný čas tráví poslechem hudby, plaváním, přemýšlením a sněním.

Příběhy k zamyšlení 
a diskuse
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• Co si myslíte o tom, jak Lisa tráví svůj volný čas? (Lisa, jak se zdá, je výborná a časově
vše zvládá dobře. V našem rozvrhu by měl být zahrnut čas na odpočinek, relaxaci i 
rekreaci. Neplánovaný čas není vždy ztracený čas.)

Shrnující citát Přečtěte následující citát:

„ ‚Samý spěch‘ – to nedokazuje, že čas využíváme rozumně. Měli bychom mít čas pro
duševní i duchovní růst stejně jako pro relaxaci. Čas pro službu Bohu i čas pro 
vyjádření našich díků za schopnost pracovat, myslet, modlit se, číst, pomáhat, snít, 
smát se, plánovat, učit se . . .

Čas, který strávíme učením se o našem Otci na nebesích, nám přinese nevýslovná 
požehnání pro všechny dny našeho života.“ (John Longden, „Time Is of the Essence“, 
Improvement Era, červen 1966, str. 511–12.)

Moudré využívání času vyžaduje plánování

Názorná ukázka Požádejte mladé ženy, aby vyjmenovaly činnosti, které musí denně dělat (chodit do školy,
jíst, spát, dělat úkoly atd.). Jakmile stanoví tyto činnosti, dejte pro každou z nich do 
půllitrového džbánku (misky) kamínek. (Tato nádobka představuje 24 hodinový den.)
Naplňte džbánek kamínky. Požádejte dívky, ať vyjmenují další činnosti, které potřebují
dělat každý den (cestovat do školy a zpět, stlát postel, oblékat se, koupat, uklízet, starat
se o zvířata, modlit se , studovat Písma, připravovat si oblečení, cvičit na nějaký hudební
nástroj, navštěvovat církevní shromáždění atd.) Když určí další činnosti, přidejte do
džbánku s kamínky písek, rýži nebo sůl, až je plný. (Písek představuje doplňující činnosti).
Řekněte, že život těchto mladých žen je plný jako tento džbánek. Pak doplňte vodu 
s vysvětlením, že dokonce i ve zdánlivě zaplněných dnech se najde čas pro přemýšlení, 
relaxaci a jiné činnosti. (Voda představuje tyto činnosti.) Všechny bychom měly usilovat
o rovnoměrné využití našeho času. Splnění všeho, co potřebujeme a po čem toužíme,
předpokládá pečlivé plánování.

Příběh „Jednou se stalo, že k řediteli velké ocelářské společnosti přišel odborník na racionalizaci
práce a nabídl mu služby své firmy. ‚K ničemu‘, odpověděl ředitel, ‚nestihnu udělat
všechno, co znám. Potřebujeme dělat a ne více vědět. Když zařídíte, abychom stihli 
udělat to, co umíme, zaplatíme cokoliv, oč si řeknete.‘ 

‚Platí,‘ odpověděl odborník. ‚Dám vám něco během několika málo minut, abyste zvýšil
účinnost práce o 50% . . . Za prvé, napište na kousek papíru šest nejdůležitějších věcí,
které máte zítra udělat. Za druhé, seřaďte je podle důležitosti. Za třetí, příští ráno si 
vytáhněte z tohoto papíru bod 1 a začněte na něm pracovat. Jakmile úkol splníte, dejte
se do druhého bodu, pak do třetího. Takto postupujte až do konce. Žádné obavy, když
splníte dvě, tři či dokonce pouze jednu položku. Budete pracovat na tom nejdůležitějším. 
Za čtvrté, posledních pět minut každého pracovního dnech věnujte sestavení 
„co musím udělat“ pro další den.‘

Prezident později poslal poradci 25 000 dolarů za jeho nápad, 1 000 dolarů za každou 
z dvaceti pěti minut jeho návštěvy.“ (Teacher Development Program – In-service Series 2,
1971–72, Participant Materials, str. 58.)

Napište na plakát rady odborníka na racionalizaci práce.

Rady odborníka na racionalizaci práce

1. Napiš nejdůležitější úkoly, které mají být splněny.

2. Seřaď je podle důležitosti.

3. Začni hned ráno pracovat na bodu č. 1.

4. Když dokončíš č. 1, dělej č. 2, atd.

5. Každý večer si připrav nový seznam na příští den.

• Jak může být Nebeský Otec včleněn do tohoto plánování? (Žádejte našeho Otce, 
aby vám pomohl správně využívat čas a rozhodnout, co je důležité.)
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Psaní Rozdejte čistý kus papíru a tužku každé mladé ženě. Ať každá dívka rozdělí svůj 
papír na tři kolonky a nadepíše první „Musím udělat“, druhou „Měla bych udělat“ 
a třetí „Ráda bych udělala“. Poučte mladé ženy, aby zapsaly do kolonky „Musím udělat“
věci, které musí udělat zítra. Pod hlavičkou „Měla bych udělat“ věci, které by měly 
udělat, a do kolonky „Ráda bych udělala“ věci, které by udělaly pro své potěšení. Tyto věci
jsou podobné těm, které jsme již určily v názorné ukázce s předměty – kamínky, písek,
voda. Požádejte dívky, aby vyčíslily položky v posledních dvou kolonkách v pořadí podle
důležitosti, protože to jsou činnosti, které mohou kontrolovat.

Použití lekce

Ať se mladé ženy podívají kriticky na důležité body, které samy určily, a zváží 
v posledních dvou kolonkách, jak mohou lépe využít svůj čas, aby mohly dělat důležité
činnosti. Navrhněte jim, aby si během dvou týdnů vyzkoušely metodu onoho odborníka.
Dejte jim možnost, aby vám za dva týdny mohly sdělit své zkušenosti.

Povzbuďte je k tomu, aby každé ráno poklekly a v modlitbách se přiblížily k Bohu.
Mohou k němu mluvit o svých povinnostech a prioritách pro každý jednotlivý den, 
prosit o pomoc a inspiraci v činnosti a pak večer mu říci o svých výsledcích.

Doporučené činnosti

Se souhlasem biskupa či prezidenta odbočky pozvěte kvalifikovanou osobu (např. stu-
dentku, mladou matku nebo jinou členku sboru, která je zvlášť dobrou organizátorkou
svého času), která vám poradí, jak efektivně využívat čas.

197

Lekce 44



Lekce Význam práce
45

CÍL Každá mladá žena bude schopna ocenit, jak je práce důležitá.

PŘÍPRAVA 1. Volitelné: Připravte si zpěvníky náboženských písní, aby dívky mohly zpívat píseň 
„Je pilných rukou potřebí“, (Písně CJKSPD, str. 67).

2. Volitelné: Připravte si pro každou dívku kamínek a napište na něj slovo práce.

3. Uložte některé dívce, aby pohovořila o práci, do které je zapojena, a jiné pak, 
aby hovořila o plánu sloužit lidem, jak je popsáno v lekci.

4. Určete dívky, které přednesou vámi vybrané příběhy, verše z Písma nebo citáty.

DOPORUČENÝ 
POSTUP VÝUKY Práce je podstatná část plánu evangelia

Řekněte dívkám, aby sledovaly slova, která vyslovujete, a přihlásily se, když uslyší 
to slovo, které v nich vzbuzuje kladný pocit. Říkejte – prázdniny, zaměstnání, odpočinek,
práce – dělejte pauzu mezi každým z nich, abyste mohla sledovat odpovědi.

Upozorněte na to, že myšlenka na práci nemusí vždy znamenat něco příjemného. Ale
schopnost pracovat a mít možnost pracovat může ve skutečnosti přinést velká požehnání
do našich životů.

• Jak by vypadal váš život dnes, kdyby vaši rodiče nebyli ochotni udělat pro vás 
nějakou práci?

• Jak by dnes vypadala Církev, kdyby její první členové nebyli ochotni pracovat?

Písmo Čtěte společně ukázku: Mojžíš 5:1 a Exodus 20:9.

Citace Vysvětlete, že proroci posledních dnů nás učili, abychom byli pracovití, samostatní a
soběstační. Čtěte následující prohlášení:

„Žádný opravdový Svatý posledních dnů, pokud je fyzicky i duševně schopný, nepřenese
břemeno starostí o sebe a o blaho své rodiny na někoho jiného. Pokud bude moci, bude
se s pomocí inspirace Pána a svými vlastními silami starat a zajistí duchovní i ostatní 
pozemské životní potřeby pro sebe i pro svoji rodinu.“ (Spencer W. Kimball, Conference
Report, říjen 1977, str. 124, nebo Ensign, listopad 1977, str. 77–78.)

Citace Když byl předložen program usilující o blahobyt v dnešních dnech, První předsednictvo
vyhlásilo: „Naším základním cílem [je], abychom si vytvořili co možná nejlepší systém,
kterým se zbavíme prokletí lenosti, skoncujeme se zlem almužen a opět samostatnost,
pracovitost, šetrnost a sebeuznání mají panovat mezi našimi lidmi. Cílem Církve je 
pomoci lidem, aby si pomohli sami. Práce má být znovu korunována jako rozhodující
princip členů Církve.“ (Conference Report, říjen 1936, str. 3.)

• Proč by měla být práce rozhodujícím principem našich životů?

• Proč je lenost nazývána „prokletím“? Co jsou „zla almužen“?

• Jaká požehnání dostaneme, když budeme rozvíjet tyto principy? (Napište slova 
samostatnost, pracovitost, šetrnost a sebeúcta na tabuli.)

Diskuse Zeptejte se dívek, jestli některá z nich byla někdy tak nemocná, že nemohla nic dělat.
Pokud nemoc trvala dlouhou dobu, jaké měly pocity, když si nemohly samy vůbec nic
udělat?

Diskuse a zápis 
na tabuli
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Výklad učitelky Jedna dívka vážně onemocněla a byla připoutána na lůžko celé léto. Přísahala, že už si
nikdy nebude stěžovat, že má ráno vstávat. Byla vděčná za to, že zase může používat své
končetiny a dělat nezbytnou práci.

Vysvětlete, že jednou z nejdůležitějších podmínek pro dosažení štěstí je podmínka 
vytvořit si návyk s chutí pracovat. Naše práce nás může uspokojit, může být zajímavá,
může nás povzbuzovat k další činnosti, může být povznášející, klást na nás velké nároky,
může nás přitahovat svou tvořivostí. Nesmí však být monotónní, fádní, únavná, ubíjející
nebo bez motivu. Náš vztah k práci se bude řídit tím, co my, podle svého názoru, budeme
považovat za důležité a co se rozhodneme akceptovat. Jedna žena učinila zajímavou 
zkušenost, která je popsána v následujícím příběhu:

Příběh „Před sedmi lety začala Anna Clynicková hlídat děti ve svém domě, aby nemusela 
pracovat na plný úvazek mimo domov.

Říkala, že se čtyřmi malými dětmi doma a jedním ve škole a s finančním zatížením 
rodiny tu nebylo otázkou, zda pracovat či ne, ale pouze jakou práci by měla dělat . . .

Jakmile vyřešila tento problém [zůstat s dětmi doma], objevila se jiná potíž.

‚Nenáviděla jsem to,‘ říkala. ‚Pracovala jsem 60 hodin týdně, abych se starala o děti 
cizích lidí. Nikdy jsem jako děvče děti nehlídala. Ve skutečnosti jsem neměla moc ráda
přítomnost jiných dětí, kromě svých vlastních. Bránila jsem se té situaci stále více, 
protože jsem cítila, že jsem do ní tlačena. Bralo mi to chuť pracovat.

Ale nedalo se nic dělat, nemohla jsem jít do práce někam jinam.‘

První dva roky přetrpěla každý den, snažila se práce – jako časté přebalování dětí, 
úklid domu a vaření – skloubit se zaměstnáváním deseti dětí (čtyř jejich vlastních a šesti
dalších) a usměrňováním jejich energie.

‚Jednou jsem četla článek nějaké generální autority, ve kterém se psalo o člověku, který
navštívil uklízečku, vykonávající nudnou práci – každodenní drhnutí schodů.

Když si žena stěžovala na monotónnost svého života, muž jí vysvětlil, že kdyby on dostal
takovou práci, snažil by se, aby byla pro něho zajímavější. Chtěl by se dozvědět co nejvíce
o všem, co s prací souvisí . . .

A tento příběh mě přiměl k tomu, že jsem si uvědomila, že nejvíce záleží na našem 
postoji k tomu, co děláme. To je to podstatné, ne práce sama,‘ řekla sestra Clynicková.

‚A od toho času jsem se rozhodla, že se dozvím vše o tom, jak pečovat o děti.‘ Přihlásila
se do [mnoha] kurzů. Nyní je její program tak vypracovaný, že má připraven úplný 
vzdělávací program dětí na rok dopředu. Má seznam bodů, které čekají na dobu, kdy
budou uskutečňovány . . .

Sestra Clynicková řekla: ‚Cítím, že jsem změnou svého postoje za posledních sedm let
byla schopna zvládnout to, co jsem předtím nenáviděla a co mě nudilo . . .

Něčemu jsem se naučila, získala jsem nové zkušenosti a těší mne práce, kterou dělám.‘“
(John Forster, „Attitude – Not Necessarilly Job Itself – Is Important,“ Church News, 
29. květen 1982, str. 12.)

Diskuse Zeptejte se dívek, jestli některá z nich má podobnou zkušenost, o kterou by se chtěla
podělit.

• Jak by se tato zkušenost mohla týkat vyučování ve škole, práce doma, zaměstnání na
zkrácený úvazek, úkolů pro Církev, které zdánlivě nevypadají zajímavě? Jak nás ovlivňuje
náš postoj k práci ve vlastním provedení úkolu? Co je odměnou za dobře vykonanou
práci?

Citace Čtěte následující výpověď:

„Nikdy nepřehlížej ty, kdo se lopotí při práci, která je méně placena. Každá poctivá
práce je důstojná a má velkou cenu. Neužívej slova podřadná pro jakoukoliv práci, která
zlepšuje svět nebo lidi, žijící v něm.
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Není ostuda dělat jakoukoliv práci, je-li poctivá.“ (Boyd K. Packer, Conference Report,
duben 1982, str. 121, nebo Ensign, květen 1982, str. 84.)

Práce je důležitá pro náš časný, společenský a duchovní blahobyt

Příběh Jednou dorazil poutník k potoku, který byl v místech, kterými procházel. Objevil se tam
cizinec a řekl mu, že když sebere pár oblázků a dá si je do kapsy, pocítí radost i smutek,
až dorazí k cíli své cesty. Poutník udělal, co mu cizinec poradil, a odešel. Když přišel do
další vesnice, vyndal oblázky z kapsy a ke svému úžasu shledal, že se proměnily v drahé
kameny. Tehdy pochopil, co měl cizinec na mysli. Pociťoval lítost nad tím, že nezvedl
oblázků více, ale byl rád, že jich sebral alespoň trochu.

Diskuse u tabule Nakreslete na tabuli kroužky, které znázorňují oblázky. Vepište do nich údaje, o kterých
se hovoří v následující diskusi. Zaneste do kroužků na tabuli slova, která jste použili již
v předchozím rozhovoru: samostatnost, pracovitost, šetrnost a sebeúcta.

Diskuse • Kdyby každý z vás byl oním poutníkem ke konci svého života, co by oblázky mohly
pro vás představovat?

• Jaké cíle chcete dosáhnout ? Jakých hodnot chcete v životě dosáhnout a jaký majetek
získat?

• Jak byste se asi cítily později ve svém životě, kdybyste nevyužily možnosti sebrat
všechny „oblázky“, které chcete?

Báseň Jiný způsob vyjádření této myšlenky je následující:

Ze všech smutných slov jazyka či pera, 
ta nejsmutnější jsou: „Mohlo to být!“
(John Greenleaf Whittier, „Maud Muller“, A Treasury of the Familiar, vyd. Ralph L. Woods,

[New York: Macmillan Publishing Co. , 1942], str. 236.)

Výklad učitelky Poukažte na to, že většina lidí s politováním nedosáhne svých cílů nebo toho, co si 
naplánovali, prostě pouze proto, že nechtějí pracovat nebo nepracují dostatečně usilovně.
Nejsou ochotni „platit cenu“ za štěstí, které by mohli mít. Hodně lidí, kteří putují po
cestě života, nechápe, že mohou bez kouzel přeměnit svá přání na skutečnost, a to pouze
tím, že pracují.

Citace Čtěte následující výpověď:

„Neexistuje žádná královská cesta k učení či jiné činnosti . . . Neexistuje žádný královský
způsob, jak získat to, co je hodnotné. Nic, co je hodné toho, abychom získali a milovali,
nezískáme bez tvrdé práce. Není důležité, jaké máte nadání, tato zásada bude platit
stále.“ (J. Reuben Clark, Jr. , jak citováno v Vital Quotations, sestavil Emerson Roy West,
[Salt Lake City: Bookcraft, 1968,] str. 401–2.)

Poukažte na to, že můžeme dobré výsledky práce hodnotit ve třech hlavních oblastech.

Pod „oblázky“ na tabuli nakreslete tři linky a nechte je prázdné. Jak se bude diskuse 
rozvíjet, postupně zaplňujte prázdné řádky slovy časné, společenské a duchovní.

Výklad učitelky 
a zápis na tabuli
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Doplňte k zápisu na tabuli:

Napište slovo časné na první prázdnou linku. Vysvětlete, že musíme pracovat, 
abychom přežili.

Citace „Všechny věci hmotné povahy, které v životě získáváme, jsou výsledkem práce a Boží 
milosti. Práce sama zabezpečuje to, co je nezbytné pro život.“ (Ezra Taft Benson, 
Conference Report, říjen 1980, str. 45, nebo Ensign, listopad 1980, str. 32.)

Výklad učitelky Vysvětlete, že práce má také hodnotu peněžní. Obvykle jsme za ni placeni nebo jinak
ohodnoceni podle naší odbornosti, výkonnosti a spolehlivosti.

• Jaké kroky musíme teď učinit, abychom si v budoucnu zajistili blaho na zemi?

• Jaký postoj nám může pomoci, abychom nepropadli tomu, že pracujeme jen proto,
abychom získali majetek?

• Jak vám může pomoci chuť do práce ve škole a v životě vaší rodiny?

Ať jedna z dívek vypráví o nějaké práci, kterou dělá. Kde se naučila, jak má práci 
vykonávat? Má z práce radost? Jak se zlepšuje? Nebo naučila se něčemu dalšímu, 
co jí v práci pomáhá?

Citace V proslovu ke studentům starší Dallin H. Oaks, později též prezident University Brighama
Younga, zdůrazňoval, že je třeba, aby se naučili, jak pracovat a ukáznit sami sebe.

„Jen málo věcí mi působí větší bolest než to, když vidím mladé muže a ženy, kteří si 
neuvědomují své možnosti a nepřinutí se do práce, aby získali dovednosti a vědomosti,
charakterizující dobré vzdělání. Můžeme vidět příliš mnoho nečinnosti, příliš mnoho 
sledování televize, příliš mnoho slunění se na trávníku, příliš mnoho hledání zábavy,
příliš mnoho závislosti na názorech a práci jiných, a jen velmi málo soběstačnosti.“ 
(Dallin H. Oaks, „The Formula for Succes at BYU,“ Speeches of the Year 1979, [Provo: 
Brigham Young University Press, 1980], str. 169.)

Diskuse Prodiskutujte překážky v práci uvedené prezidentem Oaksem.

• Jak se můžeme přimět k lepší práci ve škole? Co to je pohodlnost?

• Jaké zvyky a postoje nás mohou ochránit před mrháním svými schopnostmi?

Zápis na tabuli Napište slovo společenské na druhou volnou linku.

Přečtěte a označte si následující verše: Nauky a smlouvy 68:31; 42:42; 75:29.

• Jak může lenost vést lidi k hříšnosti? Pohovořte o dopadu lenosti na jednotlivce, 
rodinu a společnost.

Citace Ať někdo přečte komentář staršího Neal A. Maxwella o naší společenské zodpovědnosti
pracovat:

„Když se v životě naučíme brzy pracovat, budeme lepší jako jednotlivci, jako členové 
rodiny, jako sousedé, lepší učedníci Ježíše Krista, který se sám naučil pracovat jako tesař.“
(„Gospel to Work,“ Friend, červen 1975, str. 7.)

Vysvětlení 
členky třídy
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Diskuse • Jak může naše touha pracovat požehnat životy ostatních členů naší rodiny? 
Našich kamarádů ve škole? Lidí v naší společnosti?

Ať některá dívka vylíčí, jaké měla pocity, když konala službu pro druhé. Jaká to byla 
práce? Jak druhým pomohla? Jak službu přijímali? Jak se ona sama cítila?

Výklad učitelky Zdůrazněte, že zdravá společnost je závislá na ochotě svých členů pracovat.
Nemůžeme naplnit své role studentů, misionářů, vedoucích pracovníků, rodičů a občanů,
aniž bychom pracovali.

Napište slovo duchovní na třetí volnou linku.
Poukažte na to, že Adam a Eva poznali, že Pán kvůli nim proklel zemi (viz Mojžíš 4:23).

• Proč toto prokletí země ve skutečnosti přineslo Adamovi a Evě užitek? Jaké vlastnosti
získali díky tomu, že potřebovali pracovat?

• Co se děje s našimi dušemi, když pracujeme? Když nepracujeme?

Diskuse o Písmech Čtěte společně Nauky a smlouvy 75:3–5. Co nám Pán říká, abychom dělali? Co bude
naší odměnou?

Závěr

Citace „Jsme spolutvůrci Boží. On nám dal schopnost dělat práci, kterou nedokončil, využít
energii, těžit rudu, přetvářet poklady země k našemu užitku. Ale co je nejdůležitější, 
Pán věděl, že ze zkoušky ohněm práce vzejde tvrdé jádro charakteru.“ (J. Richard Clarke,
Conference Report, duben 1982, str. 109–10, nebo Ensign, květen 1982, str. 77.)

(Volitelná) píseň Zazpívejte si či přečtěte sloky písně „Je pilných rukou potřebí“ (Písně CJKSPD, str. 67).

Použití lekce

Dejte každé dívce velký oblázek nebo kamínek se slovem, na kterém je napsáno 
slovo práce. Povzbuďte každou, aby se zdokonalovala ve svých dovednostech a ve svém
přístupu k práci.

Zápis na tabuli a 
výklad učitele

Vysvětlení 
členky třídy
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Účel a důležitost Lekce

vzdělání 46

CÍL Každá mladá žena porozumí účelu a důležitosti vzdělání ve svém životě.

PŘÍPRAVA 1. Obrázek 20, Mladá žena v zaměstnání; Obrázek 21, Mladá matka pomáhající svým 
dětem číst; Obrázek 22; Mladá žena, která učí na shromáždění v Církvi. Všechny 
obrázky jsou umístěny na konci příručky.

2. Volitelné: připravte si na ukázku materiály ke studiu, jako jsou učebnice, Písma, 
zpěvníky, pravítko.

3. Volitelné: připravte si tři pruhy papíru s nápisy: 
V zaměstnání 
Doma 
V Církvi a společnosti

4. Určete dívky, které přednesou vámi vybrané příběhy, verše z Písma nebo citáty.

DOPORUČENÝ 
POSTUP VÝUKY Úvod

Příběh Jeffrey R. Holland, když byl prezidentem University Brighama Younga, uvedl následující
příběh:

„Rád bych vám vyprávěl pravdivý příběh o mladém chlapci, který neměl možnost chodit
do školy příliš dlouho. Jeho otec zemřel a zanechal rodině pouze trochu peněz. Jednou
chlapec velmi onemocněl neštovicemi a hodně ve škole chyběl.

Pomalu se uzdravoval a byl šťastný, že mohl opět do školy. Ale chodil pouze další jeden
rok, dokončil právě sedmou třídu, když musel úplně přestat školu navštěvovat. On a 
jeho bratr si museli najít práci, aby pomohli vydělat peníze na jídlo a ošacení nutné pro 
členy rodiny.

Chlapec pracoval velmi těžce, zesílil a získal hodně životních zkušeností. Četl knihy jak
jen mohl, měl zájem naučit se věci, které neuměl, protože chyběl ve škole. Často říkal,
jak je smutný, že nemá řádné vzdělání. Byl to vynikající člověk a pracoval tvrdě na tom,
aby se zdokonalil. Stále doufal, že se jednou vrátí do školy. Nikdy však tu možnost
neměl. Tento malý chlapec, který vyrostl v očekávání toho, že se vrátí do školy, 
byl můj otec.

Díky této zkušenosti si můj otec velmi přál, abych měl dobré vzdělání. Když jsem
říkával: ‚Ale já nechci jít do školy,‘ on řekl: ‚Potom půjdu já místo tebe. Myslíš, že by to
učiteli vadilo? Jsem zvědav, jestli se vejdu na tvou židli u lavice.‘

Vždycky mne to rozesmálo, protože jsem si představoval, jak by to učitele polekalo,
kdyby viděl dospělého muže, který jde do školy, a věděl jsem, že se do lavice nevejde. 
A tak jsem šel já . . .

Později, když jsem vystudoval střední školu, šel na misii a dokončil svá studia na vysoké
škole, pokračoval jsem ve studiu, abych získal titul doktora filosofie na škole v Nové 
Anglii . . .

Když jsem dostal diplom, přál jsem si, aby ho měl můj otec. Nikdy nedostal diplom 
ze žádné školy a myslel jsem si, že by si to zasloužil. Řekl jsem mu, že ačkoliv je na něm
moje jméno, patří ve skutečnosti jemu. Řekl jsem mu, že asi udělali chybu v tisku. 
Rozesmálo ho to a pak se rozplakal.Nebyl jsem si jistý, co ho vlastně rozplakalo – teď to
ale vím.“ („Do You Think I Can Fit into Your Seat?“ Friend, září 1978, str. 6–7.)
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Diskuse • Myslíte si, že tento otec a syn znali, jakou hodnotu má vzdělání? Jak nám může tento
příklad pomoci, abychom si více vážili nám dané možnosti získat vzdělání?

Dostáváme radu získávat vzdělání

Výklad učitelky Vysvětlete, že vždycky budeme mít podporu vedoucích Církve, abychom se učili. 
Mormonští pionýři, navzdory ustavičným persekucím, vyhánění z jejich domovů, 
se i nadále navzájem učili. Vzdělání bylo vždy prvořadé. Nosili s sebou knihy z různých
oborů a všude, kam přišli, okamžitě stavěli školy.

Ať si dívky najdou a přečtou v Naukách a smlouvách 88:118. Poukažte na to, že v tomto 
Písmu a i jinde nám Pán přikazuje, abychom hledali vědomosti.

• Co si myslíte, že Bůh chce, abychom se učili? Zapište odpovědi dívek na tabuli. Potom
si přečtěte Nauky a smlouvy 88:77–79 a doplňte k seznamu ty věci, které jste opomněly.

• Jaké předměty, které nyní studujete, vám pomáhají při učení se věcem, sepsaným na
tabuli?

Citace Naši církevní vedoucí přikládají vzdělání velkou důležitost. Dva z našich dnešních 
proroků nám dávají tuto radu:

„Církev od samého začátku vychází z principu, že ‚Sláva Boží je inteligence‘ (NaS 93:36).
Proto podporujeme náš lid, aby studoval a připravoval se k prokazování služby lidem jak
svýma rukama, tak svými mozky.

Někdo má větší sklony k univerzitnímu studiu, jiný zase k praktickému povolání. Cítíme,
že lidé by se měli při studiu zabývat tím, co je nejblíže jejich zájmu a talentu. Ať je
to v určitém speciálním oboru, umění, nebo v manuálním povolání; ať je to studium
univerzitní či praktická výuka, tleskáme tomu a podporujeme to.“ (Spencer W. Kimball,
Conference Report, říjen 1977, str. 4–5, nebo Ensign listopad 1977, str. 4.)

„Vzdělání bylo Církví vždy považováno za prvořadé v povinnostech každé generace ke
svým potomkům a každého jednotlivce k sobě samému. Každý z nás je obdarován
Bohem, jsme bytosti věčné, bytosti inteligentní. Je naší povinností, abychom živili našeho
zvídavého ducha, učili se stále všechno, co se týká nás samotných, i lidí, kteří nás obklo-
pují, našeho vesmíru, našeho Boha.“ (Hugh B. Brown, Conference Report, duben 1968,
str. 101; nebo Improvement Era, červen 1968, str. 34.)

Vzdělávání může být přínosem během celého našeho života

Diskuse u tabule Vysvětlete, že vzdělání nám otevírá dveře do pozemské i duchovní oblasti života.

• Jak nám může vzdělání pomáhat v našem životě?

Zapište odpovědi dívek na tabuli. Dbejte, abyste prodiskutovaly následující body.

1. (Vyvěste proužek papíru s nápisem „V zaměstnání“ a umístěte na tabuli obrázek 
mladé ženy v zaměstnání.) Vysvětlete, že vzdělání nám dává odbornost a schopnost, 
které nám pomohou získat vytoužené zaměstnání. Toto je důležité pro dívky i pro 
chlapce, jak se zdůrazňuje v následujícím prohlášení:

Citace a diskuse „Máme oprávněné důvody pro to, aby naše sestry plánovaly své budoucí zaměstnání
. . . Chceme, aby získaly veškeré možné vzdělání a praktickou výchovu před svatbou. 
Když by se stalo,že by ovdověly nebo se rozvedly a byly nuceny pracovat, chceme, aby
měly důstojné a uznávané zaměstnání. Když se nějaká sestra nevdá, pak má vždy 
možnosti uplatnit se ve své profesi, což jí pomůže zdokonalovat její talent a nadání.“ 
(Howard W. Hunter, Ensign, listopad 1975, str. 124.)

• Jaké důvody nás vedou k tomu, abychom se připravovali na zaměstnání? Jak nám 
v tomto pomůže dobré vzdělání?

• Proč je třeba chodit do školy pravidelně, studovat a plánovat naše vzdělání? Jaký 
význam bude mít pro vás v budoucnu vaše dnešní studium a plánování?

Obrázek a 
proužek papíru

Písmo a diskuse
u tabule
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2. (Vyvěste proužek papíru „Doma“ a obrázek mladé matky, která pomáhá svým dětem 
číst.) Poukažte na to, že dobré vzdělání nám pomůže, abychom byly lepší matky 
a vytvářely pěkný domov.

Citace „O vzdělání našich mladých žen se nemusíme příliš obávat. Čekají je velké změny. 
Hlavně na nich bude spočívat zodpovědnost za formování morálního a intelektuál- 
ního charakteru mladé generace. Ať jsou ženy naší země inteligentní a jejich děti 
budou určitě stejné. Řádné vzdělání muže je rozhodující pro jeho úspěch, ale zájmy 
celé rodiny jsou zajišťovány dobrým vzděláním ženy.“ (George Q. Cannon, Gospel Truth,
výběr Jerreld L. Newquist, [Salt Lake City: Deseret Book Co. , 1974], 2:138.)

Diskuse • Jak může být vzdělání ženy přínosem pro její rodinu?

3. (Vyvěste proužek papíru „V církvi a ve společnosti“ a umístěte na tabuli obrázek mladé
ženy, která učí na shromáždění Církve.) Vysvětlete, že čím lépe je žena připravena, 
tím větším přínosem bude pro Církev a společnost. Vzdělání je jednou z nejlepších 
cest, jak se připravit pro svou službu.

Abyste dívkám pomohly zamyslet se, jak mohou využít svého vzdělání v Církvi a ve 
službě lidem, nyní i v budoucnosti, dejte jim následující otázky:

• Jak můžete využít své vzdělání v hodinách Primárek (tříd nejmladších dětí)? V práci 
navštěvujících učitelek? V hodinách Nedělní školy pro dospělé? Ve svých 
vystoupeních v Církvi?

• Jak můžete využít svého vzdělání v pomoci nemocným lidem? V pomoci lidem, 
kteří nemají dobrou práci?

• Jak můžete využít svého vzdělání při pomoci dětem sousedů v době prázdnin, 
když nemají co dělat?

Požádejte dívky, aby přemýšlely o dalších možnostech, jak mohou být lépe připraveny 
a jak mohou sloužit lidem, když budou mít patřičné vzdělání.

Závěr

Výklad učitelky Vysvětlete, že vzdělání je nezbytnou částí našeho růstu na zemi. Když získáme 
vědomosti, pochopíme a oceníme všechno, co nám Pán dává. Prohlubování vědomostí a
rozvoj vzdělávání nám pomohou ve všech aspektech našeho života a budeme lépe
schopni budovat Boží království. Není lepšího a vhodnějšího času, kdy získat dobré
vzdělání, než v našem mládí. Měly bychom využívat všech možností ke vzdělání a 
prahnout po vědomostech ve všech oblastech.

Použití lekce

Povzbuďte všechny mladé ženy, aby využívaly své možnosti ke vzdělání. Poraďte jim,
aby si vybraly jeden předmět ve škole nebo něco z evangelia, co by se chtěly naučit 
podrobněji, a zaměřily se na toto téma. Vyzvěte je, aby sdělily třídě nebo se svěřily
učitelce nebo svému deníku, co se učí.

Obrázek a 
proužek papíru

Obrázek a 
proužek papíru
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Lekce Podporujte
47 rozvíjení talentů

CÍL Každá dívka si bude vážit svých talentů a talentů členů své rodiny a bude usilovat o 
jejich rozvoj.

PŘÍPRAVA 1. Obrázek 23, obraz Vincenta van Gogha, který je zařazen na konci příručky.

2. Přineste papír a tužku pro každou dívku.

3. Volitelné: Přineste drobné předměty a schovejte je jednotlivě u každé dívky tak, 
aby je druhé neviděly. Např. kus struny, jehlu, zavírací špendlík, sponku do vlasů,
kus bavlnky, drátek, knoflík, tužku, natáčku na vlasy.

4. Napište pro každou dívku seznam schovaných věcí.

5. Určete dívky, které přednesou vámi vybrané příběhy, verše z Písma nebo citáty.

DOPORUČENÝ 
POSTUP VÝUKY Úvod: Schované předměty

Hra (volitelné) Když dívky vstupují do třídy, vezměte každou stranou a schovejte někde na ní jeden 
z přinesených předmětů. Umístěte ho na viditelném, ale ne příliš nápadném místě 
(např. bavlnku jí položte na rameno, drátek omotejte kolem knoflíkové dírky, tužku jí
dejte za ucho).

Dejte každé dívce seznam schovaných věcí. Poučte je, že jakmile věci najdou, zaškrtnou
si je ve svém seznamu. Dejte jim dvě minuty na to, aby tiše hledaly. Pak vyhodnoťte,
které předměty našly a které ne. Dívky postupně čtou svůj seznam věcí a jejich umí-
stění, vy sundávejte předměty a shromažďujte je stranou. Pravděpodobně jeden nebo
dva nenajdou. Ukažte jim, kde předměty jsou.

Diskuse Pohovořte o tom, jak tato situace s hledáním předmětů je podobná objevování talentů.

• Jak můžeme náš talent rozpoznat?

• Jak se může stát, že náš talent je zřejmý a my ho nevidíme?

• Proč asi nevnímáme svůj talent?

• Proč si všichni můžeme být jisti, že máme talenty?

• Proč je těžké některý talent objevit?

• Proč bychom měli hledat, dokud talent nenajdeme?

Poukažte na to, že všichni jsme dostali nadání a talenty od našeho Nebeského Otce.
Občas jsou tato nadání a talenty dobře ukryty a je těžké je najít. Když talent objevíme,
musíme ho rozvíjet, jinak se ztratí.

Připomeňte dívkám, že talenty nejsou vždy mimořádné, nejsou vždy vynikající, někdy
je těžké je objevit, mnohdy jsou nepovšimnuty, mnohdy úplně opomíjeny, ale nejčastěji
jsou užitečné a prospěšné druhým lidem.

Každý dostává dary od našeho Nebeského Otce

Tabule Napište následující myšlenku nahoru na tabuli a ponechte zápis po celou lekci: Jsme 
duchovními dětmi našeho Nebeského Otce a každý z nás obdržel dar prostřednictvím Ducha 
Božího. Ať mladé ženy vyslovují každé slovo nahlas, jakmile ho napíšete, a potom přečtěte
celou větu společně.
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Diskuse o Písmech Vysvětlete, že Pán dal v těchto posledních dnech mnoho pokynů, které se týkají talentů.

V průběhu četby následujících čtyř ukázek z Písma a diskuse o nich si můžete přát, 
aby si je dívky podtrhly a vyhledaly si k nim odkazy.

Ať jedna dívka přečte Nauky a smlouvy 46:11–12. Pohovořte o významu slova dar a 
důvodu, proč nás Pán obdarovává talenty.

Požádejte jinou dívku, ať přečte Nauky a smlouvy 82:18. Diskutujte o tom, co nám Pán
zjevuje v tomto verši o využití talentů.

Čtěte Nauky a smlouvy 82:2–3 a pohovořte o tom, jakou má tento verš souvislost 
s užíváním našich talentů.

V Naukách a smlouvách 60:13 Pán hovoří ke dvěma z prvních misionářů. Ať jiná členka
třídy přečte tento verš a ať třída vysvětlí podobnost mezi leností a zakopáváním talentů.

• Co si myslíte, po přečtení těchto čtyř veršů, o povinnostech odhalit, rozvíjet a využívat
své talenty?

Řekněte dívkám, aby přemýšlely o různých způsobech objevení talentů, až jim budete
uvádět následující situace:

1. Cynthia cítila, že je připravena na to, aby dostala patriarchální požehnání. Když jí
bratr Whittier požehnání dával, pozorně poslouchala a byla překvapena, když slyšela,
jak jí říká, že má velký talent k vyučování.

2. Sáru zaujala výzva, kterou slyšela v hodině sestry Myronové o objevování a rozvíjení
talentů sloužit lidem.

3. Michelle chodila na hodiny klavíru pouze dva roky a dostala povolání klavíristky 
Primárek v Církvi. Jednou odpoledne, brzy poté co byla povolána do své nové funkce,
seděla u klavíru a myslela si, jak vlastně strašně nerada cvičí na klavír. Potom si
vzpomněla, že když jí biskup Hampton žehnal při udělování povolání, sliboval jí, 
že bude-li se zdokonalovat v hraní, bude schopna ovlivnit mnohé v království Božím
prostřednictvím hudby.

4. Učitelka požádala Marianu, aby se zapojila do třídy výtvarného umění. Mariana
nikdy v životě nic nedělala. K svému překvapení, když o tom začala přemýšlet a něco
málo dělat, zjistila, že se jí to líbí.

Diskuse Hledejte způsoby, jakými lidé nacházejí své talenty. Potom hovořte o následujících 
otázkách, které jsou dívkám blízké:

• Jestlipak jste některá objevila nějaký talent, o kterém jste dříve nevěděla?

• Jaký talent jste objevily samy v sobě nebo v některé své kamarádce?

• Proč nestačí jenom talent objevit?

Kladné ocenění stimuluje rozvoj talentů

Příběh Ukažte reprodukci obrazu Vincenta van Gogha, který je v příručce na zadní straně.
Uveďte tento nástin životopisu umělce:

Vincent van Gogh, narozený v Holandsku před více než 100 lety (1853), měl velmi 
bouřlivý a smutný život. Kdyby nebylo jeho mladšího bratra Thea, asi by se nestal 
známým malířem. Theo svému bratrovi věřil a tato víra Vincenta posilovala. Theo nejenže
důvěřoval v jeho schopnosti, ale navíc ho materiálně podporoval, když byl malíř bez 
prostředků (platil barvy, plátno, jídlo, bydlení). Theo mu důvěřoval, i když ostatní už ve
Vincenta nevěřili. Vliv Vincenta van Gogha pociťují všichni ve světě umění. Jeho obrazy
visí v největších galeriích světa.

Buďte si vědoma toho, že život Vincenta van Gogha nebyl příkladný. Jestliže dívky 
poukáží na tento fakt, vysvětlete, že předmětem rozhovoru je rozvoj jeho talentu a 
podpora, kterou měl, a ne jeho celý život jako takový.

Poznámka pro 
učitelku

207



Výklad učitelky Vysvětlete, že mnozí z nás, stejně jako van Gogh, mají talenty, které potřebují být 
rozvíjeny. Ale bez pomoci a podpory svého okolí bychom je pravděpodobně nikdy 
nezdokonalili.

Každá z nás má asi ve vlastní rodině van Gogha, kterému můžeme pomoci podporou a
dodáváním odvahy.

Citace Dcera prezidenta Harolda B. Lee, Helen Lee Goatesová, poznamenala:

„‚Jak pečlivě se [naši rodiče] starali o naše křehké cítění o nás samých! V dětství, 
když jsme při své snaze ovládnout hru na hudební nástroj ztrácely odvahu, byly jsme 
tatínkem a maminkou znovu a znovu povzbuzovány a ujišťovány, že naše hudba je ta
nejkrásnější pod širým nebem. A když jsme byly v těch svízelných letech dospívání, 
kdy jsme se cítily nejisté a plné obav o vlastní sebeúctu, stále nám maminka a tatínek
připomínali, že nás mají rádi a že jsou přesvědčeni, že jsme ty nejkrásnější a 
nejkouzelnější dívky, které vůbec kdy viděli. Moudří rodiče musí vědět, že když v nás
vytvoří tyto představy, budeme usilovat o to, abychom byli takovými, jakými nás chtějí
mít a jakými vědí, že se můžeme stát.‘“ (Neal A. Maxwell, That My Family Should Partake
[Salt Lake City: Deseret Book Co., 1974], str. 56–57.)

• Jak by mohly dívky využít tento princip povzbuzování ve svých vztazích k ostatním
členům rodiny?

Dejte dívkám čas na to, aby prodiskutovaly zkušenosti, dobré i špatné, které mají 
s talenty u členů rodiny. Zdůrazněte, že podporovat talent znamená být nápomocen ve
všem, co stimuluje jeho rozvoj. Můžete nechat dívky porovnat příběh van Gogha a sestry
Goatesové, abyste ukázali, jaký vliv může mít každý člen rodiny na talent druhého.

Diskuse • Jak může vaše činnost a postoj doma zapůsobit na vaše sourozence, budou-li rozvíjet
své talenty?

• Proč člověk přestane věřit v sebe a ve svůj talent?

Činnost Rozdejte dívkám tužky a papíry. Ať papír přeloží na šířku na tři stejné díly a nadepíší 
do první kolonky „Jméno člena rodiny“, do druhé kolonky „Talenty“ a do třetí kolonky
„Co mohu udělat?“.

Dívky by měly napsat seznam členů rodiny do levé (1.) kolonky tak, aby nechaly široké
mezery mezi jmény. Dejte jim čas na to, aby si mohly uváženě promyslet, jaké talenty by
členové rodiny mohli mít. Vysvětlete jim, aby zapsaly současný talent i pravděpodobné
nadání do prostřední (2.) kolonky. Pohovořte s nimi, jak by asi mohly pomáhat členům
rodiny, toto by mělo být v poslední (3.) kolonce. Poraďte dívkám, aby nápady na papíře
použily k tomu, aby pomohly k rozvoji talentu členů své rodiny.

Jméno člena rodiny

Boyd

Sandra

Talenty

(současné i možné)

Atletika

Matematika

Zpívání

Běh

Šití

Kreslení

Co mohu dělat?

Cvičit s ním.

Chtít po něm, aby mi 

pomohl s matematikou.

Často ho chválit, když 

mu to jde. Zpívat s ním.

Pomoci jí, 

aby měla čas běhat. 

Chválit její šití, běhání a 

kreslení. Pomoci jí, 

když o to poprosí.
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Závěr

Diskuse • Jestliže vám člen rodiny pomůže, abyste úspěšně splnily něco, o čem jste jen snily, 
jaké pocity vůči němu budete mít?

Prodiskutujte, jaký prospěch můžeme mít z talentů druhých. Ať se dívky podělí o své
zkušenosti z domova, kdy někdo z rodiny pomohl rozvinout talent druhého.

Výklad učitelky Vysvětlete, že většina z nás nedoceňuje sílu k dobru, kterou člověk má. Jestliže 
zasvětíme sami sebe do toho, abychom pomohli členovi rodiny najít a rozvinout jeho 
talent, objevíme, že naše láska k němu roste a zvětšuje se spolu s jeho talentem. 
Zjistíme, že existuje velké množství talentů a že není vždy lehké je objevit, ale když 
vytrváme, budeme mít úspěch a pomůžeme členům rodiny, aby byli úspěšní a šťastní 
ve svém životě i na věčnosti.
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Lekce Krátkodobé cíle
48 jako odrazové můstky

CÍL Každá dívka porozumí tomu, že vytyčení a plnění krátkodobých cílů pomáhá dosáhnout
velkého cíle.

PŘÍPRAVA
1. Přineste pro dívky papíry a tužky.

2. Volitelné: Připravte leták podle návrhu ve druhé části této lekce.

3. Určete dívky, které přednesou vámi vybrané příběhy, verše z Písma nebo citáty.

DOPORUČENÝ 
POSTUP VÝUKY Úvod

Činnost Řekněte dívkám, ať si představí, že uplynulo pět let. Ať chvíli přemýšlejí, co by rády 
dělaly, jaké by chtěly být, kdyby se mohly uskutečnit jejich největší touhy. Ať plány,
které popisují, jsou specifické a osobní, jako třeba: „Chci mít svatbu v chrámu. 
Chci ukončit studium ve škole. Chci být učitelkou (sekretářkou, lékařkou atd.).“ Dejte jim
chvíli na rozmyšlenou a potom ať napíší tyto cíle na papír. Ať každá dívka napíše 
nejméně tři nejdůležitější věci, které by jí mohly pomoci dosáhnout vytouženého cíle.

Vysvětlete dívkám, že tyto tři věci představují krátkodobé úkoly neboli odrazové můstky,
které jim pomohou uskutečnit jejich konečný cíl. Staré čínské přísloví praví: 
„Tisíc mil dlouhá cesta začíná jedním krokem.“ Vyzvěte jednu nebo dvě dívky, aby se
podělily se třídou o své dlouhodobé cíle a své odrazové můstky (krátkodobé cíle), které
je k nim zavedou. Zapište vše na tabuli – nahoře dlouhodobý cíl, dole – krátkodobé cíle.

Vytyčení cílů nám pomůže dosáhnout pokroku

Výklad učitelky Vysvětlete, že vytyčení cílů nám pomůže dosáhnout vytouženého cíle.

• Proč nás pouhé přání něčeho dosáhnout nemotivuje obvykle dostatečně k našemu 
pokroku?

Poukažte na to, že úkoly nám dávají něco specifického a dosažitelného, něco 
konkrétního, oč usilujeme. Připravují nám cestu k následování. Přečtěte si tuto výpověď:

Citace „Žádný plán. Žádný záměr. Žádný cíl. Cesta kamkoliv je cesta nikam, a cesta nikam
vede k tomu, že sny jsou obětovány, příležitosti ztraceny a život nenaplněn.“ (Thomas 
S. Monson, Conference Report, říjen 1976, str. 73, nebo Ensign, listopad 1976, str. 51.)

Proces stanovování úkolů je velmi důležitý pro dosahování pokroku v průběhu celého 
života. A nyní je čas, abychom se naučili, jak usměrňovat svou energii tím, že si 
stanovíme kvalitní úkoly a že je budeme plnit.

Rozeberte s dívkami následující čtyři kroky procesu plánování úkolů:Leták nebo zápis 
na tabuli
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Stanovení úkolů Krok  1: Hodnoťte (rozhodněte, co je třeba udělat) – Udělejte si seznam věcí, které byste
rády znaly, hodnoty a schopnosti, které byste rády měly, věci, kterých byste rády v životě
dosáhly.

Krok  2: Plánujte (co dělat a kdy) – Napište si úkol, a jak ho chcete dosáhnout. 
Pamatujte, že úkol, který není zapsán, je pouhým přáním. Jestli chcete, vyberte si buď
rodiče, přítelkyni nebo vedoucí, a informujte je o svých úspěších. Stanovte si čas pro 
splnění úkolu a datum, abyste mohly kontrolovat svůj pokrok.

Krok  3: Pracujte na plánu – Jestliže je úkolem něco, co můžete udělat samy, udělejte to!
Když potřebujete pomoc, někoho o ni požádejte.

Krok  4: Informujte o svém pokroku a výsledcích – Setkejte se s osobou, kterou jste si
zvolily pro tento účel. Řekněte jí, co jste udělaly, a zkontrolujte si, jaký jste udělaly 
pokrok. Některé vaše úkoly mohou být důvěrné. Můžete je zkontrolovat samy nebo říci
o nich Nebeskému Otci v modlitbách.

Až ukončíte krok 4, začněte proces znovu a zhodnoťte, co byste dále chtěly dělat.

Příběh Učitelka a dívky ze třídy Mladých žen se znepokojovaly kvůli jedné člence třídy. Rozhodly
se jako třída, že se pokusí Cheryl zaktivizovat v průběhu školního roku. Věděly, že to
bude pravděpodobně dlouhodobý úkol, protože navštívila třídu pouze dvakrát za tři
roky. Daly si krátkodobé úkoly a řekly učitelce, že ji budou informovat o svých 
výsledcích. Jejich cílem bylo: (1) získat Cheryl pro účast na jedné z jejich aktivit a (2) a
získat ji pro účast na Nedělní škole. Sepsaly si plán pro každý úkol a začaly jednat.

První část byla docela snadná. Dívky věděly, že Cheryl má ráda basketbal a hraje ve
školním družstvu. Naplánovaly sportovní večer a požádaly ji, aby přišla a poradila jim,
jak basketbal hrát. Ochotně souhlasila a činnost měla velký úspěch. 

Druhý úkol byl trochu obtížnější. Ve škole byly stále dobrými kamarádkami. Snažily se jí
ve třídě pomáhat, ale stále to vypadalo, že se necítí dobře a nemá zájem chodit na nedělní
shromáždění. Jednou se šly spolu s učitelkou podívat na Cherylin zápas v košíkové.
Všechny hlasitě výskaly a běžely jí gratulovat k vítězství. Příští neděli byla na shromáž-
dění! Vypadalo to, že se tu poprvé cítila dobře, smála se a povídala si. Dívky pokračovaly
ve svém úsilí, projevovaly jí svou lásku a Cheryl přicházela stále častěji a častěji. 
A nakonec, hned příští rok, dostala povolání členky předsednictva třídy.

Diskuse Požádejte dívky, aby stručně určily čtyři kroky procesu vytyčení a plnění cílů, které se
vyskytly v tomto příběhu. Zdůrazněte, že krátkodobé cíle byly odrazovými můstky pro
cíl dlouhodobý.

Hodnocení krátkodobých cílů nám pomáhá měřit náš pokrok a opravovat náš směr

Poukažte na to, že musíme pravidelně hodnotit výsledky krátkodobých cílů, abychom se
přesvědčili, že nás vedou tam, kam chceme jít.

Citace Přečtěte následující citaci:

„Měli bychom stále hodnotit náš pokrok. Abychom žili správně a uskutečňovali účel našeho
stvoření, musíme pravidelně sledovat minulost, řídit naše současné postavení a 
zadávat si cíle do budoucnosti. Bez tohoto procesu je tu jen malá naděje, že dosáhneme
svých cílů.“ (O. Leslie Stone, Conference Report, duben 1978, str. 87, nebo Ensign, 
květen 1978, str. 57.)

Příběh Vyprávějte následující příběh:

Claudia vždy považovala sňatek v chrámu za svůj konečný cíl, ale ten byl velmi vzdálený,
kdesi v nedohlednu. Začala chodit s mladým mužem, který nebyl členem Církve. 
Neviděla, že by v tom byla nějaká překážka, protože to byl velmi dobrý člověk. Mimoto
si nemyslela, že by jejich vztah byl opravdu vážný. Mnoho schůzek plánovali na neděli
zvláště podle toho, aby vyhovovaly jeho pracovnímu rozvrhu. Zpočátku se Claudia 
snažila také chodit na shromáždění, ale protože doba shromáždění často kolidovala 
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s jejich schůzkami, stále častěji v Církvi chyběla. Přestala být aktivní a přestala světit 
neděli jako den sabatu, což pro ni v minulosti bylo nepřijatelné.

Claudiini rodiče a biskup se začali znepokojovat. Biskup se jí v rozhovoru zeptal, co je
jejím dlouhodobým cílem. Tvrdila stále, že na prvním místě jejího seznamu přání je 
sňatek v chrámu. Začali společně hodnotit, kam se v tomto směru dostala, a zvažovat,
jak postupuje a plní své krátkodobé cíle, které by ji k tomuto cíly dovedly. Claudia 
pochopila, že neplní, jak by měla, řadu věcí, jako je čtení Písem, návštěva nedělních
shromáždění, poslušnost některých Božích přikázání. Její rodiče a biskup jí pomohli, aby
našla způsob, jak změnit svůj současný směr a v budoucnosti nakonec dosáhnout 
dlouhodobého cíle – sňatku v chrámu. S odvahou slíbila, že změní, co bylo v tomto 
kritickém období jejího života třeba, a Nebeský Otec jí pomohl. O několik let později
potkala vynikajícího člověka a měla sňatek v chrámu na čas i celou věčnost.

Diskuse • Co by se mohlo stát, kdyby Claudia i nadále vedla život původním směrem? 
Jak bořila svůj dlouhodobý sen o sňatku v chrámu tím, že neuvážila, jak je důležité plnit
postupné cíle, např. přátelství s tím, kdo má vysoké kvality, kdo by respektoval její
činnost v Církvi?

Poukažte na to, jak snadno sejdeme z cesty, vedoucí k dlouhodobému cíli, když si 
nenajdeme čas na to, abychom pravidelně hodnotili a posuzovali náš postup. 
Pomozte také dívkám v tom, aby si uvědomily, že lidé, jako jsou rodiče nebo biskup,
nám mohou pomoci v tomto hodnocení.

Dosažení dlouhodobých cílů vyžaduje pevný závazek

Výklad učitelky Vysvětlete, že se musíme angažovat v plnění našich cílů, jinak v průběhu cesty uhneme
ze směru a dáme se snazší cestou.

Citace „Některé cesty jsou velmi dlouhé a obtížné, ale vedou nás přímým směrem k stanove-
nému cíli; jiné jsou krátké, široké a pohodlné, ale vedou někam jinam, špatným směrem.
Je důležité, abychom měli jasno při plnění stanovených cílů, abychom nebyli zmateni
každým trnem v cestě.“ (Spencer W. Kimball, „Decisions: Why It Is Important to Make
Some Now,“ New Era, duben 1971, str. 3.)

Výklad učitelky Poukažte na to, že je třeba, abychom byli ochotni nést oběti a platit za to, že chceme 
našich cílů dosáhnout. Prezident Spencer W. Kimball vysvětluje v následujícím příběhu
svůj závazek dosáhnout vytčeného cíle:

Příběh „Po své misii jsem chtěl jít studovat, ale má rodina si to nemohla dovolit. Šel jsem 
nakládat a vykládat vagóny na nádraží Southern Pacific Railroad v Los Angeles, abych
si vydělal peníze na studie. Pracoval jsem čtrnáct hodin denně, převážel jsem náklad 
z vagónů do skladišť na dvojkoláku. Často jsem na ručním vozíku tahal tisícilibrový
náklad (asi 500 kg). Jistě chápete,proč jsem byl večer unavený.

Žil jsem se sestrou 2–3 míle odtud. Lístek na tramvaj stál 10 centů a já jsem se plahočil
tam i zpět pěšky, abych ušetřil 20 centů za den. Strašně jsem si přál jít studovat a chodit
tuto vzdálenost pěšky, to byl můj krátkodobý úkol, aby se můj cíl uskutečnil o hodně
dříve. Uspořil jsem si dostatek peněz, abych se vrátil do svého domovského státu 
Arizony a navštěvoval Universitu Arizona.“ (Spencer W. Kimball, „Decisions,“ str. 2–3.)

Použití lekce

Povzbuďte všechny dívky, aby si stanovily své krátkodobé a dlouhodobé cíle, aby je 
vyhodnocovaly a předsevzaly si je plnit. Navrhněte jim, aby si napsaly, pokud je to
nutné, nějaké nové cíle, a aby se snažily jich dosáhnout pomocí krátkodobých cílů jako
odrazových můstků.
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Pověřování druhých Lekce

zodpovědností 49

CÍL Každá dívka porozumí principům a krokům, které vedou k pověřování druhé osoby 
zodpovědností.

PŘÍPRAVA 1. Přineste pro dívky tužky a papíry.

2. Volitelné: budete zřejmě chtít, aby si každá dívka s sebou domů odnesla kopii 
„pěti kroků pověřování druhé osoby“.

3. Určete dvě dívky, které sehrají role „pěti kroků pověřování“.

4. Určete dívky, které přednesou vámi vybrané příběhy, verše z Písma nebo citáty.

Měla byste být pečlivě obeznámena s „pěti kroky pověřování druhé osoby“ a umět je 
použít, jak je popsáno v této lekci. Dovednost se učí praxí, a proto by mělo být nejvíce 
času věnováno druhému oddílu lekce.

DOPORUČENÝ 
POSTUP VÝUKY Pověřování úkoly je důležitou zásadou vedení

Příběh Řekněte dívkám, ať zavřou na chvíli oči a snaží se představit skupinu dívek, které hrají
kolektivní hru běžnou ve vašem okolí. Popisujte, co družstvo dělá. Například: kapitánka
přidělila úkoly hráčkám a každá hraje na svém místě. Všechny hrají dobře, podle 
instrukcí kapitánky. Bodují a všechny spolu s davem jásají a jsou šťastné.

Nyní řekněte dívkám, ať si představí, že stejné družstvo hraje znovu. Tentokrát kapi-
tánka nepřiděluje úkoly a nedává konkrétní instrukce. Družstvo je zmateno a když hra
začne, běhá všemi směry. Kapitánka se snaží hrát na všech pozicích. Nikdo kromě ní
nemá možnost bodovat, ale ona sama dá 3 body.

Nyní dívky otevřou oči a prodiskutují rozdíly mezi těmito dvěma týmy a uvědomí si, 
jak by se ony cítily mezi nimi. Zapište odpovědi na tabuli. Mohou být asi následující:

Příklad na tabuli

• V kterém družstvu byste hrály raději? Proč?

Poukažte na to, že když jsme jako členky kolektivu v situaci, kdy cítíme, 
že jsme užitečné a že máme možnost volby, rosteme a jsme šťastné. Kapitánka družstva,
předsedkyně nebo jiná vedoucí, která nám umožní mít tyto pocity, rozumně používá 
důležitého principu řízení. Vyzvěte dívky, aby řekly, o jakou zásadu jde. Napište slovo
pověření na tabuli.

Družstvo 1

Cítí odpovědnost.

Vzájemně si pomáhají.

Jsou uvolněné.

Jsou šťastné.

Mají příležitost ukázat, 

co umějí.

Družstvo 2

Jsou zklamané.

Nechtějí hrát.

Nejsou prospěšné.

Jsou smutné.

Jejich osobnost je 

potlačena.

Diskuse s použi-
tím tabule

Poznámka pro
učitelku
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Když někoho něčím pověříme, znamená to, že se s ním dělíme o svou práci i zodpověd-
nost a dáváme mu oprávnění jednat v našem zastoupení.

Pomozte dívkám, aby se dozvěděly na základě Písma, jak Pán využívá těchto zásad pro 
pověřování úkoly. Položte vždy otázku jedné z nich a ta ať najde příslušný odkaz v Písmu.
Ať dívky najdou odkaz v Písmu, potichu ho přečtou a řeknou, jak odpovídá na otázku.

Také můžete zadat odkaz v Písmu a chtít od nich, aby v soutěži vyhledaly příslušný verš.
Můžete jim dát nějaké vodítko, je-li třeba.

1. Jakou práci dělá náš Nebeský Otec? (Mojžíš 1:39.)

2. S kým se dělí o tuto práci? (Jan 6:38.)

3. Komu dal Spasitel autoritu? (Efezským 4:11–12.)

4. Co potřebujeme dělat, když dostaneme pověření odpovědnosti? (NaS 107:99–100.)

5. Co udělali apoštolové, když se vrátili po splnění svých úkolů? Co musíme dělat my?
(Marek 6:30.)

Vysvětlete, že náš Nebeský Otec a Spasitel důsledně používají zásady pověřování. 
Tento princip nám pomáhá růst, dovoluje nám použít naše schopnosti a talenty, vyžaduje
od nás, abychom nesli odpovědnost za své činy.

Můžeme se naučit efektivně pověřovat odpovědností za použití specifických kroků

Scénka Vysvětlete, že se můžeme všichni naučit principu, jak pověřovat úkoly a jak toho
úspěšně využívat. Dívky, které jste dříve určila, sehrají scénku. Napište všechny 
následující kroky na tabuli a požádejte dívky, ať je jedna po druhé předvedou.

Krok 1: Jasně definujte úkol.

Vedoucí třídy: Anno, chceme věnovat zvláštní pozornost dívkám z úlů, které právě přišly
do Mladých žen. Chceme je lépe poznat a pomoci jim, aby se cítily spokojeně a věděly,
že jsou vítané. Chtěly bychom, aby sis vzala na starost nějakou činnost, která by nám
mohla pomoci seznámit se s nimi. Bude to na programu tři týdny, ode dneška do 
dvacátého osmého.

Krok 2: Popište nutnost úkolu a vyjádřete důvěru.

Vedoucí třídy: Kdyby se mladší dívky necítily, že jsou vítané a že je chceme, možná by
hledaly kamarádky jinde. Anno, ty máš zvláštní schopnost získat si lidi a zařídit věci.
Víme, že nám můžeš pomoci, aby se tu cítily dobře a spokojeně.

Anna: [odpovídá souhlasně]

Krok 3: Určete, co bude kdo dělat a kdy to bude hotovo.

Vedoucí třídy: Víš, že ta akce bude trvat jen tři týdny. Co si myslíš, Anno, 
že je třeba udělat?

Anna: [odpoví přirozeně na tuto otázku]

Vedoucí třídy: Co je třeba udělat jako první?

Anna: [odpoví přirozeně]

Vedoucí třídy: Co myslíš, jak brzo bys to mohla udělat?

Anna: [odpoví přirozeně]

Vedoucí třídy: Kdy máme udělat ostatní věci?

Anna: [odpoví přirozeně]

Vedoucí třídy: Koho chceš požádat o pomoc?

Anna: [odpoví přirozeně]

Vedoucí třídy: Co chceš, aby každý z nich dělal?

Kvíz z Písma nebo
soutěž v Písmech 
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Anna: [odpoví přirozeně]

Vedoucí třídy: Pojďme to spolu sepsat, ať to nezapomeneme.

Krok 4: Rozhodněte, kdy budete kontrolovat plnění úkolů.

Vedoucí třídy: Projdeme to spolu za týden. Pokud se něco změní nebo pokud bys něco
předtím potřebovala, řekni mi to, prosím tě.

Krok 5: Vyjádřete podporu a díky.

Vedoucí třídy: Anno, jsem velice potěšena tvými plány. Slyšela jsem, jak si o tom vyprávěly
mladší dívky, a velmi se těšily. Jsem vděčná za to, co děláš. Vím, že když tě požádám o
pomoc, mohu se na tebe spolehnout.

Prodiskutujte otázky a komentáře, které mohou dívky mít. Zdůrazněte, jak důležitý je
krok 3, nechte je, aby rozhodly, co budou jednotlivé „postavy“ dělat a kdy to budou dělat.
Jejich úkolem je, aby se naučily předávat zodpovědnost a přebírat přidělený úkol. 
Vedoucí pak pozorně sleduje, jak scénka probíhá – co osoba bude dělat a kdy bude 
práce hotova. Pověření úkolem může být někdy zneužito, a to tehdy, když se člověk 
jednoduše snaží vyhnout své vlastní práci. Může dojít také k tomu, že úkol byl sice
zadán, ale vedoucí nemá dostatek trpělivosti či důvěry k osobě, jež byla úkolem pověřena,
a rozhodne se práci udělat sám. Varujte dívky před takovými chybami.

Pověřování odpovědností může být prospěšné v mnoha situacích

Nyní, když se dívky seznámily s předvedením úkolu, zadejte jim, ať mezi sebou cvičí 
rozdělování úkolů a využijí k tomu jedné z dole uvedených možností nebo jim některou 
sama určete. Vyžadujte od nich, ať postupují podle kroků zapsaných na tabuli.

1. Vaše třída dostala za úkol chodit číst slepé vdově, která žije ve vašem obvodu. Máte 
k ní chodit dvakrát týdně, a to vždy na jednu hodinu. Určete členku třídy, která 
naplánuje a zorganizuje návštěvy.

2. Konference mládeže se uskuteční za šest týdnů. Její téma je „Nech mne vysoko 
vyletět“. Určete někoho, kdo bude mít za úkol zveřejnit tuto událost.

3. Jste vedoucí školního pěveckého sboru. Sbor má čtyři oddělení. Vedoucí je zodpo-
vědná za zajišťování not – sbírání, rozdávání a navíc přípravu všeho, co je spojeno 
s vystupováním sboru v jiných školách. Určete, kdo ze sboru se o to postará a kdo
bude organizačně zajišťovat další zkoušky.

4. Jste nejstarší dívka v rodině. Dostanete se do krizové situace – vaši rodiče odjedou na
tři dny pryč a vás nechají , abyste se postarala o tři sestry ve věku 8, 9 a 12 let. Musíte
najít čas na své studium (je před koncem pololetí). Jak rozdělíte úkoly – nakupování,
mytí nádobí a další domácí práce?

Diskuse Sledujte dívky, jak cvičí své role, a pomozte jim, je-li třeba. Když vámi stanovený čas pro
nácvik vyprší, jedna dvojice může svou scénku předvést. Ať dívky přemýšlejí i o jiných
situacích, jako je např. Církev, rodina, škola, práce, kde jsou přesvědčené, že by rozdělení
úkolů bylo prospěšné.

Použití lekce

Dejte dívkám tužky a papíry. Ať každá sepíše seznam úkolů, které mají. Rozeberte s nimi
jejich seznam a podívejte se, zda nemohou využít principu „přidělování odpovědnosti“
pro jeden z jejich úkolů. Poraďte jim, ať si tento týden vyzkoušejí pět již známých kroků.

Činnost třídy ve
skupinách nebo
ve dvojicích
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Lekce Pro rádkyni Mladých žen: Organizování
50 lekcí s proslovy z generální konference

Slova žijících proroků jsou vynikajícím pramenem pro doplnění lekcí. Vyberte si 
aktuální proslovy z konferencí, otištěné v mezinárodních časopisech. Až si budete 
připravovat tuto hodinu a potom v jejím průběhu se nechte vést Duchem, abyste byly
schopné akceptovat zvláštnosti a potřeby své třídy. Měla byste předem dívky informovat,
které proslovy se budou učit, aby se mohly připravit na diskusi. Pro zdokonalení těchto
hodin použijte učení generálních autorit, pak proslovy z konferencí a Písma.

Příprava a vedení lekcí

Postupujte v přípravě a vedení těchto lekcí stejně, jako při ostatních lekcích v této
příručce. Kromě toho by vám mohl pomoci následující postup:

1. S pomocí modlitby rozhodněte, na jakou zásadu evangelia nebo na jakou hlavní 
myšlenku je vybraný projev zaměřen. Naznačte další dvě, tři myšlenky, které hlavní
myšlenku podpoří.

2. Určete, co má být cílem lekce. Například chcete pomoci dívkám pochopit určitou 
zásadu, posílit jejich víru, zlepšit jejich postoj nebo je motivovat, aby zlepšily své 
chování.

3. Připravte si materiál k výuce. Vyhledejte si další doplňující materiál z Písma. 
Požádejte, aby vám knihovník sborového domu připravil obrazový materiál.

4. Připravte si otázky na vybrané citáty a na Písmo, uvedené v proslovu. Co uvedené 
citáty znamenají? Přemýšlejte o nich s dívkami (viz 1. Nefi 19:23).

5. Zvolte takové metody výuky, do kterých se mladé ženy s chutí zapojí, a dávejte jim
úkoly. Vyučovací metody jsou vysvětleny v příručce Teaching – No Greater Call (33043).
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Tabulka Následující tabulka může být užitečná při přípravě lekce s využitím proslovu.

Název proslovu: ________________________________________________________

Zásada evangelia nebo hlavní myšlenka: _____________________________________

Doplňující myšlenky: ____________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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Navržená organizace lekce

1. Uvedení zásady evangelia a 
doplňujících myšlenek.

2. Uvedení hlavní náplně lekce.

• Co řekl Pán o této zásadě evangelia?

• Co o ní říkají proroci dnes?

• Jak můžeme použít zásadu evangelia 

v našem denním životě? Když budeme žít 

podle této zásady, bude naše víra sílit? 

Budeme snadněji dělat správná 

rozhodnutí a řešit naše problémy?

3. Zakončete hodinu shrnutím toho, co jste 

vyučovali.

Doporučené vyučovací metody

• Zapište zásadu evangelia a další myšlenky

na tabuli. Použijte názorné pomůcky, 

příběh, obrázky, verše z Písma, které 

povzbuzují myšlení, k uvedení lekce.

• Vyhledejte verše z Písma použité 

v proslovu a doplňující ukázky z Písma a 

prodiskutujte je tak, abyste objasnily zásadu

evangelia.

• Zeptejte se na citáty z proslovu. Přibližte

příběhy a příklady z projevu, abyste dokres-

lily zásadu evangelia.

• Položte otázky a řiďte diskusi, která 

pomůže dívkám uplatnit zásadu evangelia 

v jejich životech.

• Požádejte někoho ze třídy, ať se s vámi 

podělí o svou zkušenost, pocity a svědectví

na téma, které rozebíráte. Doplňte svými

vlastními pocity.

• Vydejte svědectví, že zásady evangelia,

které jste učily, jsou pravdivé a jsou cenné

pro váš život.
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