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Úvod

Prorok Joseph Smith na setkání s Dva-
nácti apoštoly „řekl … bratřím, že 
Kniha Mormonova je nejsprávnější ze 
všech knih na zemi a že je závěrným 
kamenem našeho náboženství a že se 
člověk dodržováním jejích předpisů 
přiblíží Bohu více nežli prostřednic-
tvím kterékoli jiné knihy“. (History 
of the Church, 4:461; viz také úvod ke 
Knize Mormonově.)

Tento studijní průvodce má pro vás  
být společníkem při vašem studiu 
Knihy Mormonovy. Je rozdělen na 
očíslované oddíly, které odpovídají 
lekcím probíraným při studiu Knihy 
Mormonovy ve třídě Nauky evan-
gelia. V každém oddíle je uvedeno 
zadání četby na daný týden a otázky 
pro  obohacení vašeho studia. Tyto 
otázky můžete použít k tomu, abyste 
lépe uplatňovali písma v osobním 
životě a abyste se dokázali smysluplně 
zapojovat do diskuse ve třídě.

Spolu s učitelem třídy Nauky evangelia 
máte zodpovědnost napomáhat tomu, 

aby výuka ve třídě byla úspěšná. Pán 
řekl, že je zapotřebí, aby učitelé kázali 
„Duchem pravdy“ a aby ti, kteří přijí-
mají „slovo pravdy“, ho přijímali rov-
něž „Duchem pravdy“. (NaS 50:17, 19.) 
Přicházejte do třídy připraveni podělit 
se o své postřehy, klást otázky, podělit 
se o vhodné zážitky či zkušenosti, vy-
dávat svědectví a pozorně naslouchat 
učiteli a ostatním členům třídy. Bude-
te-li studovat zadané verše a budete-li 
přemítat o otázkách v tomto studijním 
průvodci, budete lépe připraveni na to, 
abyste zažili naplnění těchto Pánových 
slov: „Ten, kdo káže, a ten, kdo přijímá, 
rozumějí si navzájem a oba jsou vzdělá-
váni a radují se spolu.“ (NaS 50:22.)

Tento studijní průvodce je také 
cenným zdrojem pro rodiny. Studijní 
otázky můžete využít k tomu, abyste 
členy rodiny povzbudili ke společné 
diskusi zaměřené na evangelium. 
Každý oddíl také obsahuje náměty 
pro rodinnou diskusi. Členové rodiny 
mohou využít tyto náměty při přípravě 
lekcí pro rodinné domácí večery.

Závěrný kámen našeho náboženství

S modlitbou si prostudujte tyto 
verše: 1. Nefi 13:38–41; 19:23; 2. Nefi 
25:21–22; 27:22; 29:6–9; Mormon 
8:26–41; Eter 5:2–4; Moroni 1:4; 
10:3–5; Nauka a smlouvy 10:45–46; 
20:8–12; 84:54–58. Také si prostudujte 
úvodní stránky Knihy Mormonovy.

•	 Jaké	jsou	podle	druhého	odstavce	
titulní strany Knihy Mormonovy tři 
účely Knihy Mormonovy?

•	 Co	jste	se	díky	Knize	Mormonově	
dozvěděli o Ježíši Kristu? Jak Kniha 
Mormonova posílila vaše svědectví 
o Ježíši Kristu?

•	 Jaké	pasáže	v Knize	Mormonově	jsou	
pro vás zvlášť inspirující?

Námět pro rodinnou diskusi

Přečtěte si společně s rodinou níže 
 uvedené prohlášení presidenta 
 Mariona G. Romneyho:

„Jsem si jist, že budou-li rodiče v našich 
domovech číst s modlitbou a pravidelně 
jak sami, tak se svými dětmi z Knihy 
Mormonovy, pak duch této velké knihy 
prostoupí naše domovy a všechny ty, 
kteří v nich přebývají. Prohloubí se 
duch uctivosti; vzroste vzájemná úcta 
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a ohleduplnost. Zmizí duch rozbroje. 
Rodiče budou radit svým dětem s větší 
láskou a moudrostí. Děti budou ochot-
něji přijímat a poslouchat rady svých 
rodičů. Poroste spravedlivost. Naše 
domovy budou oplývat vírou, nadějí a 
pravou láskou – čistou láskou Kristovou 
– a to do nich bude vnášet pokoj, radost 
a štěstí.“ (Conference Report, Apr. 1980, 
90; nebo Ensign, May 1980, 67.)

Diskutujte o tom, jaká požehnání se 
dostaví do vaší rodiny, když se budete 
řídit touto radou. Stanovte si plán, 
že se budete každý den jako rodina 
setkávat při studiu Knihy Mormonovy. 
Povzbuďte každého člena rodiny, aby 
přijal zodpovědnost se tímto plánem 
řídit.

„Všechny věci podle své vůle“
1. Nefi 1–7

•	 Jednou	z prvních	událostí,	o	níž	se	
píše v Knize Mormonově, je odchod 
Lehiho a jeho rodiny z Jeruzaléma. 
Jaké okolnosti vedly k tomuto 
 odchodu? (Viz 1. Nefi 1:4–15, 18–20; 
2:1–3.)

•	 Proč	obyvatelé	Jeruzaléma	zavrho-
vali Lehiovo poselství i poselství 
ostatních proroků? (Viz 1. Nefi 
1:19–20; 2:12–13; 16:1–2.) Proč se 
v dnešní době někteří lidé bouří 
proti Pánu a Jeho služebníkům? 
Čemu se můžete od Nefiho naučit 
o tom, jak mít vnímavější srdce vůči 
učení proroků? (Viz 1. Nefi 2:16, 19.)

•	 Proč	Lehiova	rodina	potřebovala	
získat mosazné desky? (Viz 1. Nefi 
3:3, 19–20; 4:15–16; viz také 1. Nefi 
5:21–22; Mosiáš 1:3–7.)

Při studiu 1. Nefiho 2–4 porovnejte 
charakterové rysy Nefiho 
s charakterovými rysy Lamana a 
Lemuela. Věnujte pozornost zvláště 
těmto pasážím: 1. Nefi 1:1; 2:11–13, 
16, 19; 3:5, 7, 14–15, 31; 4:1, 3.

Námět pro rodinnou diskusi

Diskutujte o tom, proč Lehiova rodina 
potřebovala získat mosazné desky. 
Promluvte si o tom, proč jste vděční za 
to, že máte písma. Pak požádejte členy 
rodiny, aby sepsali seznam přátel, kteří 
nemají výtisk Knihy Mormonovy. 
S modlitbou se zamyslete nad tím, 
jakým způsobem byste mohli dát 
Knihu Mormonovu některým nebo 
i všem těmto přátelům. Také můžete 
jednotlivým členům rodiny dát výtisk 
Knihy Mormonovy, aby ho někomu 
věnovali.
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Vidění stromu života
1. Nefi 8–11; 12:16–18; 15

Při studiu popisu vidění stromu života 
se zaměřte na níže uvedené symboly a 
na to, co tyto symboly představují:

Strom života (1. Nefi 8:10; 11:8–25)
Ovoce stromu života (1. Nefi 8:10–18, 

30; 15:36; viz také NaS 14:7)
Tyč ze železa (1. Nefi 8:19–24, 30; 

11:25; 15:23–24)
Mlha temnoty (1. Nefi 8:23–24; 12:17)
Řeka se špinavou vodou (1. Nefi 8:13, 

26, 32; 15:26–29)
Veliká a prostorná stavba (1. Nefi 

8:26–28, 31, 33; 12:18)

•	 Když	byl	Nefimu	ukázán	strom	
života, zeptal se, co tento strom 
představuje. (1. Nefi 11:8–11.) Co se 
dozvěděl, že tento strom představuje? 
(Viz 1. Nefi 11:21–25.) Co z toho, 
co Nefi uviděl, mu pomohlo lépe 
porozumět Boží lásce? (Viz 1. Nefi 
11:13–21, 24, 26–33; viz také 
Jan 3:16.)

•	 Jak	Lehi	a	Nefi	popisovali	strom	
života a jeho ovoce? (Viz 1. Nefi 
8:10–12; 11:8–9, 23; 15:36.)

•	 Lehi	ve	vidění	spatřil	„nesčetné	
zástupy lidí“. (1. Nefi 8:21.) Tyto lidi 

lze rozdělit do čtyř kategorií podle 
toho, jaký měli postoj k onomu 
stromu a ovoci. Přečtěte si 1. Nefiho 
8:21–33 a určete tyto čtyři katego-
rie. Jak se tyto kategorie projevují 
v dnešním světě? Do jaké kategorie 
podle svého názoru patříte vy?

Námět pro rodinnou diskusi

Pomocí níže uvedené činnosti po-
mozte členům rodiny lépe porozumět 
vidění stromu života:

Zavažte jednomu členovi rodiny oči 
a roztočte ho na místě. Vysvětlete, 
že šátek na očích představuje mlhu 
temnoty. Pak na nějaké místo v pokoji 
umístěte obrázek Spasitele. Vyzvěte 
toho, kdo má zavázané oči, aby bez 
pomoci ostatních došel k tomuto 
obrázku. Když je jasné, že toho dotyčný 
není schopen, požádejte jiného člena 
rodiny, aby se k obrázku postavil a 
v ruce držel jeden konec provázku 
(který bude představovat železnou tyč). 
Ať nějaký další člen rodiny uchopí 
druhý konec provázku. Pak požádejte 
toho, kdo má zavázané oči, aby se 
provázku chytil a k obrázku došel.

„O věcech, které jsem viděl, zatímco 
jsem byl unesen duchem“
1. Nefi 12–14

•	 V	1. Nefim	12	Nefi	popisuje	své	
vidění týkající se budoucnosti 
jeho semene (jeho potomků) a 
semene jeho bratrů. V jakém smyslu 
předpovídají symboly ve vidění 
stromu života (mlha temnoty, 
veliká a prostorná stavba a řeka se 
špinavou vodou) úpadek Nefiova 
potomstva?

•	 Co	Nefi	spatřil,	že	se	utváří	„mezi	
národy pohanů“? (Viz 1. Nefi 
13:4–5.) Kdo je zakladatelem veliké a 
ohavné církve? (Viz 1. Nefi 13:6.)

•	 Co	udělala	tato	veliká	a	ohavná	
církev s Biblí? (Viz 1. Nefi 13:20–
26.) Proč? (Viz 1. Nefi 13:27.) 
Které nauky jsou například těžko 
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pochopitelné v Bibli, ale jasné a 
cenné v Knize Mormonově? Jak vám 
Kniha Mormonova pomohla lépe 
porozumět Bibli nebo posílit vaše 
svědectví o Bibli?

•	 Nefi	viděl,	že	i	když	bude	členů	Pá-
novy Církve v posledních dnech po-
měrně málo, budou schopni odolat 
pronásledování oné veliké a ohavné 
církve. Čím byli Svatí Boží v Nefiově 
vidění ozbrojeni? (Viz 1. Nefi 14:14.) 

Jak můžete být „ozbrojeni spravedli-
vostí a mocí Boží“?

Námět pro rodinnou diskusi

Přečtěte si společně s rodinou vybrané 
verše z 1. Nefiho 12–14. Při studiu 
těchto kapitol věnujte pečlivou pozor-
nost Nefiovým proroctvím. Navrhněte 
členům rodiny, aby si tato proroctví 
označili ve svých písmech. Sepište 
seznam proroctví, která se již naplnila.

Poslouchejte pravdu a dbejte jí
1. Nefi 16–22

Při studiu 1. Nefiho 16–18 se zaměřte 
na to, jak Nefi projevoval poslušnost, 
víru a odvahu. Přemýšlejte o tom, jak 
můžete následovat Nefiův příklad.

•	 Jak	se	to,	jak	Nefi	reagoval	na	
těžkosti, liší od toho, jak reago-
vali mnozí členové jeho rodiny? 
(Porovnejte rozdíly mezi 1. Nefim 
18:16 a 1. Nefim 16:18–20, 34–36; 
17:21.) Jak můžeme překonat sklon 
k reptání, když čelíme zkouškám?

Prostudujte si níže uvedené verše tý-
kající se poslušnosti Božích přikázání. 
Tyto pasáže si můžete označit.

1. Nefi 3:7
1. Nefi 17:3
NaS 82:10 

NaS 130:20–21
Abraham 3:25

Námět pro rodinnou diskusi

Obstarejte si dva kusy provazu – jeden 
v dobrém stavu a druhý roztřepený. 
Ukažte provaz, který je v dobrém 
stavu, a vysvětlete, že ho tvoří mnoho 
vláken. Vysvětlete, že právě tak, jako 
je důležité, aby vlákna v provazu 
zůstala pevně spletená, je důležité, aby 
i rodina byla sjednocená. Pak ukažte 
provaz, který je roztřepený. Vysvětlete, 
že právě tak, jako je provaz oslabený, 
když jsou vlákna roztřepená, je osla-
bená i rodina, když není sjednocená.

Projděte si příběh uvedený v 1. Nefim 
16–18. Zamyslete se nad tím, jak 
jednání jednotlivých členů Lehiho 
rodiny ovlivňovalo rodinnou jednotu. 
Diskutujte o tom, co můžete jako rodina 
dělat, abyste byli jednotnější.

„Jsou svobodni, aby si zvolili 
svobodu a věčný život“
2. Nefi 1–2

2. Nefi 1 obsahuje rady, které dal Lehi 
svým synům krátce před svou smrtí. 
Při studiu této kapitoly se zaměřte 
na to, co konkrétně Lehi radil svým 

synům, a na požehnání, která jim 
 slíbil, pokud jeho rady uposlechnou.

Při studiu 2. Nefiho 2 se zaměřte na 
slova svoboda/svobodný, jednat a zvolit 
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si. Když tato slova najdete, můžete si 
je označit. Věnujte čas tomu, abyste 
přemítali o důležitosti těchto slov.

•	 Přečtěte	si	2. Nefiho	2:6–8.	Jak	
můžete druhé „obeznámiti s těmito 
věcmi“? Jak svou snahou seznámit 
druhé s těmito věcmi projevujete 
vděčnost Spasiteli za Jeho Usmíření?

•	 Přečtěte	si	2. Nefiho	2:15–25	a	za-
měřte se 1) na stav, v němž se Adam 
a Eva nacházeli předtím, než pojedli 
ze zakázaného ovoce, a 2) na proti-
klady, které pocítili poté, co z ovoce 
pojedli. Jaká požehnání můžete 
obdržet díky tomu, že Pád Adama 
a Evy vnesl do světa protiklad? (Viz 
2. Nefi 2:23–27; Mojžíš 5:10–12.)

Námět pro rodinnou diskusi

Vysvětlete, že lidé misionářům 
často pokládají otázky, které jsou 
srozumitelně zodpověděné v Knize 
Mormonově. Požádejte členy rodiny, 
aby se vžili do role misionářů, kterým 
někdo položí níže uvedené otázky. 
Nechť pak na tyto otázky odpovědí 
pomocí uvedených veršů z 2. Nefiho 2.

 1. Co máte na mysli, když říkáte, že 
Ježíš je Spasitel? (Viz 2. Nefi 2:5–10.)

 2. Proč Bůh dopouští, aby na světě bylo 
dobro i zlo? (Viz 2. Nefi 2:11–13.)

 3.  Nechci dodržovat spoustu 
přikázání. Nebude omezena moje 
svoboda, když bych se řídil Ježíšo-
vým učením? (Viz 2. Nefi 2:26–29.)

„Vím, v koho důvěřuji“
2. Nefi 3–5

•	 Při	studiu	2. Nefiho	3	se	zaměřte	na	
učení týkající se Proroka Josepha 
Smitha. Jak jste byli požehnáni díky 
tomu, co vykonal Joseph Smith?

•	 Jak	Nefi	získal	naději	navzdory	
pocitu, že je „obklíčen“ pokušením 
a hříchem? (Viz 2. Nefi 4:18–25.) Jak 
vám vzpomínka na požehnání, která 
jste kdysi obdrželi, může pomoci 
překonat obtížné chvíle?

Námět pro rodinnou diskusi

Přečtěte si společně s rodinou některé 
nebo všechny verše z 2. Nefiho 
4:15–35. Vysvětlete, že tato pasáž se 
někdy nazývá „Nefiův žalm“. Jsou 
v ní vyjádřeny Nefiovy niterné pocity. 
Diskutujte o tom, proč je někdy 
důležité zapsat „věci duše své“, jako to 
udělal Nefi. (2. Nefi 4:15.) Povzbuďte 
členy rodiny, aby si často zapisovali své 
pocity. Příležitostně mohou například 
zaznamenat své pocity ve formě básně 
nebo chvalozpěvu.

„Ó, jak veliká je dobrotivost našeho Boha“
2. Nefi 6–10

2. Nefi 9 obsahuje kázání Jákoba, 
jednoho z Nefiho mladších bratrů, o 
Usmíření Ježíše Krista, které je ústřední 
událostí v plánu spasení. Abyste 
porozuměli tomu, o čem se píše v této 

kapitole, je užitečné rozumět pojmům 
časná smrt a duchovní smrt. Vysvětlení 
těchto pojmů najdete v Průvodci k pís-
mům, heslo „Smrt“, 155–156.
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•	 Co	udělal	Spasitel,	aby	překonal	
časnou smrt a duchovní smrt? 
(Viz 2. Nefi 9:5–7, 12, 21–22; viz 
také Lukáš 22:44; Mosiáš 3:7; NaS 
19:16–19.)

•	 Co	podle	Jákoba	musíme	dělat,	
abychom mohli „býti spaseni v krá-
lovství Božím“ neboli aby nám bylo 
umožněno přebývat na věky v Boží 
přítomnosti? (Viz 2. Nefi 9:18, 21, 
23–24, 39, 41, 50–52.)

•	 Jaké	postoje	a	skutky	nám	brání	
v tom, abychom obdrželi všechna 
požehnání plynoucí z Usmíření? 
(Viz 2. Nefi 9:27–38.)

•	 Jákob	prorokoval,	že	potomci	Nefitů	
„zahynou v těle pro nevíru“ a že 
Židé v Jeruzalémě ukřižují Spasitele a 
budou kvůli svým hříchům rozptý-

leni. (2. Nefi 10:2–6.) Co Pán udělá 
pro tyto lidi, když v Něho uvěří a 
budou činit pokání z hříchů? (Viz 
2. Nefi 10:2, 7–8, 21–22; viz také 
1. Nefi 21:15–16; 2. Nefi 9:1–3, 53; 
30:2.) Jak se toto týká nás osobně?

Zamyslete se nad tím, jak jednotlivá 
slova a slovní spojení v níže uvede-
ných verších rozšiřují význam Jáko-
bova kázání:

2. Nefi 9:10
2. Nefi 9:14
2. Nefi 9:18

2. Nefi 9:28
2. Nefi 9:39
2. Nefi 9:51

Námět pro rodinnou diskusi

Vyzvěte členy rodiny, aby diskutovali o 
tom, co Spasitel udělal pro ně osobně i 
pro jejich rodinu. 

„Duše má se těší ze slov Izaiášových“
2. Nefi 11–25

Než začnete studovat Izaiášovo učení 
obsažené v 2. Nefim 11–25, přečtěte 
si toto prohlášení staršího Boyda 
K. Packera:

„Kniha Mormonova je knihou písma. 
Je to další svědectví o Ježíši Kristu. Je 
napsáno v biblickém jazyce, v jazyce 
proroků.

Do značné míry je napsána ve snadno 
pochopitelném jazyce Nového zákona 
s archaickými slovy, například ku místo 
k, se spojením a stalo se, se slovem 
tudíž a tak dále.

Stačí, abyste přečetli několik málo 
stránek, a porozumíte rytmu tohoto 
jazyka, a text bude srozumitelný. Ve 
skutečnosti většina dospívajících poro-
zumí textu Knihy Mormonově velmi 
rychle.

Pak, právě když již pohodlně čtete dál 
a dál, narazíte na bariéru. Styl jazyka  
se změní na starozákonní prorocký 
styl. Vyprávění je totiž proloženo ka-
pitolami, v nichž se citují proroctví sta-
rozákonního proroka Izaiáše. Vynořují 
se jako bariéra, jako zátaras nebo jakési 
kontrolní stanoviště, za něž se příleži-
tostný čtenář, takový, který nemá dost 
zvědavosti, obvykle nevydá.

I vy můžete být pokoušeni, abyste se 
na tomto místě zastavili, ale nedě-
lejte to! Nepřestávejte číst! Pusťte se 
do těchto obtížně srozumitelných 
kapitol starozákonního proroctví, i 
když z něho pochopíte jen velmi málo. 
Čtěte dál, i když budete číst jen letmo 
a tu a tam pochopíte jen několik slov. 
Čtěte dál, i když se budete na slova jen 
dívat. …

9
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… Pán měl určitý záměr, kvůli němuž 
zachoval Izaiášova proroctví v Knize 
Mormonově, i když se pro příležitost-
ného čtenáře stávají bariérou.

Ti, kteří se do Izaiášových kapitol nikdy 
nepustí, přicházejí o osobní poklady, 
které by mohli cestou na shromáždit.“ 
(Conference Report, Apr. 1986, 76–77; 
nebo Ensign, May 1986, 61.)

„Zve všechny, aby [přišli] k němu“
2. Nefi 26–30

2. Nefi 26–30 obsahuje mocná 
proroctví ohledně posledních dnů. 
Nefi prorokoval o lidech, které Satan 
oklame a kteří odpadnou od pravdy. 
Také ale předvídal Znovuzřízení evan-
gelia a požehnání, která budou dána 
spravedlivým. 

•	 Jaké	příklady	Satanových	taktik,	
kterými nás oklamává, jsou uvedeny 
v 2. Nefim 28? Jak se můžete vyvaro-
vat toho, aby nad vámi tyto taktiky 
vítězily? (Viz například 1. Nefi 15:24; 
2. Nefi 28:30; Alma 17:2–3; Moroni 
7:15–19; NaS 21:1–6; 46:7.)

•	 Proč	máme	kromě	Bible	studovat	
i Knihu Mormonovu? (Viz 2. Nefi 
29:4–14; viz také 2. Nefi 28:30.)

Námět pro rodinnou diskusi

Požádejte některého člena rodiny, 
aby se postavil doprostřed místnosti. 
Vysvětlete, že při této ukázce bude 
oblast napravo od dotyčného jedince 
představovat všechny dobré věci, které 
lze v životě udělat. Oblast nejdále 

vpravo představuje to nejlepší, co 
lze udělat. Oblast nalevo od jedince 
představuje všechny špatné věci, které 
lze v životě udělat. Oblast nejdále 
vlevo představuje to nejhorší, co lze 
udělat.

Vysvětlete, že starší Richard G. Scott 
použil podobnou názornou ukázku. 
Poté poznamenal: „V oblasti uprostřed 
je těžké rozlišit, co je správné a co je 
špatné. A právě v této oblasti uprostřed 
Satan působí na spravedlivé lidi. … 
Je snadné se nechat zmást. Žijte co 
nejdále v oné úžasné oblasti dobra, 
kterou Pán vymezil, a nebudete mít 
žádné problémy s pokušením. Pokud 
si nejste jisti tím, zda je vhodné se na 
něco dívat, poslouchat to, přemýšlet 
o tom nebo to udělat, pak se tomu 
vyhněte. Mohli byste se totiž dostat do 
jedné ze Satanových pastí.“ („Do What 
Is Right“, Ensign, June 1997, 53–54.)

Diskutujte o tom, jak se tato ukázka 
týká rozhodnutí a pokušení, kterým 
členové rodiny musejí každý den čelit.

„Musíte se tlačiti kupředu se stálostí v Kristu“
2. Nefi 31–33

•	 Nefi	zahájil	svůj	poslední	psaný	
záznam tím, že řekl, že promluví  
„o nauce Kristově“. (2. Nefi 31:2.) 
Jak byste na základě toho, čemu Nefi 
učil v 2. Nefim 31, definovali „nauku 
Kristovu“?

Námět pro rodinnou diskusi

Prostřete stůl pro společný oběd či 
večeři a řekněte členům rodiny, že jim 
přinesete jídlo. Když členové rodiny 
zasednou ke stolu, přineste jim porce 
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jídla, které jsou mnohem menší než 
obvykle. Poté veďte tuto diskusi:

•	 Jak	lze	naše	studium	písem	občas	
přirovnat k tomu, že sníme jen 
velmi málo jídla?

•	 Společně	s rodinou	si	přečtěte	2. Ne-
fiho 32:3. Co podle vás znamená 
„[hodovat] na slovech Kristových“? 
(2. Nefi 32:3.) Co můžeme dělat, 
aby pro nás bylo osobní i rodinné 
studium písem hostinou?

„Hledejte království Boží“
Jákob 1–4

Abyste se lépe seznámili s prorokem Já-
kobem, přečtěte si tyto pasáže: 1. Nefi 
18:7; 2. Nefi 2:1–4; 6:2–4; Jákob 1:1–2, 
18–19.

•	 Prorok	Jákob	varoval	před	láskou	
k bohatství, pýchou, necudností a 
rasovými předsudky. ( Jákob 2:12–16, 
22–23; 3:5, 9.) Poté, co svůj lid 
vyzval k pokání, zakončil své kázání 
tím, že vydal svědectví o naději 
na odpuštění skrze Usmíření. Jak 
můžeme získat onu naději v Krista, o 
níž Jákob mluvil? (Viz Jákob 4:4–12.)

Jákob káral nefitské muže za to, že 
se chovali špatně ke své manželce a 
dětem. (Jákob 2:9, 31–32, 35.) Vedoucí 
Církve Ježíše Krista Svatých posled-
ních dnů také důrazně varují před 
jakýmkoli týráním či zneužíváním. 

Členové Prvního předsednictva a 
Kvora Dvanácti varovali „jedince, kteří 
porušují smlouvy cudnosti, kteří týrají 
nebo zneužívají manželského partnera 
nebo své potomstvo nebo kteří neplní 
rodinné zodpovědnosti, že jednoho 
dne se budou zodpovídat před Bohem“. 
(„Rodina – prohlášení světu“, Liahona, 
listopad 2010, 129.)

Námět pro rodinnou diskusi

Požádejte členy rodiny, aby si přečetli 
Jákoba 2:35. Poté jim položte tyto 
otázky:

•	 Co	z toho,	co	bychom	například	
mohli udělat nebo říci, může 
druhým zlomit srdce? Co můžeme 
dělat, abychom do své rodiny vnesli 
více jednoty a lásky?

Alegorie o olivovnících
Jákob 5–7

Jákob 5 obsahuje alegorii od Zenose, 
hebrejského proroka, který je v Knize 
Mormonově několikrát zmiňován. 
Alegorie je literární forma, v níž určitý 
předmět nebo událost popisuje nebo 
představuje něco jiného. Níže uvedený 
přehled vám může pomoci této alego-
rii lépe porozumět:

Symbol Význam

vinice svět

pán vinice Ježíš Kristus

ušlechtilý olivovník dům Izraele,  
Pánův lid 
smlouvy

12
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Symbol Význam

divoký olivovník pohané (lidé, 
kteří se nenarodili 
do domu Izraele)

větve skupiny lidí

služebníci proroci a další, 
kteří jsou povo-
láni ke službě

ovoce život nebo skutky 
lidí

Námět pro rodinnou diskusi

Vysvětlete, že služebníky zmiňovanými 
v Jákobovi 5:61–72 jsou Svatí posled-
ních dnů, kteří se dělí o evangelium 
s druhými. (NaS 133:8.) Diskutujte 
o tom, jak se mohou členové rodiny 
připravovat na to, aby se s druhými 
dělili o evangelium – ať již jako misi-
onáři na plný úvazek, nebo v běžném 
každodenním životě. Stanovte si cíl, 
který členům rodiny pomůže lépe se 
připravit na misionářskou práci.

„Pro moudrý záměr“
Enos, Jarom, Omni, Slova Mormonova

•	 Jak	Enos	popsal	svou	modlitbu	k	
Pánu? (Viz Enos 1:2.) Čemu vás 
jeho příběh o hledání odpuštění učí 
o pokání? Čemu vás tento příběh 
učí o modlitbě?

•	 Jak	můžeme	Spasiteli	obětovat	 
„celou duši svou jako oběť“?  
(Omni 1:26.)

•	 Co	bylo	podle	Mormona	účelem	
celého posvátného záznamu, který 
zkracoval? (Viz Slova Mormonova 
1:2, 8; viz také titulní strana Knihy 
Mormonovy.) Proč je důležité, 

abychom při čtení Knihy Mormo-
novy na tento záměr pamatovali?

Námět pro rodinnou diskusi

Vysvětlete, že pisatelům knih Enos, 
Jarom a Omni bylo přikázáno zachovat 
záznam jejich lidu a něco k němu 
přidat. Svatým posledních dnů je také 
doporučováno, aby si vedli osobní 
a rodinnou kroniku. Pokud máte 
k dispozici deník některého svého 
předka, přečtěte si s rodinou několik 
zápisků z tohoto deníku. Diskutujte o 
tom, jak je důležité vést si osobní deník 
a rodinnou kroniku.

„Věčně zadluženi nebeskému Otci svému“
Mosiáš 1–3

•	 Jaký	byl	během	vlády	krále	Be-
niamina rozdíl mezi Nefity, kteří 
studovali písma, a Lamanity, kteří 
je nestudovali? (Viz Mosiáš 1:5.) Jak 
se tento rozdíl projevuje v dnešní 
společnosti?

•	 Přečtěte	si	Mosiáše	2:20–21,	34.	Co	
to znamená být „neprospěšnými slu-
žebníky“, kteří jsou „věčně zadluženi 
nebeskému Otci“? Proč jsme pro 
Boha neprospěšnými služebníky, i 
když Ho chválíme a sloužíme Mu ce-
lou svou duší? (Viz Mosiáš 2:22–25; 
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viz také ilustrace na této stránce.) 
Čemu vás toto učí o lásce, kterou 
k vám Nebeský Otec chová?

•	 Co	se	z	Mosiáše	2–3	dozvídáte	o	
Usmíření Ježíše Krista?

Námět pro rodinnou diskusi

Nakreslete na kus papíru váhy podle 
uvedené ilustrace.

Zeptejte se členů rodiny, proč jsou tyto 
váhy nevyvážené. Poté je požádejte, 
aby nahlas přečetli Mosiáše 2:20–25. 
Vyzvěte je, aby se při čtení zaměřili na 
to, jaké oběti můžeme dát Pánu a jaká 
nám On dává požehnání. Napište naše 
oběti na tu stranu vah, kde je napsáno: 
Naše oběti. Napište Boží požehnání na 
tu stranu vah, kde je napsáno: Boží 
požehnání. Pomozte členům rodiny 
uvědomit si, že Bohu budeme vždy 
dlužni. Vyjádřete vděčnost za Boží 
požehnání.

„Budete nazýváni dětmi Kristovými“
Mosiáš 4–6

•	 Proč	podle	vašeho	názoru	král	
Beniamin kladl důraz na „nicotu“ 
a nehodnost svého lidu? (Viz 
Mosiáš 4:5–8, 11–12.) Proč je pro 
nás naprosto nezbytné, abychom si 
uvědomovali svou závislost na Pánu?

•	 Jaké	závazky	mají	podle	krále	Benia-
mina rodiče vůči svým dětem? (Viz 
Mosiáš 4:14–15.)

•	 Král	Beniamin	učil	svůj	lid,	aby	
pečoval o potřebné. (Mosiáš 4:16–17, 
22.) Proč máme „veliký důvod ku 

pokání“, když odmítáme pomáhat 
potřebným? (Viz Mosiáš 4:18–23.)  
V jakém smyslu jsme všichni  
žebráky? (Viz Mosiáš 4:19–20.)

•	 Jakou	radu	dal	král	Beniamin	chu-
dým, kteří nemohli dávat ze svého 
majetku? (Viz Mosiáš 4:24–25.) Jak 
si můžete v srdci vypěstovat štědrost 
bez ohledu na svou finanční situaci?

•	 Král	Beniamin	učil	lidi,	že	mají-li	
se vyvarovat hříchu a udržet si 
oddanost Bohu, musejí bdít nad 

Boží 
požehnání

Naše oběti
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svými myšlenkami, slovy i skutky. 
(Mosiáš 4:29–30.) Jak spolu vzájemně 
souvisejí myšlenky, slova a skutky?

•	 Jaký	účinek	měl	Duch	Páně	na	lidi,	
když k nim král Beniamin promlou-
val? (Viz Mosiáš 5:2–5.) Jaký účinek 
by mohlo mít na náš život a na naše 
vztahy s druhými to, kdybychom 
„již [neměli] sklonu činiti zlo“?

•	 Co	to	znamená	stát	se	dětmi	
Kristovými? (Viz Mosiáš 5:2, 5–7.) 
Co to znamená vzít na sebe jméno 
Kristovo? (Viz Mosiáš 5:8–11.) Co 

můžete každý den dělat pro to, 
abyste si uchovali Kristovo jméno 
napsané ve svém srdci? (Viz Mosiáš 
5:11–15.)

Námět pro rodinnou diskusi

Přečtěte si společně s rodinou Mosiáše 
4:16–27. Diskutujte o tom, jak můžete 
společně pomáhat lidem v nouzi. 
Můžete si například naplánovat nějaký 
projekt služby. Také můžete diskutovat 
o postních obětech a o tom, jak se 
používají.

„Vidoucí … se stává velikým 
dobrodiním pro své bližní“
Mosiáš 7–11

Při studiu Mosiáše 7–11 se zaměřte 
na pasáže, v nichž se učí tomu, jak je 
důležité následovat vedení těch, které 
Pán povolal jako proroky, vidoucí a 
zjevovatele.

•	 Jak	Ammon	popsal	roli	vidoucího?	
(Viz Mosiáš 8:16–18.) Jak Abinadi 
naplnil roli vidoucího? (Vyhledejte 
konkrétní příklady v Mosiášovi 11.)

Někdy můžeme z písem získat doda-
tečné postřehy tím, že porovnáme, 
jak se dva lidé chovají v podobných 
situacích. Pomocí tohoto přehledu 
porovnejte krále Noéma s králem 
Beniaminem:

Král Noé Král Beniamin

Mosiáš 11:2 Mosiáš 2:13

Mosiáš 11:3–4, 6 Mosiáš 2:12, 14

Mosiáš 11:5, 7 Slova Mormonova 
1:17–18

Námět pro rodinnou diskusi

Vysvětlete, že členové Prvního 
předsednictva a Kvora Dvanácti 
apoštolů jsou proroci, vidoucí a 
zjevovatelé. Diskutujte o tom, v jakém 
smyslu jsou pro nás proroci, vidoucí a 
zjevovatelé posledních dnů „velikým 
dobrodiním“. (Mosiáš 8:16–18.) Poté 
si projděte proslov presidenta Církve 
z poslední konference.
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„Sám Bůh … vykoupí lid svůj“
Mosiáš 12–17

Při studiu Mosiáše 12–17 se zaměřte na 
základní Abinadiovo poselství určené 
králi Noémovi a jeho kněžím. Položte si 
otázku, proč byl Abinadi ochoten zemřít 
kvůli tomu, aby předal své poselství.

•	 Poté,	co	Abinadi	odolal	pokusům	
kněží „lapiti“ ho, jeden z kněží se 
ho zeptal na jistou pasáž z písma. 
(Mosiáš 12:19–24; viz také Izaiáš 
52:7–10.) Proč kněží nebyli schopni 
této pasáži porozumět? (Viz Mosiáš 
12:25–27.) Co to znamená použít své 
srdce k porozumění?

•	 Co	to	znamená	mít	přikázání	
„vepsána v srdci [svém]“? (Mosiáš 
13:11.) Jaký vliv může mít na naši 
snahu dodržovat přikázání to, má-
me-li je vepsána ve svém srdci? 

•	 Co	se	dozvídáte	o	Spasiteli	z	proroc-
tví citovaném v Mosiášovi 14?

•	 K	čemu	Abinadi	nabádal	Noéma	a	
kněze na konci svého kázání? (Viz 
Mosiáš 16:13–15.) Jak můžete uplat-
ňovat tuto radu ve svém životě?

•	 I	když	pravděpodobně	nebudete	mu-
set za svou víru zemřít, jak můžete 
následovat Abinadiův příklad?

Námět pro rodinnou diskusi

S rodinou si vytvořte seznam lidí, kteří 
podobně jako Abinadi předali poselství 
o Usmíření Ježíše Krista i v situaci, 
která pro ně byla velmi nebezpečná. 
(Viz například Skutkové 4:1–12; 1. Nefi 
1:18–20; Mosiáš 18:1–2; Helaman 
13:1–7.) Pokud víte o některých 
rodinných příslušnících, kteří jako 
misionáři pracovali v obtížných 
situacích, vyprávějte o tom, co prožili. 
Povzbuďte členy rodiny, aby si tyto 
zážitky zaznamenali do deníku.

„Nikdo je nemohl vysvoboditi nežli Pán“
Mosiáš 18–24

V Mosiášovi 18 je vysvětlena smlouva 
křtu. Než začnete studovat tuto kapi-
tolu, přečtěte si toto prohlášení presi-
denta Josepha Fieldinga Smitha:

„Smlouva je úmluva a dohoda mezi 
alespoň dvěma stranami. V případě 
smluv evangelia jsou těmito stra-
nami Pán v nebi a lidé na zemi. Lidé 
souhlasí s tím, že budou dodržovat při-
kázání, a Pán jim slibuje, že je podle 
toho odmění.“ (Conference Report, 
Oct. 1970, 91; nebo Improvement Era, 
Dec. 1970, 26.)

•	 K	čemu	se	zavazujeme,	že	budeme	
dělat, když jsme pokřtěni? (Viz 
Mosiáš 18:8–13; Moroni 6:2–3; NaS 

20:37.) Co slibuje Pán, že udělá, 
když jsme pokřtěni a dodržujeme 
smlouvu křtu? (Viz Mosiáš 18:10, 
12–13; viz také 2. Nefi 31:17.)

•	 Proč	Pán	požehnal	Almovu	lidu,	
když byl v porobě, rychleji a ve větší 
hojnosti než lidu Limhiovu? (Porov-
nejte Mosiáše 21:5–15 s Mosiášem 
23:26–27; 24:10–16.) Jak se toto 
vztahuje na náš život?

•	 Proč	můžeme	svá	břemena	sná-
šet snadněji, když se podrobíme 
„radostně a s trpělivostí veškeré vůli 
Páně“? (Mosiáš 24:15.) Jak vás Pán 
posílil, aby vám pomohl snášet „svá 
břemena lehce“?
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•	 Čemu	se	můžeme	z příkladu	Limhi-
ova a Almova lidu naučit o tom, jak 
získat vysvobození z poroby hříchu? 
(Viz Mosiáš 7:33; 21:14; 23:23; 
29:18–20; viz také NaS 84:49–51.)

Námět pro rodinnou diskusi

Diskutujte o výše uvedených otázkách, 
které se týkají smlouvy křtu. Požádejte 
členy rodiny, kteří již byli pokřtěni, aby 
se podělili o své vzpomínky na křest.

„Duše má již není trýzněna“
Mosiáš 25–28; Alma 36

V Mosiášovi 25–28 a Almovi 36 je 
zaznamenán příběh o zázračném 
obrácení Almy a synů Mosiášových. Při 
studiu těchto kapitol věnujte čas tomu, 
abyste přemítali o svém obrácení.

•	 Proč	je	důležité	„navzájem	[si]	
odpouštěti“? (Mosiáš 26:31.) Jak jste 
byli požehnáni, když jste někomu 
odpustili nebo když někdo odpustil 
vám?

•	 Proč	Pán	poslal	anděla,	aby	pro-
mluvil s Almou mladším a s jeho 
společníky? (Viz Mosiáš 27:14.) Jak 
nám může pomoci modlitba, když se 
někdo blízký odchýlí od evangelia?

Všimněte si slov a slovních spojení 
v Mosiášovi 27 a v Almovi 36, která 
odrážejí rozdíl mezi Almovými pocity 
předtím, než mu bylo odpuštěno, 
a poté, co mu bylo odpuštěno. (Viz 
například Mosiáš 27:29. Než bylo 
Almovi odpuštěno, jeho „duše … byla 

trýzněna věčnými mukami“. Poté, co 
mu bylo odpuštěno, jeho „duše … již 
[nebyla] trýzněna“.)

Námět pro rodinnou diskusi

Položte členům rodiny tuto otázku:

•	 Co	je	nejdůležitější,	když	se	při-
pravujeme na službu na misii? 
(Pomozte členům rodiny uvědomit 
si, že to, kde sloužíme, není tak 
důležité jako to, proč sloužíme a jak 
sloužíme.)

Požádejte členy rodiny, aby si nalistovali 
Mosiáše 28. Vysvětlete, že tato kapitola 
obsahuje zprávu o synech Mosiášových, 
kteří chtěli sloužit jako misionáři mezi 
Lamanity. 

•	 Proč	chtěli	synové	Mosiášovi	kázat	
Lamanitům? (Viz Mosiáš 28:2–3.) Jak 
můžeme posilovat svůj závazek dělit 
se o evangelium s druhými?

„Alma … soudil spravedlivým soudem“
Mosiáš 29; Alma 1–4

Když všichni synové krále Mosiáše 
odmítli nastoupit na jeho místo krále, 
rozeslal Mosiáš psané prohlášení mezi 
lid a doporučil mu, aby po jeho smrti 
byla vláda králů nahrazena systé-
mem soudců. Při studiu Mosiáše 29 
se zamyslete nad tím, co se ze slov 
krále Mosiáše dozvídáme o takových 

vedoucích, kteří pomáhají „[zajistit] 
mír … lidu“. (Mosiáš 29:10.)

•	 V prvním	roce	vlády	soudců	byl	před	
Almu předveden jistý muž jménem 
Nehor, aby byl souzen. (Alma 1:1–2, 
15.) Čemu Nehor učil lid? (Viz Alma 
1:3–4.) Jaký účinek mělo jeho učení? 
(Viz Alma 1:5–6.) Proč bylo podle  
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vás Nehorovo učení pro tolik lidí 
přitažlivé? Jaké nauky, které hlásal 
Nehor, jste slyšeli hlásat i v dnešní 
době?

•	 Co	Alma	udělal	v reakci	na	narůs-
tající pýchu a nepravosti lidu? (Viz 
Alma 4:15–19.) Jak může kázání 
slova Božího podněcovat lid „k roz-
pomenutí se na [jeho] povinnost“? 
Jak může kázání slova Božího odstra-
nit pýchu, vychytralost a sváry?

Námět pro rodinnou diskusi

Přečtěte si společně s rodinou Almu 
4:15–20. Poté se zeptejte: 

•	 Proč	podle	vás	Alma	neměl	jinou	
možnost, jak lidem pomoci, než 
„přemoci [je] jasným svědectvím 
proti [nim]“? Jaké problémy dneš-
ního světa by bylo možné vyřešit 
kázáním evangelia a tím, že by podle 
něj lidé žili?

„Přijali jste obraz jeho do své tváře?“
Alma 5–7

Alma 5 obsahuje více než 40 otázek. 
Vyhledejte tyto otázky a přemítejte o 
tom, jak byste na ně odpověděli. 

•	 Alma	ve	svém	proslovu	určeném	
lidem v Zarahemle mluvil o prožití 
„mocné změny“ srdce a o „zrození 
z Boha“. (Alma 5:14.) Když mluvíme 
o tomto prožitku, často používáme 
slovo obrácení. Co to znamená být 
obrácen? (Viz Mosiáš 5:2; 27:24–26.)

Námět pro rodinnou diskusi

Přečtěte si společně s rodinou Almu 
5:14, 19. Vysvětlete, že slovo tvář 
představuje chování jedince nebo to, 
jak jeho obličej odráží jeho charakter.

•	 Co	podle	vás	znamená	„[mít]	obraz	
Boha vyryt v tváři své“? Co z toho, 
čeho jste si všimli u druhých lidí, 
svědčí o tom, že přijali „obraz jeho 
do své tváře“?

„Více než jeden svědek“
Alma 8–12

•	 Poté,	co	Alma	zjednal	řád	v Církvi	
mezi lidmi v Gedeonu a v Meleku, 
odešel kázat do země Ammonia. 
Jakým těžkostem čelil v zemi 
Ammonia? (Viz Alma 8:8–9.)

•	 Jakými	slovy	se	v	Almovi	8:10	popi-
suje míra Almova úsilí v Ammonii? 
Jak lidé v Ammonii reagovali na 
Almovo kázání? (Viz Alma 8:11–13.)

Při studiu Almy 8:18–32 a Almy 10–11 
se zaměřte na to, jak se Amulek změ-
nil, když byl poslušen andělova posel-
ství a sloužil jako Almův společník.

•	 Jaký	vliv	má	stav	našeho	srdce	na	
to, jak rozumíme Božímu slovu? 
(Viz Alma 12:9–11.) Jak si můžeme 
vypěstovat takové srdce, které 
rozpozná slovo Boží, bude mu 
rozumět a bude ho přijímat? (Viz 
1. Nefi 2:16; 15:11.)

Námět pro rodinnou diskusi

Vysvětlete, že když Alma přišel sám 
do města Ammonia, lidé se ptali: „ 
Kdo je Bůh, že nepošle mezi tento lid 
více pravomoci nežli jediného muže?“ 
(Alma 9:6.) Později byli udiveni, když 
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jim kázal i Amulek, „vidouce, že je 
více než jeden svědek“. (Alma 10:12.) 
Přečtěte si společně s rodinou verše 
z následujícího přehledu. Všimněte si 
toho, jak se Alma a Amulek ve svém 
úsilí vzájemně podporovali tím, že 
kázali podobné nauky: 

Nauka Amulekovo 
svědectví 

Almovo 
svědectví

Usmíření Alma 11:40 Alma 
12:33–34

Nauka Amulekovo 
svědectví 

Almovo 
svědectví

Pokání Alma 11:40 Alma 12:24

Soud Alma 11:41 Alma 12:14

Vzkříšení Alma 
11:41–42

Alma 
12:24–25

•	 Jaký	prospěch	přináší	to,	když	je	při	
sdílení evangelia k dispozici více 
než jeden svědek? Jak se můžeme 
vzájemně podporovat v úsilí hlásat 
evangelium?

„Dej nám sílu podle víry naší, jež je v Kristu“
Alma 13–16

Poté, co Alma učil Zezroma a další 
v Ammonii o plánu vykoupení, vydal 
svědectví o kněžství a o nauce před-
ustanovení. V rámci studia Almy 
13:1–7 si přečtěte tyto citáty:

Prorok Joseph Smith řekl: „Každý muž, 
který má povolání sloužit obyvatelům 
tohoto světa, byl k tomuto povolání 
vysvěcen ve Velké radě na nebesích 
dříve, nežli byl tento svět.“ (Teachings 
of the Prophet Joseph Smith, sel. Joseph 
Fielding Smith [1976], 365.)

President Spencer W. Kimball učil:  
„Než jsme přišli sem, obdržely věrné 
ženy určité zodpovědnosti a věrní  
muži byli předustanoveni k určitým 
kněžským úkolům. I když si nyní nepa-
matujeme na podrobnosti, nemění to 
nic na vznešené skutečnosti, k níž  
jsme se kdysi zavázali. Jste právě tak 
[zodpovědni] za to, co se od vás již 
dávno očekává, jako jsou zodpovědni 
ti, kterým vyjadřujeme podporu jako 
prorokům a apoštolům!“ („The Role of 

Righteous Women“, Ensign, Nov. 1979, 
102.)

•	 Poté,	co	byli	Alma	a	Amulek	
mnoho dní utiskováni ve vězení, 
jak byli nakonec osvobozeni? (Viz 
Alma 14:26–29; Eter 12:12–13.) 
Z čeho například potřebujeme být 
osvobozeni my? Proč se naše víra 
musí zaměřovat na Krista, máme-li 
být osvobozeni? (Viz Mosiáš 3:17; 
Moroni 7:33.)

•	 Co	se	v	Almovi	15:3–5	dozvídáme	
o Zezromově důvěře v Almu a 
Amuleka? V koho musel Zezrom 
důvěřovat, aby mohl být uzdraven? 
(Viz Alma 15:6–10.) Čemu se můžete 
naučit z jednání Zezroma poté, co 
byl uzdraven? (Viz Alma 15:11–12.)

Námět pro rodinnou diskusi

Poté, co si projdete 13. až 16. kapitolu 
Almy, nebo jejich části, požádejte kaž-
dého člena rodiny, aby se podělil o to, 
čemu se z tohoto příběhu naučil.
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„Učili s mocí a pravomocí Boží“
Alma 17–22

•	 Co	vedlo	k úspěchu	Ammona	a	jeho	
bratří v jejich snaze přivést Lamanity 
k poznání pravdy? Čemu se můžete 
naučit z Ammonova a Aronova 
přístupu k misionářské práci?

•	 Jakým	naukám	učili	Ammon	a	Aron	
krále Lamoniho a jeho otce? (Viz 
Alma 18:34–39; 22:7–14.)

•	 Co	byl	Lamoniův	otec	ochoten	obě-
tovat, aby mohl poznat Boha? (Viz 
Alma 22:15, 17–18.) Čemu se můžete 
naučit z jeho příkladu?

Při studiu Almy 17–22 se zaměřte na 
příběhy lidí, kteří poté, co vytrpěli 

těžkosti, obdrželi požehnání. Přemí-
tejte o požehnáních, která jste obdrželi 
poté, co jste s vírou překonali těžkosti.

Námět pro rodinnou diskusi

Ukažte několik různých druhů  
nářadí nebo nástrojů. Požádejte členy 
rodiny, aby vysvětlili, jak se jednotlivé 
nářadí (nebo nástroj) používá. Pak 
přečtěte Almu 17:1–9 a poukažte na 
to, že když se dělíme o evangelium 
s druhými, můžeme být „nástrojem 
v rukou  Božích“ podobně jako synové 
 Mosiášovi. Zdůrazněte, že Pán nám 
při naší snaze stát se nástrojem v Jeho 
rukou bude pomáhat.

„Obráceni k Pánu“
Alma 23–29

Kapitoly Alma 23–27 pojednávají o 
Anti-Nefi-Lehitech, což byla skupina 
lidí, kteří byli tak hluboce obráceni, 
že nikdy neodpadli. (Viz Alma 23:6.) 
Při studiu těchto kapitol se zaměřte na 
důkazy o opravdovosti a upřímnosti 
obrácení Anti-Nefi-Lehitů.

•	 Anti-Nefi-Lehité	byli	obráceni	
k Pánu. (Viz Alma 23:6.) Proč je 
zcela zásadní, aby ústředním bodem 
našeho obrácení byl Ježíš Kristus?

•	 Obrácení	Lamanité	se	rozhodli	
odlišit od svých bratří, kteří zůstali 
zlovolní. (Alma 23:16–18; 27:27–30.) 
V jakém smyslu se lišíme od světa, 
když jsme obráceni?

•	 Za	co	byli	Anti-Nefi-Lehité	vděčni	
navzdory svému strádání? (Viz Alma 
24:7–10.) Jak nám může vděč-
nost Bohu pomáhat, když čelíme 
zkouškám a trápením?

•	 Anti-Nefi-Lehité	„vzali	své	meče	…	a	
pohřbili je hluboko do země“. (Alma 
24:15–17.) Proč bylo důležité, že 
své zbraně pohřbili neboli zakopali, 
místo toho, aby jen slíbili, že je již 
nepoužijí? Jak můžeme i my pohřbít 
své „zbraně vzpurnosti“?

Při studiu Almy 26–27 se zaměřte na 
příklady požehnání, která díky svému 
úsilí získávají misionáři.

Námět pro rodinnou diskusi

Převyprávějte příběh obrácení Anti-
Nefi-Lehitů. K povzbuzení diskuse 
můžete použít některé otázky z tohoto 
oddílu. Poté požádejte členy rodiny, 
aby přečetli některé nebo všechny níže 
uvedené pasáže týkající se obrácení:

Lukáš 22:32
Mosiáš 5:2
Mosiáš 5:7

Alma 5:7–14
3. Nefi 6:14
3. Nefi 9:13–14
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„Všechny věci ukazují, že Bůh jest“
Alma 30–31

Při studiu Almy 30–31 pamatujte na 
toto prohlášení presidenta Ezry Tafta 
Bensona:

„Kniha Mormonova odhaluje nepřá-
tele Krista. … Typy odpadlíků v Knize 
Mormonově se podobají typům, které 
máme i dnes. Bůh, díky své nekonečné 
předvídavosti, sestavil Knihu Mormo-
novu tak, abychom mohli rozpoznat 
omyl a abychom mohli vědět, jak 
bojovat s falešnými akademickými, 
politickými, náboženskými a filosofic-
kými názory naší doby.“ („The Book of 
Mormon Is the Word of God“, Ensign, 
Jan. 1988, 3.)

•	 Když	Korihor	požadoval	znamení	
toho, zda Bůh existuje, jaká znamení 
mu Alma předložil na důkaz toho, že 
Bůh žije? (Viz Alma 30:44.) Jak tyto 

důkazy pomáhají posilovat i vaši 
víru?

Při studiu Almy 31 porovnejte mod-
litbu Zoramitů s modlitbou Almy. 
Nalezené rozdíly si můžete zapsat.

Námět pro rodinnou diskusi

Vysvětlete, že názory podobné Koriho-
rovým naukám někdy předkládají i lidé 
v dnešní době. Poté diskutujte o těchto 
otázkách:

•	 Jak	můžeme	odolávat	vlivu	těch,	
kteří se snaží zničit naši víru? 
(Možné odpovědi: můžeme studovat 
písma; modlit se; vyhýbat se svárům; 
promluvit si o tom s rodiči, s bisku-
pem nebo s jinými důvěryhodnými 
přáteli.)

„Slovo k spasení je v Kristu“
Alma 32–35

•	 Alma	přirovnal	slovo	Boží	k seménku.	
(Alma 32:28.) Co můžete dělat, abyste 
v srdci „dopřáli místa“ slovu Božímu? 
(Alma 32:28.)

•	 Přečtěte	si	Almu	32:28–35.	Co	podle	
vás znamená pociťovat, že vám slovo 
začíná „v prsou vašich bobtnati“? 
Jak vám písma rozšiřují duši, osvě-
cují porozumění a rozpínají mysl? 
V jakém smyslu je pro vás slovo Boží 
lahodné?

•	 Poté,	co	si	lidé	vyslechli	Almovo	
kázání, si přáli poznat, „jak mají 
začíti uplatňovati víru svoji“. (Alma 
33:1.) Alma odpověděl tím, že 

citoval učení proroků Zenose, Ze-
noka a Mojžíše. Co bylo ústředním 
poselstvím jejich učení? (Viz Alma 
33:3–22.)

Poté, co si prostudujete Almu 33:19–
22, si přečtěte Numeri 21:4–9, Jana 
3:1–16, 1. Nefiho 17:41, Almu 37:46 a 
Helamana 8:13–15. Zaměřte se na to, 
jak vám spojení těchto pasáží přináší 
více postřehů než jednotlivé pasáže 
samy o sobě.

Námět pro rodinnou diskusi

Pomozte členům rodiny představit si 
Almovo poselství o vyživování slova 
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Božího v našem srdci (Alma 32:28–43) 
tím, že dáte každému členovi rodiny 
seménko a malý kelímek s hlínou. 
Požádejte je, aby si seménko zasadili a 

náležitě se o něj starali tím, že ho  budou 
zalévat a nechají ho na slunečním 
světle. Během příštích několika týdnů 
sledujte, jak seménka rostou.

„Nakloň ucho slovům mým“
Alma 36–39

•	 Alma	36–39	obsahuje	Almovo	svě-
dectví, které předal svým synům He-
lamanovi, Šiblonovi a Koriantonovi. 
Proč je důležité, aby děti slýchávaly 
své rodiče vydávat svědectví? Jak 
vás ovlivnilo či ovlivňuje svědectví 
vašich rodičů?

Projděte si tyto pasáže z písem, které 
ukazují, jak důležité jsou rady, jež 
rodiče dávají svým dětem:

Alma 36–39
2. Nefi 1–3
Enos 1:1–3
Mosiáš 1:1–8
Alma 56:47–48

Alma 57:21, 26–27
Helaman 5:5–14
NaS 68:25–28
NaS 93:39–50

•	 Jak	ovlivnilo	váš	život	to,	když	jste	se	
rozhodli následovat radu uvedenou  
v Almovi 37:36–37?

•	 Jaký	vliv	měla	Koriantonova	hříš-
nost na druhé? (Viz Alma 39:11, 13.) 
Proč je důležité, aby členové Církve 

byli dobrým příkladem? Jak může 
vaše jednání ovlivňovat názory, 
které si druzí dělají o Církvi?

Námět pro rodinnou diskusi

Požádejte některého člena rodiny, aby 
přečetl Almu 37:6–7. Pak ukažte hřebík, 
šroub nebo jiný malý předmět, který se 
používá pro spojení různých věcí.

•	 V jakém	smyslu	je	tento	předmět	
„malou a prostou“ věcí? Jak lze 
tento předmět použít pro dosažení 
velkých věcí? Co by se mohlo stát, 
kdybychom tento předmět neměli k 
dispozici?

•	 Jaké	„malé	a	prosté	věci“	drží	po-
hromadě naši rodinu? Jaké „malé 
a prosté věci“ můžeme jako rodina 
dělat, abychom tím projevili lásku 
k Nebeskému Otci, k Ježíši Kristu i 
jeden k druhému?

„Veliký plán štěstí“
Alma 40–42

•	 Co	se	děje	s	naším	duchem	mezi	
smrtí a vzkříšením? (Viz Alma 
40:11–15, 21; viz také NaS 138.)

•	 Co	by	se	nám	stalo,	kdybychom	byli	
podrobeni pouze spravedlnosti? (Viz 
Alma 42:14.) Co je nutné k tomu, 
aby byly uspokojeny požadavky 
spravedlnosti, abychom se tak mohli 

vrátit k Nebeskému Otci a mohli 
přebývat v Jeho přítomnosti? (Viz 
Alma 42:15.) Jak Usmíření Ježíše 
Krista uspokojilo požadavky sprave-
dlnosti? (Viz Mosiáš 15:7–9.) Co mu-
síme dělat, abychom mohli obdržet 
plnost Božího milosrdenství? (Viz 
Alma 42:13, 23, 27, 29–30; viz také 
Alma 41:14; NaS 19:15–18.)

29

30



19

Námět pro rodinnou diskusi

Chcete-li pomoci členům rodiny 
porozumět Almovi 42, přečtěte 
podobenství o prostředníkovi od 

staršího Boyda K. Packera, které se 
nachází ve 12. kapitole Zásad evangelia 
(06195 121). Můžete požádat různé 
členy rodiny, aby četli part vypravěče, 
dlužníka, věřitele a dlužníkova přítele.

„Pevný ve víře v Krista“
Alma 43–52

Alma 43–52 obsahuje záznamy o 
několika válkách. Tyto záznamy nás 
učí tomu, jak se stavět k pozemským 
konfliktům a jak bránit sebe i rodinu 
v bitvě proti Satanovi. 

•	 Zamyslete	se	nad	níže	uvedenými	
zásadami, kterými se řídily postoje 
a skutky spravedlivých Nefitů ve 
válečném období. Jak by mohlo 
pochopení a uplatňování těchto 
zásad v dnešní době pomoci vnést 
do světa více míru? Jak můžete 
uplatňovat tyto zásady, když 
řešíte konflikty v osobním životě?

a) Bojujte jen ze spravedlivých důvodů, 
například v sebeobraně. (Alma 
43:8–10, 29–30, 45–47; 48:14.)

b) Nechovejte nenávist k nepřátelům; 
usilujte o to, co je nejlepší pro ně i 
pro vás (Alma 43:53–54; 44:1–2, 6.)

c) Žijte spravedlivě a důvěřujte Bohu. 
(Alma 44:3–4; 48:15, 19–20.)

d) Následujte spravedlivé a moudré 
vůdce. (Alma 43:16–19; 48:11–13, 
17–19; viz také NaS 98:10.)

Námět pro rodinnou diskusi

Přečtěte si o tom, jak velitel  Moroni 
vztyčil zástavu svobody. (Alma 
46:12–20.) Poté si společně jako rodina 
vyrobte vlastní zástavu svobody. 
Požádejte členy rodiny, aby uvedli 
několik důležitých zásad, které je 
budou upomínat a inspirovat k tomu, 
aby na sebe vzali jméno Kristovo. 
Pak tyto zásady napište na velký kus 
papíru. Povzbuďte členy rodiny, aby 
žili podle zásad, které jste napsali na 
rodinnou zástavu svobody.

„Poslouchali … každičké slovo 
příkazu s přesností“
Alma 53–63

Při studiu Almy 53 a Almy 56–58 se 
zaměřte na zásady, podle nichž se ří-
dilo 2 060 mladých válečníků, a na to, 
jaké vlastnosti si tito válečníci v mládí 
osvojili. Věnujte zejména pozornost 
tomu, jak tyto zásady a vlastnosti po-
mohly mladým válečníkům získat sílu 

od Pána. Stanovte si, jak můžete tyto 
zásady uplatňovat i ve svém životě.

•	 Od	koho	se	mladí	ammonitští	
válečníci naučili mít tak velkou víru 
a odvahu? (Viz Alma 56:47–48; viz 
také Alma 53:21; 57:21.) Proč je 
důležité, aby děti věděly, jak silné a 
pevné svědectví mají jejich rodiče?
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Prostudujte si tyto pasáže z písem o 
mateřství:

Alma 56:47–48
Genesis 24:60
Exodus 20:12 

1. Samuelova 
1:27–28

Přísloví 1:8
Mojžíš 4:26

•	 Mladí	Ammonité	požádali	proroka	
Helamana, aby byl jejich velitelem. 
(Alma 53:19; 56:1, 5.) Jak reagovali 
na rozkazy, které dostali? (Viz Alma 
57:21.) Co konkrétně musíte dělat, 
chcete-li následovat proroka  
„s přesností“?

Námět pro rodinnou diskusi

Vyprávějte příběh o Helamanových 
2 060 mladých válečnících. (Alma 53; 
56–58.) Poté požádejte členy rodiny, 
aby přečetli některé nebo všechny níže 
uvedené pasáže. Diskutujte o tom, jak 
mohou v životě uplatňovat zásady 
obsažené v těchto pasážích.

Alma 53:20–21
Alma 56:45–48
Alma 57:21

Alma 57:25–27
Alma 58:6–11
Alma 58:39–40

V rámci diskuse si můžete společně 
zazpívat píseň „Přineseme světu 
Jeho pravdu“. (ZNPPD 2, č. 29.)

Jistý základ
Helaman 1–5

Kapitoly v Helamanovi 1–4 popisují 
období míru i období sporů mezi Ne-
fity a Lamanity. Helaman 5 obsahuje 
záznam o zázračné misionářské práci 
mezi Lamanity a nefitskými odpad-
líky. Při studiu těchto pasáží hledejte 
podobnosti s dnešní dobou. 

•	 Jak	pokorní	následovníci	Krista	
reagovali na pronásledování? (Viz 
Helaman 3:33–35.) Jak vám může 
pomoci jejich příklad?

•	 Přečtěte	si	Helamana	5:12.	Co	to	
znamená stavět na skále Kristově? 
(Viz také 3. Nefi 14:24–27.)

V Knize Mormonově je přes 240 
výskytů slova pamatovat nebo jiných  
 

podob tohoto slova (například 
vzpomenout, vzpomínka nebo 
nezapomenout ). Najděte 15 výskytů 
těchto slov v Helamanovi 5. Přitom se 
zamyslete nad tím, proč je slovo 
pamatovat pro Pánův lid smlouvy tak 
důležité.

Námět pro rodinnou diskusi

Přečtěte nahlas Helamana 5:12. Poté 
diskutujte o tom, jak může vaše rodina 
postavit svůj základ na skále Ježíše 
Krista.

V rámci této diskuse si můžete 
společně zazpívat píseň „Jak pevný to 
základ“. (ZNPPD 1, str. 7.)
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„Jak jste mohli zapomenouti na Boha svého?“
Helaman 6–12

Záznam v Helamanovi 6–12 ukazuje, 
jaký vliv má na lidi hřích pýchy. Při 
studiu těchto kapitol se zaměřte na 
koloběh popsaný níže v námětu pro 
rodinnou diskusi.

•	 Přečtěte	si	Helamana	12:7.	Na	
základě čeho pronesl Mormon tato 
slova? (Viz Helaman 12:1–6, 8.)

Námět pro rodinnou diskusi

Nakreslete na papír toto schéma:
spravedlivost 
a prosperita

pýcha a 
zlovolnost

zničení a 
utrpení

pokora a pokání

Vysvětlete, že Kniha Mormonova 
obsahuje několik příkladů toho, jak 
lidé prošli tímto koloběhem.

•	 Jak	mohou	lidé	přerušit	tento	kolo-
běh? (Požádejte členy rodiny, aby 
přečetli Almu 62:48–51; Helamana 
12:23–24.)

Přeškrtněte na papíře slova pýcha a 
 zlovolnost a zničení a utrpení. Poukažte 
na to, že se můžeme z chyb Nefitů 
poučit. Můžeme pamatovat na Pána 
s pokorou a vděčností i tehdy, když se 
nám daří dobře.

Čiňte pokání a vraťte se k Pánu
Helaman 13–16

President Ezra Taft Benson řekl: 
„Záznam nefitské historie těsně před 
Spasitelovou návštěvou odhaluje 
mnoho paralel s naší dobou, kdy 
očekáváme Spasitelův Druhý příchod.“ 
(Conference Report, Apr. 1987, 3; nebo 
Ensign, May 1987, 4.)

Uvedený přehled ukazuje, že Helaman 
13–16 obsahuje záznamy o proroctvích 
a událostech, jež jsou obdobou zna-
mení a událostí, které budou předchá-
zet Druhému příchodu Ježíše Krista.

Proroctví a události 
zaznamenané  
v Helamanovi 13–16

Proroctví nebo událost Znamení a události 
předcházející Druhému 
příchodu

Helaman 16:1, 3, 6, 10 Silná spravedlivá menšina 1. Nefi 14:12; Jákob 5:70
Helaman 16:13–14 Vylití Ducha a zázraky Joel 2:28–30; NaS 

45:39–42
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Proroctví a události 
zaznamenané  
v Helamanovi 13–16

Proroctví nebo událost Znamení a události 
předcházející Druhému 
příchodu

Helaman 13:22; 16:12, 
22–23

Veliká zlovolnost 2. Timoteovi 3:1–5;  
NaS 45:27

Helaman 13:2, 6, 8, 
10–11; 14:9, 11; 15:1–3, 
17; 16:2

Zavržení Pánových 
proroků a jejich výzvy  
k pokání

NaS 1:14–16

Helaman 14:3–4 Proroctví o noci bez 
setmění

Zachariáš 14:7; viz také 
Teachings of the Prophet 
Joseph Smith, sel. Joseph 
Fielding Smith [1976], 
287

Helaman 14:5–6, 20 Proroctví o znameních a 
divech na nebi

Joel 2:30–31; NaS 45:40

Helaman 16:13–18 Popření znamení, divů a 
Kristova příchodu

2. Petrova 3:3–4;  
NaS 45:26 

Námět pro rodinnou diskusi

Prostudujte si s rodinou tento přehled 
nebo některé jeho části. Požádejte 

každého člena rodiny, aby uvedl jeden 
příklad toho, jak mohou informace 
uvedené v tomto přehledu pomoci 
lidem připravit se na Druhý příchod.

„Nazítří přijdu na svět“
3. Nefi 1–7

•	 Zatímco	ti,	kteří	věřili,	čekali	na	
naplnění Samuelových proroctví, 
„počali býti velice zarmouceni“. 
(3. Nefi 1:7.) Jaké byly příčiny jejich 
zármutku? (Viz 3. Nefi 1:5–9.) Co 
tito věřící, navzdory zkouškám své 
víry, dělali? (Viz 3. Nefi 1:8.) Co 
můžete dělat pro to, abyste zůstali 
pevní, když je vaše víra zkoušena?

•	 Přečtěte	si	3. Nefiho	3:12–26,	kde	se	
píše o tom, jak se Nefité připravovali 
na útok Gadiantonových lupičů. 
Co z toho, čemu se můžete naučit 
z jednání Nefitů v oné nebezpečné 
době, vám může pomoci, abyste byli 

ochráněni ve chvílích pokušení a 
strachu?

•	 Jaká	požehnání	mohli	všichni	lidé	
získat, pokud by zůstali věrní? (Viz 
3. Nefi 10:18–19.)

Námět pro rodinnou diskusi

Přečtěte si společně s rodinou 3. Ne-
fiho 5:13. Vysvětlete, že tento verš 
obsahuje slova proroka Mormona. Poté 
se zeptejte: 

•	 Co	to	znamená	být	„učedníkem	
Ježíše Krista“? (Následovat Ježíše 
Krista.) Co například můžeme dělat – 
osobně a jako rodina – abychom 
následovali Spasitele?
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V rámci diskuse si můžete společně 
zazpívat písně „Pán řekl: ‚Pojď‘“ 

(ZNPPD 2, č. 17) nebo „Víc svatosti 
dej mi“ (ZNPPD 2, č. 19).

„Každý, kdo přijde, toho přijmu“
3. Nefi 8–11

Prorok Samuel prorokoval o zname-
ních Spasitelova Ukřižování. Přečtěte si 
jeho proroctví v Helamanovi 14:20–27. 
Poté si prostudujte 3. Nefiho 8–9, 
kde můžete najít naplnění těchto 
proroctví.

•	 K čemu	Pán	vyzval	ty,	kteří	zničení	
přežili? (Viz 3. Nefi 9:13–14. 
Všimněte si toho, že slovo jít/přijít 
se ve 14. verši objevuje třikrát.) Jak 
můžete tuto výzvu přijmout?

•	 Lidé	ke	Spasitele	předstupovali	
„jeden po druhém“ (3. Nefi 11:15; 
viz také 3. Nefi 17:25, kde se píše, 
že v zástupu bylo 2 500 lidí). Co 
se z tohoto příkladu dozvídáte o 
Spasitelově lásce?

•	 Ježíš	učil,	že	mezi	lidmi	nemají	být	
„žádné spory“. (3. Nefi 11:22, 28.) 
Proč jsou spory o naukách evangelia 
nebezpečné? (Viz 3. Nefi 11:29; NaS 
10:62–63.) Jak můžeme být jednotni 
v pravé nauce?

Námět pro rodinnou diskusi

Přečtěte si společně s rodinou 3. Ne-
fiho 11:1–17. Požádejte členy rodiny, 
aby se zamysleli nad tím, jak by se asi 
cítili, kdyby se ocitli mezi Nefity, když 
se jim zjevil vzkříšený Pán. Poté si 
zazpívejte píseň „Velikonoční Hosana“ 
(Písně pro děti, 21) nebo si přečtěte její 
slova.

„Staré věci pominuly a všechny věci jsou nové“
3. Nefi 12–15

Při studiu Spasitelova učení v 3. Nefim 
12–15 se zaměřte na ty nauky, které 
konkrétně odpovídají vašim potřebám.

Ježíš řekl Nefitům: „Dávám vám, 
abyste byli solí země.“ (3. Nefi 12:13.) 
Abyste tato slova lépe pochopili, pře-
čtěte si níže uvedené pasáže. Můžete si 
je označit ve svých písmech.

Leviticus 2:13
Matouš 5:13

NaS 101:39–40
NaS 103:9–10

•	 Přečtěte	si	3. Nefiho	12:48.	Proč	
potřebujeme Usmíření Ježíše Krista 
k tomu, abychom mohli být zdo-
konaleni? (Viz 2. Nefi 2:7–9; 3. Nefi 
19:28–29; Moroni 10:32–33.)

Námět pro rodinnou diskusi

Připravte pro členy rodiny jídlo, které 
je obvykle zapotřebí osolit. Každému 
členovi rodiny podejte jednu porci 
osolenou a druhou porci neosolenou. 
Díky tomu poznají, jak sůl dodává 
jídlu přirozenou chuť.

V zatemnělé místnosti rozsviťte baterku 
nebo zapalte svíčku.

Po těchto ukázkách diskutujte o tom, 
co to znamená být „solí země“ a 
„světlem … lidu“. (3. Nefi 12:13–14.)
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„Vizte, radost má je úplná“
3. Nefi 17–19

Při studiu 3. Nefiho 17–19 vyhledejte 
verše, které poukazují na Ježíšovu 
lásku. Své myšlenky a pocity si můžete 
zapsat do deníku.

•	 Proč	Ježíš	„zůstal	ještě	chvíli“	
s lidmi? (Viz 3. Nefi 17:5–6.) V jakém 
ohledu je toto důkazem Jeho lásky k 
lidem? Jakým způsobem jste pocítili 
nebo pociťujete Ježíšovu lásku a to, 
že Mu na vás záleží?

•	 Ježíš	mezi	Nefity	ustanovil	svátost.	
Co se dozvídáte o obřadu svátosti 
z 3. Nefiho 18:1–11? Jak se můžete 
každý týden připravovat na přijí-
mání svátosti?

•	 Ježíš	učil:	„Modlete	se	k	Otci	ve	své	
rodině.“ (3. Nefi 18:21.) Jaký vliv má 
rodinná modlitba na vaši rodinu? 

Jak může rodina posilovat svůj 
závazek mít každý den rodinnou 
modlitbu?

Když čtete písma nahlas, můžete 
ohledně nauk a událostí získat po-
střehy, které byste možná přehlédli, 
kdybyste četli jen v duchu. Přečtěte si 
nahlas 3. Nefiho 17. Při čtení věnujte 
pozornost působení Ducha. Pasáže, 
které pro vás mají nějaký zvláštní 
význam, si můžete označit.

Námět pro rodinnou diskusi

Spasitel během svých prvních dvou 
dnů mezi Nefity pokaždé sloužil dětem. 
Přečtěte si společně s rodinou 3. Nefiho 
17:11–24 a 3. Nefiho 26:14–16. Pak 
diskutujte o lásce, kterou Ježíš chová 
k malým dětem.

„Tehdy je shromáždím“
3. Nefi 16; 20–21

Kapitoly 3. Nefi 16, 3. Nefi 20 a 3. Nefi 
21 obsahují části toho, čemu Ježíš 
Kristus učil Nefity během doby, kterou 
s nimi po svém Vzkříšení strávil. 
V těchto kapitolách Pán učí a pro-
rokuje o Znovuzřízení evangelia a o 
shromažďování domu Izraele v posled-
ních dnech.

•	 Proč	byl	Izrael	rozptýlen?	(Viz	3. Nefi	
16:4.) Co je to shromažďování 
Izraele? (Viz 3. Nefi 16:4, 12; 
20:10–13.)

•	 Jakou	úlohu	hraje	při	shromažďo-
vání Izraele Kniha Mormonova? (Po-
rovnejte například 3. Nefiho 16:4, 
12 a 3. Nefiho 20:10–13 s 1. Nefim 
6:3–4 a s titulní stranou Knihy Mor-
monovy.) Jaké máte jako člen nebo 

členka Církve zodpovědnosti týkající 
se shromažďování Izraele?

Námět pro rodinnou diskusi

Rozmístěte po místnosti různé 
předměty. Pak požádejte členy rodiny, 
aby předměty shromáždili.

Poté, co členové rodiny předměty 
shromáždili, si přečtěte 3. Nefiho 
20:12–13. Vysvětlete, že Nebeský 
Otec shromažďuje své děti po celém 
světě tím, že je přivádí „k poznání 
Pána, svého Boha, který je vykoupil“. 
Diskutujte o tom, co můžete dělat jako 
jednotlivci a jako rodina pro to, abyste 
Nebeskému Otci pomáhali shromažďo-
vat Jeho lid.
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„Vykládal jim všechny věci“
3. Nefi 22–26

•	 Ježíš	citoval	proroctví	z Izaiáše	a	poté	
přikázal lidem, aby „v těchto věcech 
hledali pilně“. (3. Nefi 23:1.) Co to 
znamená hledat neboli bádat v pís-
mech, místo abychom je pouze četli?

•	 Mormon	do	svého	záznamu	zahr-
nul jen „menší část“ toho, čemu 
Ježíš učil lid. (Viz 3. Nefi 26:8.) Jak 
můžeme obdržet „věci větší“? (Viz 
3. Nefi 26:9.)

•	 Přečtěte	si	3. Nefiho	26:19–21.	Jak	
se můžeme řídit tímto příkladem 
v manželství, v rodině, ve sboru a 
v kůlu?

Námět pro rodinnou diskusi

Vysvětlete, že když byl Ježíš mezi 
Nefity, uvedl Malachiášovo proroctví 
o poslání Eliáše. (3. Nefi 25:1–6.) Toto 

učení je tak důležité, že se nachází 
ve všech čtyřech standardních dílech 
Církve.

Společně s rodinou si přečtěte tyto 
pasáže z písem: Malachiáš 4:1–6; Lukáš 
1:17; 3. Nefi 25:1–6; Nauka a smlouvy 
2:1–3 a Joseph Smith–Životopis 1:37–39. 
Můžete členům rodiny navrhnout, 
aby si tyto pasáže označili ve svých 
písmech.

Diskutujte o tom, jak se tyto pasáže 
týkají práce na rodinné historii a 
chrámové práce. Naplánujte si, že 
společně vyhledáte jména zesnulých 
předků a předložíte je do chrámu, aby 
za ně mohly být vykonány obřady. 
Pokud vám to okolnosti umožňují, 
naplánujte si, že budete společně 
sloužit v chrámu.

„Toto je evangelium mé“
3. Nefi 27–30; 4. Nefi

•	 Ježíšových	dvanáct	nefitských	
učedníků se Spasitele zeptalo, 
jak mají nazývat Jeho Církev. 
(Viz 3. Nefi 27:3.) Co jim Ježíš 
odpověděl? (Viz 3. Nefi 27:4–9.) Pán 
přikázal, aby se Jeho znovuzřízená 
Církev, podobně jako Jeho Církev 
mezi Nefity, nazývala podle 
Jeho jména. (NaS 115:4.) Proč je 
důležité, abychom pamatovali na 
to, že Církev se nazývá podle jména 
Ježíše Krista?

•	 Prostudujte	si	3. Nefiho	27:13–21	a	
zaměřte se přitom na různé stránky 
evangelia Ježíše Krista. Co Spasitel 
slíbil těm, kteří žijí podle Jeho evan-
gelia? (Viz 3. Nefi 27:21–22.)

•	 Tři	nefitští	učedníci	byli	na	základě	
své žádosti proměněni, což zna-
mená, že jejich tělo bylo dočasně 
změněno, takže „mohli spatřiti věci 
Boží“. (3. Nefi 28:13–15.) Poté byli 
přeneseni. Co se ze zprávy uvedené 
v 3. Nefim 28 dozvídáme o přenese-
ných bytostech?

•	 Mnoho	let	po	Ježíšově	návštěvě	
mezi Nefity nebyli „žádní jiní -ité“. 
(4. Nefi 1:17.) Co to znamená? 
(Viz 4. Nefi 1:2–3, 15–17.) Jaké se 
v dnešním světě vyskytují problémy 
kvůli tomu, že se činí rozdíly mezi 
skupinami lidí? V jakém smyslu nám 
evangelium může pomoci sjednotit 
se bez ohledu na naše odlišnosti?
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Námět pro rodinnou diskusi

Přečtěte si společně 4. Nefiho. Přečtěte 
si verše 4. Nefiho 1:1–19 a sepište si 
seznam postojů a skutků, které vedly 
k pokoji a štěstí. Přečtěte si verše 
4. Nefiho 1:20–46 a sepište si seznam 

postojů a skutků, které vedly ke 
sporům a ke zničení.

Oba seznamy porovnejte. Diskutujte o 
tom, co jako rodina můžete dělat pro 
to, abyste byli více takovými, jako byli 
lidé, o nichž se píše ve 4. Nefim 1:1–19.

„Jak jste se mohli odvrátiti od cest Páně!“
Mormon 1–6; Moroni 9

•	 Když	bylo	Mormonovi	15	let,	„byl	
… navštíven Pánem a okusil … 
a poznal dobrotivost Ježíšovu“. 
(Mormon 1:15.) Jak můžeme poznat 
dobrotivost Ježíšovu?

•	 Jaký	stav	panoval	v nefitské	společ-
nosti během Mormonova života? 
(Viz Mormon 1:19; 2:8, 10, 18.) 
Přestože podobně jako Mormon ži-
jeme v době velkých zlovolností, co 
můžeme dělat pro to, abychom si za-
chovali víru a osobní spravedlivost?

•	 Mormon	řekl,	že	když	jeho	lidé	pora-
zili Lamanity v bitvě, „neuvědomo-
vali si, že to byl Pán, kdo je ušetřil“. 
(Mormon 3:3.) Proč je důležité, aby-
chom si uvědomovali, že požehnání, 
která dostáváme, jsou od Pána?

•	 Přečtěte	si	Mormona	5:17–18.	V ja-
kém smyslu jsou lidé, kteří nenásle-
dují Spasitele, „jako … loď … bez 
plachty či kotvy“? V jakém smyslu 
je pro vás evangelium plachtou a 
kotvou?

Námět pro rodinnou diskusi

Přečtěte si společně s rodinou Mormona 
1:13–14 a Mormona 2:18. Pak si přečtěte 
Mormona 1:15 a Mormona 2:19. 
Zdůrazněte, že i když jsme obklopeni 
zlovolností, můžeme poznat Pánovu 
dobrotivost. Pokud se podobně jako 
Mormon snažíme následovat Pána a 
být věrní svému svědectví o evangeliu, 
můžeme čerpat naději z poznání, že 
budeme „[pozvednuti] posledního dne“. 
(Mormon 2:19.)

„Mluvím k vám, jako byste byli přítomní“
Mormon 7–9

Při studiu Mormona 7–9 mějte na 
paměti, že vše, čemu se v těchto 
kapitolách učí, je určeno lidem žijícím 
v posledních dnech.

•	 Co	Moroni	prorokoval	o	stavu	
světa v době, kdy na svět přijde 
Kniha Mormonova? (Viz Mormon 
8:26–33.) Proč byl Moroni schopen 
tak jasně prorokovat o posledních 
dnech? (Viz Mormon 8:34–35.)

•	 Co	Moroni	řekl	o	pýše	v posledních	
dnech? (Viz Mormon 8:35–41.)

•	 Moroni	řekl,	že	někteří	lidé	v posled-
ních dnech budou věřit tomu, že 
Pán „není Bohem zázraků“. (Mor-
mon 9:10.) Pokud by vám někdo 
řekl, že Pán není Bůh zázraků, jak 
byste odpověděli? O jaké zážitky, 
které svědčí o tom, že Pán je Bohem 
zázraků, byste se mohli, pokud je to 
vhodné, podělit?
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Námět pro rodinnou diskusi

Přečtěte si společně s rodinou 
Mormona 8:34–35. Poté každého 
požádejte o to, aby napsal dopis 
budoucím členům své rodiny 
(například dětem, vnoučatům, 
synovcům nebo neteřím) a aby psal 
tak, jako kdyby tito členové rodiny 

„byli přítomní“. Navrhněte, aby 
jejich dopisy obsahovaly rady, které 
pomohou budoucím členům rodiny žít 
podle evangelia navzdory těžkostem, 
kterým budou čelit. Také jim můžete 
doporučit, aby si tyto dopisy uchovali 
na bezpečném místě, například 
v deníku, aby bylo možné si je přečíst 
někdy v budoucnu.

„Nikdy ve mne člověk nevěřil tak, jako ty“
Eter 1–6

•	 Když	se	bratr	Jaredův	zeptal	Pána,	
jak má osvětlit plavidla, jak zněla 
Pánova odpověď? (Viz Eter 2:23–25.) 
Proč je důležité, abychom kromě 
toho, že požádáme Pána o pomoc, 
udělali vše, co je v našich silách?

•	 Než	se	Pán	zjevil	bratru	Jaredovu,	
jakou mu položil otázku? (Viz Eter 
3:11.) Jak odpověď bratra Jaredova 
dokládala hloubku jeho víry? (Viz 
Eter 3:12.) Jak můžete následovat 
jeho příklad?

Námět pro rodinnou diskusi

Přečtěte si společně Etera 6:1–12. 
Pomocí následujících otázek pomozte 
členům rodiny rozpoznat podobnosti 

mezi putováním Jareditů do zaslíbené 
země a naším putováním životem:

•	 Pán	způsobil,	že	kameny	v plavidlech	
„svítily v temnotě“. (Eter 6:3.) Jaká 
„světla“ Pán poskytl nám?

•	 Co	Jaredité	udělali	poté,	co	pro	své	
putování připravili vše potřebné? 
(Viz Eter 6:4.) Jak můžete projevovat 
podobnou důvěru v Pána?

•	 Když	vítr	vál	a	Jaredité	byli	hnáni	
vpřed, co dělali dnem i nocí? (Viz 
Eter 6:8–9.) Jak můžeme vzdávat 
chválu Pánu?

•	 Co	Jaredité	udělali,	když	dorazili	
do zaslíbené země? (Viz Eter 6:12.) 
V jakém smyslu se toto může podobat 
našemu návratu k Otci v nebi?

„Všechny věci se naplňují vírou“
Eter 7–15

•	 Jak	Eter	popisuje	ty,	kteří	věří	
v Boha? (Viz Eter 12:4.) Jak může být 
víra a naděje kotvou i pro vás? Jaké 
znáte příklady toho, jak víra vede 
k dobrým skutkům, které oslavují 
Boha?

•	 Jak	definoval	víru	Moroni?	(Viz	
Eter 12:6.) Co podle vás znamená, 

že „[neobdržíme] žádné svědectví, 
teprve až po zkoušce své víry“? Jak 
zkoušky posilují a utvrzují vaši víru?

•	 Pán	učil,	že	pokud	se	před	Ním	
pokoříme a budeme v Něj mít víru, 
učiní „že slabé věci se pro [nás] 
stanou silnými“. (Eter 12:27.) Jak se 
toto zaslíbení naplnilo a naplňuje  
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v písmech, ve vašem životě a  
v životě druhých?

Námět pro rodinnou diskusi

Když se Hyrum Smith připravoval na 
cestu do žaláře v Carthage, kde byli 
on a Prorok Joseph Smith zavražděni, 

přečetl si Etera 12:36–38 a tuto stránku 
si přehnul. (NaS 135:4–5.) Požádejte 
členy rodiny, aby tyto verše přečetli.

•	 Jakou	útěchu	nacházíte	v	těchto	ver-
ších? Jaká pasáž z písem vás posiluje 
nebo vám dodává útěchu?

Aby se udrželi na správné cestě
Moroni 1–6

•	 Proč	jsou	kapitoly	Moroni	2–5	
z knihy Moroniovy pro naši dobu 
tak důležité? Jak vás posiluje to, když 
vidíte, že v různých dispensacích 
se v Pánově Církvi vykonávají tytéž 
obřady?

•	 Jaké	smlouvy	uzavíráme	přijímáním	
svátosti? (Viz Moroni 4:3; 5:2.) Co 
je nám na oplátku slíbeno? Jak se 
cítíte, když přijímáte svátost uctivě a 
způsobile?

•	 Poté,	co	byli	lidé	pokřtěni	a	obdrželi	
dar Ducha Svatého, „byli počítáni 
mezi lid církve Kristovy; a jejich 
jména byla zaznamenána“. (Mo-
roni 6:4.) Proč byla jejich jména 
zaznamenána? (Viz Moroni 6:4.) 
Jak můžete pomáhat v úsilí Církve 
dbát na to, aby na dlouhodobé i 
na nové členy bylo „pamatováno a 
aby mohli býti vyživováni dobrým 
slovem Božím“?

Námět pro rodinnou diskusi

Pokud jsou členové rodiny nově obrá-
cení, diskutujte o tom, jaké to je vstoupit 
do Církve. Nechejte členy rodiny mluvit 
o tom, co se jim líbilo, když vstupovali 
do Církve, i o těžkostech, kterým museli 
čelit, když do Církve vstoupili. Pokud 
jsou členové vaší rodiny členy Církve 
již dlouho, požádejte je, aby diskutovali 
o tom, jak by se asi cítili, kdyby přišli 
poprvé na shromáždění.

Požádejte některého člena rodiny, aby 
přečetl tuto radu od presidenta Gordona 
B. Hinckleyho:

„Protože počet nově pokřtěných stále 
roste, musíme vyvíjet neustále větší 
snahu, abychom jim pomáhali na 
jejich cestě. Každý z nich potřebuje tři 
věci: přítele, nějakou zodpovědnost a 
výživu ‚dobrým slovem Božím‘ (Moroni 
6:4).“ (Conference Report, April 1997, 
66; nebo Poselství Prvního předsednictva, 
červenec 1997, 1.)

•	 Jak	můžeme	následovat	tuto	radu?
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Přijďte ke Kristu
Moroni 7–8; 10

Moroni 7–8 obsahuje učení Mormona, 
Moroniova otce. Moroni 10 obsahuje 
Moroniovo poslední zapsané svědectví.

•	 Mormon	mluvil	o	členech	Církve	
jako o pokojných následovnících 
Kristových. (Viz Moroni 7:3.) 
Na základě čeho Mormon takto 
usuzoval? (Viz Moroni 7:4–5.) 
Jak se můžeme stát „ pokojnými 
následovníky Kristovými“?

Moroni zakončil svůj záznam tím, že 
uvedl „několik slov cestou nabádání“. 
(Moroni 10:2.) Při studiu Moroniho 
10 si můžete označit slovo nabádat po-
každé, když na něj narazíte. Přemítejte 
o významu a důležitosti Moroniových 
nabádání, která jsou v této kapitole 
uvedena.

•	 Čemu	Moroni	učil	o	duchovních	
darech? (Viz Moroni 10:8–19.)

•	 V	jakém	smyslu	Moroniovo	na-
bádání, abychom „šli ke Kristu“, 
odráží celkové poselství Knihy 
Mormonovy? (Moroni 10:30, 32.) 

Jak konkrétně vám letošní studium 
Knihy Mormonovy pomohlo přijít 
ke Kristu?

Námět pro rodinnou diskusi

Vydejte svědectví o Knize Mormonově 
a vyzvěte členy rodiny, aby učinili 
totéž. Poté si přečtěte toto prohlášení 
od presidenta Ezry Tafta Bensona:

„Kniha Mormonova se studuje 
v Nedělní škole a ve třídách semináře 
každý čtvrtý rok. Tímto čtyřletým 
cyklem se ale nesmějí řídit členové 
Církve při osobním a rodinném studiu. 
Musíme číst denně ze stránek této 
knihy, díky níž se člověk ‚dodržováním 
jejích předpisů přiblíží Bohu více 
nežli prostřednictvím kterékoli jiné 
knihy‘. (History of the Church, 4:461.)“ 
(Conference Report, Oct. 1988, 3; nebo 
Ensign, Nov. 1988, 4.)

Povzbuďte členy rodiny, aby dál studo-
vali Knihu Mormonovu a dělili se o ni 
s druhými.
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