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Kdo má používat tuto příručku s náměty?
Tato příručka s náměty je určená všem, kteří učí

evangeliu, včetně:

■ Rodičů.

■ Učitelů tříd.

■ Vedoucích kněžství a pomocných organizací.

■ Domácích učitelů a navštěvujících učitelek.

Co tato příručka s náměty obsahuje?
Příručka Učení – není většího povolání obsahuje pokyny

a náměty vztahující se k výuce, jak je to uvedeno v tomto
přehledu:

Část A
Vaše povolání učit

Tato část knihy objasňuje, jak důležitá je výuka evan-
gelia v Božím plánu. Také obsahuje rady, jak se mohou
jednotlivci připravit na výuku evangelia.

Část B
Základní zásady výuky evangelia

Tato část knihy pomáhá vybudovat základ pro veškerou
výuku evangelia.

Část C
Výuka různých věkových skupin

Tato část knihy poskytuje informace a náměty pro výuku
evangelia dětí, mládeže a dospělých.

Část D
Výuka v domově

Tato část knihy poskytuje rady, jak mohou rodiče učit
evangeliu své děti. Také obsahuje náměty pro domácí
učitele a navštěvující učitelky.

Část E
Výuka prováděná vedoucími

Tato část knihy pomáhá vedoucím kněžství a pomocných
organizací porozumět své základní zodpovědnosti, která
se týká výuky.

Část F
Metody výuky

Tato část knihy popisuje různé metody výuky, které
mohou učitelé použít, aby obohatili výuku lekcí.

Část G
Kurs Výuka evangelia

Tato část knihy obsahuje dvanáct lekcí, které připravují
jednotlivce na výuku evangelia. Lekce jsou navrženy tak,
aby mohly být učeny v rámci organizované třídy. Mohou
být též studovány individuálně nebo s rodinou.

Jak se má tato příručka s náměty používat?
Příručka Učení – není většího povolání je navržena spíše

jako příručka s náměty než jako kniha, která se má přečíst od
začátku až do konce. Záměrem je, aby byla používána jako:

■ Osobní studijní příručka.
■ Zdroj námětů pro schůzky zdokonalování učitelů.
■ Příručka pro kurs Výuka evangelia.
■ Zdroj námětů pro vedoucí při práci s učiteli v jejich

organizacích.

Aby učitelé získali co největší užitek z této knihy, mají si:

■ Prohlédnout témata uvedená v obsahu knihy.
■ Prostudovat články, které se týkají toho, co je konkrétně

zajímá nebo co momentálně potřebují.

Rodiče si mohou například přát, aby lépe využili příleži-
tosti k výuce, aby tak pomohli svým dětem duchovně
růst. Část D – „Výuka v domově“ obsahuje článek s názvem
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„Příležitosti k výuce v rodinném životě“, který pojednává
o tom, jak rozpoznat příležitosti k výuce a jak učit zásadám,
kterým jsou děti připraveny se naučit. Učitelé mohou
zahrnout do svých lekcí širší výběr metod výuky. Články
v Části B pod nadpisem „Používejte efektivní metody výuky“
poskytují užitečné náměty týkající se toho, jak vybírat
a používat různé metody výuky.

Pokud učitelé používají příručku Učení – není většího
povolání tímto způsobem, stane se důležitým zdrojem
námětů v jejich neustálé snaze zdokonalit svou výuku.

Seznam odkazů
Níže je uveden abecední seznam materiálů vydaných

Církví, na které je odkazováno v této publikaci. Čísla mate-
riálů jsou spíše než v textu této publikace uvedena níže.

Církevní příručka pokynů, Kniha 2: Vedoucí kněžství
a pomocných organizací (35209 121)

Family Home Evening Resource Book (31106)
(Kniha námětů pro rodinný domácí večer)

Hymns (viz Church Materials Catalog pro kompletní
seznam čísel materiálů)

Church Materials Catalog (katalog církevních materiálů,
jehož nové číslo vychází každý rok)

Mé dny činů – brožurka (35317 121)

Obrazy z evangelia – soubor (34730 121)

Oddíl „Činnosti a akce“ v Církevní příručce pokynů
(35710 121)

Oddíl „Hudba“ v Církevní příručce pokynů (35714 121)

Oddíl „Výuka evangelia a vedení“ v Církevní příručce
pokynů (35903 121)

Příběhy z Knihy Mormon (35666 121)

Příručka pro výuku (34595 121)

Visual Aids Cutouts (Vizuální pomůcky – vystřihovánky)
(kompletní sada: 08456; jednotlivé sady: 33239, 33242
až 33250)

Zásady evangelia (31110 121)

Zdokonalování výuky evangelia: Příručka pro vedoucí
(35667 121)

Zpěvník náboženských písní a písně pro děti 1, 2
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V¯ZNAM V¯UKY EVANGELIA 

V BOÎÍM PLÁNU

Jako učitelé stojíte na nejvyšším vrcholu vzdělávání, neboť jaké učení se může

ve své neocenitelné hodnotě a ve svém dalekosáhlém účinku srovnávat s tím, které se

týká toho, jaký byl člověk ve věčnosti včerejška, jaký je ve smrtelnosti dneška a jaký

bude ve věčnosti zítřka. Pole vaší působnosti není jen určitý časový úsek, ale věčnost.

President J. Reuben Clark Jr.
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NENÍ VùT·ÍHO

POVOLÁNÍ

1

Když starší Jeffrey R. Holland hovořil
na generální konferenci, řekl: „Jsme velmi
vděční všem, kteří učí. Milujeme vás a
vážíme si vás více, než můžeme vyslovit.
Máme ve vás velkou důvěru.“ Poté pokračo-
val: „Efektivně učit a cítit, že máte úspěch,
je vskutku náročná práce. Stojí ale za to.
Nemůžeme obdržet ,žádné větší povolání‘ . . .
Přijít ke Kristu, dodržovat Jeho přikázání,
následovat jeho příklad a vrátit se zpět k Otci
je jistě tím nejvyšším a nejposvátnějším
cílem existence člověka. Druhým naším
nejdůležitějším úkolem v životě musí samo-
zřejmě být pomáhat druhým, aby dělali
totéž – učit je, přesvědčovat je a s modlitbou
je vést, aby také kráčeli stezkou vykoupení.
Patrně z tohoto důvodu president David O.
McKay kdysi řekl: ,Na žádném muži [nebo
ženě] nemůže spočívat větší zodpovědnost
než být učitelem dětí Božích.‘“ (Liahona,
červenec 1998, 25.)

Role výuky v plánu Nebeského Otce
Abychom byli schopni plně používat

svobodu jednání ve spravedlnosti, musíme
se dozvědět o Spasiteli a o nauce Jeho evan-
gelia. Z tohoto důvodu vždy hrála výuka
evangelia základní roli v plánu Nebeského
Otce pro Jeho děti.

V předsmrtelném duchovním světě
jsme obdrželi své první poučení a byli jsme
připravováni, abychom vyšli v Pánem
určeném čase a pracovali na Jeho vinici pro
spásu lidských duší (viz NaS 138:56). Poté,
co byli Adam a Eva vyhnáni ze zahrady
Eden, Pán poslal anděly, aby je učili plánu
vykoupení (viz Alma 12:27–32). Později
přikázal Adamovi a Evě, aby „těmto věcem“
učili své děti (viz Mojžíš 6:57–59).

3

V každé dispenzaci evangelia Pán řídil
výuku plánu vykoupení. Posílal anděly (viz
Mosiáš 3:1–4; Moroni 7:29–32; JS – Životopis
1:30–47), povolával proroky (viz Amos 3:7),
opatřoval Písma (viz NaS 33:16) a pomáhal
lidem poznat pravdu prostřednictvím moci
Ducha Svatého (viz 1. Nefi 10:19; Moroni
10:5). Přikazoval svým následovníkům, aby
učili evangeliu členy své rodiny (viz
Deuteronomium 6:5–7; Mosiáš 4:14–15;
NaS 68:25–28), další členy Církve (viz NaS
88:77–78; 122) a ty, kteří plnost evangelia
ještě nepřijali (viz Matouš 28:19–20;
NaS 88:81).

Starší Gordon B. Hinckley řekl o důleži-
tosti výuky evangelia v Církvi toto: „Učení
členů Církve evangeliu je pro samotný
program Církve životně důležité. Pro napl-
nění závazku, který byl Církvi uložen v jejím
počátku, byl v Církvi vytvořen systém vyni-
kajících výukových organizací – kvor kněž-
ství Melchisedechova i Aronova, rozsáhlého
církevního vzdělávacího systému a pomoc-
ných organizací . . . z nichž každá hraje velmi
důležitou roli ve vzdělávání našeho lidu.“
(Conference Report, Oct. 1962, 72–73.)

Každý člen učitelem
Když vzkříšený Spasitel učil Nefity, řekl:

„Držte svoje světlo vysoko, aby svítilo světu.
Vizte, já jsem světlo, které máte pozvedati –
jak mne jste viděli činiti.“ (3. Nefi 18:24.)
V tomto pokynu Pán vůbec nerozlišoval
mezi těmi, kteří naslouchali Jeho hlasu.
Všem bylo přikázáno, aby učili.

Totéž je pravdou i dnes. Zodpovědnost
učit evangeliu není omezena na ty, kteří
mají oficiální povolání jako učitelé. Je vaší
zodpovědností, jako členů Církve Ježíše
Krista Svatých posledních dnů, abyste učili
evangeliu. Máte příležitosti učit jako rodič,
syn, dcera, manžel, manželka, bratr, sestra,
vedoucí Církve, učitel třídy, domácí učitel,
navštěvujícíučitelka, spolupracovník, soused
nebo přítel. Někdy můžete učit otevřeně
a přímo tím, co řeknete, a svědectvím, které
vydáte. Vždy však učíte příkladem.

Pán řekl: „To jest dílo mé a sláva má –
uskutečniti nesmrtelnost člověka a život
věčný.“ (Mojžíš 1:39.) Když přemýšlíte nad
tím, jakou roli má výuka evangelia ve
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spasení a oslavení Božích dětí, můžete si
představit vznešenější nebo posvátnější
povinnost? Tato povinnost vyžaduje, abyste
pilně usilovali o rozšíření svého poznání a
o zdokonalení svých dovedností, s vědomím,
že Pán zvelebí vaše schopnosti, pokud
budete učit tak, jak On přikázal. Je to práce
lásky – možnost pomáhat druhým, aby
spravedlivě používali svobodu jednání, aby
přišli ke Kristu a aby obdrželi požehnání
věčného života.

4
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V¯ÎIVA DU·E

2

Na pobřeží galilejského moře se vzkříšený
Pán třikrát zeptal Petra: „Miluješ-li mne?“
Petrova odpověď zněla pokaždé stejně:
„Ty víš, že tě miluji.“ Na Petrovo prohlášení
Pán odpověděl: „Pasiž beránky mé . . . Pasiž
ovce mé . . . Pasiž ovce mé.“ (Jan 21:15–17.)

Pánův příkaz Petrovi se týká všech, kteří
byli povoláni do Jeho služby. President
Gordon B. Hinckley napsal: „Na zemi existu-
je hlad a nefalšovaná žízeň – velký hlad
po slově Páně a neukojená žízeň po věcech
Ducha . . . Svět hladoví po duchovní
potravě. Naší povinností je vyživovat duši
a máme k tomu příležitost.“ („Syťte ducha,
vyživujte duši“, Liahona, říjen 1998, 3;
viz též Amos 8:11–12.)

Evangelium Ježíše Krista –
trvalá výživa pro duši

Stejně jako potřebujeme výživnou stravu,
abychom přežili fyzicky, tak potřebujeme
evangelium Ježíše Krista, abychom přežili
duchovně. Naši duši vyživuje cokoli, co
hovoří o Kristu a co nás k Němu vede, ať je
to napsáno v Písmech, hovoří o tom proroci
posledních dnů nebo tomu učí jiní pokorní
služebníci Boží. Samotný Spasitel řekl:
„Jáť jsem ten chléb života. Kdož přichází ke
mně, nebude nikoli lačněti, a kdož věří
ve mne, nebude žízniti nikdy.“ (Jan 6:35.)

Výuka, která vyživuje duši, pozvedává
druhé, buduje jejich víru a dodává jim sebe-
důvěru při řešení životních těžkostí. Moti-
vuje je k tomu, aby zanechali hříchu a přišli
ke Kristu, aby vzývali Jeho jméno, aby
byli poslušni Jeho přikázání a aby zůstávali
v Jeho lásce (viz NaS 93:1; Jan 15:10).

5

Určitá výuka nevyživuje duši
Existuje mnoho témat, která jsou zají-

mavá, důležitá a která se i týkají života, ale
která přesto nevyživují duši. Naším pově-
řením není učit takovým tématům. Namísto
toho máme druhé povznášet a učit je zása-
dám, které přináležejí království Božímu
a spáse lidstva.

Výuka, která podněcuje intelekt, aniž
by promlouvala k duchu, nemůže vyži-
vovat. Též nemůže vyživovat nic, co vzbu-
zuje pochybnosti o pravdě znovuzřízeného
evangelia nebo o potřebě zavázat se k této
pravdě celým srdcem, mocí, myslí a silou.

Starší Bruce R. McConkie radil: „Učte
nauce spasení; zaopatřujte duchovní stravu;
vydávejte svědectví o tom, že náš Pán je Syn
Boží – cokoli jiného je nehodné opravdo-
vého služebníka, který byl povolán zjevením.
Pouze tehdy, když je Církev živena chlebem
života, se její členové drží na stezkách
spravedlnosti.“ (Doctrinal New Testament
Commentary, 3 vols. [1966–73], 2:178.)

Výzva vyživovat druhé
Může se zdát, že někteří lidé nemají

zájem slyšet zásady evangelia. Vy však máte
s modlitbou nalézt způsob, jak je přesto
učit těmto zásadám. Máte vždy pamatovat
na cíl pomáhat druhým, aby byli „živeni
dobrým slovem Božím“. (Moroni 6:4.)

Ti, které učíte, se mohou podobat Sama-
ritánce, která se setkala s Ježíšem u Jákobovy
studnice. Když k ní Ježíš na začátku promlu-
vil, nevěděla, kdo je. On ji však znal. Byl si
vědom jejích starostí, zodpovědností, trápení
i znepokojení. Věděl o tom, že potřebuje
„vodu živou“, kterou ji mohl dát jedině On.
Nejprve jí požádal, aby mu dala napít vody.
Pak jí řekl: „Každý, kdož pije vodu tuto,
žízniti bude opět. Ale kdož by se napil vody
té, kterouž já dám jemu, nežíznil by na
věky, ale voda ta, kterouž já dám jemu, bude
v něm studnicí vody prýštící se k životu
věčnému.“ Její zájem oživl. Upřímně se zají-
mala o to, čemu jí učil. Když svědčil o tom,
že On je Mesiáš, uvěřila mu a šla a svědčila
o Něm mezi svým lidem. (Viz Jan 4:1–30.)

Sestra Susan L. Warnerová, která sloužila
jako druhá rádkyně v generálním před-
sednictvu Primárek, vyprávěla o následující
zkušenosti: „V naší rodině jsme zkoušeli
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studovat Písma brzy ráno. Často jsme však
nevěděli, co si počít, když si jeden syn
stěžoval a musel být přemlouván, aby vylezl
z postele. Když nakonec přišel, často složil
hlavu přímo na stůl. O několik let později,
když sloužil na misii, napsal v dopise domů
toto: ,Děkuji vám za to, že jste mě učili
Písmům. Chci, abyste věděli, že pokaždé,
když jsem tehdy předstíral, že spím, jsem
ve skutečnosti naslouchal se zavřenýma
očima.‘“

Sestra Warnerová pokračovala: „Rodiče
a učitelé, naše snaha pomoci svým dětem
vybudovat dědictví hojných duchovních
vzpomínek není nikdy marná. Semínka,
která zasejeme, někdy nemusí plodit ovoce
celé roky, můžeme se však utěšovat nadějí,
že jednoho dne si děti, které jsme učili,
vzpomenou na to, jak ,přijaly a slyšely‘ věci
Ducha. Budou si pamatovat, co vědí a co
cítily. Budou si pamatovat svou totožnost
jako děti Nebeského Otce, který je sem poslal
s božským záměrem.“ (Conference Report,
Apr. 1996, 109; nebo Ensign, May 1996, 79.)

Pokud učíte mládež, můžete si někdy
myslet, že nechce hovořit o nauce a o zása-
dách evangelia. Můžete být sváděni k tomu,
abyste k nim byli prostě přátelští, abyste je
pobavili a hovořili s nimi o jejich společen-
ských činnostech a akcích a o tom, co zažili
ve škole. To by byla vážná chyba. President
J. Reuben Clark Jr. řekl:

„Mladí lidé Církve hladoví po věcech
Ducha; dychtí po tom, aby se učili evangeliu
a chtějí to přímo, nezředěné . . .

Tito studenti, kteří k vám přicházejí,
duchovně pracují na zralosti, které
brzy dosáhnou, pokud je jen budete živit
správnou stravou . . .

Nemusíte se [jim] tajně plížit za zády
a šeptat [jim] náboženství do ucha; můžete
přímo vystoupit a hovořit s [nimi] tváří
v tvář. Není třeba, abyste maskovali nábo-
ženské pravdy pláštěm světských věcí;
můžete [jim] přednést tyto pravdy otevřeně,
v jejich přirozené podobě . . . Není vůbec
třeba pozvolného přístupu, příběhů ,na
dobrou noc‘, rozmazlování, blahosklonného
chování.“ (The Charted Course of the
Church in Education, rev. ed. [pamphlet,
1994], 3, 6, 9.)

Jedna členka Církve byla povolána učit
dvanáctileté a třináctileté v Nedělní škole.
Její manžel později popisoval, jak s ním
dlouze hovořilo o tom, co by bylo onou
„správnou stravou“ pro ty, které bude učit,
i když by se „mohli dožadovat zábavnějšího
,zákusku‘“. Napsal o zkušenosti, kterou
získala, když živila mladé duše ve své třídě:

„Během výuky jim předávala stravu, která
byla výživná a díky které rostli, a povzbuzo-
vala je, aby si přinášeli Písma a přemýšleli
nad vznešenými naukami království.

Taková změna vyžadovala čas, co je však
důležitější, vyžadovala víru, že studenti sku-
tečně potřebovali a chtěli výživu evangeliem
a že předkládání této stravy prostřednictvím
Písma a Ducha bylo skutečně to, o co by se
mohli opřít. Během několika následujících
měsíců se uskutečňovala pozvolná změna,
kdy si studenti začali pravidelně nosit Písma,
začali diskutovat o evangeliu otevřeněji
a ochotněji a začali pociťovat zázračnost
tohoto poselství.

Rodiče se [jí] začali ptát, co se dělo ve třídě,
proč jejich děti trvaly na tom, že si budou
brát Písma na shromáždění, a dokonce,
žertem, jak mají odpovídat na otázky, které
jim děti kladou při nedělním obědě a které
se týkají nauk a zásad evangelia, kterým
se ten den učili ve třídě. Studenti dychtili po
evangeliu, díky učitelce, která . . . rozuměla
tomu, . . . jaká strava je vyživující, a tomu,
jak je ji třeba předložit.“ (Jerry A. Wilson,
Teaching with Spiritual Power [1996], 26–27.)

Pokud učíte malé děti, víte, že učit je
evangeliu může být obtížné. Malé děti však
chtějí a potřebují slyšet pravdy evangelia.
Budou reagovat na vaši snahu učit srdečné,
rozmanité a nadšené lekce evangelia.
Jedna učitelka v Primárkách vyprávěla
o následujícím zážitku:

„Po pravdě řečeno to, co se stalo, bylo
neobvyklé. Poukázalo to však na to, co
devítileté děti, které jsem učila, považovaly
skutečně za důležité. Aniž by věděly, co
dělaly, převzaly samy diskusi ve třídě.
Začalo to s Kamilou. Odpověděla na otázku
z příručky k lekci, která se týkala plánu
spásy. Pak následovala její vlastní otázka.
Jiný člen třídy se dobrovolně nabídl a
otázku zodpověděl, což pomohlo Kamile,

President Spencer
W. Kimball vyprávěl:

„Před několika lety jsme
navštívili zemi, ve které
se vyučovalo podivné
ideologii a kde byly
každý den ve školách
a v nesvobodném tisku
rozhlašovány ,zhoubné
nauky‘. Každý den děti
naslouchaly naukám,
filozofiím a idejím, které
jim vyprávěly učitelé.

Kdosi řekl, že ,nepřetržitý
proud kapek poškodí
i nejtvrdší kámen.‘
To jsem si uvědomoval,
a tak jsem se ohledně
těch dětí zeptal:
,Uchovávají si víru?
Nejsou přemoženi
neustálým tlakem ze
strany učitelů? Jak
si můžete být jisti tím,
že neopustí prostou
víru v Boha?‘

Odpověď zněla asi takto:
,Každý večer spravujeme
poškozenou nádrž.
Učíme své děti naprosté
spravedlnosti, aby
se tak falešné filozofie
nemohly uchytit.
Naše děti vyrůstají ve
víře a ve spravedlnosti
nehledě na téměř
zdrcující tlak z vnějšku.‘

I poškozené přehrady
lze opravit a zachránit
a pytle s pískem mohou
zadržet potopu. Stejně
tak může opakovaná
pravda, obnovovaná
modlitba, výuka
evangelia, vyjádření
lásky a zájem rodičů
zachránit dítě a může
ho udržet na pravé
stezce.“ (Faith Precedes
the Miracle [1972],
113–14.)

6
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aby tomu lépe porozuměla. Poté položil Jan na totéž téma
otázku, která se zdála jít hlouběji než otázka Kamily. Zazněla
odpověď a pak položil doplňující otázku Pavel. Po zbytek
vyučování děti kladly otázky a odpovídaly na ně se zájmem
a přemýšlivostí, která dalece přesahovala jejich věk. Nevy-
skytl se žádný rozkol nebo skákání do řeči. Jejich otevřené

a upřímné postřehy, které jsem občas doplnila, pokryly
materiál lekce. Byly zvědavé; chtěly odpovědi; skutečně je
to zajímalo; to, co řekly, vyžadovalo přemýšlení a znalost.
Věděla jsem, že tyto děti našeho Nebeského Otce byly připra-
veny učit se pravdám, které evangelium nabízí, a dychtily
po tom.“

7
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BOÎSKÉ POVù¤ENÍ

UâITELE

3

Následující výňatek je z proslovu, který
pronesl starší Bruce R. McConkie k oddělení
Nedělní školy Církve (Church Sunday School
Department) v roce 1977. Celý výňatek je
přímou citací.

Při veškeré své výuce představujeme
Pána a jsme pověřeni učit Jeho evangeliu.
Jsme Pánovi zmocněnci a jako takoví jsme
zplnomocněni říkat pouze to, co On chce,
aby bylo řečeno.

Zmocněnci zastupují svého představe-
ného. Sami o sobě nemají žádnou moc.
Působí ve jménu někoho jiného. Dělají to,
co je jim řečeno, že mají dělat. Říkají to, co
jsou oprávněni říkat – o nic více, o nic méně.

My jsme Pánovi zmocněnci. My ho
zastupujeme. „Ježto jste zástupci,“ Pán říká,
„jste v Pánově službě, a vše, co činíte podle
vůle Páně, je záležitost Páně.“ (NaS 64:29.)

Úkolem nás, učitelů, je učit Jeho nauce
a žádné jiné. Neexistuje jiný směr, kterým
bychom se mohli ubírat, máme-li spasit
duše. Sami o sobě nemáme žádnou spásnou
moc. Nemůžeme vytvořit nějaký zákon
nebo nauku, která vykoupí nebo vzkřísí nebo
spasí jinou osobu. Toto může učinit pouze
Pán a my jsme pověřeni učit tomu, co On
zjevuje o těchto i všech ostatních naukách
evangelia.

K čemu jsme tedy oprávněni při výuce
evangelia? V čem spočívá naše božské pově-
ření? Učitelovo božské pověření je shrnuto
v pěti bodech:

1. Je nám přikázáno – to je něco,
v čem nemáme žádnou volbu; zde pro nás
neexistují žádné alternativní možnosti –
je nám přikázáno učit zásadám evangelia.

Ve zjevení známém jako „zákon Církve“
Pán říká: „Starší, kněží a učitelé této Církve

mají učiti zásadám mého evangelia.“ (NaS
42:12.) Četná zjevení říkají: Kažte mé evan-
gelium a mé slovo, „neříkajíce nic jiného
než to, co proroci a apoštolové napsali a
čemu je naučil Utěšitel skrze modlitbu víry.“
(NaS 52:9.)

Očividně nemůžeme učit tomu, co nám
není známo. Nezbytným předpokladem
pro výuku evangelia je studium evangelia.
Z tohoto důvodu nám jsou dána božská
nařízení jako například tato:

„Ptejte se na písma.“ (Jan 5:39.)
„Zkoumejte tato přikázání.“ (NaS 1:37.)
„[Važte si] mých slov.“ (JS – Matouš 1:37.)
„Studuj mé slovo.“ (NaS 11:22.)
„Bádejte v prorocích.“ (3. Nefi 23:5.)
„Máte zkoumati tyto věci. Ano, dávám

vám přikázání, abyste pilně zkoumali věci
tyto; neboť veliká jsou slova Izaiášova.“
(3. Nefi 23:1.)

„Neusiluj o hlásání mého slova, nýbrž
usiluj o to, abys mé slovo nejprve získal,
a pak bude tvůj jazyk uvolněn. Pak, budeš-li
si to přáti, budeš mít mého ducha, mé
slovo: ano, Boží moc, abys přesvědčil lidi.“
(NaS 11:21.)

Za jeden rok můžeme přečíst všechna
základní Písma Církve, budeme-li číst asi šest
stránek denně. Ale skutečné prostudování
a seriózní přemítání bude vyžadovat více
času.

Čtením Písem, přemítáním a modlitbou
o Písmech lze získat poznání a duchovní
zážitky, které nelze získat žádným jiným
způsobem. Bez ohledu na to, jak jsou členové
Církve oddaní a aktivní v administrativních
záležitostech, nezískají ona nádherná
požehnání, která pramení ze studia Písem,
pokud nezaplatí cenu, kterou studium
vyžaduje, a neučiní tak psané slovo součástí
svého života.

2. Máme učit zásadám evangelia tak, jak
se nacházejí v základních Písmech Církve.

V zákonu Církve Pán říká: „Starší, kněží
a učitelé této Církve mají učit zásadám mého
evangelia“ – a nyní si povšimněte tohoto
omezení – „jež [se nacházejí] v Bibli a v Knize
Mormon, ve které je obsažena plnost
evangelia.“ (NaS 42:12.)

Poté Pán hovoří o potřebě být veden
Duchem, ale vrací se ke zdroji pravdy
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Pokud budete pilně
učit, bude vás provázet
Pánova milost, abyste
mohli být dokonaleji
poučeni v teorii, v zásadě,
v nauce, v zákonu
evangelia, ve všech
věcech, které přináležejí
království Božímu a
kterým máte porozumět
(viz NaS 88:78).



V¯ZNAM V¯UKY EVANGELIA  V  BOÎÍM PLÁNU

evangelia, který je v Písmech, těmito slovy: „A toto všechno
máte zachovávat, jak jsem vám nařídil ohledně vašeho
učení, dokud vám nebude dána plnost mých svatých Písem.“
(NaS 42:15.)

Když bylo dáno toto zjevení, byly Bible a Kniha Mormon
jedinými Písmy, která měli Svatí posledních dnů k dispozici.
Nyní máme také Knihu nauk a smluv a Drahocennou
perlu a jsou samozřejmě další zjevení, která budou dána
v patřičné době.

3. Máme učit mocí Ducha Svatého.

Když Pán přikázal všem učitelům, aby učili zásadám
evangelia tak, jak se nacházejí v základních Písmech, řekl:
„Taková budou jejich učení, jak budou Duchem vedeni.“

Potom dává závažný příkaz: „A Ducha se vám dostane na
základě modlitby víry a neobdržíte-li Ducha, nemáte učit.“

S tímto pokynem dává tento příslib: „A když pozvednete
svůj hlas pomocí Utěšitele, máte mluvit a prorokovat, jak
uznám za dobré. Neboť vizte, Utěšitel zná všechny věci
a vydává svědectví o Otci a o Synu.“ (NaS 42:13–14, 16–17.)

Každý učitel v každé učební situaci by mohl plným
právem uvažovat tímto způsobem:

Kdyby zde byl Pán Ježíš Kristus, to, co by řekl v této
situaci, by bylo dokonalé.

Ale on zde není. Místo toho poslal mě, abych Ho
zastupoval.

Mám říci to, co by řekl On, kdyby byl zde; Mám říci to,
co On chce, aby bylo řečeno.

Jediná možnost, jak to mohu udělat, je nechat Ho,
aby mi řekl, co říci.

Tento zjevený pokyn ke mně může přijít pouze mocí
Jeho Ducha.

Mám-li tedy ve svém povolání učit jako zmocněnec
Pána, musím být vedený Duchem.

Tyto zásady výuky pravd evangelia mocí Ducha jsou
dále rozvedeny v dalším zjevení prostřednictvím zjevených
otázek a odpovědí tímto způsobem:

Otázka: „Já, Pán, vám kladu tuto otázku: K čemu jste byli
ordinováni?“ (NaS 50:13.)

To znamená: „Jaké je vaše pověření? K čemu jsem vás
vybavil mocí? Jaké oprávnění jste ode mě obdrželi?“

Odpověď: „Kázati mé evangelium prostřednictvím Ducha,
ano, Utěšitele, který byl vyslán učiti pravdě.“ (NaS 50:14.)

To znamená: „Vaše pověření, vaše oprávnění, to, k čemu
jste byli vysvěceni, je učit mému evangeliu, ne žádným
osobním názorům, ne filosofiím světa, ale mému věčnému
evangeliu, a dělat to mocí mého Ducha, to vše v souladu
s přikázáním, které jsem vám dal dříve: ,Neobdržíte- li Ducha,
nemáte učit.‘“

Otázka: „Kdo je ordinován mnou a vyslán kázati slovo
pravdy prostřednictvím Utěšitele v Duchu pravdy, káže

je Duchem pravdy nebo nějakým jiným způsobem?“
(NaS 50:17.)

Než si vyslechneme zjevenou odpověď, povšimněme si,
že Pán zde mluví o učení evangeliu, slovu pravdy, zásadám
spasení. Nemluví zde o naukách světa a o přikázáních lidí.
Přilnutí k těmto naukám a přikázáním je marné a nevede
ke spasení.

Otázka zní: Když kážeme evangelium, když učíme slovu
pravdy, když předkládáme pravdivé nauky spasení, děláme
to prostřednictvím moci Ducha Svatého nebo nějakým jiným
způsobem? Očividně onen „jiný způsob“, jak učit pravdě,
je prostřednictvím moci rozumu.

A nyní zjevená odpověď: „Je-li to nějakým jiným
způsobem, není to od Boha.“ (NaS 50:18.)

Pojďme si toto ujasnit. I když to, čemu učíme, je pravda,
není to od Boha, pokud tomu není učeno mocí Ducha.
Není-li zapojen Duch Páně, není žádného obrácení, žádný
duchovní zážitek.

Otázka: „A dále: ten, kdo přijímá slovo pravdy, přijímá
je Duchem pravdy nebo nějakým jiným způsobem?“
(NaS 50:19.)

Odpověď: „Jestliže je to nějakým jiným způsobem, není
to od Boha.“ (NaS 50:20.)

Z tohoto důvodu jsem řekl na začátku, že má-li tento
proslov mít moc obrátit, musím ho přednést mocí Ducha
a vy musíte naslouchat a přijímat prostřednictvím téže
moci. Pouze pak si může „ten, kdo káže, a ten, kdo přijímá“
navzájem rozumět, takže „oba jsou povzbuzeni a radují
se spolu.“ (NaS 50:22.)

4. Máme aplikovat vyučované zásady evangelia na
potřeby svých posluchačů a na okolnosti, ve kterých žijí.

Zásady evangelia se nikdy nemění. Jsou stejné ve všech
dobách. A všeobecně vzato, potřeby lidí jsou také stejné ve
všech dobách. Neexistují žádné problémy, které nás potká-
vají, kromě těch, které jsou od počátku společným údělem
lidí. A tak není těžké vzít zásady věčně trvajícího slova a
aplikovat je na naše konkrétní potřeby. Abstraktní pravda
musí v životě lidí žít, pokud lidé mají přinášet ovoce.

Nefi citoval z knihy Mojžíšovy a ze spisů Izaiášových a
poté řekl: „Vztahoval [jsem] všechna Písma na nás, aby mohla
sloužiti k našemu užitku a našemu poučení“ (1. Nefi 19:23) –
což znamená, že aplikoval Mojžíšovo a Izaiášovo učení na
potřeby Nefitů.

5. Musíme svědčit o tom, že to, čemu učíme, je pravda.

Jsme lidmi, kteří vydávají svědectví, protože jimi máme
být. Naše shromáždění oplývají posvátnými ujištěními, že
dílo, na kterém se podílíme, je pravdivé. Horlivě a s přesvěd-
čením dosvědčujeme, že Ježíš je Pán, že Joseph Smith je
Jeho prorok a že Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů
je „jedinou pravou a živou [církví] na povrchu vší země“
(NaS 1:30).
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âást A :  VA·E  POVOLÁNÍ  UâIT

Je dobře, že všechny tyto věci činíme. Ale měli bychom
dělat více. Od inspirovaného učitele, toho, který učí
mocí Ducha, se očekává, že bude vydávat svědectví o tom,
že nauka, kterou vyučuje, je pravdivá.

Alma nám dal v tomto směru příklad. V mocném kázání
kázal o znovuzrození. Poté řekl, že mluvil jasně, že byl
pověřen, aby tak učinil, že citoval Písma a že učil pravdě.

„A to není všechno,“ dodal. „Nemyslíte, že snad vím
tyto věci sám ze sebe? Vizte, dosvědčuji vám, že vím,
že věci, o kterých jsem mluvil, jsou pravdivé.“ (Alma 5:45.)

Toto je ta korunující pečeť, kterou se pečetí výuka
evangelia – osobní svědectví učitele, že nauka, které učí,
je pravdivá!

Kdo může něco namítat proti svědectví? Nevěřící se
mohou přít kvůli naší nauce. Mohou překrucovat Písma ke
své zkáze. To či ono mohou nějak vysvětlit z čistě intelek-
tuálního hlediska, nemohou však přemoci svědectví.

Řeknu-li, že to či ono mesiášské proroctví Izaiášovo bylo
naplněno v té či oné události v životě našeho Pána, mnoho
hlasů čeká na to, aby o tomto prohlášení diskutovalo a aby
ukázalo, že moudří lidé tohoto světa si o tom myslí něco
jiného. Když však řeknu, že vím prostřednictvím zjevení,
které mé duši poskytl Svatý Duch, že zmínky o Mesiáši se
týkají Ježíše z Nazaretu, který byl Božím Synem, o čem
se dá diskutovat? Vydal jsem tedy osobní svědectví o tom
bodu nauky, který je vyučován, a každý posluchač, který
je v souladu se stejným Duchem, v srdci ví, že to, co jsem
řekl, je pravda.

Poté, co Alma vydal svědectví, že to, čemu učil, je pravda,
se zeptal: „A jak myslíte, že jsem byl o pravdivosti těchto
věcí přesvědčen?“ Jeho odpověď, která představuje vzor
pro všechny učitele, zní: „Hleďte, pravím vám, že mi byly
oznámeny Svatým Duchem Božím. Vizte, po mnoho dní

jsem se postil a modlil, abych sám tyto věci seznal. A nyní
sám vím, že jsou pravdivé, neboť mi je zjevil Pán – Bůh –
prostřednictvím svého Svatého Ducha; a je to duch zjevení,
který jest ve mně.“ (Alma 5:45–46.)

A tak máme nyní před sebou vysvětlení svého postavení,
coby Pánových zmocněnců, a vysvětlení božského pověření
učitele.

Jsme pověřeni:

1. Učit zásadám evangelia

2. ze základních Písem

3. mocí Ducha Svatého,

4. vždy aplikovat učení na naše potřeby a

5. svědčit, že to, čemu učíme, je pravda.

Nyní tedy nezbývá, než abych v těchto záležitostech řekl
jediné, a to vydat svědectví, že věci zde přednesené jsou
pravdivé a že když se podle nich budeme řídit, budeme mít
moc obrátit a spasit duše lidí.

Vím, že:

Pán nám přikazuje, že máme učit zásadám Jeho evangelia,
tak jak jsou uvedeny v Jeho svatých Písmech;

Pokud tak nečiníme mocí Jeho Svatého Ducha, naše
učení není od Boha;

On od nás očekává, že budeme aplikovat zásady věčné
pravdy ve svém životě;

Máme vydávat svědectví všem, kteří budou naslouchat,
že naše učení pochází od Něho, který je Věčný, a který
povede lidi k pokoji v tomto životě a k věčnému životu
ve světě příštím.

Modlím se, aby všichni ti, kteří učí, tak činili podle
tohoto božského vzoru, ve jménu Pána Ježíše Krista, amen.
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âást A :  VA·E  POVOLÁNÍ  UâIT

P¤IPRAVUJTE SE DUCHOVNù

Tito synové Mosiášovi . . . stali se silnými v poznání pravdy, neboť byli muži zdravého

rozumu a byli pilně studovali Písma – aby znali slovo Boží.

Avšak toto není všechno; byli velmi horliví v modlitbě a postu – proto byl s nimi

duch zjevení a proroctví a když učili, pak učili silou a plnou mocí Boží.

Alma 17:2–3



âást A :  VA·E  POVOLÁNÍ  UâIT

USILUJTE O DAR PRAVÉ LÁSKY

4

Ježíš, ke konci smrtelného působení, řekl
svým učedníkům: „Přikázání nové dávám
vám, abyste se milovali vespolek; jakož já
miloval jsem vás, abyste i vy milovali jeden
druhého.“ (Jan 13:34.) Toto bylo důležité
napomenutí pro učitele evangelia v tehdejší
době a je to důležité i pro učitele evangelia
dnes.

Apoštol Pavel zdůraznil, jak je nutné mít
pravou lásku neboli čistou lásku Kristovu:
„Bych jazyky lidskými mluvil i andělskými,
a lásky kdybych neměl, učiněn jsem měď
zvučící aneb zvonec znějící. A bychť měl
proroctví, a povědom byl všelikého tajemství
i všelikého umění, a kdybych měl tak velikou
víru, že bych hory přenášel, lásky pak kdy-
bych neměl, nic nejsem. A kdybych vynaložil
na pokrmy všecken statek svůj, a bych vydal
tělo své k spálení, a lásky bych neměl, nic
mi to neprospívá.“ (1. Korintským 13:1–3.)

Pokud máte lásku podobnou té, kterou
měl Kristus, budete lépe připraveni učit
evangeliu. Budete inspirováni k tomu, abyste
druhým pomáhali poznat Spasitele a násle-
dovat Ho.

Co můžete udělat, abyste získali
dar pravé lásky

Pravá láska je dar, který můžete získat,
pokud se modlíte o to, abyste byli naplněni

láskou, pokud sloužíte a pokud vyhledáváte
dobro v druhých.

Modlete se o to, abyste byli naplněni lás-
kou. Prorok Mormon nabádal: „Pravá láska
jest čistou láskou Kristovou a trvá věčně
a kdo ji bude míti v den poslední – tomu se
má dobře dařiti. Proto se modlete k Otci . . .
z celé síly svého srdce, abyste byli naplněni
touto láskou.“ (Moroni 7:47–48.) Čistou
lásku Kristovu nemusíte cítit okamžitě nebo
najednou jako odpověď na své modlitby.
Pokud však žijete spravedlivě a nepřestá-
váte se upřímně a pokorně modlit o toto
požehnání, pak jej obdržíte.

Služte. Lásku k lidem získáváme tím, že
jim sloužíme. Když ponecháme zájem
o sebe stranou a zajímáme se o druhé podle
vzoru, který dal Spasitel, stáváme se vníma-
vějšími vůči Duchu. Když se modlíte za
ty, které učíte, přemítáte o jejich potřebách
a připravujete si lekce, vaše láska k nim
poroste. (Další způsoby, jakými lze sloužit
lidem, které učíte, viz „Projevujte zájem
o jednotlivce“, strany 35–36.)

Vyhledávejte v druhých dobro. Budete-li
v druhých objevovat dobré vlastnosti, poro-
zumíte lépe tomu, že jsou děti Boží. Duch
vám potvrdí pravdu toho, co o nich zjistíte, a
budete si jich více vážit a mít je stále raději.
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P¤IPRAVUJTE  SE  DUCHOVNù

USILUJTE O DUCHA

5

Máme dbát na to, abychom se vyvarovali
čehokoli, co by zapříčinilo ztrátu společen-
ství Ducha. To zahrnuje vyhýbání se konver-
zacím a zábavě, které jsou nevhodné nebo
lehkovážné. Naše oblečení nemá nikdy
vypadat neslušně. Nemáme nikdy zraňovat
druhé, dokonce ani planými řečmi. Nemáme
brát jméno Páně nadarmo nebo používat
jakéhokoli jiného vulgárního nebo hrubého
jazyka. Nemáme se bouřit proti Pánovým
vyvoleným služebníkům ani je nemáme
kritizovat.

Požehnání plynoucí z obdržení
společenství Ducha

Nebeský Otec nepožaduje, abychom
byli dokonalí předtím, než nám udělí svého
Ducha. Požehná nám za naše spravedlivé
tužby a za věrné úsilí udělat vše, co je
v našich silách. President Ezra Taft Benson
hovořil o několika těchto požehnáních:

„Duch Svatý způsobí, že naše city se sta-
nou jemnějšími. Cítíme větší dobročinnost
a soucit vůči druhým. Jsme mírnější ve vzta-
zích k druhým. Máme větší schopnost mít
rádi druhé. Lidé chtějí být v naší blízkosti,
protože naše samotné vzezření vyzařuje vliv
Ducha. Náš charakter má v sobě více bož-
skosti. Výsledkem je, že se stáváme stále
citlivějšími vůči vnuknutím Ducha Svatého
a tak jsme schopni jasněji chápat duchovní
věci.“ („Seek the Spirit of the Lord“, Ensign,
Apr. 1988, 4.)

Starší Bruce R. McConkie
řekl: „Žádná cena není
příliš vysoká, . . . žádná
námaha příliš náročná,
žádná oběť příliš velká,
pokud díky tomu všemu
obdržíme dar Ducha
Svatého a budeme
se z něho těšit.“ (A New
Witness for the Articles
of Faith [1985], 253.)
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Žijte způsobem, který nám pomáhá
být vnímavými vůči Duchu

Co můžeme udělat poté, co jsme dostali
dar Ducha Svatého, abychom obdrželi
společenství Ducha? Starší Dallin H. Oaks
řekl: „Učení Duchem nejprve vyžaduje,
abychom dodržovali přikázání a abychom
byli čistí před Bohem, aby tak Jeho Duch
mohlpřebývatvnašichosobníchchrámech.“
(„Teaching and Learning by the Spirit“,
Ensign, Mar. 1997, 9.)

Abychom byli „čistí před Bohem“,
můžeme pamatovat na Spasitele ve všem, co
děláme, a jednat vždy jako praví učedníci.
Můžeme činit pokání ze svých hříchů. Mů-
žeme vyhledávat to, co je „ctnostné a krásné,
co se těší dobré pověsti nebo je chvály-
hodné“ (Články víry 1:13). Můžeme studo-
vat Písma denně a s opravdovým úmyslem
a snažit se o to, abychom byli „živeni do-
brým slovem Božím“ (Moroni 6:4). Můžeme
číst dobré knihy a poslouchat povznášející,
povzbuzující hudbu. Můžeme „státi na sva-
tých místech“ (NaS 45:32) tím, že se účast-
níme shromáždění a přijímáme svátost,
a tím, že chodíme do chrámu tak často, jak
je to jen možné. Můžeme sloužit členům
své rodiny a sousedům.

Starší Boyd K. Packer učil, že „duchov-
nost, ačkoli je dokonale silná, reaguje na
velmi jemné změny v okolním prostředí.“
(„I Say unto You, Be One“, Brigham Young
University 1990–91 Devotional and Fireside
Speeches [1991], 89.)
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USILUJTE

O ZÍSKÁNÍ SLOVA

6

V květnu roku 1829, krátce po znovuzří-
zení Aronova kněžství, Hyrum Smith, bratr
proroka Josepha Smitha, „cítil velký zájem
týkající se toho, co má být jeho dílem“.
Hyrum se ptal Josepha na to, jaké má být
„jeho [vlastní] místo ve velkém díle znovu-
zřízení.“ (Pearson H. Corbett, Hyrum Smith
– Patriarch [1963], 48.) V odpověď na tuto
pokornou žádost dal Pán Hyrumovi zjevení
prostřednictvím proroka. Část tohoto zjevení
se týká naší přípravy na výuku evangelia:

„Neusiluj o hlásání mého slova, nýbrž
usiluj o to, abys mé slovo nejprve získal, a
pak bude tvůj jazyk uvolněn. Pak, budeš-li
si to přáti, budeš mít mého Ducha, mé
slovo: ano, Boží moc, abys přesvědčil lidi.“
(NaS 11:21.)

President Ezra Taft Benson řekl, že tato
rada uvádí „podmínku pro získání Boží
moci v [naší] výuce . . . Nejprve usilujte
o získání slova; pak přijde porozumění a
Duch a nakonec moc přesvědčit.“ (The
Gospel Teacher and His Message [address
to religious educators, 17 Sept. 1976], 5.)

Učte se studiem a také vírou
Pán nám řekl, jak máme získat Jeho slovo:

máme usilovat o učení se studiem a vírou
(viz NaS 88:118). Tímto příkazem se řídíme,
když pilně studujeme Písma s věřícím
srdcem a se závazkem zachovávat zásady,
kterým se učíme. Tímto příkazem se též
řídíme, když přistupujeme ke studiu Písma
s modlitbou a s půstem.

Pilné studium
Starší Dallin H. Oaks radil:
„Četba Písma nám umožňuje naladit se

na Ducha Páně . . .

Protože věříme, že četba Písma nám
může pomoci obdržet zjevení, jsme povzbu-
zováni k tomu, abychom je četli znovu a
znovu. Tímto způsobem získáváme přístup
k tomu, co Nebeský Otec chce, abychom
věděli a co chce, abychom dělali v osobním
životě v dnešní době. Toto je jeden z důvo-
dů, proč Svatí posledních dnů věří v každo-
denní studium Písma.“ („Scripture Reading
and Revelation“, Ensign, Jan. 1995, 8.)

Když budeme studovat Písma pravidelně
a pilně a budeme upřímně usilovat o vedení
Ducha, budeme vnímaví vůči inspiraci
týkající se toho, jak si připravit lekce. Také
budeme připraveni obdržet vnuknutí Ducha
během výuky a řídit se jimi. Budeme-li
neustále schraňovat slova života ve své mysli,
Pán nám dá část svého slova v okamžiku,
kdy to budeme potřebovat (viz NaS 84:85).

Víra
Mormon radil, že nemáme pochybovat,

ale být věřícími (viz Mormon 9:27).
Ke studiu Písma máme přistupovat s tímto
postojem. Například Joseph Smith měl
věřící srdce, když četl Jakuba 1:5, kde se
píše, aby žádal Boha o moudrost. Učinil,
k čemu ho tento verš nabádal, a ptal se Pána,
do které církve má vstoupit. Protože měl
víru, obdržel odpověď na svou modlitbu.
(Viz JS – Životopis 1:11–17.)

Poslušnost
Máme se snažit žít podle zásad, které

studujeme, dokonce i předtím, než jim plně
porozumíme. Pokud budeme důvěřovat
tomu, co Pán řekl, naše poznání evangelia
poroste. Pán prohlásil: „Bude-li kdo
chtíti vůli [Otce] činiti, tenť bude uměti
rozeznati . . . to učení.“ (Jan 7:17.)

Modlitba a půst
Studium Písem se liší od četby románu,

novin nebo učebnice. Předtím, než každý
den studujeme Písma, se máme pomodlit.
Máme usilovat o to, aby nám během studia
Pánových slov Duch dodal porozumění.

Když se modlíme o porozumění, máme
se někdy postit. Alma je dobrým příkladem
člověka, který se postil a modlil, aby se naučil
pravdám evangelia. Poté, co vydal svědectví
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o usmíření Ježíše Krista a o tom, že je třeba prožít mocnou
změnu srdce, řekl: „Nemyslíte, že snad vím tyto věci sám ze
sebe? Vizte, dosvědčuji vám, že vím, že věci, o kterých jsem
mluvil, jsou pravdivé, a jak myslíte, že jsem byl o pravdivosti
těchto věcí přesvědčen? Hleďte, pravím vám, že mi byly
oznámeny Svatým Duchem Božím. Vizte, po mnoho dní
jsem se postil a modlil, abych sám tyto věci seznal. A nyní
sám vím, že jsou pravdivé, neboť mi je zjevil Pán – Bůh –
prostřednictvím svého Svatého Ducha.“ (Alma 5:45–46.)
(Viz též „Usilujte o Ducha“, strana 13.)

Obnovení našeho závazku studovat Písma
President Benson radil: „Neberme na lehkou váhu veliké

věci, které jsme obdrželi z ruky Páně! Jeho slovo je jedním
z nejcennějších darů, který nám dal. Naléhavě vás žádám,
abyste obnovili svůj závazek studovat Písma. Ponořte se do
nich každý den, aby vás moc Ducha provázela ve vašich povo-
láních. Čtěte je v rodinách a učte děti, aby je milovaly a cenily
si jich.“ („The Power of the Word“, Ensign, May 1986, 82.)
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VYPRACUJTE SI OSOBNÍ PLÁN

PRO STUDIUM EVANGELIA

7

Starší M. Russell Ballard řekl: „Je povin-
ností každého z nás učinit vše, co můžeme,
abychom prohloubili své duchovní znalosti
a chápání prostřednictvím studia Písem a
slov žijících proroků. Když čteme a studuje-
me zjevení, Duch může potvrzovat našemu
srdci pravdu toho, čemu se učíme; tímto
způsobem hlas Páně promlouvá ke každému
z nás.“ (Liahona, červenec 1998, 33.)

Následující náměty vám mohou pomoci
vytvořit si studijní plán, abyste „prohloubili
své duchovní znalosti a chápání“, jak radil
starší Ballard. Váš plán vás nemá přetěžovat,
ale má vám pomoci, abyste byli při studiu
evangelia důslední. Můžete si zapsat svůj
plán do deníku nebo do diáře, abyste na něj
nezapomněli.

Co studovat
Soustřeďte své studium evangelia na

Písma. Můžete se rozhodnout pro studium
určité knihy Písma v její celistvosti nebo se
můžete zaměřit na jedno nebo více témat a
přečíst si, co se o nich píše ve všech základ-
ních Písmech. Můžete spojit tyto dvě metody
a studovat určitou knihu Písma a zaměřovat
se přitom na témata a hlavní myšlenky tak,
jak je budete nacházet. Též máte studovat
učení proroků posledních dnů v proslovech
z generální konference a v Liahoně.

Pokud máte povolání jako učitel, pří-
ručka k lekcím představuje základní součást
vašeho studijního plánu.

Během svého studia evangelia máte též
zvážit zahrnutí následujících materiálů:
1) materiály pro Melchisedechovo kněžství
a pro Pomocné sdružení na daný rok,
2) pasáže z Písma určené pro třídu nauky
evangelia v Nedělní škole a 3) články
v Liahoně.

Kdy studovat
Je-li to možné, stanovte si pravidelnou

dobu, kdy můžete studovat bez vyrušení.
Starší Howard W. Hunter radil:

„Mnozí shledávají, že nejlepší doba pro
studium je ráno, poté co noční odpočinek
očistil mysl od mnohých starostí, které
přerušují myšlenky. Jiní dávají přednost
studiu během klidných hodin poté, co práce
a denní starosti jsou ty tam, a tak zakončí
den s klidem a pokojem, který přichází díky
společenství s Písmy.

Možná důležitější, než určitá doba během
dne, je stanovení si pravidelné doby pro
studium. Bylo by ideální, kdybyste mohli
studiem strávit každý den hodinu; ale pokud
to není možné tak dlouho, pak by pravidel-
ná půlhodina přinesla podstatný výsledek.
Čtvrthodina je málo, je však překvapující,
kolik inspirace a poznání lze získat při tak
smysluplné činnosti.“ (Conference Report,
Oct. 1979, 91–92; nebo Ensign, Nov. 1979,
64.)

Jak studovat
Než začnete studovat, pomodlete se

o pochopení a o porozumění. Přemítejte
o tom, co čtete, a hledejte způsoby, jakými
to uplatnit v životě. Naučte se rozpoznávat
vnuknutí Ducha a naslouchat jim.

Zvažte využití některých nebo všech
následujících námětů pro obohacení svého
studia:

■ Používejte pomůcky, které jsou k dispo-
zici ve vydání Písem SPD, jako je Prů-
vodce k Písmům, ve kterém jsou uvedeny
výňatky z překladu Bible Josephem
Smithem a mapy (náměty viz „Výuka
z Písem“, strany 54–59.)
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■ Během četby se ptejte sami sebe: „Jaké zásadě evangelia
učí tato pasáž? Jak toto mohu uplatnit v životě?“

■ Připravte si poznámkový blok nebo deník, abyste si mohli
zapisovat své myšlenky a pocity. Písemně učiňte závazek,
že budete uplatňovat to, čemu se učíte. Opakovaně se
vracejte k myšlenkám, které jste si zapsali.

■ Než začnete číst kapitolu v Písmu, projděte si záhlaví kapi-
toly. To vám poskytne určitý přehled o tom, co můžete
v dané kapitole najít.

■ Podtrhávejte si verše v Písmech a pište si k nim poz-
námky. Pište si na okraje stránek odkazy na verše z Písma,
které objasňují pasáže, které studujete.

■ Naučte se nazpaměť verše, které pro vás mají zvláštní
význam.

■ Nahrazujte jméno ve verších z Písem svým jménem
a vztahujte je tímto způsobem na sebe.

■ Po ukončení studia se pomodlete, abyste vyjádřili
poděkování za to, čemu jste se naučili.

■ Podělte se o to, čemu jste se naučili. Pokud tak učiníte,
vaše myšlenky budou jasnější a vaše schopnost uchovat
si je poroste.

Udělejte, co můžete
Jedna členka Církve se mnohokrát pokusila řídit se

konkrétním programem pro studium Písma, ale bylo to pro
ni vždy obtížné. Později na to vzpomínala:

„Zdálo se, že při tom, jak jsem se snažila vychovávat
rodinu a plnit své církevní zodpovědnosti, jsem nikdy úplně
nedosáhla onoho cíle. Stanovovala jsem si určitou hodinu
a místo ke každodennímu studiu, ale můj harmonogram byl
narušován potřebami dětí, které byly nemocné, nebo jinými
krizovými situacemi typickými pro rostoucí rodinu. Během
tohoto životního období jsem si o sobě nikdy nemyslela,
že jsem ve studiu Písma dobrá.

Jednoho dne pak u nás byla moje matka. Podívala se na
velký stůl, který byl pokrytý církevními materiály – mimo
jiné i mými Písmy – a řekla: ,Moc se mi líbí, jak neustále čteš
Písma. Připadá mi, že jsou vždy otevřená na každém stole.‘

Najednou jsem získala novou vizi sebe samotné. Měla
pravdu. Byla jsem neustále ponořená do Písem, ačkoli to
nebylo součástí nějakého formálního studijního programu.
Milovala jsem Písma. Živila mě. V kuchyni na stěnách byly
přilepené verše z Písma, které mě pozvedávaly při práci,
verše, které jsem dětem pomáhala učit se zpaměti pro jejich
proslovy. Žila jsem ve světě četby Písma a uvědomila jsem
si, že jsem byla živena v hojnosti.“
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ÎIJTE PODLE TOHO,

âEMU UâÍTE

8

Osobní příklad je jedním z nejmocnějších
nástrojů výuky, které máme. Pokud jsme
opravdově obráceni, všechny naše myšlenky
a pohnutky se řídí podle zásad evangelia.
Vydáváme svědectví o pravdě prostřednic-
tvím všeho, co děláme.

Starší Bruce R. McConkie učil, že svědectví
zahrnuje spravedlivé jednání:

„Být statečný ve svědectví o Ježíšovi
znamená věřit v Krista a v jeho evangelium
s neotřesitelným přesvědčením. Znamená to
vědět o pravdivosti a božskosti Pánova díla
na zemi.

To však není vše. Je to více než víra
a znalost. Musíme být činitelé slova a ne
pouze posluchači. Znamená to více než
uctívání ústy; není to pouhé ústní vyznání,
že Spasitel je Syn Boží. Znamená to posluš-
nost, podrobení se a osobní spravedlnost.“
(Conference Report, Oct. 1974, 45–46;
nebo Ensign, Nov. 1974, 35.)

Vliv příkladu
Naše chování může pozitivně ovlivnit

postoj těch, které učíme. President Thomas
S. Monson vyprávěl následující zážitek:

„Na smutečním obřadu H. Verlana
Andersena, vzácné generální autority, pro-
nesl jeho syn slova uznání. Lze jich použít,
ať jsme kdekoliv a děláme cokoliv . . .

Syn staršího Andersena vyprávěl, že měl
před lety v sobotu večer zvláštní večírek
se spolužáky. Od otce si půjčil rodinné auto.
Když dostal klíče od auta a vyrazil ke dveřím,
otec mu řekl: ,Je potřeba, aby byl v autě
na zítřek benzín. Než přijedeš domů, neza-
pomeň doplnit nádrž.‘

Syn staršího Andersena pak poznamenal,
že večírek se vydařil . . . Ve své rozjařenosti

však opomněl vyplnit otcův pokyn – doplnit
před návratem domů benzín.

Přišlo nedělní ráno. Starší Andersen zjistil,
že ukazatel benzínu ukazuje prázdnou nádrž.
Syn viděl otce, jak pokládá klíče od auta
na stůl. V rodině Andersenových byl sabatní
den dnem pro uctívání a díkůvzdání, a ne
pro nakupování.

Syn staršího Andersena ve smutečním
projevu pokračoval a řekl: ,Viděl jsem otce,
jak si oblékl plášť, řekl nám na shledanou a
kráčel dlouhou cestou do kaple, aby se mohl
zúčastnit ranního shromáždění. Povinnosti
volaly. Pravda nebyla zotročena na úkor
osobního prospěchu.

Syn staršího Andersena na závěr smu-
tečního proslovu řekl: ,Žádný syn nedostal
účinnější lekci než tehdy já. Nejenže můj
otec znal pravdu, ale on také podle ní žil.‘“
(viz Liahona, leden 1998, 19.)

Naše chování může mít též negativní
vliv. Když například Almův syn Korianton šel
na misii, aby učil Zoramity, zanechal služby
a spáchal ohavné hříchy (viz Alma 39:3).
Alma řekl, že mnozí lidé byli vedeni na scestí
kvůli Koriantonovu chování. Řekl Korian-
tonovi: „Jak velikou zlovolnost jsi způsobil
mezi Zoramity; neboť když viděli chování
tvoje, nechtěli věřiti slovům mým.“
(Alma 39:11.)

President Heber J. Grant řekl: „Žádám
každého muže a ženu, kteří zaujímají
zodpovědné místo a jejichž povinností je
učit evangeliu Ježíše Krista, aby žili podle
přikázání Božích a dodržovali je, aby tak
jejich příklad tomu učil.“ (Gospel Standards,
comp. G. Homer Durham [1941], 72.)

Pokud budete příkladem toho, že žijete
podle toho, čemu učíte:

■ Vaše slova budou naplněna Duchem
a ponesou vaše svědectví do srdce těch,
které učíte (viz 2. Nefi 33:1). President
Joseph Fielding Smith napsal: „Žádný
muž ani žena nemůže Duchem učit to, co
nečiní.“ (Church History and Modern
Revelation, 2 vols. [1953], 1:184.)

■ Pomůžete druhým poznat, že se lze řídit
slovy Kristovými v každodenním životě.

■ Klid a štěstí, které cítíte, když žijete podle
evangelia, budou zjevné. Projeví se
na vašem vzezření, ve vašich slovech a
v moci vašeho svědectví.
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Když president Spencer
W. Kimball hovořil
ke skupině učitelů
evangelia, nabádal je
k tomuto: „Budete
dělat vše, čemu učíte
studenty, aby dělali:
aby se postili, vydávali
svědectví, platili
desátky, účastnili se
všech náležitých
shromáždění, navštěvo-
vali v patřičné době
chrámová zasedání,
světili sabat, ochotně
sloužili v Církvi,
měli domácí večery
a rodinné modlitby,
byli solventní a čestní
a bezúhonní.“ (Men
of Example [address
to religious educators,
12 Sept. 1975], 7.)
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■ Ti, které učíte, vám budou důvěřovat a budou ochotněji
věřit tomu, čemu je učíte.

■ Vaše svědectví poroste. „Bude-li kdo chtíti vůli [Otce]
činiti,“ učil Spasitel, „tenť bude uměti rozeznati . . .
to učení.“ (Jan 7:17.) Možná cítíte, že se vám nedostává
porozumění určité zásadě, kterou se připravujete učit.
Pokud ji však budete s modlitbou studovat, budete se
snažit podle ní žít, připravíte se ji učit a pak se o ni podě-
líte s ostatními, vaše svědectví se posílí a prohloubí.

Snažte se žít podle evangelia
Výuka evangelia vyžaduje více než přípravu a přednes.

Starší Richard G. Scott vysvětlil:
„Váš závazek učit vzácné děti našeho Otce na nebesích

nespočívá pouze v dlouhých hodinách, které strávíte přípra-

vou na každou lekci, ani v mnoha hodinách půstu a mod-
litby, které věnujete tomu, abyste se mohli stát schopnějšími
učiteli. Je to závazek žít takovým životem, jehož každá
hodina je prožita smysluplně, v souladu s učením a s příkla-
dem Spasitele a Jeho služebníků. Je to závazek neustále se
snažit být vždy duchovními, vždy oddanými, mít vždy přání
být cestou, prostřednictvím které se Duch Páně může dot-
knout srdce těch, kteří jsou vám svěřeni, abyste je přivedli
k hlubšímu porozumění jeho učení.“ („Four Fundamentals
for Those Who Teach and Inspire Youth,“ Old Testament
Symposium Speeches, 1987, 1.)

I když nebudete dokonalí ve všem, můžete se snažit,
abyste byli dokonalejší v žití podle pravd, kterým učíte.
Pokud se budete neustále snažit žít podle zásad evangelia,
výuka těchto zásad vám dodá velkou sílu a moc.
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POVOLÁNI, USTANOVENI

A ZVELEBENI

9

Lehiovi synové Jakob a Josef jsou pří-
kladem pro ty, kteří byli povoláni učit. Jakob
řekl, že „obdržel [svůj] příkaz od Pána.“
On a Josef byli posvěceni neboli ustanoveni
za „kněze a učitele . . . lidu.“ Poté zvelebovali
svůj úřad před Pánem (viz Jakob 1:17–19).

Obdržení povolání učit
Pokud máte povolání jako učitel nebo

jako vedoucí v Církvi, můžete si být jisti, že
toto povolání je od Pána. Bylo nabídnuto
prostřednictvím jednoho z Jeho vyvolených
služebníků a On řekl, že „buď mým vlastním
hlasem nebo hlasem mých služebníků,
což je totéž.“ (NaS 1:38.)

Povolání představuje posvátnou příleži-
tost ke službě. Nese s sebou zodpovědnost
vůči Pánu. Mělo by ovlivnit způsob vašeho
života, mělo by řídit vaše rozhodnutí a
motivovat vás k tomu, abyste byli věrnými
a moudrými služebníky.

Když jste obdrželi povolání učit, možná
jste si řekli: „Ale já jsem nebyl vyškolen
k tomu, abych učil. Nejsem vůbec schopen
učit lekci nebo vést diskusi ve třídě. Existuje
tolik lidí, kteří by to zvládli lépe než já.“
Druzí možná mají více zkušeností s výukou
nebo mají více přirozených schopností
než vy. Vy jste však těmi, kteří byli povoláni.
Pokud budete pokorní, věrní a pilní, Pán vás
učiní nástrojem ve svých rukou. President
Thomas S. Monson učil:

„Cítí-li se nějaký bratr nebo sestra ne-
připraven – dokonce neschopen – přijmout
povolání ke službě, k oběti, k požehnání
života druhých lidí, ať má na paměti tuto
pravdu: ,Koho Bůh povolává, toho uschop-

ňuje.‘ Ten, který si všímá i spadnutí vrabce,
nezapomene na potřeby služebníka.“
(„Slzy, utrpení, důvěra, svědectví“, Liahona,
září 1997, 6.)

Vyjádření podpory a ustanovení
Když je vám vyjádřena podpora shromáž-

děnými členy a když jste ustanoveni, obdr-
žíte další sílu. Při ustanovování vám vedoucí
kněžství položí ruce na hlavu a předají vám
pověření jednat ve vašem povolání. Také
obdržíte požehnání, které vás posílí a povede.
President Spencer W. Kimball prohlásil:
„Ustanovování může být chápáno doslovně;
je to oddělení od hříchu, od tělesného;
od všeho hrubého, nízkého, zlého, bídného
nebo vulgárního; je to oddělení od světa
a ustanovení na vyšší úrovni přemýšlení a
jednání.“ (The Teachings of Spencer W.
Kimball, ed. Edward L. Kimball [1982], 478.)

Žádné oficiální povolání učit není úplné
bez ustanovení příslušnou kněžskou auto-
ritou. Pokud jste byli povoláni jako učitelé a
byla vám vyjádřena podpora, ale nebyli jste
ustanoveni, kontaktujte vedoucího svého
kvora nebo pomocné organizace, aby zajistili,
co je zapotřebí pro vaše ustanovení.

Zvelebujte své povolání
a nechte se zvelebovat Pánem

Jak bylo výše zmíněno, Jakob a Josef
zvelebovali své povolání učit lid. Učili slovu
Božímu „s veškerou pilností . . . [tím, že]
svou mocí pracovali.“ (Jakob 1:19.)

Pokud zvelebujete své povolání učit, Pán
zvelebí vás. President Ezra Taft Benson učil:
„V díle Páně nemůže dojít k nezdaru, pokud
se [snažíme] pracovat, jak nejlépe [umíme].
Jsme pouhými nástroji; toto je Pánovo dílo.
Toto je Jeho Církev, Jeho plán evangelia. Jsou
to Jeho děti, s kým pracujeme. Nedovolí
nám, abychom selhali, pokud děláme to, co
máme. Pokud je to zapotřebí, zvelebí nás
dokonce nad rámec našich talentů a schop-
ností. Toto vím. Vím určitě, že mnozí z vás
to zažili, stejně jako já. Je to jedna z nejkrás-
nějších zkušeností, která se může přihodit
lidské bytosti.“ (The Teachings of Ezra Taft
Benson [1988], 372.)
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President Gordon
B. Hinckley hovořil
o významu slova
zvelebovat. Řekl: „Tak,
jak to chápu já, to
znamená rozšířit, učinit
jasnější, přiblížit
a posílit.“ Řekl, že když
nositelé kněžství
zvelebují svá povolání,
„rozšiřují možnosti
[svého] kněžství.“
(Conference Report,
Apr. 1989, 60, 63;
nebo Ensign, May 1989,
46, 49.)

Toto se týká vašeho
povolání učit. Když
zvelebujete své povolání
„s veškerou pilností“
a tím, že pracujete
„svou mocí“ (Jakob 1:19),
rozšiřujete tak své
možnosti pozitivně
ovlivnit druhé.
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ZDOKONALUJTE SVÉ TALENTY

Pán má pro každého z nás přichystané veliké dílo, které máme vykonat.

Možná se ptáte, jak je to možné. Možná cítíte, že na vás nebo na vašich schopnostech

není nic zvláštního nebo mimořádného . . .

Pán může vykonat pozoruhodné zázraky s člověkem, který má obyčejné schopnosti

a který je pokorný, věrný a pilný ve službě Pánu a který se snaží zdokonalit sám sebe.

Je tomu tak proto, že Bůh představuje nejvyšší zdroj moci.

President James E. Faust
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Když jeden president kůlu pracoval na své
květinové zahrádce, přemýšlel o proslovu,
který měl přednést na nadcházející konferen-
ci kůlu. Hodlal hovořit o posilování rodin.

Jeho sousedka, u které se zdálo, že má
mimořádnou schopnost přesvědčit nád-
herné květy, aby rozkvetly, také právě praco-
vala na zahradě. Zavolal na ni a zeptal se:
„V čem spočívá vaše zahradnické tajemství?“

Její odpověď byla skutečně prostá. Řekla:
„Zůstávám poblíž zahrady. Chodím tam
každý den, i když se mi to nehodí. A když tam
jsem, hledám nepatrné známky možných
problémů, třeba plevel a hmyz a stav půdy,
které lze snadno napravit, pokud jsou
podchyceny včas, ale pokud jsou ponechány
bez zásahu, mohou se stát zničujícími.“

President kůlu byl inspirován, aby přirov-
nal péči, kterou jeho sousedka věnovala
zahradě, k péči, kterou máme věnovat svým
rodinám. Ve svého proslovu na konferenci
kůlu hovořil o zahradě své sousedky. Podotkl,
že pokud chceme, aby se naše vztahy se
členy rodiny rozvíjely a vzkvétaly, musíme
„zůstávat poblíž zahrady“ – musíme každý
den strávit čas se členy rodiny, hovořit s nimi,
chválit je a vyhlížet nepatrné známky mož-
ných problémů, které lze vyřešit předtím,
než se stanou zničujícími.

Jedna žena, která vyslechla proslov
presidenta kůlu, si na něj vzpomněla, když
zjistila, že několik jejích květin zvadlo.
Neudělala si čas na to, aby každý den zkon-
trolovala jejich růst. To jí připomnělo, že
její děti dorůstají a že by neměla promarnit
oněch několik let, které s nimi stráví. Díky
učení svého presidenta kůlu se stala lepším
rodičem.

Tento president kůlu se řídil příkladem
Spasitele, který často přirovnával duchovní
pravdy k dobře známým, každodenním
předmětům a činnostem. Vy můžete dělat
totéž. Můžete nalézat životní ponaučení
v tom, co každý den děláte a čeho si všímáte.
Pokud se budete modlit a přemítat o lekci
a o lidech, které učíte, pak může okolní
prostředí oživnout a přijít s odpověďmi na
otázky a s příklady zásad evangelia.

Následující dva příklady ukazují, jak jiní
učitelé nalezli ponaučení, když si všímali
každodenního života:

Jedna učitelka Primárek si povšimla
rodiny, která přicházela v neděli na shromáž-
dění. Sledovala, jak chlapec z této rodiny,
který byl členem její třídy a který byl někdy
bezohledný vůči ostatním členům třídy,
pomáhá své sestře. „To je ten příklad, který
potřebuji,“ řekla si. „Toto naučí oné zásadě
a pomůže to chlapci.“ Později se podělila
o tento příklad během lekce o tom, jak
být laskavý. Děti se díky příkladu něčemu
naučily a chlapec se začal zlepšovat ve svém
chování vůči ostatním členům třídy.

Jeden otec a jeho syn si hráli s kostkami
ze stavebnice. Když se malému chlapci po
několika pokusech nepodařilo postavit velké
stavby na malém základě, otec si uvědomil,
že má příležitost k výuce. Vysvětlil, jak
jsou důležité silné, pevné základy. Poté, než
pokračovali ve hře, přečetl Helamana 5:12,
kde se píše, že „[musíme] býti založeni na
skále Vykupitele svého, kterým jest Kristus,
Syn Boží“. Později téhož dne rodina spo-
lečně studovala Písma. Během krátké lekce,
která zdůraznila pasáž, kterou četli, otec
a syn vystavili kostky a promluvili o tom, jak
je důležité stavět na základě Kristově.
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„Tak jak jsi tedy začal
učiti slovu, chtěl bych,
abys pokračoval v učení;
a chtěl bych, abys byl
ve všech věcech pilný
a střídmý.“ (Alma 38:10.)
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Rozvíjení schopnosti učitele vidět a slyšet
Následující náměty vám mohou pomoci objevit náměty

pro výuku kdekoli.
Prostudujte si lekce v delším předstihu. Pokud jste dobře

obeznámeni s lekcemi, které budete učit, budete si lépe
uvědomovat každodenní události, které můžete použít při
výuce těchto lekcí. Pokud vedete kurs, ke kterému existuje
příručka pro lekce, je dobré mít představu o obsahu celé
příručky. Pak si s větší pravděpodobností povšimnete toho,
že určitý postřeh lze použít v lekci, kterou budete učit až za
několik týdnů.

Modlete se každý den o pomoc při přípravě. Žádejte
Nebeského Otce, aby vám pomohl uvědomit si to, co učiní
vaši lekci názornou, zapamatovatelnou a inspirující pro ty,
které učíte.

Vždy myslete na ty, které učíte, a na lekci, kterou si
připravujete. Přemýšlejte o těch, které učíte. Mějte na zřeteli
jejich život, rozhodnutí, kterým čelí, a směr, kterým se
ubírají. Buďte otevření námětům pro výuku, když studujete
Písma nebo pozorujete krásy přírody. Náměty pro výuku
můžete nalézt i při takových činnostech, jako je úklid domu,
cesta do práce nebo cesta na nákup. Prakticky jakákoli
zkušenost vám může dodat právě ten příklad, obohacení
nebo objasnění, které potřebujete pro lekci evangelia.

Zaznamenávejte dojmy, které přicházejí
Jakmile si budete více všímat námětů pro výuku, které

jsou kolem vás, pomůže vám, když si budete zaznamenávat
dojmy, které získáte. Noste s sebou malý poznámkový blok
a pište si, co vás napadne jako možný námět pro výuku.
Zaznamenávejte si postřehy z vyslechnutých proslovů nebo
z lekcí, do kterých jste se zapojili. Pište o zážitcích, které
podněcují víru. Pokud si vypracujete zvyk poznamenávat
si tyto myšlenky, budete si více a více vědomi bohatého
zdroje námětů pro výuku, které jsou všude kolem vás.

Nedělejte si starosti s tím, jak byste mohli použít tyto
náměty. Prostě si je napište. Někdy se vaše postřehy budou
týkat lekce, kterou budete brzy učit, jindy spatříte nádherné
příklady nebo znázornění zásad, kterým nebudete učit
týdny nebo dokonce celé roky. Pokud si je nezaznamenáte,
můžete je zapomenout.

Také si můžete připravit desky pro každou lekci, kterou
budete učit během následujících několika měsíců. Když
vás napadnou názorné pomůcky, přirovnání a jiné náměty
na výuku, vložte poznámku o nich do příslušných desek.
Když přijde čas na přípravu konkrétní lekce, můžete zjistit,
že jste shromáždili poklad námětů a činností, které obohatí
danou lekci.
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VYPRACUJTE SI PLÁN 
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Když Moroni zestručňoval záznam Jare-
ditů, začal si dělat starosti kvůli své slabosti
ve psaní. Myslel si, že pohané, kteří budou
číst jeho slova, se jim budou posmívat a
že je zavrhnou. Modlil se, aby pohané mohli
mít pravou lásku a aby nezavrhli slovo Boží.
Poté mu Pán dal tento příslib: „Protože jsi
viděl slabost svoji, máš býti učiněn silným.“
(Ether 12:37.) Pán též řekl Moronimu:
„Když lidé přijdou ke mně, pak jim ukáži
slabost jejich. Dávám lidem slabost, aby byli
pokorní; a moje milost postačí pro všechny
lidi, jež se pokoří přede mnou; neboť když
se přede mnou pokoří a mají víru ve mne,
pak způsobím, že slabé věci budou pro ně
silnými.“ (Ether 12:27.)

Během své snahy učit evangeliu možná
někdy zažijete pocity nedostatečnosti. Díky
tomuto slibu od Pána však můžete získat
odvahu. Když se pokoříte, když rozpoznáte
oblasti, ve kterých potřebujete Jeho pomoc,
a když v Něho budete věřit, posílí vás a
pomůže vám učit způsobem, který Mu je
příjemný.

Určete své silné a slabé stránky
Můžete si začít připravovat plán na zdo-

konalování tím, že si určíte, jak se vám právě
teď daří. Toto zhodnocení byste mohli
rozdělit na dvě části: vaše silné stránky jako
učitele a vaše slabé stránky jako učitele.

Jaké jsou mé silné stránky jako učitele?
Začněte přemýšlením o některých darech,

které vám Pán již dal a které vám mohou
pomoci při výuce. Napište si tyto silné stránky
do deníku, do poznámkového bloku nebo

do tabulky, která je na straně 25. Můžete
přitom přemýšlet o zásadách výuky, které
jsou zdůrazněny v této knize, jako například:
mít rád ty, které učíte, učit Duchem, učit
nauce, vyzývat k usilovnému studiu, navodit
studijní atmosféru, používat efektivních
metod výuky nebo připravovat si lekce.

Možná je to vaše trpělivost, která vám
jako učiteli může pomoci. Nebo to může být
váš všudypřítomný úsměv, váš zájem o lidi,
vaše umělecké schopnosti, vaše znalost
Písem, vaše ochota naslouchat, váš klidný
duch, váš zvyk důkladně se připravovat nebo
vaše upřímná touha dobře učit.

Nemusíte určovat velké množství svých
silných stránek; pro začátek vám postačí jen
několik. Soustřeďujte se na několik svých
silných stránek a stavějte na nich, zatímco se
budete zdokonalovat v oblastech, ve kterých
nejste tak silní.

Jaké jsou mé slabé stránky jako učitele?
Poté, co jste zvážili své silné stránky, pře-

mýšlejte o svých nedávných zkušenostech
s výukou. Přemýšlejte o oblastech, ve kterých
byste se mohli zlepšit. Znovu byste mohli
přemýšlet o zásadách výuky, které jsou
zdůrazněny v této knize. Mohli byste vypsat
několik věcí, ve kterých byste se mohli
zlepšit, je však pravděpodobně lepší vymezit
si, že budete pracovat na jedné nebo na dvou
věcech v daném období. Všeobecně řečeno
rosteme „[řádkem] za řádkou, [předpis]
za předpisem.“ (2. Nefi 28:30.) Měli bychom
jednat „v moudrosti a pořádku; neboť není
třeba, aby člověk běžel rychleji, nežli má sil.“
(Mosiáš 4:27.)
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„Buď pilen čítání,
napomínání, učení.
Nezanedbávej daru,
kterýž jest v tobě, jenž
jest dán skrze proroctví
s vzkládáním rukou . . .
O tom přemyšluj, v tom
buď, aby prospěch tvůj
zjevný byl všechněm.
Budiž sebe pilen i učení,
v tom trvej; nebo
to čině, i samého sebe
spasíš, i ty, kteříž
tebe poslouchají.“
(1. Timoteovi 4:13–16.)
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Poté, co jste vybrali jednu nebo dvě oblasti, ve které
byste se chtěli zdokonalit, napište si je do deníku nebo do
poznámkového bloku.

Vytvořte si plán pro zdokonalování
Abyste se mohli rozhodnout, jak se zdokonalit v oblasti

nebo v oblastech, které jste si zvolili, zvažte následující
otázky:

■ Co mohu nyní udělat, abych se jako učitel zdokonalil?

■ Jaké dovednosti potřebuji rozvinout?

■ Kdo mi může pomoci?

■ Jaké materiály jsou k dispozici?

Následující příklad ukazuje, jak byste mohli použít těchto
otázek. V tomto příkladě se učitelka Pomocného sdružení
rozhodla, že potřebuje zdokonalit svou schopnost rozpo-
znávat, zda členové třídy rozumějí lekcím, které učí.

Co mohu nyní udělat, abych se jako učitel zdokonalil?
Učitelka se rozhodla, že si projde tuto knihu, aby získala

představu o tom, v čem se může zlepšit hned. Když čte oddíl
„Jak zjistit, zda se studenti učí“ (strana 73), zjišťuje, že jedním
ze způsobů, jak odhadnout, zda členové třídy rozumějí, je

požádat je, aby zopakovali zásady vlastními slovy. Rozhodne
se, že použije tento námět během příští lekce, kterou bude
učit. Tento záměr si zapíše do deníku.

Jaké dovednosti potřebuji rozvinout?
Učitelka čte také o tom, že má pozorovat členy třídy

během výuky. Pomyslí si: „To je dovednost, kterou potřebuji
rozvinout, ale bude to vyžadovat, abych si to několikrát
vyzkoušela.“ Tento záměr si zapíše do deníku.

Když přemýšlí o svém záměru, uvědomuje si, že už má
alespoň jednu silnou stránku, na které může stavět: připra-
vuje si lekce pečlivě. Protože je vždy dobře obeznámena
s náplní lekce, bude si moci spíše všímat členů třídy, než se
příliš soustředit na příručku k lekci nebo na své poznámky.

Kdo mi může pomoci? Jaké materiály jsou k dispozici?
Nakonec se učitelka ptá sama sebe, zda existují nějaké

pomůcky, které by mohla použít. Použila již tuto knihu jako
pomůcku. Přemýšlí o dalších možných prostředcích: „A co
další učitelé? Mohla bych si promluvit s koordinátorem
zdokonalování učitelů nebo s jiným učitelem, který obzvláště
dobře umí odhadnout, jak členové třídy rozumějí lekci?
Mohl by některý vedoucí sledovat lekci, kterou učím a dát mi
nějaké rady? Mohli by mi dát členové třídy rady?“
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Jak si stojím?
■ Jaké jsou mé silné stránky jako učitele?
■ Jaké jsou mé slabé stránky?

Co mohu dělat, abych se zdokonalil?
■ Co mohu dělat, abych se zdokonalil jako učitel?
■ Jaké dovednosti potřebuji rozvinout?

Jaké pomůcky použiji?
■ Kdo mi může pomoci?
■ Jaké materiály jsou k dispozici?

Využijte této tabulky (nebo nějaké vlastní) k vypracování plánu pro zdokonalování vaší výuky.
Do prázdných kolonek napište odpovědi na otázky.
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Stanovte si cíle a zaznamenávejte si svůj pokrok
Poté, co jste vypracovali plán pro zdokonalení, stanovte

si datum, do kterého doufáte, že dosáhnete svého cíle. Můžete
si psát o svém pokroku do deníku nebo do poznámkového
bloku. Pokud budete potřebovat upravit časem svůj cíl,
učiňte tak.

Když se domníváte, že jste již dosáhli zdokonalení, které
jste zamýšleli, začněte pracovat na dalším aspektu výuky.

Vlastnosti, na kterých záleží nejvíce
Ve svém neustálém úsilí zdokonalovat se jako učitel mějte

na paměti vlastnosti, na kterých záleží nejvíce.
President Harold B. Lee popisoval učitelku, která na něho

měla velký vliv, když byl dítětem. Tohoto popisu můžete
použít jako vodítka při hodnocení své celkové efektivnosti
jako učitele a při vytváření plánu pro zdokonalení:

„V dětství jsem se nejpůsobivějším náboženským lekcím
naučil ve třídách Nedělní školy. Velmi málo učitelů Nedělní
školy však v současné době vyvstává v mé paměti jako ti,
kteří trvale přispěli k mému náboženskému vzdělání. Jedna
z nich . . . měla mimořádnou schopnost, alespoň to tak vypa-
dalo, vtisknout hluboko do mé duše lekce o historii Církve,
o mravnosti a o pravdě evangelia takovým způsobem, že
nyní, po téměř čtyřiceti letech, zjišťuji, že si stále pamatuji
její lekce a řídím se jimi.

Co jí obdařilo nezbytnými vlastnostmi úspěšné učitelky
Nedělní školy? Neměla velkou světskou znalost ani nebyla
dobře vyškolená v teorii a v praxi moderní pedagogiky.
Vypadala prostě a obyčejně – jako manželka a matka z malé
venkovské komunity, kde bylo nutné, aby všichni členové
rodiny pracovali dlouhé hodiny. Existovaly tři dary, díky
kterým byla její výuka podle mého názoru efektivní: zaprvé
měla schopnost dosáhnout toho, aby každý žák cítil, že se
o něj osobně zajímá; zadruhé znala evangelium a milovala
ho a měla tak schopnost vhodně objasnit každou lekci a
vztáhnout ji na náš život, a zatřetí měla absolutní víru v Boha
a neotřesitelné svědectví o božskosti znovuzřízeného
evangelia Ježíše Krista.

Byla zde ještě další méně zřejmá, avšak . . . nanejvýš důle-
žitá a zásadní způsobilost, pokud jde o tohoto a každého
jiného člověka, který bude učitelem evangelia Ježíše Krista.
Pán vyjádřil zákon učitele těmito slovy: ,A Ducha se vám
dostane na základě modlitby víry a neobdržíte-li Ducha,
nemáte učit.‘ (NaS 42:14.) . . .

Ten, kdo se modlí o pomoc se svou výukou, bude mít
moc Ducha Svatého a jeho učení bude, jak Nefi prohlásil,
neseno ,mocí Ducha Svatého . . . do srdcí člověčenstva.‘“
(The Teachings of Harold B. Lee, ed. Clyde J. Williams
[1996], 444.)

Při hodnocení svých silných a slabých stránek jako učitele
se zamyslete nad tím, jak dobře odrážíte tyto „nezbytné
vlastnosti“. Můžete přemítat o následujících otázkách:

■ Dávám těm, které učím, najevo, že je mám rád? Projevuji
svůj osobní zájem o každého z nich?

■ Mohou cítit mou lásku, kterou chovám k Pánu a k Jeho
učení? Pomáhám jim pochopit, jak mohou uplatnit toto
učení ve svém životě?

■ Mohou ti, které učím, pocítit mé svědectví o znovuzří-
zeném evangeliu Ježíše Krista? Mohou pocítit mou
absolutní víru v Boha?

■ Modlím se s vírou, abych učil mocí Ducha Svatého?

I když jste nezkušení v mnoha technických aspektech
výuky, můžete se soustředit na vlastnosti, na kterých záleží
nejvíce. Můžete mít rádi ty, které učíte. Můžete neustále
projevovat lásku k Pánu a k Jeho učení. A můžete vřele sdílet
svou víru v Boha a svědectví o znovuzřízeném evangeliu.
Dokonce i během rozvíjení svých technických dovedností
můžete být úspěšní ve vlastnostech, které jsou nejdůležitější.

S Pánovou pomocí se můžete zdokonalit
Když se snažíme zdokonalovat, Pánova pomoc přijde

často prostřednictvím druhých lidí. Následující příběh, který
vyprávěl jeden muž, který sloužil jako misijní president ve
východní Evropě, názorně dokládá tuto zásadu:

V létě roku 1993 jsem navštívil jednu z našich nově
vytvořených odboček. Nedělní školu učila jedna nově pokřtě-
ná členka. Byla viditelně nejistá, když stála před skupinou
lidí. Než by riskovala, že udělá nějakou chybu, četla lekci
slovo od slova. Oči upřela na knihu, zatímco členové třídy
nespokojeně poposedávali.

Po skončení lekce jsem pochválil učitelku za naukovou
přesnost jejích materiálů a tak taktně, jak jsem jen mohl,
jsem se zeptal, zda by nezvážila položení několika otázek
podněcujících k přemýšlení, aby tak členy třídy povzbudila
k diskusi. Odpověděla, že v Evropě učitelé nekladou otázky.
Odešel jsem a přemýšlel jsem přitom, jak bychom mohli
pomoci jí i mnoha dalším novým učitelům, jako byla ona,
v zemi, kde byla Církev zřízena teprve několik let.

V srpnu téhož roku byl jeden manželský pár pověřen,
aby zahájil programy Církevního vzdělávacího systému na
našem území. Požádali jsme je, aby vedli to, co bylo dříve
nazývánozasedánímproškoleníučitelů.Meziučitele,kterým
měli pomoci, byla i učitelka, jejíž třídu jsem navštívil.

O čtyři měsíce později jsem se vrátil do její odbočky. Stal
se zázrak. Stála před třídou změněná, vyrovnaná a sebejistá.
Její pečlivě připravené otázky vyvolaly zajímavé reakce.
Povzbudivě komentovala příspěvky každého člena třídy.
Zajistila, aby se jeden člen třídy podělil o osobní zkušenost
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týkající se tématu lekce a pak vyzvala ostatní, aby se také
podělili. Ke konci jedna nová členka vydávala svědectví. Uči-
telka se zastavila a tiše se zeptala: ,Všimli jste si toho Ducha,
když sestra Mináriková hovořila? Toto je Duch Páně.‘
Těšili jsme se z klidného a osvětlujícího pocitu, který jsme

společně prožívali v oné pronajaté třídě, a já jsem děkoval
Nebeskému Otci za manželský pár, který učil vystrašenou
novou členku zásadám výuky evangelia a pomohl jí,
aby se stala někým, kdo si skutečně zaslouží být nazýván
učitelem evangelia Ježíše Krista.“
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ZÍSKÁNÍ PODPORY

OD VEDOUCÍCH

12

Součástí zodpovědnosti vedoucího kněž-
ství nebo pomocné organizace je pomáhat a
podporovat učitele. Pokud vedoucí a učitelé
vypěstují vztah podpory a péče, kvalita výuky
v Církvi se zlepší.

V kněžských a pomocných organiza-
cích jsou vedoucí pověřeni, aby pracovali
s konkrétními učiteli. Člen předsednictva
Primárek může být například pověřen, aby
pracoval s těmi, kteří učí děti ve věku 8 až
11 let včetně. Člen předsednictva kvora
starších může být pověřen, aby pracoval
s instruktory kvora.

Obecné seznámení pro nové učitele
Pokud jste nově povolanými učiteli, váš

vedoucí se s vámi setká nejlépe před vaší
první hodinou. Bude s vámi hovořit o důle-
žitosti vašeho povolání a dá vám materiály
pro danou třídu. Poté, co jste odučili svou
první hodinu, si máte s vedoucím stručně
pohovořit o této zkušenosti.

Kontaktujte vedoucí, abyste se s nimi
mohli poradit

Kontaktujte svého vedoucího často,
abyste se s ním mohli podělit o zkušenosti,
prodiskutovali potřeby těch, které učíte,
vyřešili problémy a požádali o radu. Toto
vám poskytne příležitost k zhodnocení
plánů ve vašem neustálém zdokonalování
jako učitelů.

Tyto kontakty jsou nejefektivnější, když
probíhají osobně, je-li to však nutné, můžete
využít telefonu, pošty a dalších prostředků.
Máte iniciovat kontakty, kdykoli potřebujete,
alespoň však jednou za tři měsíce.

Pokud se setkávají vedoucí, kterým je
žena, s učitelem nebo vedoucí, kterým
je muž, s učitelkou, mají nechat otevřené
dveře a požádat jiného dospělého, aby
se zdržel v sousední místnosti, chodbě nebo
hale. Mají se vyhnout situacím, které by
mohly být špatně pochopeny.

Když se chystáte na to, že se budete radit
se svým vedoucím, připravte se, abyste
hovořili o následujícím:

■ Jak se cítíte ve svém povolání učitele.

■ Jaké zkušenosti jste měli se třídou.

■ Příklady toho, jak členové třídy reagují
na lekce, kterým učíte.

■ Konkrétní potřeby jednotlivých členů
třídy.

■ Své cíle jako učitele.

■ Co může váš vedoucí udělat pro to, aby
vám pomohl dosáhnout vašich cílů.

■ Témata, o kterých se domníváte, že by
jim měla být věnována pozornost
na schůzkách zdokonalování učitelů.

Návštěvy třídy
Někteří vedoucí navštěvují každý týden

jako součást svého povolání tutéž třídu.
Jiní vedoucí jako například členové předsed-
nictev Primárek a Nedělní školy mají pokyn,
aby se dohodli s učiteli a navštívili občas
jejich třídy (viz Zdokonalování výuky evan-
gelia: Příručka pro vedoucí, strana 6). Pokud
se s vámi vedoucí dohodne na návštěvě
vaší třídy, můžete ho požádat, aby jen pozo-
roval třídu nebo aby nějak pomohl. Vedoucí
může například učit část lekce, pomoci
konkrétnímu členovi třídy nebo pomoci
s činnostmi.

28



B

ZÁKLADNÍ ZÁSADY

V¯UKY EVANGELIA



âást B :  ZÁKLADNÍ  ZÁSADY V¯UKY EVANGELIA

MùJTE RÁDI TY, KTERÉ UâÍTE

Nic není tolik zamýšleno, aby vedlo lidi k zanechání hříchu, než je vzít za ruku

a s něžností je opatrovat. Když mně lidé projeví tu nejmenší vlídnost a lásku,

ó, jakou moc to má na mou mysl, zatímco opačné jednání má tendenci vyvolat

všechny nevlídné pocity a sklíčit lidskou mysl.

Prorok Joseph Smith



„Nikdo nemůže pomáhat
při tomto díle, není-li
pokorný a plný lásky.“
(NaS 12:8.)

MùJTE  RÁDI  TY ,  KTERÉ  UâÍTE

LÁSKA OBMùKâUJE

SRDCE

1

Jedna nová učitelka měla problémy se
špatným chováním některých členů třídy.
Požádala o radu člena předsednictva Nedělní
školy a ten jí navrhl, co má vyzkoušet. Měla
si vybrat člena třídy, který vyrušoval, a pak
mu pěti různými způsoby dát najevo, že jí na
něm záleží. O pár týdnů později se vedoucí
zeptal učitelky, jak se jí daří. Oznámila mu,
že jednotlivec, kterého si zvolila, se přestal
špatně chovat, takže pracovala na výběru
dalšího člena třídy. Po dalších několika
týdnech se jí vedoucí znovu zeptal. Učitelka
řekla, že měla problém nalézt někoho, s kým
by mohla pracovat. Když se jí zeptal potřetí,
řekla mu, že vybrala tři členy třídy, jednoho
po druhém, a když jim začala dávat najevo,
že jí na nich záleží, přestali vyrušovat.
V každém případě láska obměkčila srdce.

Moc učitelovy lásky
Tím, že projevujeme lásku těm, které

učíme, se stáváme vnímavějšími vůči Duchu.
Studenti získávají větší nadšení pro studium
a jsou otevřenější k nám i k ostatním ve sku-
pině. Často si znovu uvědomí svou věčnou
hodnotu a pocítí ji a mají větší touhu po
spravedlnosti.

Starší Dallas N. Archibald ze sedmdesáti
vysvětlil:

„Správná výuka rozšíří duši.
Přirovnejme například dítě k prázdné

sklenici a svou znalost a zkušenost, kterou
jsme během let nashromáždili, k vědru
plnému vody . . . Nemůžeme nalít vědro plné
vody přímo do malé sklenice. Když však pou-
žijeme správné zásady převádění znalosti,
sklenici lze rozšířit.

Tyto zásady jsou domlouvání, trpělivost,
něžnost a mírnost, nelíčená láska, laskavost

a čisté poznání. Rozšíří sklenici, kterou je
duše dítěte, a umožní mu, aby obdrželo mno-
hem více než původní vědro.“ (Conference
Report, Oct. 1992, 34–35; nebo Ensign,
Nov. 1992, 26.)

Jedna učitelka Primárek vyprávěla o něko-
lika úspěšných zkušenostech, které měla
se členy své třídy poté, co je navštívila u nich
doma, a projevila o ně zájem. Jeden malý
chlapec nebyl ochoten zůstat ve třídě, a když
už zůstal, nechtěl se zapojit. Avšak poté, co
tato učitelka přišla k němu domů na krátkou
návštěvu a povídala si s ním o jeho oblíbe-
ných věcech, začal se na Primárky těšit. Jiná
členka třídy nikdy nepromluvila během
hodiny, ale nadšeně hovořila, když učitelka
přišla k ní domů. Po této návštěvě se začala
zapojovat ve třídě. (Viz Norda D. Casaus,
„One on One“, Ensign, Feb. 1994, 59.)

Jak Kristova láska ovlivňuje
naši výuku

Apoštol Pavel napsal: „Bych jazyky lid-
skými mluvil i andělskými, a lásky kdybych
neměl, učiněn jsem měď zvučící aneb
zvonec znějící. A bychť měl proroctví, a
povědom byl všelikého tajemství i všelikého
umění, a kdybych měl tak velikou víru,
že bych hory přenášel, lásky pak kdybych
neměl, nic nejsem. (1. Korintským 13:1–2.)
V této dispenzaci Pán řekl, že „nikdo nemůže
pomáhat při tomto díle, není-li pokorný
a plný lásky, nemá-li víru, naději, není-li
dobročinný.“ (NaS 12:8.)

Pokud chceme studenty pozitivně
ovlivnit, neměli bychom jen rádi učit; měli
bychom mít rádi každého jednotlivce, kte-
rého učíme. Měli bychom měřit svůj úspěch
tím, jaký pokrok činí ti, které učíme, ne tím,
jak dokonale učíme my.

Láska nás nabádá, abychom se připravo-
vali a vyučovali různými způsoby. Když
máme rádi ty, které učíme, tak se za každého
z nich modlíme. Děláme vše, co je v našich
silách, abychom poznali jejich zájmy,
úspěchy, potřeby a starosti (viz „Rozumějte
těm, které učíte“, strany 33–34). Přizpůso-
bujeme svou výuku, aby vyhovovala jejich
potřebám, i když to zabere více času a úsilí.
Všímáme si, když chybějí, a rozeznáváme,
když jsou přítomni. Nabízíme jim pomoc,
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když ji potřebují. Jsme oddáni jejich věčnému blahu,
děláme vše, co můžeme, abychom toto blaho podporovali,
a neděláme nic, co by mu uškodilo.

Mnohé z nejdůležitějších vlastností věrného a efektivního
učitele evangelia jsou spojeny s láskou. Prorok Mormon učil:

„Pravá láska je shovívavá, dobrotivá, bez závisti, není
nadutá, nevyhledává své, nerozčiluje se, nezná zlých myšle-
nek, netěší se ze zlomyslnosti, nýbrž z pravdy, snáší všechny
věci, věří vše, všeho se naděje a všechno vytrpí.

Nemáte-li tedy pravé lásky, . . . pak nejste ničím, neboť
láska nikdy nepřestává. Proto lpěte pevně na pravé lásce, která
je největší z věcí, neboť všechny věci pominou –

avšak pravá láska jest čistou láskou Kristovou a trvá věčně
a kdo ji bude míti v den poslední – tomu se má dobře dařiti.“
(Moroni 7:45–47.)

Další informace
Další informace týkající se toho, jak je důležité mít

rád ty, které učíte, viz lekci 2 v kursu Výuka evangelia
(strany 194–97).
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ROZUMùJTE TùM,

KTERÉ UâÍTE

2

Zamyslete se nad poslední lekcí, které
jste učili. O čem jste přemýšleli, když jste si
připravovali lekci a když jste ji učili? Přemýš-
leli jste o náplni lekce? Přemýšleli jste o těch,
které jste učili? Kolik jste toho skutečně
věděli o jednotlivcích, které jste učili? Pokud
jste je neznali, jak by mohly alespoň nějaké
informace o každém z nich ovlivnit účinek
vaší lekce?

Jeden poradce Aronova kněžství se
podělil o následující postřeh:

„Jako poradce kvora jáhnů jsem se o dva-
nácti a třináctiletých chlapcích něčemu
naučil. Chápu problémy, možnosti, zkuše-
nosti a otázky, které jsou společné pro mladé
muže tohoto věku. Chápu, že každý tento
mladý muž nedávno obdržel kněžství a učí se
tomu, co znamená být hoden ho používat.

Také znám každého jáhna osobně – co
má a nemá rád, jeho talenty, starosti a co se
právě teď děje v jeho životě.

Když si připravuji lekce a učím chlapce,
snažím se učit zásadám evangelia tak, aby
se výuka vztahovala k jejich poznání a zku-
šenostem. Abych zapojil jednoho chlapce,
mohl bych mu položit otázku, která přirov-
nává určitou myšlenku z lekce k hraní fot-
balu. Abych jinému mladému muži pomohl
zapojit se, mohl bych vyprávět zážitek z ne-
dávného táboření, který pomáhá znázornit,
jak uplatnit určitou zásadu evangelia. Tím,
že rozumím těmto chlapců, mohu lépe najít
způsoby, jak vztáhnout každou lekci na ně.“

Poznejte společné rysy a zkušenosti
těch, které učíte

Ačkoli je každý člověk jedinečný, všichni
ti, které učíte, ať to jsou dospělí, mládež
nebo děti, mají mnohé společné. Zaprvé,
a to je nejdůležitější, je každý z nich dítětem
Nebeského Otce. Každý má božské mož-
nosti. Každý chce cítit, že je milován. Každý
chce cítit podporu druhých a chce být
doceněn za to, čím přispěje.

Kromě těchto společných rysů mají ti,
které učíte, pravděpodobně podobné zkuše-
nosti. Například mnozí členové ve třídě
nauky evangelia pro dospělé jsou rodiče,
kteří získali významné zkušenosti a postřehy
při výchově dětí. Mnozí v kvorech starších
sloužili na misii na plný úvazek. Mnozí
vysocí kněží sloužili v administrativních
povoláních ve sboru nebo v kůlu. Mnozí
mladí muži a ženy navštěvují tutéž školu
nebo podobné typy škol.

Vždy se najde něco, co mají ti, které učíte,
společné. Měli byste poznat jejich společné
rysy a zkušenosti a nalézt způsoby, jak
z těchto podobností čerpat. Pokud tak uči-
níte, ti, které učíte, pocítí, že vaše lekce jsou
vnímavé a že se týkají jejich potřeb a zájmů.
Budou se více zapojovat a budou přispívat
s větší důvěrou.

Další informace týkajících se společ-
ných rysů různých věkových skupin
viz část C „Výuka různých věkových skupin“
(strany 107–24).

Seznamte se s každým, koho učíte
Ačkoli lidé, které učíte, mají mnoho spo-

lečných rysů, pocházejí z širokého spektra
různých zázemí a prostředí. Žádní dva
lidé nejsou úplně totožní. Mají různé schop-
nosti, líbí se jim, nebo nelíbí, různé věci.
Zažili různé radosti a těžkosti a měli různé
příležitosti.

Když byl starší Neal A. Maxwell oblastním
reprezentantem, řekl:

„V církevní skupině, v kvoru nebo ve
třídě mohou být někteří, kteří se nudí; něk-
teří, kteří bolestně a kriticky přehodnocují
svůj vztah k Církvi, aniž by to bylo znát;
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někteří, kteří přicházejí jen jednou, a pro které zážitky z této
,vzorkové neděle‘ mohou položit základ pro jejich budoucí
účast a postoj vůči Církvi; někteří, jejichž idealismus zatrpkl,
a nemalý počet . . . dobře informovaných členů, kteří se radují
a rostou v božské Církvi plné křehkých lidských bytostí a
kteří se dokáží vyrovnávat se zklamáním.

Jste-li neosobní nebo nepočítá-li váš přístup k vedení a
k výuce s nevyhnutelnou rozmanitostí jednotlivců, pak
nejste „horlivě zaměstnáni“ v procesu vedení nebo výuky.
Povrchní, necitlivé vedení a výuka znamená, že člověk
se pokládá jen za nějakou dráhu nebo bránu, kterou musí
členové projít. Takové vedení nehledí na individuální rozdíly
a postrádá smysluplný, osobní vřelý vztah.“ („. . . A More
Excellent Way“ [1973], 56–57.)

Když se seznámíte s každým jednotlivcem a porozumíte
mu, budete lépe připraveni učit lekce, které se vztahují
k situaci, ve které se nachází. Toto porozumění vám pomůže
nalézt způsoby, kterými můžete pomoci každému jedno-
tlivci, aby se zapojil do diskusí a do dalších vzdělávacích
činností (viz „Projevujte zájem o jednotlivce“, strany 35–36).
Poznáte, kdo může odpovědět na určité otázky, kdo by

mohl přispět příběhem podněcujícím víru nebo osobní zku-
šeností nebo kdo měl zkušenost, která podporuje cíl dané
lekce. Budete schopni lépe vyhodnotit reakce vyvolané
během diskusí a přizpůsobit své lekce.

Zvažte podobnosti a rozdílnosti jednotlivců během
přípravy lekce

Přemýšlejte o příští lekci, kterou budete učit. Pokuste si
v duchu představit prostředí a každého jednotlivce, který
tam bude. Možná, že vás napadá někdo, kdo sedí na témže
místě každý týden. Co z toho, co o tomto jednotlivci víte,
by vám mohlo pomoci rozhodnout se, jakou myšlenku
během lekce zdůraznit? Jaké zkušenosti tohoto jednotlivce
by mohly pomoci někomu jinému, aby lépe porozuměl
určité zásadě evangelia? Pokud toto budete vědět, ovlivní to
vaše rozhodování během přípravy a výuky lekcí. Z tohoto
důvodu je třeba, abyste dělali více než jen porozuměli náplni
lekce; je třeba, abyste porozuměli lidem, které učíte – jako
dětem Božím, jako členům jejich věkové skupiny a jako
jednotlivcům.
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PROJEVUJTE ZÁJEM

O JEDNOTLIVCE

3

Koordinátor zdokonalování učitelů
vyprávěl o následující zkušenosti:

„Byl jsem požádán, abych sloužil jako in-
struktor kursu pro všechny učitele v Nedělní
škole. Věděl jsem, že budu učit lidi, jejichž
charaktery, zázemí a potřeby se vzájemně
velmi liší. Jednou z těchto lidí byla zkušená
učitelka, která často pracovala s mládeží.
Další byla žena, která jako učitelka zjevně
postrádala jakoukoli sebedůvěru a silně
pociťovala svou nedostatečnost. Jeden bratr
byl v rozpacích, že přišel, protože toho
nevěděl mnoho o Písmech.

Rozhodl jsem se, že je třeba, abych
nalezl způsob, kterým mohu projevit zájem
o každého z nich. Před první lekcí jsem
pověřil bratra, který si nebyl jistý ve výuce
Písem, aby krátce pohovořil o vypracování
osobního plánu pro studium evangelia.
To mně poskytlo příležitost setkat se s ním
mimo třídu a vyjádřit mu, že v něj mám
důvěru. Během lekce jsem povzbuzoval
zkušenou učitelku, aby se podělila o některé
své postřehy týkající se výuky. Také jsem
našel příležitost poděkovat oné sestře, která
postrádala sebedůvěru, za její pokorné
svědectví, které vydala v jiné třídě před
několika týdny. Všichni tři na to reagovali
velmi dobře.

Během lekce jsem si všiml jiné učitelky,
která seděla stranou od ostatních. Rozhodl
jsem se, že se s ní po výuce setkám. Oslovil
jsem ji a zeptal se, zda bych jí mohl pomoci
s úkolem, který jsem zadal. Každý týden
jsem se snažil vyhledávat příležitosti k proje-
vení zájmu o každého jednotlivce ve třídě.

V průběhu kursu jsem si uvědomil, že to
byla neobyčejná skupinka studentů. Všichni
se zapojili do živé diskuse a podíleli se o zku-

šenosti. Zdálo se, že jsou sjednoceni v lásce.
Viděl jsem, že čím více jsem se snažil pro-
jevovat o ně zájem individuálně a sloužit
jim, tím byli ochotnější naslouchat jeden
druhému a navzájem spolupracovat. Když
se ohlížím zpět, uvědomuji si, nakolik moje
prostá snaha vztáhnout ruku ke každému
z nich mohla být tím nejdůležitějším, co
jsem jako učitel tohoto kursu udělal. Zdálo
se, že je to inspirovalo k tomu, aby činili
pro druhé totéž.“

Součástí vaší práce jako učitelů evangelia
je pomáhat studentům chápat a cítit lásku,
kterou k nim Nebeský Otec chová. To nelze
uskutečnit pouhými slovy. Je k tomu zapo-
třebí projevit zájem o jednotlivce – o ty,
které vídáte často, o ty, které vídáte občas, i
o ty, které byste neviděli bez vyvinutí zvlášt-
ního úsilí. Je k tomu zapotřebí projevit o ně
zájem, ať jsou ochotni spolupracovat nebo
zájem nemají nebo jsou vzdorovití. Pán
nás vyzývá k tomu, abychom pamatovali,
že „cena duše je velká v očích Božích“.
(NaS 18:10.)

Projevujte zájem o jednotlivce během
společných setkání

Projevovat zájem o jednotlivce můžete
i tehdy, když učíte více lidí najednou. Zájem
o jednotlivce projevujete například tím, že
každého vřele pozdravíte na začátku hodiny.
Maličkosti, jako je tato, mohou mít velký
význam.

Zájem projevujete také tím, když lákavě
a bez rizika pobídnete studenty k účasti.
Během rodinného domácího večera a v cír-
kevních třídách můžete pomoci studentům
připravit si část lekce. Můžete si naplánovat
zvláštní příspěvky, hudební čísla nebo otázky
k diskusi, kterými rozpoznáte talenty kon-
krétních jednotlivců a budete z nich čerpat.
Například jeden méně aktivní bratr, který
dobře zpíval, se stal postupně opět aktivní
v Církvi, protože byl občas pozván, aby
zazpíval ve třídách i při jiných společenských
událostech sboru.

Na jednotlivce zapůsobí, když je jejich
přínos oceněn. Mohli byste vyvinout zvlá-
štní úsilí, abyste ocenili poznámky každého
jednotlivce a abyste, je-li to možné, zahrnuli
tyto poznámky do diskuse ve třídě. Někdy
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pomáhá, když zopakujete něčí otázky nebo poznámky, aby
je každý slyšel a aby jim porozuměl.

Projevujte zájem při jiných příležitostech
Měli byste vyhledávat příležitosti k projevování zájmu

o ty, které učíte. To, co děláte pro lidi mimo výuku, může
mít velký vliv na jejich postoj ke studiu evangelia. Můžete
věnovat čas jednotlivým členům rodiny. Můžete se zastavit
a udělat si čas na to, abyste pohovořili se členy třídy, když
je uvidíte. Můžete je povzbuzovat a pomáhat jim během
obdobízkoušek,můžetesipamatovatdůležitéudálosti z jejich
života, navštěvovat je u nich doma a chodit na akce, kterých
se účastní.

President Thomas S. Monson vyprávěl následující příběh:
„Louis Jacobsen . . . byl synem chudé dánské vdovy.

Byl malé postavy a nevzhledného vzezření – stal se proto
snadným terčem pro bezohledné vtipy svých spolužáků.
Během Nedělní školy jednoho sabatního rána se děti

posmívaly jeho záplatovaným kalhotám a obnošené košili.
Maličký Louis byl příliš hrdý na to, aby plakal, a tak vyběhl
z kaple a nakonec se zastavil, když mu došel dech, a posadil
se na obrubník, aby si odpočinul . . . Poblíž chodníku, kde
Louis seděl, tekla strouhou průzračná voda. Vytáhl z kapsy
kousek papíru, na kterém byla napsána osnova lekce Nedělní
školy, šikovně složil papírovou loďku a vypustil ji po
tekoucí vodě. V jeho zraněném chlapeckém srdci se zrodila
rozhodná slova: ,Už se tam nikdy nevrátím.‘

Náhle Louis skrze slzy spatřil ve vodě odraz postavy
vysokého a pěkně oblečeného muže. Louis vzhlédl a zjistil,
že to je George Burbidge, vedoucí Nedělní školy.

,Mohu si k tobě přisednout?‘, zeptal se laskavý vedoucí.
Louis přikývl . . . Konverzace pokračovala a několik loděk

bylo vyrobeno a vypuštěno na vodu. Nakonec se vedoucí
postavil a s chlapcem, který pevně svíral jeho ruku, se vrátil
do Nedělní školy.“ (Conference Report, Apr. 1977, 106;
nebo Ensign, May 1977, 72.)

36



MùJTE  RÁDI  TY ,  KTERÉ  UâÍTE

37

President Gordon B. Hinckley radil:
„Není jednoduché stát se členem této Církve. Ve většině

případů to znamená odložit staré zvyky, opustit staré přátele
a okruhy známých a vykročit do nového společenství, které
je odlišné a do určité míry náročné.

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 zodpověd-
nost a výživu „dobrým slovem Božím“ (Moroni 6:4). Je naší
povinností a příležitostí obstarat to . . .

Je to práce pro každého . . .
Žádám každého z vás, abyste prosím pomohli s touto prací.

Je potřeba vašeho přátelského přístupu. Je zapotřebí vašeho
smyslu pro povinnost.“ (Poselství Prvního předsednictva,
červenec 1997, 1, 3, 4.)

Jako učitelé evangelia budete možná sloužit lidem, kteří
nedávno vstoupili do Církve nebo kteří se opět stávají aktiv-
ními v Církvi. Můžete se řídit radou presidenta Hinckleyho
tím, že se s nimi spřátelíte, že jim dáte příležitost pro zapojení
se do lekcí a že zajistíte, aby byli živeni slovem Božím.
Následujících několik návrhů vám při tom může pomoci.

„Přítel“
Členové Prvního předsednictva nám radili, abychom

zájemcům a novým členům nabídli „přátelství, které jim
poskytne láskyplný vztah, který jim pomůže uskutečnit spo-
lečenský přechod k novým přátelům a k novému způsobu
života.“ (Pomáhání novým členům, dokument přiložený
k dopisu Prvního předsednictva, 15. května 1997.)

Tento přechod můžete pomoci uskutečnit druhým tím, že
je pozvete do třídy, tím, že když přijdou, oslovíte je na uvíta-
nou jménem, a tím, že je představíte ostatním členům třídy.

„Zodpovědnost“
V církevních třídách mají všichni členové třídy zodpověd-

nost přispět ke studijní atmosféře (viz strany 77–78). Noví
a méně aktivní členové však mohou potřebovat zvláštní

podporu, aby tuto zodpovědnost přijali. Níže je uvedeno
několik námětů, jak jim pomoci zapojit se do lekcí:
■ Během diskusí ve třídě jim pokládejte otázky, o kterých

víte, že na ně budou schopni odpovědět.

■ Povzbuzujte je, aby se podíleli o svá svědectví a o osobní
zkušenosti s poznáváním pravd evangelia.

■ Vyzývejte je, aby četli nahlas. Promluvte si s nimi předem
o pasážích z Písma nebo o jiném materiálu, který chcete,
aby přečetli, abyste jim tak poskytli čas na přípravu.

■ Vyzývejte je, aby se pomodlili. Vyzvěte je k tomu předem,
abyste se vyvarovali toho, že by jim to bylo nepříjemné.

■ Pokud jim zadáváte úkoly, učiňte tak v předstihu, aby
měli dostatek času na přípravu. Nabídněte jim pomoc,
pokud mají otázky.

Pokud se noví a méně aktivní členové zapojí do diskusí
ve třídě a do dalších vzdělávacích činností, poroste jejich
porozumění evangeliu a jejich oddanost Pánu a Jeho Církvi.
Také posílí vás a další členy třídy.

„Výživa ,dobrým slovem Božím‘“
Nově obrácení a členové, kteří se vracejí k aktivní činnosti

v Církvi, jsou obvykle dychtiví učit se evangeliu. Můžete
jim pomoci, aby si uchovali toto nadšení a aby jejich znalost
evangelia rostla. Zvažte následující náměty:

■ Vyjadřujte nadšení z evangelia.

■ Vydávejte svědectví.

■ Sdílejte svou lásku k Písmům.

■ Vyhrazujte si čas na to, abyste si s nimi promluvili mimo
třídu – abyste se s nimi spřátelili a abyste se ujistili, že
rozumějí zásadám, kterým učíte.

■ Vyprávějte jim o svých zkušenostech s žitím podle
evangelia.

■ Povzbuzujte je k osobnímu studiu Písma.

POMÁHEJTE NOV¯M

A MÉNù AKTIVNÍM âLENÒM
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V¯UKA TùCH, KTE¤Í

JSOU NùJAK POSTIÎENI

5

Starší Boyd K. Packer vyprávěl o následu-
jící zkušenosti z období svého prvního roku
v roli učitele semináře:

„V mé třídě byla jedna dospívající dívka,
která mě velmi znepokojovala svým zdán-
livě drzým postojem. Nechtěla se zapojovat
a neustále rušila třídu. Při jedné příležitosti
jsem ji požádal, aby ve třídě odpověděla
na něco, co nevyžadovalo žádnou předchozí
přípravu. S určitou neomaleností odvětila:
,Nechci odpovídat!‘

S určitým tlakem jsem trval na svém,
ale ona odmítala s ještě větší neomaleností.
Řekl jsem něco velmi hloupého, něco jako
,studenti, kteří nejsou ochotni odpovídat,
nedostanou známky ani kredity.‘ A v duchu
jsem si pomyslel: ,Uvidíme. Buď se podřídíš
nebo . . .‘

O několik týdnů později během schůzky
s rodiči ji její matka popsala jako stydlivou,
ústupnou a zdráhající se zapojovat. Stydlivé
a ústupné chování by mě neznepokojovalo;
mně vadila její neomalenost a drzost.

Naštěstí ještě předtím, než jsem matce
mohl popsat dceřinu neomalenost, matka
dodala: ,Má vadu řeči.‘

Překvapeně jsem se zeptal, jakou vadu.
Matka řekla: ,Vy jste si toho nevšiml?‘ Ne!
Nevšiml! ,Udělá téměř cokoli, aby se vyhnula
účasti ve skupinách,‘ informovala mě její
matka. ,Velice se za svoji vadu stydí.‘

Po rozhovoru s matkou mi bylo velice
trapně. Měl jsem se tušit, že za tím, jak se
chovala, se skrýval nějaký důvod. Onen rok
jsem strávil tím, že jsem konal úplné pokání.
Radil jsem se s touto dívkou a povzbuzoval
ji. Řekl jsem jí: ,Budeme na tom pracovat
společně.‘

Než rok skončil, tato dívka se s pomocí
ostatních studentů a za jejich spolupráce
často zapojovala do činností ve třídě a odpo-
vídala na otázky.“ (Teach Ye Diligently,
rev. ed. [1991], 92–93.)

Spasitel během svého smrtelného půso-
bení projevoval velký soucit lidem, kteří
měli tělesné nebo duševní nedokonalosti.
Nabízel jim naději, porozumění a lásku. Když
učíte takovélidi,máteseřídit Jehopříkladem.
Snažte se nepřipouštět si jejich postižení.
Uvědomte si, že každý člověk je tak či onak
rozdílný.

S láskou a citlivě můžete pomoci posti-
ženým členům třídy, aby se zapojili do lekcí.
Možná bude třeba, abyste pracovali s ostat-
ními, které učíte, a pomohli jim mít pocho-
pení pro ty, kteří jsou postiženi, a přijmout je.

Různé druhy postižení a způsoby, jakými
byste mohli takovýmto členům pomoci,
jsou popsány níže.

Ztráta sluchu
Míra ztráty sluchu je velmi rozdílná, od

nedoslýchavosti až po úplnou hluchotu.
Někteří lidé slyší natolik, že mohou rozumět
mluvenému slovu s pomocí naslouchadla,
zatímco jiní musejí používat znakovou řeč
nebo odezírání ze rtů, aby rozuměli.

Když zjistíte, že nějaký člen třídy špatně
slyší, buďte k němu obzvláště všímaví a cit-
liví. Je-li to zapotřebí, promluvte si s tímto
jednotlivcem, abyste zjistili, jaké místo
k sezení ve třídě je pro něj nejlepší, aby tak
mohl sledovat diskuse a jiné činnosti.
Pro tohoto jednotlivce může být důležité,
aby seděl tak, aby vás mohl snadno vidět,
když mluvíte. Může dávat přednost sezení
spíše na jedné straně třídy než na druhé.
Prozkoumejte tyto možnosti v duchu pomoci
a přátelství a způsobem, který dává najevo,
že chcete, aby se tento jednotlivec ve třídě
zapojil.

Jazyková bariéra a vada řeči
Jazyková bariéra a vada řeči mají vliv na

schopnost jednotlivce vzájemně působit na
ostatní a komunikovat s nimi. Toto omezení
může být mírné nebo vážné a může se vysky-
tovat v jakémkoli věku. Jednotlivci s jazy-
kovým omezením nemusejí dobře rozumět
mluvenému nebo psanému slovu. Mohou
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mít problémy s tvořením slov a vět, aby tak vyjádřili své
myšlenky. Někteří lidé se snaží jazykové omezení skrývat,
zatímco jiní, zvláště děti, si ho nejsou vědomi.

Pokud se domníváte, že nějaký člen třídy by mohl mít
takové omezení, buďte opatrní, pokud se týče vyzývání
tohoto jednotlivce, aby se před členy třídy zapojil. Věnujte
tomuto jednotlivci zvláštní pozornost a poznejte více
jeho schopnosti učit se. Mohli byste si připravit vzdělávací
činnosti, které pomohou tomuto jednotlivci, aby se bez
rozpaků zapojil, jako například skupinové diskuse, během
kterých by mohl pracovat se členy třídy, kteří jsou zvláště
vlídní a trpěliví. Až se lépe obeznámíte s tímto jednotlivcem,
a zatímco jeho sebedůvěra roste, vyhledávejte další příleži-
tosti k tomu, čím by ve třídě mohl přispět. Pomozte mu
stanovit si kroky, které je ochoten podniknout, aby se při
účasti cítil lépe.

Duševní poruchy
Jednotlivec, který má duševní poruchu, může pomaleji

rozvíjet schopnost komunikovat, reagovat, studovat, pracovat
nebo stát se nezávislým. Zatímco někteří duševně postižení
jednotlivci vyžadují pomoc ve většině aspektů života, jiní
potřebují pomoc pouze v několika konkrétních oblastech.

Buďte citliví a přátelští ke členovi třídy, který je duševně
postižený. Hovořte s ním normálně a o normálních věcech.
Vyzývejte ho, aby se ve třídě zapojil tak, jak je mu to příjemné.
Možná byste mohli pomoci tomuto jednotlivci, aby se pře-
dem připravil. Občas byste mohli rozdělit třídu do menších
skupinek nebo do dvojic, ve kterých by se tento jednotlivec
mohl přidružit k trpělivým a ochotným členům třídy.

Potíže při čtení
Někteří jednotlivci mají problémy při čtení. Mohou trpět

dyslexií nebo jinou poruchou čtení. Mohou mít potíže
při čtení v jazyce, který není jejich rodným. Mohou na čtení
špatně vidět. Nebo jen prostě nejsou ve čtení zběhlí.

Když zjistíte, že nějaký člen třídy má problémy při čtení,
buďte obzvláště opatrní v tom, jak ho požádáte, aby se zapo-
jil do lekce. Neuveďte tohoto jednotlivce do rozpaků tím,
že ho požádáte, aby četl nahlas, aniž by se k tomu dobrovolně
přihlásil. Snažte se s tímto jednotlivcem lépe seznámit.
Poznejte více jeho schopnost a ochotu číst. Pokud je ochoten

číst, ale potřebuje čas na přípravu, můžete mu pomoci při-
pravit se na čtení určité pasáže během příštích lekcí. V jiných
případech bude možná zapotřebí, abyste hledali způsoby,
jak zapojit tohoto jednotlivce, aniž byste ho žádali, aby něco
přečetl. Prodiskutujte tyto možnosti s dotyčným jednotliv-
cem. Společně pracujte na tom, abyste našli nejlepší způsob,
jak se může ve třídě zapojit.

Vada zraku
Míra vady zraku může být rozdílná, od špatného vidění

až po úplnou slepotu. Někteří jednotlivci s poruchou zraku
mohou vidět dostatečně dobře, když ve třídě sedí vpředu
nebo když používají brýle. Jiní jsou při svém studiu odká-
záni na sluch a na slepecké písmo. Pomozte těm, kteří mají
poruchu zraku, aby seděli tam, kde se mohou učit co nejefek-
tivněji a kde se mohou zapojovat do hodiny. Pohovořte
s nimi v přátelském duchu o jejich potřebách a o tom, jak
jim můžete být nápomocni.

Další informace
Předchozí informace představují pouze stručný přehled.

Pokud zjistíte, že některý člen třídy je nějak postižen, poraďte
se s tímto jednotlivcem a se členy jeho rodiny a s přáteli
o tom, jak můžete pomoci. Spřátelte se s tímto členem třídy.
Možná byste se mohli poradit s vedoucími. Usilujte o vedení
Ducha, který vám pomůže poznat, jak pomoci danému jed-
notlivci, aby se mu dařilo a aby ve vaší třídě nacházel radost.

Další informace týkající se péče o členy s nějakým
postižením viz strany 310–14 v oddíle „Výuka evangelia a
vedení“ v Církevní příručce pokynů.

Materiály pro postižené členy
Materiálypropostiženéčleny jsouuvedenyvkaždoročním

katalogu Church Materials Catalog.
Otázky týkající se materiálů pro postižené členy mohou

být zasílány na tuto adresu:

Members with Disabilities
Floor 24
50 East North Temple Street
Salt Lake City, UT 84150-3200
USA
Telefon: (001) 801 240 2477
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UâTE DUCHEM

Máme-li Ducha Páně, který nás vede, můžeme kdekoli na světě učit jakéhokoli člověka,

bez ohledu na jeho vzdělání. Pán ví více než kdokoli z nás, a pokud jsme 

jeho služebníky a jednáme pod vlivem jeho Ducha, může doručit své poselství

spásy každé jednotlivé duši.

Starší Dallin H. Oaks



Vliv Ducha Svatého
na duši toho, který slyší
slovo Boží, je moc
Boží k přesvědčení lidí
(viz NaS 11:21).
President Joseph
Fielding Smith učil:

„Když Duch Boží hovoří
k duchu člověka,
má moc vštípit pravdu
větším účinkem a
porozuměním, než může
být tato pravda vštípena
dokonce i osobním
kontaktem s nebeskými
bytostmi. Prostřednic-
tvím Ducha Svatého
je pravda vetkána
do každé žilky a šlachy
v těle, aby nemohla
být zapomenuta.“
(Doctrines of Salvation,
comp. Bruce R.
McConkie, 3 vols.
[1954–56], 1:47– 48.)

UâTE DUCHEM

DUCH JE TÍM

PRAV¯M UâITELEM

6

„Mluví-li některý člověk mocí Ducha
Svatého, pak to moc Ducha Svatého nese do
srdcí člověčenstva.“ (2. Nefi 33:1.) Žádný
smrtelný učitel, bez ohledu na to, jak je znalý
a zkušený, nemůže předat jiné osobě požeh-
nání představující svědectví a obrácení.
Toto je úkolem Ducha Svatého neboli Ducha.
Lidé poznávají, že evangelium je pravdivé,
mocí Ducha Svatého (viz Moroni 10:5;
NaS 50:13–14).

Úloha Ducha při výuce evangelia
Když učíme evangeliu, máme pokorně

uznat, že pravým učitelem je Duch Svatý.
Naší výsadou je sloužit jako nástroj, jehož
prostřednictvím může Duch Svatý učit,
svědčit, utěšovat a inspirovat. Proto máme
být hodni toho, abychom Ducha obdrželi
(viz „Usilujte o Ducha“, strana 14). Máme
se modlit o vedení Ducha při přípravě lekcí
a při výuce (viz „Rozpoznávejte a následujte
Ducha při výuce“, strany 47–48). Máme
udělat vše, co je v našich silách, abychom
navodili atmosféru, ve které mohou ti, které
učíme, cítit vliv Ducha (viz „Přizvěte Ducha
do výuky“, strany 45–46.

Starší Gene R. Cook, sedmdesátník, radil:
„Kdo se postará o výuku? Utěšitel. Ujistěte
se, že se nedomníváte, že vy jste tím ,pravým
učitelem‘. To je vážný omyl . . . Dbejte na to,
abyste nestáli v cestě. Hlavní úlohou učitele
je připravit cestu, díky které lidé mohou
získat duchovní zkušenost s Pánem. Vy jste
nástrojem, ne učitelem. Pán je tím, který zná
potřeby těch, kteří jsou učeni. On je tím, kdo
může zapůsobit na něčí srdce a změnit ho.“
(Address delivered to religious educators,
1 Sept. 1989.)

Pokorně služte jako nástroj 
v Pánových rukou

Někdy můžeme být sváděni, abychom si
mysleli, že lidé se přiblíží Nebeskému Otci
pouze díky našemu úsilí. Můžeme se dom-
nívat, že je to naše přesvědčivost, co je přes-
vědčuje o pravdě. Nebo si můžeme myslet,
že naše výmluvnost a znalost určité zásady
evangelia je bude inspirovat a povznášet.
Pokud tomuto začneme věřit, „stojíme
v cestě“ přesvědčující moci Ducha Svatého.
Máme vždy pamatovat na Pánův příkaz,
abychom hlásali „radostné zprávy . . . ve vší
pokoře, s důvěrou [v Něho].“ (NaS 19:29–30.)

Pokud se budete duchovně připravovat
a budete uznávat Pána ve své výuce, stanete
se nástrojem v Jeho rukou. Duch Svatý
s mocí zvelebí vaše slova.

Starší Richard G. Scott z kvora Dvanácti
učil rozdílu mezi pokorným jednotlivcem,
který umožní Duchu Svatému, aby učil,
a pyšným jednotlivcem, který se spoléhá na
vlastní moc:

„Před několika lety jsem měl v Mexiku
a ve Střední Americe určité pověření, které se
podobalo pověření územního presidenta . . .

Jednou v neděli . . . jsem navštívil kněžské
shromáždění v odbočce, kde se jeden po-
korný, neškolený mexický vedoucí kněžství
namáhavě snažil sdělit pravdy evangelia.
Bylo zřejmé, jak hluboce se dotkly jeho
života. Všiml jsem si jeho velké touhy sdělit
tyto zásady. Uvědomoval si, že byly velmi
cenné pro bratry, které měl rád. Četl z pří-
ručky pro lekci, ale způsobem, který ukazo-
val na čistou lásku k Spasiteli a k těm, které
učil. Tato láska, upřímnost a čistota záměru
umožnily, aby vliv Ducha Svatého naplnil
třídu . . .

Nato jsem navštívil třídu Nedělní školy
ve sboru, který navštěvovala má rodina. Lekci
učil vzdělaný univerzitní profesor. Tato
zkušenost ostře kontrastovala s tou, kterou
jsem prožil na kněžském shromáždění oné
odbočky. Připadalo mi, že instruktor schvál-
ně vybral neznámé odkazy a neobvyklé
příklady, aby rozvedl zadané téma – život
Josepha Smitha. Měl jsem silný dojem, že
využil příležitosti k výuce k tomu, aby ohro-
mil třídu svou velkou znalostí . . . Nezdálo se,
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že by byl tak soustředěný na předání zásad,
jako byl onen pokorný vedoucí kněžství . . .

Pokora mexického vedoucího kněžství
byla nezbytným předpokladem k tomu,
aby byl použit jako nástroj pro duchovní
sdělení pravdy.“ (Helping Others to Be
Spiritually Led [address to religious educators,
11 Aug. 1998], 10–12.)

Další informace
Další informace týkající se výuky Duchem

viz lekce 3 v kursu Výuka evangelia
(strany 198–202).
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V¯UKA SE SVùDECTVÍM

„Vrcholná, přesvědčující moc výuky
evangelia, která má schopnost uskutečnit
obrácení, se projeví,“ řekl starší Bruce R.
McConkie, „když inspirovaný učitel řekne:
,Vím mocí Ducha Svatého, zjevením Svatého
Ducha své duši, že nauky, kterým jsem učil,
jsou pravdivé.‘“ (The Promised Messiah
[1978], 516–17.)

President Brigham Young poznal tuto
pravdu předtím, než byl pokřtěn a stal
se členem Církve. Svědectví pokorného
misionáře mu pomohlo pocítit moc Ducha
Svatého, který má schopnost uskutečnit
obrácení. Později na to vzpomínal takto:
„Když jsem spatřil muže bez výřečnosti nebo
daru mluvení na veřejnosti, který uměl
říci jen: ,Vím, mocí Ducha Svatého, že
Kniha Mormon je pravdivá, že Joseph Smith
je prorok Páně‘, Duch Svatý vycházející
z tohoto člověka osvítil mé chápání a světlo,
sláva a nesmrtelnost stanuly přede mnou.“
(Journal of Discourses, 1:88.)

Moc svědectví byla připomenuta presi-
dentu Youngovi také v počátcích jeho služby,
kdy působil jako misionář. Poznamenal:
„Cestoval jsem jen chvíli, abych vydával
svědectví lidem, než jsem poznal tuto jedi-
nečnou skutečnost – mohli byste dokazovat
nauky z Bible až do skonání světa a to
lidi pouze přesvědčí, avšak neobrátí. Mohli
byste číst Bibli od Genesis po Zjevení a
dokázat každé písmenko, ke kterému se
dostanete, ale to samotné nebude mít žádný
vliv na lidi, aby se obrátili. Nic jiného než
svědectví dané mocí Ducha Svatého jim
nepřinese světlo a poznání – nic jiného je
v srdci nepřivede k pokání. Nic jiného
než toto nikdy nic nepřinese.“ (Journal of
Discourses, 5:327.)

Co je svědectví?
Je důležité porozumět tomu, co svědectví

je a co svědectví není. Zaprvé to není nějaké
nabádání, výzva k pokání, vyprávění o zážit-
cích z cestování, kázání nebo pokyn. Je to
prosté, přímočaré prohlášení víry – pocitu,
ujištění, přesvědčení. Je obvykle vydáváno
v první osobě a obsahuje sloveso silně
vyjadřující přesvědčení, jako například:
„Vím, že . . .“, „Svědčím o tom, že . . .“,
„Vydávám svědectví, že . . .“ nebo „Jsem
pevně přesvědčen, že . . .“ Pravděpodobně
jste slyšeli zvláštní svědky Ježíše Krista
používat slova: „Dávám vám své svědectví,
že . . .“ nebo „Dosvědčuji vám, že . . .“
Svědectví jsou často nejmocnější, když jsou
krátká, stručná a přímočará.

Zvažte následující příklady z Písem.
Všimněte si, že tato svědectví se objevují
v kontextu jiných poselství – a to na
začátku, uprostřed nebo na konci.

„Toto je svědectví poslední ze všech, jež
my o něm dáváme: že On žije. Neboť jsme
Ho viděli, ano, po pravici Boží, a slyšeli
jsme Jeho hlas dosvědčující, že je Jednoro-
zeným Otce – že jím, skrze něho a od něho
světy byly a jsou stvořeny, a že jejich obyva-
telé jsou syny a dcerami Bohu zplozenými.“
(NaS 76:22–24; zvýraznění přidáno.)

„Sám vím, že jest pravdivé všechno, co
vám povím o tom, co přijde, a pravím vám,
že přijde Ježíš Kristus, ano jednorozený Syn
Otce, pln milosti, milosrdenství a pravdy.“
(Alma 5:48; zvýraznění přidáno.)

„A vizte, chci vám sám dosvědčiti, že tyto
věci jsou pravdivé. Vizte – pravím vám –
že vím, že Kristus přijde mezi člověčenstvo,
aby vzal na sebe hříchy lidu svého a usmířil
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hříchy světa; Pán Bůh tak pravil.“ (Alma 34:8; zvýraznění
přidáno.)

„Neboť vím, že všichni, kteří mají důvěru v Boha, jsou ve
svých zkouškách a utrpeních zachováni a posledního dne
budou povýšeni.“ (Alma 36:3; zvýraznění přidáno.)

Další příklady lze nalézt v Jakobovi 7:12, v Almovi 7:8 a
36:30 a v životopise Josepha Smitha 1:25.

Učiňte svědectví součástí výuky
Abyste byli schopni učit přesvědčující mocí Ducha

Svatého, která má moc uskutečnit obrácení, musíte mít svě-
dectví o tom, čemu učíte. President David O. McKay řekl:
„Vaší povinností je učit, že Ježíš Kristus je Vykupitel světa,
že Joseph Smith byl prorok Boží a že se mu v této poslední
dispenzaci osobně zjevil Bůh Otec a jeho Syn. Věříte tomu?
Cítíte, že tomu tak je? Vyzařuje toto svědectví z vaší bytosti?
. . . Je-li tomu tak, toto vyzařování bude dávat život lidem,
které budete učit. Není-li tomu tak, nastoupí nouze, vyprah-
lost, nedostatek právě toho duchovního prostředí, ve kterém
Svatí rostou . . . Účinně můžete učit pouze to, co sami cítíte.“
(Gospel Ideals [1953], 190.)

Svědectví můžete získat a stále ho posilovat 1) studiem
Písma a učení proroků posledních dnů, 2) modlitbou,
3) půstem a 4) poslušností Božích přikázání. Také zjistíte,
že budete-li své svědectví stále sdílet, stane se silnějším.

Při přípravě na výuku každé lekce se modlete o Ducha,
aby vám pomohl poznat, kdy se podělit o své nejposvátnější
pocity. Můžete být inspirováni, abyste během lekce vydávali
svědectví několikrát, ne jenom na závěr.

Svědectví inspiruje ke svědectví
Vydáváte-li svědectví tím, co říkáte a co děláte, pomáháte

motivovat ostatní k tomu, aby posilovali vlastní svědectví.
Jeden misionář na plný úvazek napsal následující dopis muži,
který ho učil rok předtím, než nastoupil do misionářské
služby:

„Vím, že jste člověk, který nehledá žádnou slávu, čest
nebo uznání. Doufám však, že mi dovolíte, abych vám ze
srdce poděkoval za naši třídu, ve které jsme studovali Knihu
Mormon. Znovu a znovu vzpomínám na to, jak jste vydával
svědectví, že ačkoli mnozí odmítají Knihu Mormon, protože
si myslí, že je uboze napsána nebo že její myšlenky jsou
podřadné, přesto má Kniha Mormon neodmyslitelnou krásu
a nepřekonatelnou hloubku. Pamatuji si, jak jsem seděl ve
vaší třídě a jen jsem čekal na to, až budete vydávat svědectví
o nějaké jasné a prosté pravdě. Pamatuji si, jak jsme studo-
vali Almu 32 a vy jste vydával svědectví o tom, jak může
semínko pravdy růst v každém z nás. Když jste vydával svě-
dectví, umožnil jste Duchu, aby mně dosvědčil pravdivost
této zásady.

Tak a teď jsem tady, jeden měsíc na misii a mám silné
svědectví o Knize Mormon. To, co jsem obdržel, není
jen nějaká duchovní zásoba, která se jednou vypotřebuje.
Přivedl jste mě ke stromu života. Stejně jako Lehi, ani vy
jste nechtěl nic více, než pomoci ostatním, aby ze stromu
pojedli. To je to, co na mě zapůsobilo nejvíce – mohl jsem
vidět požehnání onoho ovoce ve vašem životě.“
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Jako učitelé můžete připravit prostředí,
které přizve Ducha, aby se podílel na vaší
výuce. Duch pak může vydávat svědectví
o pravdivosti zásad, kterým učíte. Následující
náměty vám pomohou přizvat Ducha do
výuky.

Modlete se
Pán řekl: „Modli se ustavičně a já vyliji

svého ducha na tebe a veliká budou tvá
požehnání – ano dokonce větší, než kdybys
obdržel poklady země a pomíjejícnosti
v téže míře.“ (NaS 19:38.) Modlitba povzbu-
zuje k uctivosti a pomáhá nám připravit
se na studium evangelia. Ti, které učíte, se
mají střídat při pronášení modliteb před
každou lekcí a po ní. V modlitbách mohou
žádat o vedení Ducha během lekce a při
uplatňování pravd, kterým se naučili.

Během výuky se v srdci modlete, aby vás
Duch vedl, aby otevřel srdce studentů a aby
svědčil a inspiroval. Příležitostně můžete
vyzvat studenty, aby se v srdci modlili za vás
jako učitele, za sebe a za druhé, kteří se snaží
studovat (viz 3. Nefi 20:1).

Pokud učíte malé děti, můžete udělat
mnoho pro to, aby při přípravě na modlitbu
pocítily uctivost. Můžete jim připomenout,
aby seděly tiše. Můžete zkřížit ruce, abyste
jim dali příklad. Můžete jim pomoci užívat
během modlitby uctivého jazyka. Dokud
se nenaučí modlit se vlastními slovy, můžete
jim při jejich modlitbě napovídat. Můžete
dětem poděkovat za modlitby, které pronesly,
a vyjádřit se krátce a taktně k tomu, co
pronesly.

Učte z Písem a ze slov proroků
posledních dnů

Učení v Písmech a ve slovech proroků
posledních dnů má velkou moc pomáhat
nám cítit vliv Ducha (viz „Moc slova“,
strany 50–51). Pán řekl:

„Tato slova nejsou od lidí, ani od člověka,
nýbrž ode mne, a proto máte dosvědčiti,
že jsou ode mne a ne od člověka.

Neboť je to můj hlas, jenž je k vám
promlouvá, neboť jsou vám dána mým
duchem, a mou mocí je můžete čísti
jeden druhému, a bez mé moci byste ta
slova nemohli míti.

Proto můžete dosvědčit, že jste slyšeli
můj hlas a znáte má slova.“ (NaS 18:34–36.)

Vydávejte svědectví
Když vydáváte svědectví o zásadách,

kterým učíte, Duch Svatý může dosvědčit
každému člověku, že to, co říkáte, je pravda
(viz „Výuka se svědectvím“, strany 43–44).
Vydávejte svědectví, kdykoli vás k tomu
Duch nabádá, ne jenom na konci každé
lekce. Poskytněte těm, které učíte, příležitosti
k vydávání vlastních svědectví.

Podělte se o zkušenosti
Naše svědectví jsou často posilována

zkušenostmi, která získáváme. Možná jste
získali zkušenost, která posílila vaše svě-
dectví o tom, že Nebeský Otec odpovídá na
modlitby. Nebo jste mohli být požehnáni
díky poslušnosti určitého přikázání. Když se
podílíte o takové zkušenosti, stáváte se žijí-
cími svědky pravd evangelia a Duch může
dosvědčit ostatním, že to, co říkáte, je prav-
divé. Kromě toho, že se podílíte o vlastní
zkušenosti, máte povzbuzovat studenty, aby
se podíleli o své zkušenosti, pokud jim to
nedělá potíže (viz „Příběhy“, strany 173–75).

Používejte hudbu
Hudba nám umožňuje vyjadřovat

duchovní pocity, které mohou být obtížně
vyjádřitelné mluveným slovem. Starší Boyd
K. Packer řekl, že „prostřednictvím hudby
jsme schopni cítit a učit se velmi rychle . . .
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určitým duchovním věcem, kterým bychom se jinak
učili velmi pomalu.“ („The Art and the Spirit of the Lord“,
Ensign, Aug. 1976, 61.)

Církevní náboženské písně a písně z Primárek učí
zásadám evangelia. Můžete je používat během téměř každé
lekce, abyste předložili nebo shrnuli nějakou myšlenku.
Písně z Primárek umožňují dětem, aby jednoduše a pěkně
vydávaly svá svědectví. (Viz „Hudba“, strany 163–65.)

Vyjadřujte lásku k Pánu a k ostatním
Vyjadřovat lásku k těm, které učíte, můžete tím, že jim

pozorně nasloucháte a že se o ně upřímně zajímáte. Kristova
láska má moc obměkčit srdce a pomoci lidem, aby byli vní-
maví vůči našeptávání Ducha (viz „Láska obměkčuje srdce“,
strany 31–32).

Další informace
Další informace týkajících se výuky Duchem viz lekce 3

v kursu Výuka evangelia (strany 198–202).
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Pokud jste se správně připravili, Duch
Svatý vás během výuky osvítí a povede.
Můžete získat inspirace, které se týkají těch,
které učíte, toho, co byste jim měli při výuce
zdůraznit, a toho, jak je můžete učit co nej-
efektivněji. Pokud budete pokorně poslušni
našeptávání Ducha, vaše pilné úsilí bude
zvelebeno. Také budete schopni pomoci těm,
které učíte, rozpoznat vliv Ducha. Budete
připraveni zažít naplnění Pánových slov:
„Proto ten, kdo káže, a ten, kdo přijímá,
rozumějí si navzájem, oba jsou povzbuzeni
a radují se spolu.“ (NaS 50:22.)

Rozpoznávejte Ducha
Starší Dallin H. Oaks učil:
„Měli bychom připustit, že Pán k nám

bude promlouvat prostřednictvím Ducha
ve své době a svým způsobem . . . Duchovní
věci si nemůžeme vynutit.

Ve většině případů výraz ,svým způsobem‘
nepředstavuje hřmotný zásah nebo oslepu-
jící světlo, ale něco, co se v Písmech nazývá
,hlas tichý‘ (1. Král. 19:12; 1. Nefi 17:45;
NaS 85:6) . . . Je třeba vědět, že Pán zřídkakdy
hovoří hlasitě. Jeho poselství přicházejí
téměřvždyšeptem.“(„TeachingandLearning
by the Spirit“, Ensign, Mar. 1997, 10–12.)

Když k nám Pán hovoří prostřednictvím
Ducha, může občas způsobit, „aby [naše]
srdce vzplanulo“ (NaS 9:8). Starší Oaks
vysvětlil, že toto vzplanutí nepochybně
„znamená pocit útěchy a klidu“. (Ensign,
Mar. 1997, 10–12.) Nejčastěji pocítíme
osvícení, radost a klid (viz Římanům 15:13;
Galatským 5:22–23; NaS 6:23; 11:13).

President Howard W. Hunter vysvětlil,
jak můžeme rozlišit různé projevy Ducha:

„Znepokojuje mě, když vychází najevo,
že silné emoce nebo proudy slz jsou srovná-
vány s přítomností Ducha. Duch Páně
může určitě přivodit silné emoce včetně slz,
tento vnější projev však nemá být zamě-
ňován s přítomností Ducha jako takového.

Během let jsem sledoval velké množství
svých bratří a společně jsme prožili několik
mimořádných a nevyslovitelných duchov-
ních zážitků. Tyto zážitky byly všechny
rozdílné, každý z nich svým způsobem výji-
mečný, a takové posvátné momenty mohou
nebo nemusejí být doprovázeny slzami.
Velmi často slzami doprovázeny jsou, avšak
někdy jsou doprovázeny absolutním tichem.
Jindy jsou doprovázeny radostí. Vždy jsou
doprovázeny mocným projevem pravdy,
zjevením pronikajícím do srdce . . .

Naslouchejte pravdě, věnujte pozornost
nauce a nechte projev ducha přicházet tak,
jak ve všech svých mnohých a rozmanitých
formách může. Držte se pevných zásad;
vyučujte z čistého srdce. Duch pak pronikne
vaší myslí a srdcem a myslí a srdcem
každého vašeho studenta.“ (Eternal Invest-
ments [address to religious educators,
10 Feb. 1989], 3.)

Duch vás může vést při přípravě
na výuku

Když se s modlitbou připravujete na
výuku, když studujete Písma, a dokonce
i když plníte své každodenní úkoly, otevřete
svou mysl a srdce Pánovu vedení. Můžete od
Ducha obdržet „náhlé záblesky myšlenek“
(Teachings of the Prophet Joseph Smith, sel.
Joseph Fielding Smith [1976], 151). Můžete
být vedeni k tomu, abyste zdůraznili určité
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zásady. Můžete pochopit, jak nejlépe předat určité myšlenky.
Můžete objevit příklady, názorné pomůcky a inspirované
příběhy v jednoduchých životních činnostech (viz „Hledejte
všudypřítomné ponaučení“, strany 22–23). Možná pocítíte
inspiraci, abyste vyzvali určitou osobu, aby vám s lekcí
pomohla. Možná si vzpomenete na osobní zážitek, o který
se můžete podělit. Zapište si tyto myšlenky a s modlitbou
se podle nich řiďte.

Starší C. Max Caldwell vyprávěl o následující zkušenosti:
„Před několika lety jsem se připravoval, že budu ve třídě
učit na téma, o kterém jsem se domníval, že bude zvláště
náročné. Noc před plánovanou výukou jsem se modlil
o vedení a pak jsem si šel lehnout, ale stále jsem si s tím dělal
starosti. Když jsem se probudil, napadla mě určitá myšlenka,
o kterou jsem se později toho dopoledne podělil se třídou.
Po skončení hodiny se mnou o samotě hovořil jeden mladý
muž, který řekl: ,Tato lekce byla určena mně. Teď vím,
co musím udělat.‘ Později jsem se dozvěděl, že jeho účast
na oné hodině byla prvním kontaktem, který měl s Církví
po mnoha letech. Pustil se do toho, aby dal svůj život do
pořádku, a nakonec věrně sloužil na misii. V současné době
prožívá štěstí, které je spojené s dodržováním věčných
rodinných smluv.“ (Conference Report, Oct. 1992, 40; nebo
Ensign, Nov. 1992, 29–30.)

Duch vás může vést při výuce
Obvykle budete učit Duchem, když se budete řídit tím,

co jste si s modlitbou a uvážlivě připravili. Kromě toho vás
může Duch čas od času inspirovat během výuky. Jak Pán
přislíbil, bude vám dáno „v téže hodině, ba v témže okam-
žiku . . . co máte mluviti.“ (NaS 100:6.) Příležitostně můžete

pocítit vnuknutí, abyste něco z lekce vynechali nebo přidali
něco, co jste si nepřipravili. Můžete být inspirováni, abyste
vydali svědectví nebo abyste vyzvali ostatní, aby se podělili
o svědectví. Když studenti pokládají otázky, můžete být
inspirováni, abyste odložili to, co jste si připravili, a uvážlivě
prodiskutovali tyto otázky. Přesvědčte se, že tato vnuknutí
pocházejí od Ducha a ne prostě jen z otázek studentů. Řiďte
se pokorně těmito pocity. Umožněte Duchu pracovat skrze
vás, aby tak mohl zapůsobit na srdce těch, které učíte.

Můžete pomoci ostatním, aby rozpoznali Ducha
Když se lépe seznámíte s hlasem Ducha, budete schopni

pomáhat těm, které učíte, rozpoznávat vliv Ducha. Starší
Richard G. Scott řekl: „Pokud nedosáhnete u svých studentů
ničeho jiného, než že jim pomůžete rozpoznávat vnuknutí
Ducha a řídit se podle nich, požehnáte navěky jejich život
nevýslovnou měrou.“ (Helping Others to Be Spiritually Led
[address to religious educators, 11 Aug. 1998], 3.)

Kristýna, které bylo osm let, se zúčastnila zvláštního misio-
nářského setkání s otcem. Během setkání její otec ukázal
obrázek Ježíše Krista a vydal svědectví o Spasiteli. Po skončení
setkání se Kristýna obrátila k otci a řekla: „Chce se mi plakat.“
Otec poznal, že cítila vliv Ducha. Poklekl, objal ji a řekl jí,
že tyto něžné pocity jsou vnuknutím Ducha Svatého a že jí
pomáhají vědět, že to, co onen večer slyšela, je pravdivé.
Vydal jí svědectví, že může vždy vědět, že je něco pravdivé,
když rozpozná tentýž příjemný pocit, který cítila nyní.

Využijte každé příležitosti k tomu, abyste pomohli
ostatním rozpoznat klid a radost, které přicházejí, když jsou
poslušni našeptávání Ducha, a aby za to byli vděční.
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Nemohu vás spasit; vy nemůžete spasit mě; nemůžeme spasit jeden druhého,

jedině do té míry, do jaké můžeme přesvědčit jeden druhého, aby přijal pravdu tím,

že jí budeme učit. Když člověk přijme pravdu, bude jejím prostřednictvím spasen.

Nebude spasen pouze tím, že ho této pravdě někdo učil, ale tím, že ji přijal a jednal podle ní.

President Joseph F. Smith
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MOC SLOVA

10

Když se Alma, vysoký kněz Nefitů,
dozvěděl, že lidé, kteří se nazývali Zoramité,
se oddělili od Nefitů a zapojovali se do
zlovolného jednání, „zasmušil se . . . v srdci
svém pro zlovolnost lidu. Neboť činilo
Almovi velkou starost, že věděl o zlovolnosti
tohoto lidu.“ Kromě toho Zoramité předsta-
vovali pro Nefity vážné vojenské nebezpečí.
Nefité „se velmi obávali, že se Zoramité
spojí s Lamanity, a to by bylo mohlo býti na
velikou škodu Nefitům.“ (Viz Alma 31:1–4.)

V podobné situaci by si mnozí vůdci přáli
pozvednout zbraně a vyrazit do války. Avšak
Alma, se svou starostlivostí o zoramitské
bratry, navrhl lepší řešení: „Protože tedy mělo
kázání slova veliký vliv na lid, aby činil to,
co je dobré – ano, mělo to mocnější vliv na
ducha lidu nežli meč nebo cokoliv jiného,
co se s nimi setkávalo – proto pomýšlel Alma
na to, že by bylo radno zkusiti u nich sílu
slova Božího.“ (Alma 31:5.)

Slovo Boží může mít mocný vliv. Někdy
můžeme být sváděni, abychom si mysleli,
že ti, které učíme, by raději hovořili o něčem
jiném nebo by se raději chtěli bavit. Ale
efektivní rodiče, vedoucí, domácí učitelé,
navštěvující učitelky a učitelé tříd v Církvi
vědí, že když učí nauce Duchem, potom
v těch, které učí, často procitne touha po
věcech Božích.

Proč máme učit slovu Božímu
Když Alma kázal Zoramitům, promlouval

ke skupině lidí, jejichž strasti je připravily
k přijetí slova Božího. Učil je o moci slova.
Když prostudujeme, co řekl, můžeme lépe
porozumět tomu, proč máme používat slovo
Boží jako zdroj veškeré výuky evangelia.

Alma přirovnal slovo k semínku, které
může být zasazeno do našeho srdce. Pokud
jste se starali o zahradu, víte, že ačkoli
jsou semínka, která jste zasadili, velmi malá,
mohou vzklíčit nedlouho poté, co se jim
dostane trochu vláhy. Energie v semínku je
tak velká, že může dokonce odsunout ztvr-
dlou půdu, aby mohlo vyslat první výhonek.
Právě to se stane, když „popřejeme místa“
slovu Božímu, aby mohlo být zasazeno do
našeho srdce. Pokud semínko nezapudíme –
nebo, jinými slovy, pokud neodporujeme
Duchu Páně – začne bobtnat a růst. Alma
řekl: „Pak počne v nitru vašem vzcházeti;
a ucítíte-li toto hnutí, pak počnete a k sobě
řeknete: Musí to přece býti seménko dobré
čili slovo je dobré, neboť naplňuje duši
moji; ano počíná osvěcovati rozum můj a
stávati se mi drahým.“ (Alma 32:28.)

Když se toto stane v našem nitru, pak
víme, že toto semínko neboli slovo Boží je
dobré: „Hleďte, když semeno nabobtná,
vyklíčí a počne vzrůstati, pak musíte říci, že
to je semeno dobré . . . A vizte, protože jste
učinili pokus a zasadili semeno a protože
počíná klíčiti a vyrážeti a růsti, proto musíte
věděti, že to je semeno dobré.“ (Alma 32:30,
33.) Alma pokračoval: „Jestliže však slovo,
ano tento strom, vírou svou s velikou
pílí a trpělivostí v očekávání plodů chcete
ošetřovati, když počne vzrůstati, pak zapustí
kořeny; a vizte, stane se stromem, který
vyroste k životu věčnému“ a bude přinášet
plod, který je „velmi drahocenný“.
(Alma 32:41–42.)

Starší Boyd K. Packer řekl: „Když je
pravdivá nauka pochopena, mění postoje
a chování. Studium nauk evangelia zlepší
chování rychleji, než to dokáže studium
chování.“ (Conference Report, Oct. 1986, 20;
nebo Ensign, Nov. 1986, 17.) Žádné světské
myšlenky nebo zásady tuto moc nemají.
Žádné strhující přednášky ani zábavná před-
stavení se nemohou dotknout jednotlivců
tak hluboce, aby obrátili své srdce ke Kristu.
Zaměření výuky na pravdy evangelia je jedi-
nou možností, jak se můžeme stát nástrojem
v Božích rukou a jak můžeme pomáhat
vštěpovat víru, která povede ostatní k tomu,
aby činili pokání a přišli k Němu.

50

Ammon na konci své
14 leté misie mezi
Lamanity zvolal: „Vizte,
kolik tisíc bratří našich
[Bůh] vykoupil z muk
pekelných a oni prozpě-
vují nyní vykupitelské
lásce pro moc slova
jeho, která jest v nás.“
(Alma 26:13.)
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Výuka nauky nás chrání před duchovní vrtkavostí.
Může nás přivést zpátky, když sejdeme z cesty. Starší Russell
M. Nelson vysvětlil:

„Před lety jsem jako mladý student lékařství viděl mnoho
pacientů, kteří trpěli nemocemi, kterým lze dnes předcházet.
V dnešní době je možné imunizovat jednotlivce proti nemo-
cem, které kdysi přinášely zmrzačení – dokonce i smrt. Jed-
nou z lékařských metod, kterou se získává imunita, je očko-
vání [lat. inokulace]. Termín inokulovat je fascinující. Má
dva latinské kořeny: in, což znamená ,uvnitř‘ a oculus, což
znamená ,oko‘. Sloveso inokulovat tudíž doslova znamená
,vložit dovnitř oko‘ – sledovat a chránit před ublížením.

Nemoc jako je dětská obrna může zmrzačit nebo zničit
tělo. Nemoc jako je hřích může zmrzačit nebo zničit ducha.
Zhoubným následkům dětské obrny lze nyní předcházet
imunizací, avšak zhoubné následky hříchu vyžadují jiný
druh prevence. Lékaři nemohou imunizovat proti nepra-
vosti. Duchovní ochrana přichází pouze od Pána – a jeho
vlastním způsobem. Ježíš nechce inokulovat, ale indoktri-
novat. Jeho metoda nepoužívá žádnou vakcínu; používá
výuku božské nauce – řídící ,vnitřní oko‘ – aby ochraňovala
věčné duchy jeho dětí.“ (Conference Report, Apr. 1995,
41–42; nebo Ensign, May 1995, 32.)

Výuka z Písem a ze slov proroků posledních dnů
Když jako zdroj veškeré výuky používáme Písma a slova

proroků posledních dnů, umožňujeme tím Duchu, aby
vydával svědectví. Toto přináší do naší výuky moc Boží
k přesvědčení lidí (viz NaS 11:21).

Jeden biskup vyprávěl na setkání vedoucích kůlu
následující zážitek:

„Téměř před 30 lety jsem sloužil jako poradce kvora
kněží v našem sboru. Během lekcí v kvoru jsme dbali na to,
abychom četli Písma a slova proroků posledních dnů
a abychom kladli důraz na nauku. Protože byl přítomen
Duch, naše shromáždění byla nezapomenutelná a krásná.

V tomto kvoru byl i jeden mladý kněz Paolo, který
zřídkakdy přicházel domů; jeho rodiče většinou nevěděli,
kde je. Byl jsem občas schopen ho kontaktovat a čas od času
přišel na shromáždění kvora. V kvoru jsme se snažili získat
lepší porozumění zásadám evangelia a soustředili jsme
se na studium lekcí z Písem. Když Paolo přišel, byl jsem si

duchovně vědom toho, že tyto pravdy působily na jeho
srdce, i když se poté vytratil na několik týdnů z města.

Jednoho nedělního rána se Paolo objevil na shromáž-
dění čistě oholen a v obleku, v bílé košili s kravatou. Všichni
jsme byli příjemně překvapeni. Později jsme se dozvěděli,
že předchozí noci, když byl daleko od domova, měl jakýsi
zážitek. Upadl do hluboké deprese. Okolo půlnoci se jeho
mysl otevřela a on si uvědomil nebo duchovně prožil, že Bůh
a Satan bojovali o jeho duši a že Satan vítězil. Ihned poté,
uprostřed noci, vstal a šel pěšky mnoho kilometrů, až došel
domů. Vzbudil rodiče a vyprávěl jim, co se mu stalo, a poté,
když začalo svítat, se upravil a přišel na shromáždění.

Nikdy se neohlédl zpět. Učinil pokání z toho, co učinil
špatného, a později se zamiloval do jedné z nejušlechtilejších
mladých žen ve sboru a oženil se s ní. Dnes je poctivým
otcem, nositelem kněžství a občanem.

Často jsem přemýšlel o tom, že to, co Paolo slýchával na
oněch shromážděních kvora, mělo mnoho co do činění
se změnou, kterou ve svém životě učinil. Věděl jsem, že když
jsme tehdy v kvoru hovořili o pravdách evangelia, tak to na
něj působilo. Myslím, že tyto pravdy mu stále připomínaly,
kým skutečně je a co od něho Bůh očekává. Myslím, že půso-
bily na jeho mysl i srdce a způsobovaly, že byl stále nespo-
kojenější se životním stylem, který vedl. Skrze tuto úzkou
štěrbinu v jeho zatvrzelém srdci k němu Duch mohl hovořit
a varovat ho. Jsem tak vděčný, že jsme v našem kvoru nemar-
nili čas povídáním o autech nebo o sportech nebo o mé
představě toho, jak by měli chlapci žít! Myslím, že Paolo
uslyšel, že ho Pán volá díky pravdám evangelia, které jsme
společně studovali.“

Těm, které učíme, můžeme ukázat, jak v Písmech nalézt
moc. Starší Boyd K. Packer prohlásil: „Máte za úkol učit
Písmům . . . Pokud jsou vaši studenti obeznámeni se zjeve-
ními, pak neexistuje otázka – osobní nebo společenská
nebo politická nebo ta, která se týká zaměstnání – která by
musela zůstat nezodpovězena. V nich se nachází plnost
věčného evangelia. V nich nalézáme zásady pravdy, které
odstraní každý zmatek a každý problém a každé dilema,
kterým čelí lidská rodina nebo jakýkoli jednotlivec, který do
ní patří.“ (Teach the Sriptures [address to religious educators,
14 Oct. 1977], 5.)
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Používejte učební materiály
vydané Církví

Církev, aby nám pomohla učit z Písem
a ze slov proroků posledních dnů, vydala
příručky k lekcím a další materiály. Je zapo-
třebí jen málo dalších výkladů nebo jiných
odkazů. Máme důkladně studovat Písma,
učeníprorokůposledníchdnů aučebnímate-
riály, abychom zajistili, že správně rozumíme
nauce předtím, než jí učíme.

Učte pravdám evangelia a ne
něčemu jinému

Když Alma vysvětil kněze, kteří měli učit
ty, kteří byli pokřtěni ve vodách Mormonu,
„nakázal jim, aby neučili ničeho, nežli to,
čemu sám byl učil a co bylo promluveno
ústy svatých proroků“. (Mosiáš 18:19.) Když
Spasitelových dvanáct nefitských učedníků
učilo lid, „vyučovali týmž slovům, která
byl mluvil Ježíš – a neuchylovali se od slov,
která byl Ježíš mluvil“. (3. Nefi 19:8.) Při
výuce evangelia Ježíše Krista se máte řídit
těmito příklady.

Učte pravdám evangelia zřetelně, aby
je nikdo nemohl nesprávně pochopit

PresidentHaroldB.Leeprohlásil: „Nemáte
jen učit starým naukám tak zřetelně, že jim
studenti porozumějí, vy musíte učit naukám
Církve tak zřetelně, aby je nikdo nemohl
pochopit nesprávně.“ („Loyalty“, Charge to
Religious Educators, 2nd ed. [1982], 64.)

Upozornění pro učitele evangelia
Ve snaze uchovat nauku čistou se máte

vyvarovat následujících problémů:

Spekulace
„Během výuky lekce má nedisciplinovaný

učitel mnoho možností, aby se odchýlil
od směru, který vede k cíli lekce. Jedním
z nejběžnějších pokušení je spekulovat
o věcech, o kterých Pán řekl velmi málo.
Disciplinovaný učitel má odvahu říci ,nevím‘
a dále v tom nepokračovat. Jak řekl presi-
dent Joseph Fielding Smith: ,Není žádnou
ostudou pro naši inteligenci nebo naši
bezúhonnost, když v odpověď na stovku
spekulativních otázek upřímně řekneme:
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8. kapitola Moroniho
obsahuje dopis, který
Mormon napsal svému
synovi Moronimu.
Tématem tohoto dopisu
je křest nemluvňat,
který někteří v Církvi
praktikovali. Aby
Mormon pomohl
synovi napravit toto
falešné učení, znovu
uvedl správnou nauku
o zodpovědnosti,
a nařídil Moronimu,
aby jí učil po celé zemi.
Přečtěte si Moroniho 8
jako příklad toho,
že je zapotřebí uchovat
nauky a zásady Církve
v čisté a nezkreslené
podobě.

Když přemítáme o ceně, kterou lidé
zaplatili za pravdu, přivádí nás to k pokoře a
inspiruje nás to. Mnozí byli pokřtěni navz-
dory tomu, že byli kvůli svému rozhodnutí
zavrženi rodinou. Proroci a mnozí další
raději zemřeli, než aby popřeli své svědectví.
Když se starší John Taylor zmiňoval o mučed-
nické smrti Josepha a Hyruma Smithových,
prohlásil, že Kniha Mormon a Kniha nauk
a smluv „si vyžádaly nejlepší krve devate-
náctého století, aby povstaly“. (NaS 135:6.)

Na každém jednotlivci, který učí evan-
geliu, je požadováno, aby ostatním předával
pravdy, za které byly položeny tak veliké
oběti, v čisté a v nezkreslené podobě. Presi-
dent Gordon B. Hinckley prohlásil: „Již jsem
hovořil o tom, jak je důležité uchovat nauku
Církve čistou a jak je důležité dohlédnout
na to, aby jí bylo učeno na všech našich shro-
mážděních. Dělá mi to starosti. Malé odchy-
lky ve výuce nauky mohou vést k rozsáhlým
a zlým nepravdám.“ (Teachings of Gordon
B. Hinckley [1997], 620.)

Vaše zodpovědnosti jako učitelů
Při přípravě a výuce lekce se máte řídit

následujícími opatřeními, abyste zajistili, že
učíte pravdě tak, jak ji Pán zjevil.

Učte Duchem z Písem a ze slov
proroků posledních dnů

President Ezra Taft Benson učil: „Co má
být zdrojem pro výuku velikého plánu
Věčného Boha? Samozřejmě Písma – zvláště
Kniha Mormon. K nim mají být počí-
tána také další novodobá zjevení. Mají být
používána se slovy apoštolů a proroků a
s vnuknutími Ducha.“ (Conference Report,
Apr. 1987, 107; nebo Ensign, May 1987, 85.)
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„Nevím“‘ [Gospel Doctrine, 5th ed. (1939), 9].“ (Joseph
F. McConkie, „The Disciplined Teacher,“ Instructor,
Sept. 1969, 334–35.)

Nesprávné citování zdrojů
„Disciplinovaný učitel si bude jistý svými zdroji a také se

bude ze všech sil snažit zjistit, zda určité tvrzení správně
vystihuje nauku Církve nebo zda je pouze názorem autora.“
(Instructor, Sept. 1969, 334–35.)

Nemáme vedoucím Církve přisuzovat tvrzení, aniž
bychom si ověřili zdroj těchto tvrzení. Když citujeme verše
z Písma, máme se ujistit, že je používáme v kontextu
(viz „Výuka z Písem“, strany 54–55).

Oblíbená témata z evangelia
„Učitelé se také mají vyvarovat oblíbených témat z evan-

gelia – kladení zvláštního nebo výlučného důrazu na určitou
zásadu evangelia.“ (Instructor, Sept. 1969, 334–35.)

President Joseph F. Smith řekl: „Oblíbená témata posky-
tují těm, kdo na ně kladou důraz, nesprávný pohled
na evangelium Vykupitele; překrucují jeho zásady a učení
a kladou je do nesprávného poměru. Je to nepřirozené
hledisko. Každá zásada a postup, které Bůh zjevil, jsou pro
lidskou spásu nezbytné a klást nepřiměřeně jakoukoli
z nich na přední místo, a přitom skrývat a potlačovat všechny
ostatní, je nemoudré a nebezpečné; ohrožuje to naši spásu,
neboť to zatemňuje naši mysl a zastírá naše chápání.“
(Gospel Doctrine, 116–17.)

Senzacechtivé příběhy
„Snad tím největším pokušením pro učitele, který má

potíže s udržením pozornosti členů třídy, je použít senza-
cechtivý příběh. Je jich mnoho, mají pochybný původ
a neustále kolují po celé Církvi . . . Tyto příběhy nejsou
pomůckami pro výuku: stálost a svědectví nejsou vystavěny
na senzacechtivých příbězích. Pokyn od proroka, který je
určený nám, je udělen prostřednictvím správných kněžských
cest. Důkladná pozornost má být věnována poselstvím
generálních autorit na konferencích kůlu a na generálních

konferencích a mají se pravidelně číst církevní publikace.
Učiteli, který si vybuduje pověst člověka, který má pevné
přesvědčení a který je zběhlý v nauce, bude věnována
správná pozornost.“ (Instructor, Sept. 1969. 334–35.)

Přetváření dějin Církve
President Ezra Taft Benson upozorňoval: „Byly a neustále

jsou pokusy vnést do dějin naší Církve [humanistické]
koncepce . . . Klade se důraz na potlačení zjevení a Božího
zásahu během významných událostí a na nadměrné zlidšťo-
vání proroků Božích, takže se jejich lidské slabosti stávají
zjevnějšími než jejich duchovní přednosti.“ („God‘s Hand
in Our Nation‘s History,“ 1976 Devotional Speeches of the
Year [1977], 310.)

Když president Benson hovořil o těchto pokusech, později
řekl: „Chtěli bychom vás, učitele, varovat před těmito ten-
dencemi, jež se zdají být snahou přehodnotit dějiny Církve
tak, aby byly pro svět rozumově přijatelnějšími.“ (The Gospel
Teacher and His Message [address to religious educators,
17 Sept. 1976], 11.)

Osobní výklady a naukově nepřesné názory
President J. Reuben Clark, Jr. řekl: „Pouze presidentovi

Církve, předsedajícímu vysokému knězi, je vyjádřena pod-
pora jako prorokovi, vidoucímu a zjevovateli pro Církev a
pouze on má právo obdržet zjevení pro Církev, ať nová nebo
pozměňující, nebo podávat autoritativní výklady Písem,
která budou závazná pro Církev nebo jakkoli změnit existují-
cí nauky Církve.“ (Church News, 31 July 1954, 10.) Nemáme
učit osobnímu výkladu zásad evangelia nebo Písem.

Starší Spencer W. Kimball prohlásil: „Zdá se, že v dnešní
době jsou takoví, kteří jsou hrdí na to, že nesouhlasí s ofi-
ciálním učením Církve, a kteří předkládají své názory, které
jsou v rozporu se zjevenou pravdou. Někteří v tom mohou
být částečně nevinně; jiní si živí svůj egoismus a zdá se, že
někteří to dělají záměrně. Lidé si mohou myslet, co chtějí,
ale nemají právo předkládat druhým své naukově nepřesné
představy. Tito lidé by si měli uvědomit, že jejich duše jsou
ohroženy.“ (Conference Report, Apr. 1948, 109.)
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Proroci posledních dnů nám nařídili,
abychom k výuce nauk evangelia používali
Písem. President Ezra Taft Benson řekl:
„Vždy mějte na paměti, že neexistuje žádná
uspokojivá náhrada za Písma a za slova žijí-
cích proroků. Tyto mají být naším výchozím
zdrojem. Čtěte více to, co řekl Pán, a více
o tom přemítejte a méně čtěte to, co napsali
jiní o tom, co řekl Pán.“ (The Gospel Teacher
and His Message [address to religious
educators, 17 Sept. 1976], 6.)

President Gordon B. Hinckley řekl: „Nej-
pravdivějším zdrojem božské moudrosti
je slovo Páně v těchto posvátných svazcích –
v základních Písmech Církve. Zde se nachází
nauka, které se musíme pevně držet, má-li
se toto dílo vydat kupředu k jeho božsky
naplánovanému určení.“ (Conference
Report, Apr. 1982, 67–68; nebo Ensign,
May 1982, 45.)

Následující náměty vám mohou pomoci
učit z Písem.

„Usiluj o to, abys . . . slovo . . . získal“
Než můžeme učit z Písem, musíme

nejprve sami Písma studovat (viz „Usilujte
o získání slova“, strany 14–15; „Vypracujte
si osobní plán pro studium evangelia“,
strany 16–17.

Veďte diskuse a používejte otázky
Při výuce z Písem je obzvláště důležité

vést diskuse a používat otázky, neboť tyto
metody povzbuzují ty, které učíte, aby
o Písmech přemýšleli a aby se podíleli o své
postřehy. Když studenti diskutují o zása-
dách z Písem, rozvíjejí tak schopnosti, které
potřebují pro své osobní studium Písma.

(Náměty týkající se vedení diskusí a použí-
vání otázek viz strany 63–65 a 68–70.)

Uveďte kontext
Prostředí nebo okolnosti v pasáži z Písma

se nazývají kontextem. Studenti lépe poro-
zumějí tomu, co se v určité pasáži z Písma
děje nebo o čem se v ní píše, pokud budou
znát její kontext.

Abyste mohli zjistit kontext verše z Písma,
položte si následující otázky:

■ Kdo zde hovoří?

■ Ke komu tato osoba hovoří?

■ O čem hovoří?

■ Na co reaguje?

■ Proč to říká?

Například Lukáš 15:11–32 obsahuje
Spasitelovo podobenství o marnotratném
synovi. Prorok Joseph Smith řekl, že toto
podobenství pochopil díky tomu, že se
podíval na jeho kontext:

„Mám klíč, pomocí kterého rozumím
Písmům. Ptám se, jaká otázka vyvolala
určitou odpověď nebo přiměla Ježíše, aby
vyprávěl podobenství? . . . Když Ježíš učil
lid, přiblížili se k Němu všichni publikáni a
hříšníci, aby ho slyšeli ,i reptali farizeové
a zákonníci, řkouce: Tento hříšníky přijímá,
a jí s nimi‘. Toto je ono klíčové slovo, které
odmyká podobenství o marnotratném
synovi. Bylo dáno jako odpověď na reptání
a otázky saducejů a farizejů, kteří žádali
vysvětlení, hledali chyby a říkali: ,Jak to, že
tento muž, tak význačný, jak předstírá,
že je, jí s publikány a s hříšníky?‘“ (Teachings
of the Prophet Joseph Smith, sel. Joseph
Fielding Smith [1976], 276–77.)
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Jak prorok Joseph naznačil, kontext podobenství
o marnotratném synovi začíná v Lukášovi 15:1–2, několik
veršů před začátkem podobenství. Jedním ze způsobů,
jak nalézt kontext verše, je číst několik veršů před pasáží,
kterou studujete, a za ní.

Tento přístup pomáhá i tehdy, když řečník v pasáži
z Písma neposkytuje pouze odpověď lidem, ale reaguje i na
důležité události dané doby. Příklad toho je stručně uveden
v úvodu oddílu „Moc slova“ (strana 50). Když porozumíme
tomu, kdo byli Zoramité, děsivému duchovnímu stavu, ve
kterém se nacházeli, a tomu, jakou hrozbu představovali pro
Nefity, můžeme lépe pochopit, jak důležité bylo Almovo
prohlášení o tom, že on a jeho bratří by měli „zkusiti . . . sílu
slova Božího“ ve snaze odvrátit Zoramity od jejich způsobu
života (Alma 31:5).

Někdy též pomáhá studovat politické, společenské nebo
ekonomické dějiny období, ve kterém bylo Písmo dáno.
Abychom například porozuměli Pánově útěše a jeho slibům
v oddílech 121 a 122 Knihy nauk a smluv, pomůže nám,
když se dozvíme o utrpení, které v té době podstupovali
Svatí v Missouri, a o situaci, ve které se prorok Joseph a jeho
společníci nacházeli ve vězení Liberty Jail. Abychom lépe
porozuměli epištolám Pavla, může být prospěšné získat
základní znalost o oblasti, ve které cestoval, a o poměrech,
které panovaly v odbočkách Církve, kterým psal. Průvodce
k Písmům může být vynikajícím zdrojem pro tuto i jiné
informace týkající se zázemí pro pasáže v Bibli.

Když uvádíte kontext, je velmi důležité, abyste nezapo-
mněli na jeho účel, kterým je přispět k lepšímu porozumění
konkrétní pasáže z Písma. Dbejte na to, abyste z kontextu –
jako například z historické, politické, ekonomické situace
nebo z jazyka lidí v Písmech – neučinili hlavní cíl lekce.

Vyprávějte příběhy z Písem
Často je snazší porozumět nějaké zásadě evangelia, když

je tato zásada vyjádřena v nějakém příběhu z Písma. Příběhy
upoutají pozornost lidí a ukazují, jak se zásady evangelia
vztahují na každodenní život. Kromě toho jsou příběhy
často snadněji zapamatovatelné než abstraktní vyjádření
zásad. (Náměty týkající se vyprávějí příběhů viz „Příběhy“,
strany 173–75.)

Příběh z Písma může obsahovat mnoho zásad a ponau-
čení (příkladem je kniha Enos, která obsahuje pouze 27 veršů,
ale objasňuje mnoho zásad evangelia). Je třeba, abyste se
rozhodli, na které zásady položíte důraz v příbězích, které
použijete.

Studentům často pomáhá, když společně čtou příběh
nahlas a přitom se střídají ve čtení (viz „Čtěte nahlas“,
strana 56). Pokud je příběh dlouhý, je obvykle nejlepší ho
shrnout a nechat studenty přečíst několik klíčových veršů,
které se nacházejí v důležitých momentech příběhu. Záhlaví

kapitoly nebo oddílu může pomoci, když si připravujete
stručný výtah a přednášíte ho.

Podělte se o životopisné informace
Když studujeme život jednotlivců v Písmech, často vidíme,

jak působí zásady evangelia v průběhu určitého období.
Úplný příběh Zezroma v Knize Mormon například doka-
zuje, že člověk může činit pokání a pokračovat ve službě
Pánu ve spravedlnosti. Pokud si přečtete verše uvedené pod
heslem „Zezrom“ v Průvodci k Písmům, můžete sledovat
vyprávění o Zezromově útoku proti Církvi, o jeho obrácení
a nakonec o jeho statečné službě jako misionáře a učitele
evangelia. Mezi další poučné životopisné příběhy patří
životopisy Rut, krále Davida, Samuela, Ester, apoštola Pavla,
Almy staršího, krále Benjamina, Almy mladšího, Koriantona,
Mormona a Moroniho.

Používejte výrazy se slovy „vyhledejte“
a „věnujte pozornost“

Když učíte z Písem, často pomáhá, když necháte studenty
něcokonkrétníhovyhledatneboněčemuvěnovatpozornost.
Následuje několik příkladů toho, o co byste je mohli požádat,
aby „vyhledali“, nebo čemu by měli „věnovat pozornost“.

Znázornění zásad evangelia v životě lidí. Příklad: „Až
budeme číst Mojžíše 5:4–9, vyhledejte výroky, které ukazují
na Adamovu poslušnost, kterou prokázal dokonce ještě
předtím, než plně porozuměl příslušným zásadám.“

Otázky. Příklad: „Až budeme číst Almu 5:14–32, věnujte
pozornost otázkám, které Alma kladl.“

Seznamy. Příklad: „Až budeme studovat oddíl 25 v Knize
nauk a smluv, vyhledejte vlastnosti ,vyvolené ženy‘.“

Definice slov nebo pojmů. Příklad: „V Knize nauk a smluv
97:21 a v Mojžíšovi 7:18 vyhledejte definice slova Sion.“

Metafory a symboly. Příklad: „V Janovi 15:1–6 vyhledejte
Spasitelovo přirovnání sebe samého k vinnému kmeni
a Jeho učedníků k ratolestem.“

Prorocký komentář k určité zásadě nebo události. Příklad:
„Až budu číst Almu 30:60, věnujte pozornost tomu, jak se
Mormon vyjádřil k osudu Korihora.“

Souvislosti vyjádřené slovy „jestliže – pak“. Příklad:
„Věnujte pozornost tomu, co nám Izaiáš slibuje, světíme-li
sabatní den.“ (Viz Izaiáš 58:13–14.)

Jednání, které Boha těší nebo netěší. Příklad: „Až budeme
číst Almu 39:1–9, vyhledejte konkrétní rady, které Alma dal
svému synovi Koriantonovi.“

Modelové události, vlastnosti nebo činnosti. Příklad: „Až
budeme studovat tyto pasáže, vyhledejte modelové situace,
které ukazují na to, že když hledáme pravdu, musíme mít
spravedlivá přání.“ (Viz 1. Nefi 10:17–22; 11:1–23; NaS 11.)

Když během svého osobního studia a přípravy podobné
příklady vyhledáváte nebo jim věnujete pozornost, budete
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lépe schopni vést činnosti, používající slova „vyhledejte“
a „věnujte pozornost“, s těmi, které učíte.

Vztahujte všechna Písma na sebe a na studenty
Viz „Vztahování Písem na sebe“, strany 183–84.

Čtěte nahlas
Četba veršů z Písma nahlas poutá pozornost studentů,

zvyšuje jejich pozornost na konkrétní pasáže a pomáhá jim
být vnímavými vůči vlivu Ducha. Když někdo čte nahlas,
máte povzbuzovat ostatní, aby sledovali čtenou pasáž
v Písmech. Vyzvěte je, aby vyhledali konkrétní zásady nebo
myšlenky. Dopřejte jim čas, aby si nalistovali každou pasáž
z Písma předtím, než se bude číst. Pokud nějaká pasáž
obsahuje neobvyklá nebo obtížná slova nebo výrazy, vysvě-
tlete je předtím, než se pasáž bude číst. Pokud by někdo
ve skupině mohl mít problémy se čtením, požádejte raději
dobrovolníky, než abyste se střídali ve čtení. Pracujte indivi-
duálně s těmi, kteří mají problémy se čtením, aby nakonec
mohli být připraveni danou pasáž úspěšně přečíst.

Používejte pomůcky ke studiu v Písmech
President Howard W. Hunter řekl: „Musíme mít Církev

plnou žen a mužů, kteří důkladně znají Písma, kteří si je
zatrhávají a píší k nim odkazy, kteří si připravují lekce a pro-
slovy z indexu Topical Guide a kteří si osvojili mapy, slovník
Bible Dictionary a další pomůcky, které se nacházejí v této
úžasné sadě základních Písem. Samozřejmě, že se tam toho
nachází více, než jsme schopni rychle zvládnout. Pole Písem
je rozhodně ,připraveno ke žním‘.“ (Eternal Investments
[address to religious educators, 10 Feb. 1989], 2–3.)

Průvodce k Písmům
Průvodce k Písmům obsahuje výběr významných veršů

z Písem a vysvětlující informace. Tento materiál je uspořádán
do krátkých odstavců a pokrývá více než 1000 témat z Písem
seřazených podle abecedy. Témata zahrnují nauky, zásady,
osoby a místa, která se nacházejí v základních Písmech.
Je to vynikající zdroj pro zodpovězení otázek, pro přípravu a
obohacení proslovů a lekcí a pro osobní i rodinné studium
Písem.

Poznámky pod čarou a odkazy
Stránky Písem obvykle obsahují poznámky pod čarou.

V trojkombinaci obsahují poznámky pod čarou několik
druhů informací. Obsahují například hebrejský překlad
vybraných slov. Obsahují odkazy na Průvodce k Písmům.
Také obsahují vysvětlení ustálených spojení a složitých
vazeb. Poznámky pod čarou se značkou „pjs“ jsou výňatky
z inspirovaného překladu Bible Josephem Smithem. Texty

překladu Josepha Smitha jsou uvedeny ve zvláštním oddílu
Průvodce k Písmům.

Nejčastějším typem poznámky je odkaz na jinou pasáž
v základních Písmech. Tyto další pasáže často objasňují
pasáž, kterou čtete, nebo napomáhají k jejímu pochopení.
Vyhledejte si například Knihu nauk a smluv 11:21. Přečtěte
tento verš a pak si přečtěte pasáže, které jsou uvedeny
v poznámce k písmenu a. Jak vám tyto pasáže pomáhají
lépe pochopit tento verš?

Při výuce pasáží z Písem můžete používat poznámky pod
čarou a odkazy, abyste studentům pomohli lépe porozumět
dané pasáži.

Záhlaví kapitol a oddílů
Záhlaví podává přehled příslušné kapitoly nebo oddílu.

Může obsahovat informace o nauce, o historickém kontextu
nebo o lidech. Záhlaví k 2. Nefimu 27 například vysvětluje, že
tato kapitola je podobná Izaiášovi 29 a že obsahuje proroctví
o příchodu Knihy Mormon.

Můžete vyzvat studenty, aby si zatrhávali pasáže v Písmech
podle toho, jak jsou zdůrazněny v záhlaví kapitoly nebo
oddílu. Hlavní zásady ve Slovu moudrosti jsou například
popsány v záhlaví oddílu 89 Knihy nauk a smluv. Mohli
byste nechat studenty přečíst tyto zásady v záhlaví a pak je
nechat, aby si je v textu označili.

Můžete požádat studenty, aby si předtím, než se vyjádří
k vybraným veršům z Písem, v duchu přečetli záhlaví
dané kapitoly nebo oddílu. To jim může pomoci správně
porozumět kontextu příslušného verše z Písem.

Úvodní stránky
Každé základní Písmo má úvodní stránky, které obsahují

užitečné informace o účelu a původu dotyčné knihy. Úvodní
stránky Knihy Mormon například obsahují svědectví
Josepha Smitha a jiných a informace o původu této knihy.
Úvodní stránky Knihy nauk a smluv vysvětlují, jak byla
zjevení v této knize obdržena a zpracována.

Tohoto materiálu můžete použít při výuce okolností,
historie, chronologie a uspořádání Písem. S použitím
materiálu z těchto stránek mohou být sestaveny celé lekce.
Vysvětlující úvod ke Knize nauk a smluv například obsahuje
stručný přehled znovuzřízení evangelia a udává seznam
odkazů na Písma, které se toho týkají.

Mapy
Průvodce k Písmům obsahuje mapy míst popisovaných

v Písmech a mapy oblastí, které jsou v historii Církve
významné. Když studenti znají geografickou polohu zemí,
o kterých se diskutuje, mohou lépe porozumět událostem,
které jsou v Písmech popsány.
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Zatrhávání v Písmech a poznámky na okrajích
Je užitečné zatrhávat si v Písmech a zvýrazňovat dějovou

linku příběhů, náměty a zásady, aby je bylo možné snadno
najít. Toto lze přirovnat k osobnímu třídicímu systému.
Během výuky můžete povzbuzovat studenty, aby si zatrhá-
vali v Písmech tím, že například řeknete: „V tomto verši
je obsažena důležitá zásada. Mohli byste si ji zatrhnout.“

Neexistuje pouze jeden způsob, jak si zatrhávat v Písmech.
Systém zatrhávání má odrážet osobní přístup ke studiu
Písma. Pokud učíte dospělé nebo mládež, mohli byste
zvážit možnost požádat některé studenty, aby se podělili
o způsoby, které používají oni.

Metody zatrhávání v Písmech zahrnují mimo jiné
následující, nejsou však omezeny jen na tyto příklady:

■ Šrafování, podtrhávání, používání závorek nebo rámeč-
kování celého verše nebo několika veršů tužkou nebo
barevnou pastelkou.

■ Podtrhávání pouze několika klíčových slov v daném verši
v Písmu. Tak vznikne zvýrazněná kapitola nebo oddíl,
kterýmůžeteočimarychleprojetavybrathlavnímyšlenky.

■ Zakroužkovávání a podtrhávání klíčových slov a spojování
čarou těch slov, která spolu úzce souvisejí.

■ Označování celého verše nebo několika veršů a spojování
klíčových slov v této pasáži.

■ Všímání si míst, kde je uvedena řada spolu souvisejících
bodů a očíslování těchto bodů v textu nebo na okraji
stránky.

Spojování veršů do řetězce
Většina zásad evangelia je vyjádřena v mnoha různých

pasážích v Písmech a každá z nich přináší svůj vlastní náhled.
Když studujete různé pasáže týkající se nějaké zásady,
můžete danou zásadu plněji pochopit. Jedním ze způsobů,
jakým to lze provést, je vytvořit seznam pasáží týkajících
se nějakého tématu a pak tento seznam vepsat do Písem.
Tento seznam může být dlouhý, nebo krátký, může obsa-
hovat jen dva nebo tři klíčové verše, záleží na tématu. Této
metodě se někdy říká spojování veršů do řetězce a může
se stát užitečnou pomůckou pro studium Písem a pro výuku
z nich. Seznam pasáží z Písma můžete spojit následujícím
způsobem:

Na okraj stránky vedle každé pasáže z Písma napište
odkaz na další pasáž ze seznamu. Pokračujte v tom, až dojdete
k poslední pasáži, vedle které napíšete odkaz na první pasáž.
Pak můžete začít kdekoli na seznamu a můžete pokračovat
v tomto řetězci, dokud nepřečtete všechny pasáže.
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Možná vytvoříte seznamy, ve kterých je zapotřebí zacho-
vat určitou posloupnost, abyste plněji porozuměli daným
tématům. Abyste vždy věděli, kde máte v této posloupnosti
začít, můžete pod každý odkaz napsat do závorky odkaz
na první pasáž. Nebo můžete ke každé pasáži napsat pouze
odkaz k první pasáži a na stránku, kde se první pasáž nachází,
můžete napsat celý seznam odkazů.

Poznámky na okraji stránky
Psaní poznámek na okraj stránek Písem může být

užitečným způsobem, jak učinit Písma osobnějšími. Tyto
poznámky vám umožňují, abyste si zapsali postřehy,
označili odkazy, které jsou pro vás důležité, a zaznamenali
si, jak můžete uplatnit dané pasáže z Písma v každodenním
životě.

Možná byste mohli povzbudit studenty, aby si psali
poznámky na okraje stránek. Můžete například říci:
„Chci se s vámi podělit o myšlenku týkající se této kapitoly.
Napsal jsem si ji na okraj stránky.“ Nebo: „Toto je vynikající
pasáž o pokání. Možná byste si mohli vedle ní napsat slovo
pokání na okraj stránky.“

Náměty pro používání Písem při výuce dětí
Tím, že budete dětem pomáhat, aby se seznámily s jazy-

kem Písma, můžete požehnat jejich život. Když učíte děti,
máte často používat Písma a nalézt způsoby, jakými se děti
mohou naučit bez problémů Písma používat. Následující
příklady jsou náměty pro to, co byste mohli udělat:

■ Pomozte dětem, aby se seznámily se jmény knih v Písmech
a s jejich uspořádáním.

■ Pomozte dětem porozumět jazyku Písem. Když společně
čtete Písma, objasněte význam důležitých slov. Pomozte
dětem vyslovit obtížná slova a jména. Nechte je, aby
při poslechu dávaly pozor na určitá slova, výrazy nebo
myšlenky.

■ Když chcete, aby děti vyhledaly určitou pasáž v Písmu,
řekněte jim číslo stránky pasáže i odkaz na tuto pasáž.

■ Vyprávějte nějaký příběh z Písem vlastními slovy.
Pomozte dětem představit si události a osoby, až budete
popisovat, co se stalo (viz „Příběhy“, strany 173–75). Poté
přečtěte nahlas klíčové pasáže z Písem.

■ Nechte děti číst z Písem nahlas. Buďte si vědomi schop-
ností každého dítěte a pomozte každému z nich úspěšně
se zapojit.

■ Pokud jsou děti ještě malé a nemohou číst samy, vyzvěte
je, aby vás sledovaly, a při četbě verše z Písma ukazujte
na jednotlivá slova. Také byste mohli nechat starší děti,
aby pomáhaly mladším dětem nalézt verše z Písma a
přečíst je.

■ Nechte děti číst příběhy, které se nacházejí v Písmech,
z ilustrovaných knih příběhů z Písma vydaných Církví,
jako například z knihy Příběhy z Knihy Mormon.
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■ Pomozte dětem diskutovat o Písmech. Učte je klást si
během četby otázky, jako například: „Co se děje? Proč se
to děje? Kdo hovoří? Jak se to vztahuje na mě?“

■ Použijte metod, které jsou popsané v části F této knihy
(strany 157–84). Při vyprávění příběhu z Písem byste
mohli například využít flanelové tabule, jednoduchých
nákresů na tabuli nebo obrázků, které děti nakreslily.

Mohli byste nechat děti převyprávět příběh z Písma nebo
zazpívat písně, které se vztahují k daným veršům z Písem.

■ Na konci některých lekcí pro Primárky je oddíl nazvaný
„Doporučená domácí četba“. Vyzvěte děti, aby si
s rodinou přečetly verše z Písma, o kterých se příslušný
oddíl zmiňuje.
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VYZ¯VEJTE K USILOVNÉMU STUDIU

Každý z nás má zodpovědnost naučit se evangeliu prostřednictvím usilovného studia.

V různých obdobích máme také výsadu sloužit jako učitelé – abychom inspirovali

ostatní a pomáhali jim v jejich zodpovědnosti studovat evangelium.

Tuto důležitou službu poskytujeme, když se ze všech sil snažíme, abychom:

1. Vzbudili a udrželi zájem těch, které učíme.

2. Povzbudili studenty k aktivní účasti na lekcích.

3. Ukázali studentům, jak žít podle pravd, kterým se učí.

Toto máme dělat s láskou a mocí Ducha. To znamená, že se nemáme tolik soustředit

na to, jak dobře lekci učíme, jako spíše na to, jak dobře pomáháme druhým usilovně

studovat evangelium a věrně podle něj žít.



VYZ¯VEJTE  K  USILOVNÉMU STUDIU

61

Zodpovědnost každého jednotlivce
za studium evangelia

V dopise o studiu evangelia starší Bruce R. McConkie
napsal: „Dojděme nyní . . . k závěru, který bude mít důležitý
vliv na naši věčnou spásu. A to, že každý člověk se musí
sám naučit naukám evangelia. Nikdo jiný to za něj udělat
nemůže. Každý člověk je odkázán sám na sebe, jde-li o vzdě-
lání v evangeliu; každý má přístup ke stejným Písmům
a každý má nárok na vedení od téhož Ducha Svatého; každý
musí zaplatit cenu určenou Božskou Prozřetelností, má-li
získat drahocennou perlu.

Toutéž zásadou se řídí jak studium pravdy, tak i žití
v souladu s jejími měřítky. Nikdo nemůže činit pokání za
někoho jiného; nikdo nemůže dodržovat přikázání namísto
někoho jiného; nikdo nemůže být spasen ve jménu někoho
jiného. A nikdo nemůže získat svědectví nebo usilovně
postupovat ve světle a v pravdě k věčné slávě za nikoho
jiného než sám za sebe. Znalost pravdy i požehnání, která
přicházejí k těm, kteří žijí v souladu s pravdivými zásadami,
jsou osobní záležitostí. A protože spravedlivý Bůh nabízí
tutéž spásu každé duši, která žije podle týchž zákonů, nabízí
také totéž poznání svých věčných pravd všem těm, kteří
zaplatí cenu za hledání pravdy.

Církevní systém získávání znalosti evangelia je následující:
a) Na každém člověku spočívá zodpovědnost získat

znalost pravdy díky vlastnímu úsilí.
b) Dále, rodiny mají učit členy své rodiny. Rodičům je

přikázáno vychovávat své děti ve světle a v pravdě. Domov
má být hlavním střediskem pro výuku v životě Svatého
posledních dnů.

c) Aby Církev jako podpůrná organizace pomohla
rodinám a jednotlivcům, poskytuje mnoho příležitostí
k výuce i ke studiu. Je nám přikázáno ,navzájem [se poučovat]
v nauce tohoto království‘ (NaS 88:77). Toto se uskutečňuje
na shromážděních svátosti, na konferencích a na jiných
shromážděních prostřednictvím domácích učitelů, ve třídách
kněžství a pomocných organizací, prostřednictvím semi-
nářů a institutů a prostřednictvím Církevního vzdělávacího

systému.“ („Finding Answers to Gospel Questions,“
Charge to Religious Educators, 3rd ed. [1994], 80.)

Úloha učitele při pomáhání jednotlivcům
studovat evangelium

Když víme, že jednotlivci mají zodpovědnost za studium
evangelia, můžeme se zeptat: Jakou úlohu má učitel? Jeho
úlohou je pomáhat jednotlivcům přijmout zodpovědnost
za studium evangelia – probudit v nich touhu studovat
evangelium, rozumět mu a žít podle něho a ukázat jim, jak
se to dělá.

Sestra Virginia H. Pearceová, která sloužila jako první
rádkyně v generálním předsednictvu Mladých žen, řekla:

„Cílem učitele není pouze přednést kázání o pravdě.
Jeho cílem je umožnit Duchu, aby byl přítomen, a použít
metody, které zvýší pravděpodobnost, že student objeví
pravdu [a] bude motivován k tomu, aby ji uplatnil . . .

. . . Představte si každou neděli stovky tisíců tříd a v každé
z nich učitele, který rozumí tomu, že ,vzdělávání musí
být vykonáno žákem. Proto právě žák musí být zapojen
do činnosti. Když na sebe učitel strhne zář reflektorů, když
se stane hvězdou představení, když hovoří pouze on a
vůbec přebírá veškerou aktivitu, je téměř jisté, že překáží
vzdělávání členů třídy.‘ [Asahel D. Woodruff, Teaching the
Gospel (1962), 37.]

Zkušený učitel nepřemýšlí: ,Co bych měl dnes ve
třídě udělat?‘, ale ptá se: ,Co budou dnes moji studenti ve
třídě dělat?‘; neptá se: ,Čemu dnes budu učit?‘ ale spíše:
,Jak pomohu svým studentům odhalit to, co potřebují
znát?‘ [Výuka evangelia: Příručka pro učitele a vedoucí CVS
(1995), 13.] Zkušený učitel nechce, aby studenti odcházeli
ze třídy a hovořili o tom, jak skvělý a mimořádný učitel je.
Tento učitel chce, aby studenti odcházeli a hovořili o tom,
jak skvělé je evangelium!“ (Conference Report, Oct. 1996,
13–14; nebo Ensign, Nov. 1996, 12.)

Učitelé, kteří rozumějí své skutečné zodpovědnosti,
respektují svobodu jednání každého jednotlivce, kterého učí.
Radují se, když ti, které učí, studují Písma sami, objevují
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pro sebe zásady evangelia a přispívají svými postřehy do
diskusí. Učitelé jsou nejúspěšnější, když studenti pilně
studují, rostou v evangeliu a čerpají sílu od Boha.

Vynikající učitelé si nepřisvojují zásluhu za vzdělávání
a růst těch, které učí. Stejně jako zahradníci, kteří sázejí
plodiny a pečují o ně, se snaží i oni vytvořit nejlepší možné
podmínky pro vzdělávání. Když pak vidí pokrok těch, které
učí, vzdávají díky Bohu. Pavel napsal: „A protož ani ten,
kdož štěpuje, jest něco, ani ten, kdož zalévá, ale Bůh, kterýž
zrůst dává.“ (1. Korintským 3:7.)

Povzbuzujte k samostatnosti ve studiu evangelia
Následující náměty vám mohou pomoci při povzbuzování

druhých k tomu, aby se ujali zodpovědnosti za studium
evangelia:

■ Pěstujte vlastní nadšení pro studium Písem a učení
proroků posledních dnů. Vaše nadšení může inspirovat
ty, které učíte, aby následovali váš příklad.

■ Při výuce vždy zaměřujte pozornost na Písma a na učení
proroků posledních dnů. To pomůže členům uvědomit
si, jak cenné a významné slovo Boží je.

■ Pokládejte otázky, které vyžadují, aby studenti nacházeli
odpovědi v Písmech a v učení proroků posledních
dnů. I když je někdy dobré zeptat se studentů, co si myslí
o určitých tématech, je často lepší zeptat se jich, čemu
učí Písma a proroci posledních dnů.

■ Ukažte studentům, jak používat pomůcky ke studiu,
které jsou v Písmech. Písma se mohou některým studen-
tům zdát příliš obtížná, zejména pak těm, kteří jsou
v Církvi poměrně nezkušení. Můžete jim pomoci tím,
že je učíte, jak používat Průvodce k Písmům, výňatky
z překladu Josepha Smitha a mapy (pro konkrétní náměty
viz „Výuka z Písem“, strany 54–59). Jednotlivci, kteří
se naučí používat tyto pomůcky ke studiu, získávají větší
důvěru ve svou schopnost studovat Písma.

■ Zadávejte úkoly, které vyžadují studium Písem a učení
proroků posledních dnů. Zvažte možnost zakončit lekci

tím, že položíte otázku nebo zadáte úkol, který vyžaduje,
aby přítomní bádali v Písmech a v učení proroků posled-
ních dnů. Takový úkol můžete dát i malým dětem. Na
konci lekceomodlitběbystenapříkladmohlipožádatděti,
aby s rodiči přečetly nějakou pasáž z Písma nebo proslov
z generální konference o modlitbě.

■ Pomozte studentům porozumět tomu, že lidé v Písmech
byli skuteční lidé, kteří ve snaze sloužit Pánu prožívali
zkoušky i radosti. Když pamatujeme na to, že proroci a
další lidé v Písmech prožívali mnoho z toho, co prožíváme
my, tak pro nás Písma oživnou.

■ Ukažte studentům, jak nalézat odpovědi na životní těž-
kosti v Písmech a v učení proroků posledních dnů. Mohli
byste jim například pomoci používat Průvodce k Písmům
nebo index v konferenčních vydáních církevního časo-
pisu k vyhledávání rad týkajících se takových témat, jako
je útěcha, pokání, odpuštění, zjevení nebo modlitba.

■ Otevřeně povzbuzujte ty, které učíte, ke studiu Písem
a učení proroků posledních dnů. Někteří nikdy nepocho-
pili svou zodpovědnost studovat evangelium. Jiní na
to zapomněli. Jeden biskup poznamenal, že se jednou
účastnil školení pro Primárky, na kterém byla dána výzva
ke každodennímu studiu Písem. Bezprostředním výsled-
kem této zkušenosti bylo to, že během následujících
13 let pouze jednou studium Písem opomněl. Řekl, že toto
studium změnilo jeho život.

■ Vydávejte svědectví o Spasiteli jako o ústředním motivu
všeho, čemu učí Písma a proroci posledních dnů. Buďte
obzvláště smělí při vydávání svědectví o Spasiteli. Když
ti, které učíte, spatří Spasitele v Písmech a v učení proroků
posledních dnů, jejich hlad po studiu vzroste a jejich
svědectví se posílí.

Další informace
Další informace týkající se pomáhání jednotlivcům

přijmout zodpovědnost za studium evangelia viz lekci 5
v kursu Výuka evangelia (strany 208–12).
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Smysluplné diskuse jsou základem větší
části výuky evangelia. Když se navzájem
učíme evangeliu a věnujeme jeden druhému
ohleduplnou pozornost, povzbuzujeme
tím vliv Ducha.

Diskuse mohou přinést výsledky, které
se zřídkakdy dostavují bez nich. Mohou
například:

■ Podporovat usilovné studium. Prostřed-
nictvím dobře vedených diskusí roste
zájem a aktivita studentů. Každý pří-
tomný jednotlivec může být povzbuzen
k tomu, aby se aktivně zapojil do vzdě-
lávacího procesu. Budete-li vy i ti, které
učíte, klást otázky, budete-li společně
bádat v Písmech a budete-li naslouchat
jeden druhému, všichni přítomní budou
moci získat schopnosti a motivaci, které
jim mohou pomoci při individuálním
studiu evangelia.

■ Podporovat jednotu mezi těmi, které
učíte. Když se studenti podílejí o své
postřehy a zkušenosti a když si navzájem
s úctou naslouchají a odpovídají, stávají
se jednotnějšími a navozují pozitivní
studijní atmosféru.

■ Prohloubit porozumění. Dobré diskuse
jsou více než přátelské konverzace, během
nichž se sdílejí názory. Dobré diskuse
rozšiřují a prohlubují porozumění zása-
dám evangelia každého účastníka diskuse.

■ Zmenšit možnost nesprávného pocho-
pení. Poznámky studentů ukazují, nakolik
zásadám, kterým jsou učeni, rozumějí.
To vám může pomoci poznat, jak dále
rozvinout, zdůraznit nebo zopakovat
určité zásady.

Náměty na vedení diskusí

Používejte otázek
Otázky mohou povzbudit přítomné

k účasti v diskusích. Mohou studentům
pomoci porozumět určité zásadě, více o ní
přemýšlet a vztáhnout ji na svůj život.
Mohou studenty vést k tomu, aby se při
hledání odpovědí obrátili k Písmům.

Ve většině příruček k lekcím jsou uvedeny
otázky pro vyvolání diskusí a pro jejich
udržení. Můžete použít tyto otázky a připravit
si také otázky vlastní. Pokládejte otázky,
které vybízejí k přemýšlivým poznámkám
a které jednotlivcům pomáhají skutečně
přemítat o evangeliu. (Další náměty
viz „Výuka pomocí otázek“, strany 68–70.)

Zvolte takové metody výuky,
které diskuse vztahují k lekcím

Poté, co jste si přichystali otázky, se zep-
tejte sami sebe: „Co mohu ještě udělat? Jaké
metody mohu použít k obohacení diskuse?“
K tomu, abyste vyvolali a udrželi diskuse,
můžete použít mnoho různých metod
výuky. Mohli byste například zahájit lekci
tím, že budete vyprávět nějaký příběh,
použijete nějakou názornou pomůcku nebo
si společně zazpíváte náboženskou píseň a
necháte přítomné vyhledat v písni odpověď
na určitou otázku.

Buďte citliví vůči vlivu Ducha
na přítomné studenty

Duch Svatý může inspirovat jednoho
studenta nebo více, aby přispěl myšlenkami,
které ostatní potřebují slyšet. Buďte otevření
vůči vnuknutím, která obdržíte, abyste
vyvolali konkrétní osoby. Můžete se dokonce
cítit inspirováni, abyste požádali jednotlivce,
který se nepřihlásil, aby vyjádřil svůj názor.

Najděte způsoby, jak se mohou
všichni zapojit

Těm, které učíte, prospěje, když se do
lekce vzájemně zapojí. Můžete však zjistit,
že se ptáte pouze těch, kteří zvedají ruku.
Občas se lidé nechtějí zapojit, protože na
dané téma nemají žádný názor nebo dávají
příležitost druhým, aby promluvili. Nebo
se mohou obávat, že jejich názor je nesprá-
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vný, nebo si mohou myslet, že se neumějí vyjádřit tak dobře
jako ostatní. Mohou cítit, že skupinou nejsou přijímáni.

Buďte citliví a přemýšlejte o každém jednotlivci s modlit-
bou. Můžete se rozhodnout, že se jednotlivce zeptáte spíše
na názor na určité téma, než abyste mu položili přesnou
otázku, na kterou nemusí být schopen odpovědět. Napří-
klad místo otázky: „Jaké dary Ducha Pavel vyjmenovává
v 1. Korintským?“ byste se mohli zeptat: „Co myslíte, proč
je pravá láska největším darem Ducha ze všech?“ Můžete
někoho požádat, aby si připravil krátký příspěvek pro danou
lekci; můžete mu dokonce s jeho přípravou pomoci. Možná
byste se nejprve mohli spřátelit s některými jednotlivci a
dát jim najevo, že si ceníte toho, co říkají.

Udržujte hlavní téma lekcí
Občas se studenti podělí o myšlenky, které se nevztahují

k lekci. Pokud cítíte, že určitá poznámka odvádí od lekce,
můžete zavést diskusi zpět k hlavním bodům lekce tím,
že například řeknete: „To je zajímavý postřeh, ale obávám
se, že zabíháme do jiné oblasti. Mohli bychom nechat tuto
diskusi na jindy a vrátit se k původní otázce?“ Nebo byste
mohli říci: „Nejsem asi připraven, abych o tom dnes hovořil.
Možná bychom mohli diskutovat o této myšlence jindy.“

Také mohou nastat situace, kdy nebudete znát odpověď
na otázku. Pokud toto nastane, prostě řekněte, že nevíte.
Možná byste mohli říci, že se pokusíte nalézt odpověď. Nebo
můžete vyzvat studenty, aby nalezli odpověď, a během příští
lekce jim poskytnout čas k tomu, aby přednesli, co zjistili.

Udržte pořádek
Někdy se může stát, že několik studentů se velmi snaží

vyjádřit se k nějaké myšlence. Vyzvěte je, aby zvedli ruku,
chtějí-li pronést své poznámky, a aby počkali, dokud je nebu-
dete moci vyvolat. Poukažte na to, kolik se toho mohou naučit
jeden od druhého, a vyzvěte je, aby vzájemně ohleduplně
naslouchali myšlenkám ostatních.

Občas může nějaký jednotlivec narušovat výuku tím, že
se s vámi nebo s ostatními hádá, hovoří neuctivě nebo
vyvolává sporná témata. Takový jednotlivec přivolává ducha
rozbroje, což ztěžuje výuku a může oslabit víru některých
studentů. Náměty týkající se jednání s takovými jednotlivci
viz „Pomáhejte těm, kteří vyrušují“, strany 84–87.

Nemluvte příliš
Učitelé, kteří většinu času přednášejí nebo sami odpo-

vídají na každou otázku, zpravidla odradí studenty od toho,
aby se zapojili. Dbejte na to, abyste nehovořili více, než
je třeba, nebo abyste příliš často nevyjadřovali svůj názor.
Toto může způsobit, že studenti ztratí zájem. Stavte sami
sebe do role průvodce po cestě vzdělání, který uvádí vhodné
poznámky, aby udržel ty, které učí, na správné stezce.

Vaše hlavní starost má spočívat v pomáhání druhým
učit se evangeliu, ne v předvádění působivé výuky. To také
znamená poskytovat studentům příležitosti ke vzájemné
výuce. Když někdo položí otázku, zvažte možnost vyzvat
ostatní, aby na ni odpověděli, namísto toho, abyste na ni
odpověděli sami. Mohli byste například říci: „To je zajímavá
otázka. Co si vy ostatní o tom myslíte?“ nebo „Může mi
někdo pomoci s odpovědí na tuto otázku?“

Neukončujte diskuse příliš brzy
Dbejte na to, abyste ve snaze přednést veškerý materiál,

který jste si připravili, neukončovali dobré diskuse příliš
brzy. Ačkoli je důležité probrat učební látku, je důležitější
pomoci studentům cítit vliv Ducha, zodpovědět jejich
otázky, prohloubit jejich znalost evangelia a posílit jejich
závazek dodržovat přikázání.

Naslouchejte
Snažte se co nejupřímněji naslouchat poznámkám

studentů. Váš příklad je povzbudí k tomu, aby pozorně
naslouchali jeden druhému. Pokud nerozumíte něčí
poznámce, zeptejte se. Mohli byste říci: „Nevím, zda jsem
tomu rozuměl. Mohl byste to vysvětlit znovu?“ nebo
„Mohl byste uvést nějaký příklad toho, co máte na mysli?“
(Další náměty viz „Naslouchání“, strany 66–67.)

Oceňujte všechny příspěvky
Pokud pozitivně reagujete na každou upřímnou

poznámku, můžete pomoci těm, které učíte, pocítit větší
důvěru ve své schopnosti zapojit se do diskuse. Mohli
byste například říci: „Děkuji za vaši odpověď. Byla velmi
promyšlená“ nebo „Velmi dobrá myšlenka! To mě nikdy
nenapadlo“ nebo „To je dobrý příklad“ nebo „Děkuji za
vše, co jste dnes řekli“.

Nikdy nezesměšňujte ani nekritizujte jakoukoli otázku
nebo poznámku, avšak snažte se co nejlépe zareagovat
a projevte ohleduplnost a lásku. Když lidé cítí, že si vážíte
jejich poznámek, budou se otevřeněji podílet o své zkuše-
nosti, pocity a svědectví (viz „Učte ostatní, aby přispívali
ke studijní atmosféře“, strany 77–78; „Jak mohou učitelé
přispět ke studijní atmosféře“, strany 79–81).

Pomozte studentům, kteří neodpovědí správně
Občas někdo může říci něco, co je nesprávné. Studenta

můžete „zachránit“ tím, že zareagujete například takto:
„Takto jsem o tom nikdy nepřemýšlel.“ Nebo byste mohli
říci: „Možná máte na mysli něco jiného“ nebo „Jsem rád, že
jste s tím přišel.“ V některých případech byste mohli převzít
zodpovědnost za nesprávnou odpověď na sebe. Mohli byste
například říci: „Omlouvám se. Asi jsem se nevyjádřil dost
srozumitelně.“
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Uzavírání diskusí
Je důležité ukončit diskuse v pravý čas. Když povznášející

diskuse trvá příliš dlouho, mnohé z jejího ducha se ztrácí.
Následující náměty vám mohou pomoci:

■ Zacházejte správně s časem. Mějte na paměti, kdy má
lekce končit. Ponechte si dost času na to, abyste shrnuli,
co bylo řečeno, a abyste vydali svědectví.

■ Dejte studentům časové omezení. Mohli byste například
říci: „Máme čas pouze na dvě další poznámky.“ Nebo
byste mohli říci: „Poslechneme si ještě jednu poznámku
a pak zakončím se závěrečnou myšlenkou.“

Kromě uzavírání diskusí v pravý čas je důležité zakončit
diskusesprávnýmzpůsobem.Kdyžzakončujetediskusi,podě-
kujte studentům za účast. Poté shrňte hlavní body, o kterých
se v diskusi hovořilo, nebo vyzvěte někoho jiného, aby tak
učinil. Zdůrazněte zásady evangelia, o kterých se diskuto-
valo. Zopakujte jakékoli nové postřehy získané díky diskusi
a povzbuďte ty, které učíte, aby využili své prohloubené
znalosti k uplatnění těchto zásad ve svém životě. Tak, jak vás
Duch nabádá, vydejte svědectví, nebo vyzvěte někoho jiného,
aby tak učinil.
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Naslouchání je vyjádřením lásky. Často
vyžaduje oběť. Když skutečně nasloucháme
druhým, často se vzdáváme toho, co chceme
říci my, ve prospěch toho, aby se mohli
vyjádřit oni.

Jak může pozorné naslouchání
pomoci těm, které učíte

Jako učitelé můžete nasloucháním vyko-
nat mnoho dobrého. Když nasloucháte,
soustřeďujete svou výuku na potřeby a zájmy
jednotlivců. Dáváte najevo, že si vážíte
jejich myšlenek, názorů a zkušeností. Dáváte
najevo, že o ně jako o jednotlivce máte
zájem. Když studenti vědí, že jejich postřehy
jsou pro vás důležité, je mnohem pravděpo-
dobnější, že:

■ Budou vnímaví a nadšení.

■ Budou sdílet své myšlenky a zkušenosti.

■ Budou usilovně studovat.

■ Budou žít podle toho, čemu se učí.

Někteří si mohou myslet, že pozorně
naslouchat jednomu členovi skupiny
znamená ignorovat a poškozovat ostatní
studenty. To není pravda. Tím, že pozorně
nasloucháte jednomu studentovi, pomáháte
ostatním poznat, že se zajímáte o jednot-
livce. A když jednotlivě nasloucháte členům
své rodiny nebo třídy, dáváte druhým
příklad, aby činili totéž.

Jak může pozorné naslouchání
pomoci vám jako učitelům

Pozorné naslouchání vám jako učitelům
pomůže. Když s láskou a s úctou nasloucháte
poznámkám studentů, budete moci:

■ Zjistit, jak aktivně jsou studenti zapojeni
do vzdělávacího procesu.

■ Zjistit, kolik se toho učí.

■ Lépe porozumět jejich potřebám.

■ Postřehnout a odstranit překážky, které
mohou omezovat jejich studium, jako
například ztráta odvahy nebo zaujatost
něčím jiným.

■ Lépe porozumět otázkám, které je znepo-
kojují, takže jim můžete pomoci nalézt
odpovědi.

■ Poznat, kdy pokračovat s tématem, které
je pro ně důležité.

■ Poznat, kdy potřebují dostat příležitost
hovořit.

■ Rozhodnout se, kdy zopakovat konkrétní
zásady nebo poskytnout dodatečné
vysvětlení.

■ Poznat, kdy přizpůsobit výuku lekce.

Díky naslouchání získáte mnohé také vy
osobně. Pokud budete naslouchat těm, které
učíte, poznáte, že vás mohou mnohému
naučit.

Náměty na efektivnější naslouchání
Jak ti, které učíte, poznají, že jim naslou-

cháte? Můžete jim dát najevo, že jim naslou-
cháte tím, že ukážete svůj zájem. Můžete se
dívat spíše na řečníka než do svých materiálů
k lekci nebo na něco jiného, co je v míst-
nosti. Můžete povzbudit řečníka, aby bez
přerušení dokončil svou myšlenku. Můžete
se vyhnout předčasnému skákání do řeči
nějakou radou nebo úsudkem. Pokud rozu-
míte tomu,cobylořečeno,můžete tovyjádřit.
Pokud nerozumíte, můžete se zeptat.

Ve snaze zlepšit svou schopnost naslou-
chat zvažte použití následujících námětů:

Pokládejte otázky
Otázky, jako jsou následující, mohou dát

studentům najevo, že se zajímáte o myšlenky
a pocity každého jednotlivce:

■ Můžete mi o tom říci více?

■ Jak jste se cítil, když se to stalo?

■ Nevím, zda vám rozumím. Říkáte, že . . .?

■ Mohl byste mi to vysvětlit?

Dělejte odmlky
Neobávejte se ticha. Lidé často potřebují

čas na to, aby mohli o otázce přemýšlet a
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odpovědět na ni, nebo aby mohli vyjádřit, co cítí. Odmlčet
byste se mohli poté, co jste položili otázku, poté, co byla
pronesena nějaká duchovní zkušenost, nebo když má
jednotlivec problémy s tím, aby se vyjádřil. Ujistěte se, než
zareagujete, že jste řečníkovi poskytli čas k dokončení jeho
myšlenky. Samozřejmě se nemáte odmlčet příliš dlouho,
zvláště tehdy, když se někdo cítí nepříjemně nebo když se
cítí tlačen k tomu, aby hovořil.

Sledujte, co řečník říká
Lidé mají někdy sklony přemýšlet spíše o tom, co řeknou,

než naslouchat tomu, co říkají druzí. Dbejte na to, abyste
se skutečně soustředili na řečníka, než abyste se připravovali,
jak zareagujete.

Sledujte řečníkova nevyřčená sdělení
Lidé často sdělují své pocity tím, jak sedí, výrazem tváře,

tím, co dělají s rukama, tónem hlasu a pohyby očí. Tato
nevyřčená sdělení vám mohou pomoci porozumět pocitům
těch, které učíte.

Shrňte, co řečník řekl
Poté, co jste naslouchali vyřčeným i nevyřčeným sděle-

ním, byste mohli zopakovat, čemu jste porozuměli. Shrňte
sdělení vlastními slovy, abyste zjistili, zda jste porozuměli
správně. Poté, co tak učiníte, si to můžete ověřit u jedno-
tlivce tím, že se zeptáte: „Je to to, co jste říkal?“ nebo „Potře-
bujeme o tom dále hovořit?“ Při pokládání těchto otázek,
dbejte na to, abyste nehovořili povýšeně.

Učte studenty, aby si navzájem naslouchali
Připomeňte studentům, že naslouchání je jedním ze

způsobů, kterým dáváme najevo lásku. Následující náměty
vám mohou pomoci při povzbuzování studentů, aby si
navzájem naslouchali:

■ Poté, co nějaký student zareagoval na otázku nebo se
podělil o svůj postřeh, vyzvěte ostatní, aby buď přispěli
svými poznámkami nebo aby vyjádřili jiný názor.

■ Když někdo položí otázku, přesměrujte ji raději na ostatní,
než abyste na ni odpověděli sami. Mohli byste se napří-
klad zeptat: „Chtěl by někdo odpovědět na tuto otázku?“

■ Předem požádejte jednoho nebo více studentů, aby si
připravili shrnutí myšlenek, o kterých se hovořilo během
diskuse.

Spasitel neustále sledoval ty, které učil, a naslouchal jim
a tím přizpůsoboval své učení potřebám, kterých si všímal.
Například poté, co učil nefitský lid, řekl: „Jděte do domů
svých a přemýšlejte o tom, co jsem vám řekl“ (3. Nefi 17:3).
Když se však chystal odejít, „opět pohlédl na všechen shro-
mážděný lid a viděl, že plakali a stále se naň dívali, jako by jej
chtěli prositi, aby u nich poněkud déle prodlel.“ (3. Nefi 17:5.)
Ježíš si všiml jejich potřeb a zůstal déle, aby jim sloužil a aby
je učil. Když budete pozorně naslouchat těm, které učíte,
a budete vhodně reagovat, můžete pomoci naplnit jejich
potřeby týkající se studia evangelia.
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Ježíš Kristus – Mistr Učitel – často poklá-
dal otázky, aby povzbudil lidi, aby přemítali
o zásadách, kterým učil, a aby je uplatňo-
vali (viz například Matouš 16:13–15; Lukáš
7:41–42; 3. Nefi 27:27). Jeho otázky podně-
covaly k přemýšlení, k sebezpytování a
k závazku.

Všeobecné pokyny
pro přípravu otázek

Manuály k lekcím vydané Církví nabí-
zejí mnoho otázek, které můžete použít
během lekce. Pozorně si je pročtěte, abyste
se rozhodli, které z nich nejvíce pomohou
těm, které učíte. Také si můžete připravit
vlastní otázky. Když přemýšlíte o tom, jaké
otázky máte v lekci použít, ptejte se sami
sebe: „Pomohou tyto otázky těm, které učím,
porozumět hlavním myšlenkám lekce? Po-
mohou těm, které učím, uplatňovat zásady,
kterým jsou učeni?“

Následující náměty vám mohou pomoci
připravit si vlastní otázky.

Otázky, na které lze odpovědět slovy
ano nebo ne

Otázky, na které lze odpovědět slovy ano
nebo ne, mají ve výuce evangelia omezené
použití. Máte je používat zejména k tomu,
abyste získali příslib závazku nebo abyste
zjistili, zda někdo souhlasí či nesouhlasí.

Věcné otázky
Věcné otázky se používají k tomu, aby se

shrnula základní fakta z pasáže nebo z udá-
losti z Písma nebo ze zásady evangelia. Tyto
otázky vyžadují konkrétní odpovědi. Mohou
studentům pomoci začít studovat pasáže
z Písma, pochopit hlavní body, zopakovat

myšlenky a vyvrátit nesprávné představy.
Například:

■ Když Nefiho požádali jeho bratři o odpu-
štění za to, že ho svázali provazy, jak zněla
jeho okamžitá odpověď?

■ Kdy a kde byla zorganizována Církev?

Dbejte na to, abyste nepokládali pouze
věcné otázky. Nevyžadují totiž moc přemýš-
lení a mohou odradit ty, kteří neznají odpo-
vědi. Když je však použijete, máte se zpravidla
ujistit, že ti, které učíte, mají k dispozici
informace potřebné k jejich zodpovězení.

Pokládáním věcných otázek můžete
pomoci všem začít s diskusí najednou. Poté
můžete přejít k otázkám, které podněcují
k hlubšímu přemýšlení a které pomáhají
studentům zjistit, jak lze uplatnit zásady
evangelia v jejich životě.

Otázky, které podněcují k hlubšímu
přemýšlení

Určité otázky povzbuzují studenty, aby
hlouběji přemýšleli o tom, co pasáže z Písma
a zásady evangelia znamenají. Tyto otázky
často začínají slovy co, jak a proč. Nelze na
ně odpovědět slovy ano nebo ne a obvykle
mají více správných odpovědí. Například:

■ Co myslíte, proč toto zjevení přišlo
v tomto období historie Církve?

■ Čemu nás může tento příběh naučit
o tom, jak Pán pomáhá potřebným?

■ Jak byste definovali víru?

■ Co znamená být poddajný?

■ V čem se tento předmět podobá zásadě
evangelia, o které diskutujeme? (Toto
je dobrá otázka při použití názorné
pomůcky.)

■ Jak se lišila reakce Lamana a Lemuela od
reakce Nefiovy?

Připokládání těchtootázekbuďteotevření
ke všem odpovědím (viz „Naslouchání“,
strany 66–67). Povzbuzujte studenty, aby
přemítali o verších z Písma a o zásadách
evangelia, o kterých jste diskutovali, a aby
vyjádřili své myšlenky. Nesnažte se je přimět
k tomu, aby vám na otázky dávali konkrétní
odpovědi; brzy to zjistí a buď se přestanou
zapojovat, nebo začnou hádat namísto pře-
mýšlet. Vyžadujete-li konkrétní odpověď,
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pak je nejlépe položit věcnou otázku nebo předložit danou
informaci jiným způsobem.

Otázky, které pomáhají studentům uplatňovat
zásady evangelia

Je důležité klást otázky, které studentům pomáhají
uplatňovat zásady evangelia v jejich životě. Například:

■ Jak se toto zaslíbení od Pána naplnilo ve vašem životě?

■ V čem někdy děláme tutéž chybu jako lidé v tomto
příběhu?

■ Jak pro nás může být trestání od Boha požehnáním?

■ Jaké současné okolnosti se podobají událostem v těchto
verších z Písma?

■ Co byste dělal, kdybyste byl touto osobou?

Požádejte studenty, aby se podělili o své zkušenosti týkají-
cí se toho, jak oni nebo druzí uplatnili diskutované zásady
evangelia. Tak, jak jste inspirováni Duchem, je vyzvěte, aby
vydali svědectví o zásadách, o kterých diskutují.

Všeobecné pokyny pro pokládání otázek

Pokládejte otázky, na které studenti mohou odpovědět
Nepoužívejte otázek k tomu, abyste poukazovali na

vlastní znalost. Pokládejte otázky, které budou podněcovat ty,
které učíte, k odpovědím vyžadujícím přemýšlení.

Reagujte na nesprávné odpovědi s úctou a ohleduplně
Občas někdo uvede nesprávnou odpověď nebo odpověď,

která prozrazuje nedostatečné porozumění. Jiní studenti
ve skupině by se mohli takové odpovědi smát. To by mohlo
tohoto jednotlivce uvést do rozpaků a způsobit, že se
v budoucnu bude zdráhat zapojit. Může to být na překážku
jeho vzdělávání.

Reagujte na nesprávné odpovědi s úctou a ohleduplně.
Dbejte na to, aby jednotlivci nedělalo potíže se stále zapo-
jovat. Můžete se rozhodnout převzít zodpovědnost na sebe
tím,ženapříkladřeknete: „Omlouvámse.Asi jsemsenezeptal
moc srozumitelně. Zkusím to ještě jednou.“ Nebo byste
mohli pomoci tomuto jednotlivci tím, že řeknete: „Možná
máte na mysli něco jiného“ nebo „Děkuji, že jste se o tom
zmínil, ale moje otázka asi nebyla srozumitelná“. Takovéto
reakce pomohou studentům pocítit, že se mohou zapojovat
se stále menšími obavami, dokonce i tehdy, když si myslí,
že by tím mohli riskovat, že neodpovědí správně.

Počkejte na odpovědi
Nemějte obavy, jsou-li studenti na několik vteřin zticha

poté, co jste jim položili otázku. Neodpovídejte na vlastní
otázku; poskytněte studentům čas na přemýšlení o odpově-
dích. Dlouhotrvající ticho však může naznačovat, že otázce
neporozuměli a že je třeba, abyste ji položili jinak.

Používejte doplňující otázky
Doplňující otázky mohou studentům pomoci hlouběji

přemýšlet o zásadě, o které diskutují. Pokud například
studenti uvedou jeden příklad toho, jak mohou dané verše
z Písma vztáhnout na sebe, mohli byste se zeptat: „Čemu
dalšímu se můžeme naučit z tohoto příběhu?“

Dejte každému příležitost promluvit
Abyste povzbudili k účasti více studentů, můžete nasmě-

rovat některé doplňující otázky na ty, kteří do lekce svými
poznámkami ještě nepřispěli.

Pokud se chce několik studentů vyjádřit k danému
tématu, můžete například říci: „Poslechneme si nejprve vás
a pak vás“. Studenti pak budou ukáznění, neboť budou
vědět, že budou mít příležitost promluvit.

Pomozte studentům připravit se na zodpovězení otázek
Abyste pomohli studentům připravit se na zodpovězení

otázek, můžete jim předtím, než bude něco přečteno nebo
proneseno, říci, že je požádáte o jejich reakci (viz používání
dotazů se slovy „vyhledejte“ a „věnujte pozornost“ v oddíle
„Výuka z Písem“, strany 55–56). Mohli byste například říci:
„Až budu číst tuto pasáž, věnujte tomu pozornost, abyste
se mohli podělit o to, co vás na ní nejvíce zaujalo“ nebo „Až
budeme číst tento verš, zamyslete se, zda rozumíte tomu,
co nám Pán říká o víře“.

Vyhýbejte se otázkám, které vyvolávají polemiku
nebo které vedou k hádkám

Spasitel řekl: „Kdo má ducha rozbroje, není ode mne.“
(3. Nefi 11:29; viz též verše 28 a 30.) Dbejte na to, abyste
nepokládali otázky, které vyvolávají hádky nebo kladou
důraz na senzacechtivá témata. Nepokládejte otázky, které
dávají vzniknout pochybám nebo které vedou k diskusím,
které nepovznášejí. Dbejte na to, aby vaše otázky směrovaly
studenty k jednotě víry a lásky (viz Mosiáš 18:21). Pokud
dojde k neshodám, snažte se klást důraz na shodné body a
správnou nauku.

Občas pokládejte otázky, které podněcují
k tichému zamyšlení

Občas se můžete rozhodnout položit otázky, o kterých
mají studenti spíše tiše přemítat, než na ně odpovídat
v otevřené diskusi. Například:

■ Co z toho, co jste dnes udělali, vám pomáhá být na cestě
k věčnému životu?

■ Nezapomněli jste dnes na něco, co by vám pomohlo
být na cestě k věčnému životu?

Tvořivé použití otázek
Otázky můžete používat některým z následujících

způsobů:
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■ Napište otázky na proužky papíru a připevněte je na
spodní část židlí. Ve vhodných okamžicích během diskuse
požádejte každého jednotlivce, aby sňal otázku ze židle.
Poté ho nechte otázku přečíst a odpovědět na ni.

■ Požádejte každého studenta, aby napsal jednu otázku
založenou na nějaké zásadě evangelia nebo na verši
z Písma. Otázky shromážděte a diskutujte o nich.

■ Požádejte jednotlivce, aby během lekce zahráli role postav,
které si vyberou, a nechte ostatní, aby jim kladli otázky
(viz „Názorné předvedení“, strany 168–69). Toto je
obzvláště vhodná činnost pro děti.

■ Během týdne před danou lekcí rozdejte několika
studentům otázky. Požádejte je, aby si pro následující
lekci připravili na tyto otázky odpovědi.

■ Použijte následujících otázek k diskusi o zásadě evangelia:
„Co již o této zásadě víme?“ „Co chceme zjistit?“ „Čemu
jsme se dnes již naučili?“ Můžete vytvořit základ lekce

tím, že necháte studenty tyto otázky zodpovědět a poté
napíšete jejich odpovědi na tabuli do tří sloupců.

■ Před začátkem hodiny napište na tabuli otázku, tak aby
o ní studenti mohli přemítat, jakmile vstoupí do třídy.

■ Nechte studenty odpovědět na otázky tím, že najdou
a přečtou příslušný verš z Písma nebo náboženskou píseň.
Požádejte studenty, aby odpověděli na otázky tím, že se
podělí o příklady ze svého života.

■ Rozdělte členy třídy do malých skupinek. Dejte každé
skupince několik otázek na přemýšlení. Pak nechte každou
skupinku oznámit své odpovědi třídě.

Další informace
Další náměty viz „Plánujte a veďte smysluplné diskuse“,

strany 303–4 v oddíle „Výuka evangelia a vedení“ v Církevní
příručce pokynů.
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UDRÎET POZORNOST
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Jeden učitel Nedělní školy se podělil
o následující postřeh z lekce, kterou učil:

„Cítil jsem se, jako kdybych vzal členy
třídy na výlet do lesa. Vyrazili jsme společně
na stezku a já jsem jim ukazoval zajímavé
postřehyzPísma, tak jak jsmejecestoumíjeli.
Důkladně jsem jim vysvětlil náměty lekce,
stejně jako by průvodce popisoval různé
druhy dřevin, které lze na lesní stezce najít.

V jedné chvíli jsem se jakoby otočil,
abych se podíval po členech své třídy. Zjistil
jsem, že na stezce Písma byli dost pozadu.
Nikdo z nich mi nestačil. Někteří z nich se
loudali; další uvázli; jiní sešli ze stezky a
ztratili se. Vypadalo to, že se budu muset po
stezce vrátit, shromáždit členy třídy a pokusit
se vyrazit znovu kupředu.“

Tento příklad znázorňuje, že učitel se
někdy může během lekce „vzdálit“ od stu-
dentů. Studenti někdy ztrácejí zájem nebo
jejich pozornost je odvrácena jinam.

Jak může učitel pomoci studentům,
aby udrželi svou pozornost? Na tuto otázku
není jednoduchá odpověď, existuje však
několik věcí, které můžete dělat a které určitě
pomohou.

Sledujte ty, které učíte, 
a naslouchejte jim

Často můžete poznat, když ti, které učíte,
se od vás začínají „vzdalovat“. Můžete si
všimnout toho, že jsou neposednější než
obvykle, že si nečtou verše z Písem společně
s tím, kdo je čte nahlas, nebo že spolu
hovoří o věcech, které se nevztahují k lekci.
V odpovědích na otázky, které jim poklá-
dáte, můžete vytušit menší míru přemýšlení
či nadšení.

Buďte opatrní, když si vykládáte signály
týkající se pozornosti studentů. Někteří, kteří
se zdají být „vzdáleni“, mohou ve skuteč-
nosti lekci pozorně sledovat. Člen třídy, který
se na vás nedívá, může například přemýšlet
o něčem, co bylo ve třídě řečeno, nebo
může přemítat o vnuknutí, které obdržel od
Ducha Svatého.

Pokud učíte Duchem, budete často
požehnáni tím, že rozpoznáte míru pozor-
nosti těch, které učíte. Čas od času můžete
být inspirováni k tomu, abyste v lekci
něco pozměnili, abyste tak napomohli
přesměrovat pozornost studentů.

Jak pomoci studentům udržet
pozornost

Následující náměty mohou být užitečné
při pomáhání studentům udržet pozornost:

■ Zajistěte, aby se učební látka týkala
studentů. Pomozte těm, které učíte,
porozumět tomu, jak se učební látka
týká jejich života. Pokud nechápou,
jak se jich učební látka týká, velmi prav-
děpodobně o ni nebudou mít zájem
nebo nebudou pozorní.

■ Pracujte s hlasem během výuky. Hovoříte
příliš pomalu, příliš rychle, příliš potichu
nebo příliš nahlas? Používáte stejného
tónu hlasu s nepatrnou modulací? Hovo-
říte srozumitelně? Jste nadšení z toho,
čemu učíte? To, jak používáte hlas, může
ovlivnit míru pozornosti těch, které učíte.

■ Udržujte se studenty kontakt očima.
Používejte kontakt očima jako způsob, jak
studenty vtáhnout do lekce. Když během
výuky udržujete kontakt očima, vaše
pozornost je soustředěna na ty, které učíte,
ne na učební látku. Pokud udržujete se
studenty kontakt očima, když se k něčemu
vyjadřují a kladou otázky, pomáhá jim
to vědět, že vás zajímá, co říkají. Dávejte
pozor na to, abyste očima nebloudili
po třídě, když hovoříte. Uspořádejte židle
v místnosti tak, abyste mohli každému
jednotlivci vidět do tváře a aby každý
jednotlivec mohl vidět do tváře vám. Malé
děti budou pozornější, sednete-li si
blízko k nim a budete-li s nimi hovořit
na úrovni očí.
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■ Pohybujte se. Během výuky se snažte po třídě pohybovat,
nepochodujte však sem a tam. Když při položení otázky
přistoupíte ke studentům, dává to najevo váš zájem a
vyzývá to k odezvě. Vhodné pohyby rukou a paží mohou
pomoci zdůraznit určitou myšlenku lekce. Pohybujte
se přirozeným způsobem, který odpovídá vaší osobnosti.
Jsou-li vaše pohyby hrané, nepřirozené nebo přehnané,
mohly by studenty rušit a mohly by způsobit, že o lekci
ztratí zájem.

■ Měňte tempo lekce. Tempo, kterým probíráte náplň
lekce, může ovlivnit pozornost studentů. Probírá-li se
lekce příliš rychle, studenti mohou být zmateni. Probí-
ráte-li učební látku příliš pomalu, mohou ztratit zájem.
Může se zdát, že určité části lekce se kvůli diskusím nebo
příběhům jakoby vlečou nebo váznou. Určitá učební
látka může být důležitá, ale dotýká se těch, které učíte,
méně než látka jiná. Takovou látku máte probrat rychle,
abyste se mohli dostat k hlavním bodům lekce.

■ Používejte rozmanité metody výuky. Různé metody
výuky vám mohou pomoci změnit tempo lekce,
soustředit na začátku lekce pozornost studentů, znovu
získat jejich pozornost během lekce nebo se přesunout
z jedné části lekce na jinou. Diskuse v menších skupin-
kách mohou například okamžitě zapojit ty, kteří vypadají,
že ztrácejí zájem a soustředěnost. (Viz „Rozmanitá výuka“,
strany 89–90.)

Zodpovědnost jednotlivce zapojit se
Když se snažíte pomáhat studentům, aby byli pozornější,

mějte na paměti, že oni jsou především zodpovědni za to,
aby se zapojili. Pokud se někdo nezapojuje, nevyvíjejte na
tohoto jednotlivce nátlak, aby se zapojil. Namísto toho se
dále snažte mít o něj zájem, mít k němu úctu, pomáhat mu
a pamatujte přitom na tuto radu, kterou dal Pán nositelům
kněžství: „Žádné násilí ani ovlivnění nemůže ani nemá sílu
kněžství jinak udržovati než domlouváním, shovívavostí,
něhou, pokorou a nelíčenou láskou.“ (NaS 121:41.)
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Jedna učitelka Primárek učila lekci ve třídě devítiletých
dětí. Hlavními zásadami lekce bylo, že president Církve
získává zjevení pro celou Církev a že jednotlivci mohou
získat osobní zjevení, které by je v životě vedlo. Lekce byla
dobře připravena. Zahrnovala podtrhávání v Písmu, použití
tabule při diskusi, činnosti podle námětů v příručce k lekci
a opakování.

Ke konci lekce učitelka položila opakovací otázku:
„Kdo má pravomoc získat zjevení pro Církev?“ Všechny děti
zvedly ruce. Všechny znaly odpověď: president Církve.

Pak se učitelka zeptala: „O čem například můžete získat
zjevení?“ Nezazněla žádná odpověď. Učitelka byla překva-
pená, že nikdo neodpověděl na druhou otázku, přestože
o tomto tématu diskutovali během lekce. Položila otázku
trochu jinými slovy, ale opět nezískala žádnou odpověď.
Poté se Sára, jedna ze členek třídy, přihlásila a zeptala se:
„Co to vůbec znamená zjevení?“

Protože členové třídy odříkali správné odpovědi, učitelka
si neuvědomila, že neporozuměli základním zásadám lekce.
Kdyby Sára nepoložila onu otázku, lekce by byla pro ni,
a pravděpodobně i pro ostatní členy třídy, neúplná. Naučili
by se jen velmi málo z toho, co pro ně mělo nějaký smysl.
Jak se mohla učitelka během lekce včas ujistit, že tomu
všichni rozuměli?

Jak zjistit, zda studenti rozumějí
Starší Boyd K. Packer učil: „Oči bdělého učitele se neustále

pohybují po třídě sem a tam, vnímají každý pohyb, zazna-
menávají každý výraz a reagují rychle na nezájem nebo
nejasnost. Přečtou okamžitě výraz zmatení nebo ihned
vytuší, kdy se student něčemu naučil.“ (Teach Ye Diligently,
rev. ed. [1991], 164–65.)

Když sledujete pokrok těch, které učíte, můžete výuku
lekce citlivě upravovat. Můžete například zopakovat nebo
znovu zdůraznit určité myšlenky, zastavit se a diskutovat,
vyprávět příběh nebo vydat svědectví. Také můžete poznat,
kdy projevit zájem o jednotlivce. Abyste byli pozorní a doká-
zali se soustředit na studenty, musíte se dobře připravit,
abyste nebyli příliš závislí na svých poznámkách nebo na
příručce k lekci.

Některé metody výuky vám mohou pomoci zjistit,
zda studenti rozumějí zásadám, kterým je učíte. Zvažte
následující náměty:

■ Požádejte studenty, aby zopakovali zásady vlastními slovy.
Toto vám během lekce pomůže včas zjistit, zda rozumějí
určitým slovům nebo myšlenkám. Nerozumějí-li jim,
pak můžete nabídnout vysvětlení, které jim umožní lépe
pochopit zbytek lekce.

■ Použijte několik krátkých modelových situací. Připravte
si několik modelových situací, které správně znázorňují
zásady, kterým učíte, a několik situací, které je správně
neznázorňují. Požádejte ty, které učíte, aby určili, které
modelové situace se správně vztahují na dané zásady.
(Viz „Modelové situace“, strany 167–68.)

■ Pokládejte otázky, které vyžadují, aby studenti vyjádřili,
jak rozumějí zásadám, kterým jsou učeni. Odpovědi
studentů mohou dát najevo potřebu zopakovat určité
body lekce a přizpůsobit osnovu lekce.

■ Veďte diskusi. Pokud budete pozorně naslouchat poznám-
kám studentů, poznáte, zda správně porozuměli zásadám,
kterým učíte. Obraťte se k Písmům, k učení proroků
posledních dnů nebo k příručce k lekci, abyste opravili,
objasnili nebo zdůraznili důležité body. (Viz „Vedení
diskusí“, strany 63–65.)

JAK ZJISTIT, ZDA SE STUDENTI UâÍ
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POMÁHEJTE OSTATNÍM

ÎÍT PODLE TOHO,

âEMU SE UâÍ

19

Ježíš učil: „Ne každý, kdož mi říká: Pane,
Pane, vejde do království nebeského, ale ten,
kdož činí vůli Otce mého, kterýž v nebesích
jest.“ (Matouš 7:21.) Nestačí znát evangelium;
musíme podle něj žít.

Jeden učitel se podělil o následující
analogii: „Díky písmenům abecedy jsem se
naučil skvělé lekci . . . Můžeme je opakovat
dopředu či pozpátku, když je však takto
opakujeme, nedává to moc smysl, protože
písmena nejsou seskupena s určitým smys-
lem a záměrem. Když je seskupíme skutečně
smysluplně a záměrně, výsledkem je posvát-
ná náboženská píseň, verš z Písma, krásná
poezie nebo próza, nádherná píseň, atd.
Stejně, jako je tomu s písmeny abecedy,
je tomu i v našem životě . . . Čin je důležitý,
je však potřeba, abychom vykonali správný
druh činu – čin, který je smysluplný.“
(William H. Bennett, Conference Report,
Tonga Area Conference 1976, 15.)

Jako učitelé můžete pomoci ostatním,
aby byli „činitelé slova, a ne posluchači
toliko“. (Jakub 1:22.) Abyste toho dosáhli,
musíte učit takovým způsobem, který studen-
tům pomůže uplatňovat zásady evangelia
v životě.

Ujistěte se, že studenti rozumějí
zásadám, kterým učíte

Studentům můžete pomoci porozumět
zásadám evangelia takovým způsobem,
který jim umožní uplatnit je v životě. Když
si například dítě vydělá nebo dostane

peníze, otec mu může vysvětlit, čemu Písma
a proroci posledních dnů učí o desátku a
k čemu se desátek používá. Poté může dítěti
pomoci oddělit deset procent z dané částky
peněz, vyplnit stvrzenku o darování, vložit
peníze a stvrzenku do obálky na desátky
a předat ji biskupovi.

Pomozte druhým učit se Duchem
Nestačí pouze porozumět zásadám

evangelia. Aby lidé skutečně žili podle toho,
čemu se učí, musejí obdržet svědectví o tom,
že to je pravdivé. To nastane pouze tehdy,
když vy učíte Duchem a když se studenti učí
Duchem (viz „Přizvěte Ducha do výuky“,
strany 45–46).

Abyste pomohli druhým učit se Duchem,
můžete k tomu použít mnoha různých
metod. Když se například vy nebo ti, které
učíte, podělíte o pravdivý příběh o překo-
návání problémů, Duch může pomoci
studentům, aby získali odvahu žít podle
evangelia. V jedné třídě Aronova kněžství
učitel barvitě vyprávěl o svém bratrovi, který
přestal kouřit a který díky tomu obdržel
veliká požehnání. Tento příběh zapůsobil
na jednoho mladého muže ve třídě a
inspiroval ho k tomu, aby sám s kouřením
přestal.

Povzbuzujte studenty,
aby „šli a učinili totéž“

Poté, co Spasitel vyprávěl podobenství
o milosrdném samaritánovi, přikázal svému
posluchačovi: „Jdi, i ty učiň též.“ (Lukáš
10:37.) Máte často vyzývat studenty, aby
uplatňovali zásady, kterým se učí. Úkoly,
které jim takto zadáte, mají být realistické
a splnitelné. Během lekce o modlitbě byste
například mohli povzbudit členy rodiny
nebo třídy, aby se modlili každé ráno a večer.
Během lekce o službě byste je mohli povzbu-
dit, aby pomohli potřebnému sousedovi.

Máte se obvykle přesvědčit, zda studenti
splnili výzvu, kterou jste jim předložili;
to jim pomůže uvědomit si důležitost toho,
o co jste je požádali.
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NAVOëTE STUDIJNÍ ATMOSFÉRU

Pořádek a sebekázeň jsou nezbytnými předpoklady pro studium. 

Tyto předpoklady se dají nejlépe zajistit tehdy, když se máme navzájem

rádi a když chceme jeden druhému pomoci růst. Jsme-li ohleduplní, zdvořilí a uctiví,

soustředíme se lépe na studium evangelia. Duch je s námi ve větší míře. 

Je méně pravděpodobné, že bude docházet k vyrušením.

Jako učitelé můžeme udělat mnoho pro to, abychom navodili atmosféru vzájemné úcty.

Máme též učit druhé, aby napomohli navodit studijní atmosféru.

Tímto je učíme být lepšími učedníky Spasitele a my sami se jimi také stáváme.



âást B :  ZÁKLADNÍ  ZÁSADY V¯UKY EVANGELIA

P¤ÍPRAVA T¤ÍDY
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Příjemné a vhodné prostředí pro studium
může přispět k sebekázni studentů, k jejich
ochotě soustředit se na lekce a k jejich vní-
mavosti vůči Duchu. Ať jste učiteli třídy nebo
rodiči, kteří připravují rodinný domácí
večer, máte udělat vše pro to, abyste vylepšili
prostředí, ve kterém učíte.

Náměty na přípravu třídy

Čistota
Zajistěte, aby místo pro výuku bylo čisté.

Možná bude potřeba, abyste zametli, sebrali
papírky nebo smazali tabuli. Též se ujistěte,
že vaše vzezření je čisté a slušné.

Teplota
Je-li to možné, zajistěte, aby v místnosti

nebylo ani příliš horko, ani příliš zima.
Učíte-li v církevní třídě, možná bude potřeba,
abyste příjemnou teplotu místnosti zajistili
společně s vedoucími.

Osvětlení
Zajistěte, aby místnost byla dostatečně

osvětlena. Uspořádejte židle tak, aby nikomu
nesvítilo slunce do očí.

Vlastní předměty
Vytvořte vřelé a zajímavé prostředí tím,

že občas přinesete něco, co vylepší vzhled
místnosti. Mohli byste například přinést kvě-
tiny nebo vystavit obrázky nebo předměty,
které se vztahují k lekci.

Pomůcky k lekci
Ujistěte se, že máte všechny pomůcky

k lekci, které potřebujete, jako například
křídu, houbu na mazání, pastelky, lepicí

pásku nebo vizuální pomůcky. Používáte-li
nějaké zařízení, vyzkoušejte ho předtím,
než jej použijete během lekce. To vám
poskytne dost času, abyste mohli změnit
plán, pokud zařízení nefunguje správně.

Místa k sezení
Uspořádejte místa k sezení tak, aby stu-

denti mohli vidět a slyšet vás, ale také sebe
navzájem. Snažte se je uspořádat tak, abyste
každému jednotlivci mohli vidět do očí.
Zajistěte také, aby uspořádání míst k sezení
umožnilo každému, aby viděl na tabuli a
na jiné vizuální pomůcky.

Je-li to možné, zajistěte, aby židle byly
pohodlné. Děti se cítí lépe na židlích nebo
na lavicích, které jim umožňují dotýkat se
nohama podlahy. Občas mohou rády sedět
na podlaze. Židle pro dospělé a pro mládež
mají mít vhodnou velikost a mají být uspo-
řádány tak, aby umožňovaly snadný přístup
a dost volného místa pro nohy.

Vnezbytnémpřípaděurčetemístaksezení
tak, abyste oddělili děti, které se navzájem
vyrušují. Zvažte možnost napsat před začát-
kem hodiny jména dětí na kousky papíru
a umístit je na zadní část židle nebo na
podlahu před židle.

Pokud se v téže místnosti musí scházet
více tříd, uspořádejte židle tak, aby členové
jednotlivých tříd seděli zády k sobě na opač-
ných koncích místnosti. Jsou-li k dispozici
dělicí stěny, použijte je.

Místo
Pamatujte na dostatečné místo pro

plánované činnosti. Chystáte-li se například
předvést nějakou scénku, zajistěte, aby
účastníci měli dostatek prostoru na stání
a k pohybu. Organizujete-li podobné čin-
nosti doma, možná bude potřeba, abyste
přemístili nábytek.

Požádejte studenty o pomoc
Jako učitelé jste zodpovědní za to, jak

vypadá prostředí, ve kterém učíte. Nemusíte
však všechny úpravy provádět sami. Umož-
něte těm, které učíte, aby se zapojili do
vylepšování studijního prostředí. Můžete
jim pravidelně nebo příležitostně zadávat
konkrétní zodpovědnosti.
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Charakteristické znaky
studijní atmosféry

Když se setkáváme, abychom se učili
evangeliu, nescházíme se pouze jako učitelé,
studenti a přátelé. Scházíme se jako bratři
a sestry – jako děti Nebeského Otce. Naše
smlouva křtu nás dále sjednocuje, neboť
máme společně zodpovědnosti, o kterých
Alma mluvil ke Svatým, kteří byli nově po-
křtěni ve vodách Mormonu: máme „v svor-
nosti [hledět] do budoucnosti, protože
[máme] jednu víru a jeden křest a protože
[naše] srdce byla navzájem spojena v lásce
a jednotnosti.“ (Mosiáš 18:21.)

Toto porozumění naší smlouvě křtu nás
má inspirovat k tomu, abychom si navzájem
pomáhali evangelium studovat a podle
něj žít, abychom se tak mohli vrátit ke svému
Otci na nebesích a abychom s ním mohli
žít. Jedním ze způsobů, jak toto mohou stu-
denti i učitelé uskutečnit, je navodit studijní
atmosféru.

Ve studijní atmosféře se 1) poučujeme
navzájem díky tomu, že se zapojujeme,
2) máme se navzájem rádi a pomáháme si
a 3) společně toužíme bádat po pravdě.

Učitelé a studenti se navzájem poučují
díky tomu, že se zapojují. Když navzájem
pozorně nasloucháme poznámkám druhých,
když se zapojujeme do diskusí a do jiných
studijních činností, když klademe otázky
vyžadující přemýšlení, když se společně
modlíme, když sdílíme osobní zkušenosti
a postřehy a když vydáváme svědectví, tak
se navzájem poučujeme (viz NaS 88:122).

Učitelé a studenti se mají navzájem rádi a
pomáhají si. Lidé se učí mnohem lépe, když
cítí, že jsou mezi přáteli, kteří je mají rádi.

Cítí-li, že by mohli být zesměšněni nebo
uvedeni do rozpaků, je méně pravděpo-
dobné, že budou přispívat do lekcí a že
porostou v evangeliu. Svými slovy i skutky
jim můžeme dokázat, že je máme rádi a
že chceme, aby rostli. Následující rada od
staršího Henryho B. Eyringa se týká lásky,
kterou máme pociťovat, když se setkáváme,
abychom se učili evangeliu: „Nebeský Otec
chce, aby naše srdce byla vzájemně spojena.
Toto sjednocení v lásce není pouze ideál.
Je to nutnost.“ (Liahona, červenec 1998, 69.)

Učitelé a studenti společně touží bádat
po pravdě. Spojíme-li se vzájemně v důle-
žitém cíli učit se porozumět evangeliu a žít
podle něj, naše možnosti pro vzdělávání
vzrostou. Když se stáváme sjednocenějšími
v bádání po pravdě, umožňujeme Duchu
Páně, aby s námi hojně přebýval.

Učte druhé o studijní atmosféře
Součástí vaší zodpovědnosti jako učitelů

je pomoci studentům porozumět tomu,
jak mohou navodit atmosféru vhodnou pro
studium. Každý student má zodpovědnost
pomáhat druhým mít dobré zkušenosti
při studiu. Pokud se snažíte navodit ve třídě
studijní atmosféru, neopravujete tím jen
chování studentů nebo jen nezajišťujete, že
vaše výuka není přerušována. Vy tím napl-
ňujete božské pověření pomáhat druhým,
aby se stali lepšími učedníky Spasitele.

Abyste naučili členy rodiny nebo třídy
přispívat ke studijní atmosféře, zvažte
možnost vést diskusi, ve které budete
hovořit o následujících námětech:

■ Vyjádřete své pocity o evangeliu a vysvět-
lete, že chcete pomáhat ostatním učit se
pravdám evangelia.

„Ustanovte si mezi
sebou učitele a nechtějte
mluviti všichni
najednou, spíše ať vždy
jen jeden z vás mluví,
ať všichni jeho slovům
naslouchají, a až všichni
promluvili, všichni
jsou tím poučeni.“
(NaS 88:122.)
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■ Diskutujte o naší zodpovědnosti pomáhat si navzájem
při studiu evangelia (viz strana 77).

■ Pohovořte o tom, jak je důležité zapojovat se do lekcí.

■ Požádejte přítomné, aby podali návrhy na to, jak mohou
pomoci navodit studijní atmosféru.

Jedna učitelka, která byla povolána učit sedmi a osmileté
děti v Primárkách, vedla takovouto diskusi, když se poprvé
setkala se členy své třídy: „Moji drazí přátelé,“ řekla onoho
nedělního rána, „biskup mě povolal, abych byla vaší učitel-
kou. Vložil ruce na mou hlavu a požehnal mi, abych byla
schopná vám rozumět, mít vás ráda a učit vás pravdivým
věcem. Mám z toho velkou radost. Budu se snažit připravovat
pro naši třídu lekce, které budou zajímavé a pravdivé. Budu
vám dávat mnoho příležitostí k tomu, abyste kladli otázky
a odpovídali na ně, abyste mohli zpívat, poslouchat příběhy
a říkat mi o tom, co víte, že je pravdivé.“

Učitelka pokračovala: „Než jsme se narodili, žili jsme
všichni s naším Nebeským Otcem. Jsme Jeho děti, a
proto jsme bratři a sestry. Chtěla bych, abychom si v naší
třídě navzájem pomáhali učit se, abychom se mohli vrátit
k Nebeskému Otci a abychom s ním mohli opět žít. Co
může každý z nás udělat proto, aby pomohl ostatním ve třídě
učit se těmto důležitým věcem, o kterých budeme hovořit?
Přemýšlejme teď každý o něčem, co můžeme udělat.“

Učitelka napsala náměty členů třídy na tabuli. Seznam
obsahoval takové body, jako například chovat se k druhým
laskavě, zapojit se do lekce, podílet se o zkušenosti a
o svědectví, naslouchat zásadám evangelia a usilovně se
snažit těmto zásadám porozumět.

Poté se učitelka zeptala: „Napadá vás něco, co by bylo na
překážku našemu studiu?“ Napsala na tabuli další seznam.
Tento seznam obsahoval body jako například dělat si legraci
z druhých a bavit se, když někdo jiný hovoří.

Na základě těchto dvou seznamů učitelka a členové třídy
stanovili několik třídních pravidel, která vystihovala, co
mají očekávat jeden od druhého.

Toto nebylo poprvé a naposledy, kdy učitelka hovořila
o těchto zásadách. Čas od času o nich hovořila se členy třídy
v soukromí a podle potřeby i s celou třídou.

Při své přípravě na výuku zvažte, jak můžete převzít
přístup této učitelky nebo jak využít jiných námětů, které
pomohou druhým přispět ke studijnímu prostředí. Bude-
te-lei všímaví a budete-li se modlit, naleznete mnoho příle-
žitostí k tomu, abyste učili, že se něčemu nejlépe naučíme,
když se: 1) poučujeme navzájem díky tomu, že se zapoju-
jeme, 2) máme navzájem rádi a pomáháme si a 3) společně
toužíme bádat po pravdě.

Další informace
Další náměty týkající se navození studijní atmosféry viz

lekce 6 a 7 v kursu Výuka evangelia (strany 213–21).
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Kromě toho, že pomáháte studentům
porozumět tomu, jak mohou přispět ke stu-
dijní atmosféře (viz strany 77–78), existuje
mnoho věcí, které vy jako učitelé můžete
dělat, abyste k takové atmosféře přispěli.

Připravte se duchovně
Vaše duchovní příprava významně při-

spívá ke studijní atmosféře doma nebo ve
třídě. Jste-li duchovně připraveni, přinášíte
ducha klidu, lásky a uctivosti. Ti, které učíte,
pocítí, že mohou bez obav přemítat a disku-
tovat o věcech, které mají věčnou hodnotu.
Jste-li rozčilení, ustaraní, rozzlobení nebo
kritičtí a nejste-li duchovně připraveni,
studenti asi budou méně schopni učit se
Duchem. (Náměty týkající se toho, jak se
můžeteduchovněpřipravit,viz strany11–20.)

Mějte rádi každého jednotlivce
a projevujte o něj zájem

Ježíš řekl: „Přikázání nové dávám vám,
abyste se milovali vespolek; jakož já miloval
jsemvás,abyste ivymilovali jedendruhého.“
(Jan 13:34.) Máte se snažit mít rádi ty, které
učíte – nejen tehdy, kdy je snadné je mít rád,
ale také tehdy, když zkoušejí vaši trpělivost
(viz „Usilujte o dar pravé lásky“, strana 12).

Každý člověk, kterého učíte, je vzácný
v očích Páně a každý člověk má být vzácný
také ve vašich očích. Nalezněte způsoby, jak
projevit zájem o každého jednotlivce, kterého
učíte (viz „Projevujte zájem o jednotlivce“,
strany 35–36). Uvědomí-li si ti, které učíte,
že je máte rádi a že se o ně zajímáte, naučí
se vám důvěřovat. Budou ochotnější učit se
a pravděpodobně budou méně vyrušovat
(viz „Láska obměkčuje srdce“, strany 31–32).

Vhodně se oblékejte
Vaše oblečení a vzezření nemá odvádět

pozornost od lekce. Učíte-li mladé lidi,
nemusíte se oblékat jako oni, abyste získali
jejich důvěru.

Uvítejte studenty vřele
Jste-li učiteli třídy, usmívejte se, když

studenti vstupují do třídy. Pozdravte se
s jednotlivci podáním ruky. Řekněte jim, že
jste rádi, že je vidíte. Vyjádřete jim, že si jich
vážíte. Pouhá jedna nebo dvě věty vřelého
pozdravu jim mohou pomoci, aby se uvolnili
a připravili na lekci.

Také z rodinného domácího večera a
z rodinné četby Písma můžete vytvořit zvlášt-
ní událost tím, že na začátku vřele uvítáte
každého člena rodiny.

Začínejte způsobem, který soustředí
pozornost

Než začnete učit lekci, často budou ve
třídě probíhat neformální konverzace a
činnosti. Jednou z vašich zodpovědností je
ukončit tyto činnosti a pomoci všem soustře-
dit pozornost na studium. Můžete například
uvést členy třídy na svá místa nebo pustit
nahrávku náboženské písně. Může být třeba,
abyste se předtím, než někoho požádáte
o úvodní modlitbu, prostě podívali každému
jednotlivci do očí. Občas se můžete na
úvod pomodlit sami. (Viz „Zahájení lekce“,
strana 93.)

Podporujte vzájemnou úctu
Vyzvěte studenty, aby přemýšleli o tom,

co mohou udělat, aby pomohli jeden
druhému cítit, že se mají navzájem rádi a že

„Kněz nebyl lepší nežli
posluchač a učitel
nebyl lepší nežli žák;
a tak si byli všichni rovni
a všichni pracovali,
každý podle svých sil.“
(Alma 1:26.)
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si sebe navzájem váží. Tím, co děláte a co
říkáte, se ti, které učíte, mohou naučit
projevovat si vzájemnou úctu. Vaše reakce
na otázky jim mohou ukázat, jak s úctou
reagovat na poznámky a otázky ostatních
(viz „Naslouchání“, strany 66–67). Ujistěte
je, že veškeré upřímné otázky jsou vítány.
Otázky jednoho studenta vám mohou
pomoci objasnit zásady, kterým ostatní také
nerozumějí.

Podporujte nadšení
pro studium evangelia

Studenti mohou přicházet do třídy
z různých důvodů. Když však přijdou, máte
jim pomoci soustředit se s nadšením na
jediný cíl: studovat evangelium. Toho můžete
dosáhnout tím, že jim pomůžete pochopit,
že evangelium jim pomůže vyřešit jejich
problémy, obohatí jejich život a prohloubí
jejich štěstí.

Povzbuzujte ty, které učíte, aby přicházeli
do třídy připraveni učit se a zapojovat se.
Pokud se snaží studovat evangelium indi-
viduálně, je větší pravděpodobnost, že
budou přispívat ke studijní atmosféře během
lekcí (viz „Pomáhejte jednotlivcům při-
jmout zodpovědnost za studium evangelia“,
strany 61–62).

Někdy mohou pomoci jednoduché úkoly
týkající se činností mimo výuku, zvláště
když povzbuzují studenty, aby uplatňovali
zásady evangelia v každodenním životě (viz
„Pomáhejte ostatním žít podle toho, čemu
se učí“, strana 74). Když zadáváte úkoly
týkající se činností mimo výuku, obvykle
máte členům třídy poskytnout příležitost
k tomu, aby o tom později podali zprávu. To
jim pomůže poznat, jaký význam přikládáte
tomu, čemu se naučili a čeho dosáhli.

Učte o Kristu
Vše, čemu učíme, má směrovat členy

rodiny i třídy ke Kristu – k Jeho vykupitel-
skému poslání, k Jeho dokonalému pří-
kladu, k Jeho obřadům a smlouvám a k Jeho
přikázáním. Pamatujte na to při přípravě a
při výuce lekcí. Toto dodá studijní atmosféře
ducha jednoty a naděje.

Používejte různé metody výuky,
které vybízejí k účasti

Projevují-li všichni přítomní zájem
o lekci a zapojují-li se do diskusí a do dalších
činností, studijní atmosféra se tím oboha-
cuje. Abyste napomohli k udržení vysoké
míry zájmu a účasti, používejte různé
metody výuky (viz „Rozmanitá výuka“,
strany 89–90).

Podílejte se o své pocity, zkušenosti
a svědectví

Když se podílíte o své pocity, zkušenosti
a svědectví, ostatní mohou být inspirováni
k tomu, aby učinili totéž. To posílí ty, kteří
se o ně podělí, i ty, kteří naslouchají. Zvláště
nově obrácení mohou potřebovat poznat,
že v Církvi se všichni učíme navzájem, bez
ohledu na to, kolik máme zkušeností. Každý
jednotlivec má čím přispět. Nasloucháme
vzájemně příspěvkům druhých, abychom
všichni byli poučeni všemi (viz NaS 88:122).

Další náměty pro ty, kteří učí děti

Hovořte s dětmi pozitivně
Když jsou děti kritizovány nebo k nim

hovoříme negativním tónem, často se cítí
neschopné nebo odmítnuté. Mohou se
snažit upoutat vaši pozornost tím, že budou
vyrušovat jiné děti nebo se jinak špatně
chovat. Na druhou stranu jim pozitivní
poznámky pomohou porozumět tomu, že
od nich očekáváte to nejlepší. Vyjádřete
jim uznání a poděkujte jim za to, co dělají
dobře, a ignorujte méně důležité problémy.
Když tak budete činit, děti pocítí, že je
přijímáte, že je máte rádi a že jim rozumíte.

Stanovte pravidla a dodržujte je
Děti potřebují pravidla a meze a dokážou

si je uvědomovat. Při stanovování několika
jednoduchých, jasných pravidel (ne více než
tří nebo čtyř) spolupracujte s dětmi, které
učíte. To jim pomůže se ovládat. Vysvětlete,
že následování těchto pravidel pomáhá
všem, aby se společně těšily ze studia. Disku-
tujte také o tom, co se stane, když pravidla
poruší. Možná se můžete společně shodnout
na znamení pro znovunastolení pořádku,
jakonapříklad,žesiučitelzkříží rucenaprsou.

Děti se obvykle chovají
podle toho, co cítí, že
od nich druzí očekávají.
Když s dětmi hovoříte
pozitivně, pomáháte jim
udržet dobrou studijní
atmosféru. Několik
příkladů kladných pozná-
mek, které byste mohli
použít, je uvedeno níže:

■ Každý z vás je
výjimečný. Každý
z vás je skutečně
dítětem Božím.
Nikde na světě není
nikdo, kdo je úplně
stejný jako vy.

■ Tím, že jste vyprávěli
o svých zážitcích,
jste napomohli
k tomu, že naše lekce
byla zajímavá.

■ Mám z toho radost,
když spolu tak dobře
pracujeme.

■ Vím, že Nebeský Otec
má dnes z každého
z nás radost.

■ Jsem vděčný za
vše dobré, co děláte.
Všichni se snažíme
dělat to, co je správné.

■ Měli bychom se střídat
v mluvení. Každý
má dobré myšlenky
a je třeba, abychom
naslouchali jeden
druhému.
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Poté, co jste s dětmi stanovili několik pravidel, udělejte
seznam, ve kterém pravidla vypíšete. Pokud děti neumějí
číst, nakreslete, co mají dělat. Kdykoli nějaké dítě poruší
jedno z pravidel, zastavte lekci a klidně se zeptejte: „Co říká
naše pravidlo?“ Trpělivě počkejte, dokud dítě nezopakuje
dané pravidlo. Požádejte ho, aby navrhlo, jak může pravidlo
dodržovat. Poté pokračujte ve výuce.

Pomozte dětem zapojit se
Zaměstnejte děti a udržte jejich zájem tím, že budete

učit lekce, které zahrnují rozmanité činnosti. To je pravdě-
podobně nejlepší způsob, jak zabránit rušivému chování.
Během výuky se dívejte dětem do očí; čtete-li z příručky
pro lekci, můžete ztratit jejich pozornost. Stávají-li se děti
neklidnými, řekněte například: „Je potřeba, abyste nad odpo-
vědí na tuto otázku co nejvíce přemýšlely“ nebo „Podržel
bys tento obrázek, aby ho viděla celá třída?“ Ignorujte
většinu menších vyrušení a snažte se přesunout pozornost
dětí na něco jiného. Mohli byste například říci: „Bude

vás zajímat, co přijde teď“ nebo „Zvedněte prosím ruku, až
si budete myslet, že znáte odpověď“.

Buďte chápaví
Ujistěte se, že děti vědí, že jim rozumíte a že je máte rádi

i tehdy, když jsou neukázněné. Pamatujte na to, že více než
kárání potřebují pochopení, a proto s nimi mějte trpělivost
a buďte k nim ohleduplní. Když tak budete činit, můžete
napomoci k tomu, aby se složitá situace obrátila v příležitost,
při které se děti mohou něčemu naučit. Seznam na této
stránce znázorňuje rozdíl mezi káráním a pochopením.

Neočekávejte dokonalost sami od sebe ani od dětí.
Pěstujte si radostný, pozitivní postoj, který dětem pomáhá
vědět, že je máte rádi. Pomozte dětem poznat, že problémy
lze řešit v přátelské atmosféře.

Další informace
Další informace týkající se navození studijní atmosféry

viz lekce 6 a 7 v kursu Výuka evangelia (strany 213–21).
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KKáárráánníí

VÏdy ve tfiídû vyru‰uje‰. UÏ mû to unavuje.

Proã nemÛÏe‰ nechat jiné dûti na pokoji?

Jak mÛÏe‰ b˘t tak bezohledn˘ vÛãi ostatním?

Nedává‰ vÛbec pozor na to, co fiíkám.

OkamÏitû se otoã!

Nechte toho vyvádûní! UÏ toho mám dost!

PPoocchhooppeenníí

Vím, Ïe je nûkdy tûÏké sedût v klidu, ale snaÏte

se je‰tû chvíli chovat tak, jak nejlépe umíte.

Pomohlo by ti, kdyby ses posadil sem, vedle mû?

Svádí to, abychom zlobili ostatní, ale my to

nebudeme dûlat. PfiekáÏí nám to v‰em v tom,

abychom se nûãemu nauãili.

Nûkdy moÏná budete chtít fiíci nûco nelaskavého

o druh˘ch, ale v na‰í tfiídû se snaÏme b˘t

laskaví a pozorní. Pomozme ostatním cítit se tak,

jak se sami rádi cítíme.

Je pro mû tûÏké uãit, kdyÏ vám nevidím do oãí.

Proto potfiebuji, abyste mi pomohli tím, Ïe mi

budete vûnovat pozornost.

Vypadá to, Ïe v‰ichni jsou unaveni a neklidní.

Co kdybychom se na chvíli postavili a protáhli se?
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UCTIVOST
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Starší Boyd K. Packer učil:
„Když se setkáváme, abychom se učili

naukám evangelia, má to být v duchu
uctivosti . . .

Ve světě je čím dál tím více hluku . . .
Tento sklon k většímu hluku, k většímu

vzrušení, k větším sporům, k menší sebekon-
trole, k menší důstojnosti, k menší etiketě
není náhodný ani nevinný ani neškodný.

Prvním příkazem, který vydá velitel
připravující vojenskou invazi, je přerušit
komunikační spojení těch, které se chystá
dobýt.

Neuctivost vyhovuje záměrům protivníka,
protože blokuje citlivé spoje zjevení k mysli
i k srdci . . .

. . . Uctivost vybízí k zjevení.“ (Conference
Report, Oct. 1991, 27–28; nebo Ensign,
Nov. 1991, 21–22.)

President David O. McKay řekl, že
„uctivost znamená hlubokou úctu spojenou
s láskou.“ (Conference Report, Apr. 1967, 86;
nebo Improvement Era, June 1967, 82.)

Starší L.Tom Perry poznamenal: „Uctivost
vyplývá z našeho obdivu a z naší úcty
k Božstvu.“ (Conference Report, Oct. 1990,
90; nebo Ensign, Nov. 1990, 70.)

President Spencer W. Kimball radil:
„Opravdová uctivost je životně důležitou
vlastností, která však ve světě rychle mizí,
neboť síly zla rozšiřují svůj vliv. Nemůžeme
plně pochopit, jakou mocí ve věci dobra
můžeme vládnout, budou-li miliony členů
Církve stát vzorem pro uctivé chování.
Nedokážeme si představit, kolika dalších
životů bychom se mohli dotknout. A co je
snad ještě důležitější, nemůžeme předvídat
onen obrovský duchovní účinek na naše
rodiny, staneme-li se uctivými lidmi, kterými

se podle toho, co víme, stát máme.“
(The Teachings of Spencer W. Kimball, ed.
Edward L. Kimball [1982], 224–25.)

Tato prohlášení proroků, vidoucích a
zjevovatelů posledních dnů dokládají,
že uctivost znamená mnohem více než být
zticha a klidně sedět během lekce. Je to
postoj, který prostupuje veškeré spravedlivé
chování. Uctivost je dávána najevo naší
úctou a láskou k Bohu a láskou jednoho
k druhému. Jedna píseň z Primárek nás učí:

Uctivost je více než jen sedět tiše:
znamená to myslet na Otce v nebi,
je to pocit, který mám, když přemýšlím

o jeho požehnáních.
Jsem uctivý, neboť uctivost je láska.

[Children‘s Songbook, 31]

Buďte příkladem uctivosti
Abychom mohli učit ostatní, aby byli

uctiví, musíme být uctiví sami. Musíme
odrážet definici uctivosti presidenta McKaye:
„Uctivost znamená hlubokou úctu spojenou
s láskou.“ Následující náměty vám mohou
pomoci zamyslet se nad svým úsilím být
uctivými.
■ Dodržujte smlouvy svátosti týkající se

toho, že máme mít Pána vždy na paměti
a že máme brát na sebe Jeho jméno
(viz NaS 20:77, 79). Snažte se vždy myslet
na Něho a na Jeho dobrotivost a snažte
se „býti božími svědky ve všech dobách
a ve všech věcech, ať jste kdekoliv.“
(Mosiáš 18:9.)

■ Používejte jména Božství vhodně a
uctivě. Starší Dallin H. Oaks učil: „Když
se jména Boha Otce a jeho Syna Ježíše
Krista používají uctivě a s pravomocí,
přivolávají moc, která přesahuje chápání
smrtelného člověka. Každému věřícímu
má být zřejmé, že tato mocná jména –
kterými byly uskutečněny zázraky,
kterými byl uspořádán svět, kterými byl
stvořen člověk a kterými můžeme být
spaseni – jsou svatá a musí se s nimi
nakládat s nejvyšší uctivostí.“ (Conference
Report, Apr. 1986, 67; nebo Ensign,
May 1986, 51.)

■ Prokazujte vhodnou úctu generálním
autoritám, sedmdesátníkům – územním
autoritám, členům generálních předsed-
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nictev pomocných organizací a místním vedoucím
kněžství a pomocných organizací. Když je oslovujete
nebo o nich hovoříte, vždy používejte jejich tituly, jako
například „president“, „starší“, „biskup“ nebo „sestra“.
Oslovujte další dospělé v Církvi slovy „bratr“ a „sestra“
a mluvte o nich stejným způsobem.

■ Vyhněte se používání hrubého jazyka nebo slov, která
ponižují, znevažují nebo kritizují ostatní. Při jednání se
členy rodiny i s ostatními se vyjadřujte zdvořile a použí-
vejte slova jako „prosím“, „děkuji“ a „s dovolením“.

■ Prokazujte vhodnou úctu při zacházení s Písmy a
při používání Pánova majetku (jako například budov
a přilehlých pozemků, nábytku a knih).

Konkrétní způsoby, kterými lze učit
uctivému chování

Ačkoli je váš příklad často vším, co je potřeba k tomu,
abyste pomohli ostatním být uctivějšími, někdy bude možná
nutné, abyste konkrétně učili uctivému chování. To může
být zvláště zapotřebí, učíte-li děti a mládež.

Jedna učitelka deseti a jedenáctiletých dívek poznala, že
je nutné udělit konkrétní pokyny týkající se uctivosti. Během
lekce o poslání a o mučednické smrti proroka Josepha
Smitha se dívky začaly chovat nemístně a neuctivě. Učitelka
smutně a nevěřícně naslouchala jejich neuctivým poznám-
kám a na chvíli se odmlčela, aby se rozhodla, co má udělat.
Poté s dojetím v hlase rozhodně prohlásila, že jejich po-
známky a smích byly nevhodné a že jejich slova se dotkla
pocitu hluboké úcty, kterou cítila vůči Josephu Smithovi
a tomu, co prožil. Dívky okamžitě ztichly. Učitelka jim řekla,
že je má ráda a že ráda učí jejich třídu, ale že nemůže při-
pustit, aby se takto chovaly. Učitelka i členky třídy poznaly
vážnost tohoto okamžiku.

Následující náměty vám mohou pomoci povzbudit
ostatní k tomu, aby byli uctiví.

■ Stanovte meze. Vymezte chování, které je přijatelné, a to,
které přijatelné není. Nepřipusťte, aby druzí hovořili
jazykem, který zlehčuje to, co je posvátné, nebo je to jazyk
vulgární, nečistý či nelaskavý. Neschvalujte nezdvořilé
chování, jako například jezení nebo vcházení či vycházení
z místnosti během lekce. Když ti, které učíte, spolu i
s vámi komunikují, povzbuzujte je, aby naslouchali jeden
druhému bez přerušení. Také je povzbuzujte k tomu, aby

hovořili zdvořile a používali slova jako „prosím“, „děkuji“
a „s dovolením“.

■ Zorganizujte se a připravte se, aby ke zmatkům docházelo
co nejméně. Jste-li učitelé třídy, přijďte do třídy včas.

■ Začněte a skončete včas. To prokáže, že máte úctu k těm,
které učíte.

■ Hovořte mile a zdvořile. Vítejte vždy ty, které učíte,
s úsměvem.

■ Buďte ohleduplní k příspěvkům studentů do diskusí.

■ Učíte-li děti, připravte si předem jednoduché činnosti,
kterými jim můžete připomenout, že mají být uctiví.
Znovu navodit uctivou atmosféru můžete tím, že tiše
zazpíváte nebo zanotujete uctivou píseň, tím, že vystavíte
obrázek, nebo tím, že dáte rukou znamení, které děti
rozpoznají a které jim připomene, aby byly uctivé.

■ Pamatujte na to, že zvláště pro děti je obtížné sedět klidně
po delší dobu. Pomozte dětem aktivně naslouchat a
zapojovat se. Dělejte pro ně pravidelné přestávky.

■ Udělejte si čas na to, abyste zvláště dětem vysvětlili, jak
je uctivost důležitá. Vysvětlete smysl preludia. Hovořte
o tom, proč je důležité naslouchat, zapojovat se do
zpěvu a hovořit tiše. Pomozte dětem porozumět tomu,
že Nebeského Otce těší uctivé chování. Vysvětlete, že
jsou-li uctivé, budou se uvnitř cítit dobře a jejich svědectví
bude silnější.

■ Neodměňujte uctivé chování cenami nebo jídlem. Neor-
ganizujte soutěže o to, kdo umí být nejuctivější. Tyto
soutěže mají tendeci soustředit se na nesprávný cíl. Učte
skutečným odměnám uctivosti, jako je prohloubené
poznání a vliv Ducha.

■ Používejte hudbu. Starší Boyd K. Packer řekl: „Hudba
může navodit atmosféru uctívání. Tato atmosféra umož-
ňuje, aby byl přítomen duch zjevení, duch svědectví.“
(Conference Report, Oct. 1991, 28; nebo Ensign,
Nov. 1991, 22.) Používejte preludium k tomu, abyste
navodili uctivou náladu. Používejte hudbu během
výuky svých lekcí.

■ Pomozte studentům rozpoznat vliv Ducha. Jste-li inspi-
rováni k tomu, abyste vydali svědectví, učiňte tak.

■ Soustřeďte veškerou výuku na Spasitele. Vystavte ve třídě
obrázek Spasitele.
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Když president Gordon B. Hinckley
hovořil o prostředí domova, řekl: „Když
nastanou menší problémy, které nevyhnu-
telněnastanou,buďtezdrženliví.Připomeňte
si moudrost starodávného přísloví: ,Odpo-
věď měkká odvracuje hněv.‘ (Přísloví 15:1.)
Na celém světě neexistuje lepší disciplína,
nežli je disciplína lásky. Má své vlastní
kouzlo.“ („The Environment of Our Homes“,
Ensign, June 1985, 6.)

Jak poznamenal president Hinckley,
menší problémy nevyhnutelně nastanou.
Ať již učíte doma, nebo v Církvi, může
se občas stát, že vaše lekce budou narušeny
chováním těch, které učíte. Ve snaze pomoci
těm, kteří vyrušují, pamatujte na to, že se
nemáte jen pokusit napravit nevhodné cho-
vání nebo dbát na to, aby byli všichni poti-
chu; máte pomoci studentům stát se lepšími
učedníky Spasitele. Následující informace
vám pomohou zvládat vyrušení způsobem,
který se řídí učením Krista.

Pamatujte na cenu duší
Pán radil: „Pamatujte, cena duše je velká

v očích Božích.“ (NaS 18:10.) Ti, které učíte,
mají božské vlastnosti a božské určení. Vaše
reakce na jejich jednání jim může pomoci
pamatovat na to, že mají jako synové a dcery
Boží nekonečně velkou cenu. Svým pří-
kladem jim můžete pomoci, aby jejich touha
pomáhat si navzájem studovat evangelium
a žít podle jeho zásad vzrostla.

Snažte se porozumět těm, které učíte
Když přemýšlíte o tom, jak pomoci těm,

kteří vyrušují, zvažte všechny možné příčiny
jejich chování, včetně prostředí třídy. Mod-
lete se o vedení Ducha. Lidé někdy vyrušují

proto, že jste vy nebo někdo jiný něco udělali.
Někdy hovoří a jednají nevhodně, protože
mají starosti, jsou rozzlobení, unavení
nebo zklamaní. Když přemýšlíte o příčinách
problému, měli byste tyto možné důvody
pečlivě zvážit. Rozumíte-li těm, které učíte,
budete jim moci pomoci přispívat do lekcí
pozitivně. (Viz „Rozumějte těm, které učíte“,
strany 33–34. Přehled potřeb studentů
různých věkových skupin viz „Výuka dětí“,
strany 108–9; „Věkové charakteristiky dětí“,
strany 110–16; „Jak porozumět mladým
lidem a učite je“, strany 118–20 a „Jak poro-
zumět dospělým a učit je“, strany 123–24.)

Zhodnoťte svou snahu
Když ti, které učíte, vyrušují, je snadné

soustředit se na jejich chování a opomenout
kontrolovat své vlastní. Spasitel však řekl:
„Nebo jak smíš říci bratru svému: Nechať
vyjmu třísku z oka tvého – a hle, břevno jest
v oku tvém? . . . Vyjmi nejprve břevno z oka
svého;apakbudešzřetelněviděti, abysvytáhl
třísku z oka bratra svého.“ (3. Nefi 14:4–5.)

Ve snaze zvládnout problémy s vyrušo-
váním se nejprve zamyslete, zda skutečnou
příčinou problému není něco, co děláte vy.
Zeptejte se sami sebe: „Soustřeďuji se během
výuky na Spasitele a na Jeho nauku? Snažím
se co nejlépe učit Duchem? Pomohl jsem
těm, které učím, přijmout zodpovědnost za
studium? Pomohl jsem jim přispět ke stu-
dijní atmosféře? Dávám jim příležitost učit
se jeden od druhého? Mohl bych si připravit
lekci lépe? Snažím se neustále zdokonalovat
jako učitel?“

Proberte si metody výuky, které použí-
váte. Zeptejte se sami sebe: „Pomáhají tyto
metody těm, které učím, chápat a uplat-
ňovat pravdy evangelia? Používám různé
metody, abych pomohl těm, které učím,
udržet jejich zájem a aktivně se zapojovat?“

Zhodnoťte své motivy
Pán učil, že ti, kteří mají touhu pomáhat

v Jeho díle, musejí být pokorní a plní lásky
a musejí mít víru, naději a pravou lásku (viz
NaS 12:8). Pouze ti, kteří jsou motivováni
láskou, mají pozitivní a mocný vliv na ty,
které učí. Modlete se, abyste byli naplněni
Kristovou láskou ke každému jednotlivci,
kterého učíte, zvláště k těm, kteří se někdy
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Starší Boyd K. Packer
učil:

„Je nezbytné, aby učitel
porozuměl tomu, že lidé
jsou v podstatě dobří.
Je nezbytné vědět, že
mají sklony dělat to, co
je správné. Tato vznešená
myšlenka vyplývá
z víry. Má pro nás velký
význam, když stojíme
před svými dětmi nebo
když předstupujeme
před třídu mladých lidí,
abychom je učili.

. . . Máme-li učit, musíme
si neustále připomínat,
že jednáme se syny
a dcerami Božími a že
každý z nich má předpo-
klady stát se takovým,
jako je On, protože
je Jeho potomkem.“
(Teach Ye Diligently,
rev. ed. [1991], 89.)
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chovají nevhodně. (Viz „Usilujte o dar pravé lásky“, strana 12
a „Láska obměkčuje srdce“, strany 31–32.)

Zeptejte se sami sebe: „Mám větší zájem o to, abych
pomohl ostatním učit se evangeliu, nebo o to, abych před-
nesl učební látku, aniž by do ní někdo zasahoval?“ Přemýš-
lejte spíše o tom, co prožívají členové třídy, než o tom,
co prožíváte vy. Budete-li se neustále snažit nemyslet na své
potřeby a proniknout k srdci těch, které učíte, budou
se s menšími obtížemi zapojovat v povznášejícím duchu.

Pomozte všem členům třídy přispět
ke studijní atmosféře

Čas od času si možná budete chtít zopakovat se studenty
zásady, které jim pomohou přispět ke studijní atmosféře
(viz „Učte ostatní, aby přispívali ke studijní atmosféře“,
strany 77–78). Připomeňte jim, že mají zodpovědnost
zapojovat se do diskusí, umožňovat jeden druhému, aby
něčím přispěl, vzájemně si naslouchat a přinášet si s sebou
Písma. Také jim řekněte, co uděláte vy jako učitelé, abyste
k této studijní atmosféře přispěli. Ujistěte je, že se dobře
připravíte na výuku a že povedete diskuse a jiné činnosti,
které jim poskytnou příležitosti, aby se zapojili.

Na občasné vyrušení reagujte jednoduše
Někdy je nejlepší prostě ignorovat menší vyrušení

a soustředit se na dobré chování. Musíte-li zareagovat na
občasné vyrušení, zvažte následující náměty:

■ Odmlčte se. Tiše počkejte, až dotyčný jednotlivec přestane
hovořit nebo vyrušovat.

■ Přibližte se k jednotlivci, který vyrušuje. Tento malý čin
může sloužit jako mírná připomínka toho, aby student
dával větší pozor.

■ Použijte jemného humoru. Špetkou uvolněnosti můžete
obrátit pozornost jednotlivce zpět k lekci. Nikdy však
nemátebýt sarkastičtínebopoužívathumork tomu,abyste
někoho uvedli do rozpaků nebo ho ovládali.

■ Pomozte jednotlivci, aby se pozitivně zapojoval. Zvažte
možnost požádat ho, aby něco přečetl, parafrázoval,
uvedl příklad nebo jinak zareagoval. Smyslem toho není
ponížit daného jednotlivce, ale vyzvat ho k tomu, aby
se zapojil.

■ Pomozte všem, aby se zapojili. Pokud jeden student
ovládne diskusi, snažte se vyvolat ty, kteří ještě ničím
nepřispěli. Dejte jim první možnost odpovědět na
otázky. Pokud tento postup nefunguje, zlehka převeďte
pozornost od jednotlivce zpět ke členům třídy tím, že
řeknete: „Poslechněme si někoho jiného“ nebo „Uvedl
jste několik zajímavých poznámek. Chtěl by k tomu
někdo jiný něco dodat?“ (Konkrétní náměty týkající se
vedení diskusí viz „Vedení diskusí“, strany 63–65 a
„Výuka pomocí otázek“, strany 68–70.)

■ Změňte směr diskusí, které neumožňují Duchu, aby byl
přítomen. Pokud se někdo hádá s vámi nebo s ostatními,
hovoří neuctivě nebo vyvolává sporná témata, buďte při
rozhodování, jak zareagovat, naplněni láskou a mírností.
Můžete prostě říci například toto: „To je zajímavý postřeh,
ale pravděpodobně by nás odvedl od dnešní lekce.“
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■ Začněte s jinou činností. Proveďte náhlou změnu tím,
že přejdete k činnosti, která vyžaduje jiný druh účasti.

Snažte se pomoci zejména těm, 
kteří neustále vyrušují

Navzdory vaší snaze navodit studijní atmosféru se může
stát, že někdo bude neustále narušovat výuku vašich lekcí.
Pokud někdo vážně narušuje vzdělávání ostatních, neměli
byste problém ignorovat ani byste neměli jednat nelaskavě.
V takové situaci pamatujte na Pánův pokyn udržet si
vliv pouze „domlouváním, shovívavostí, něhou, pokorou
a nelíčenou láskou;

dobrotou a pravým poznáním, které velmi působí na
vývoj duše, bez pokrytectví a obmyslnosti,

někdy ostrým napomenutím, když Duch Svatý nabádá,
nato však s projevem největší lásky vůči tomu, který byl
kárán, aby tě nepovažoval za svého nepřítele a aby zvěděl,
že tvá věrnost je silnější než pouta smrti.“ (NaS 121:41–44.)

Při používání této rady je důležité porozumět slovům
někdy a ostrým napomenutím. Slovo někdy zde znamená
pohotově nebo v příhodný čas. V této pasáži se slova
ostrým napomenutím vztahují na nutnost udělit jasný,
srozumitelný pokyn.

Když někoho napomínáte, máte být jemní a pokorní.
Všimněte si, že napomenutí má být uděleno pouze tehdy,
„když Duch Svatý nabádá“ a po něm má následovat projev
větší lásky.

Následující náměty vám mohou pomoci v případě, že
někdo, koho učíte, neustále vyrušuje. Můžete najít způsoby,
jakými přizpůsobit některé tyto náměty pro použití doma.

Promluvte si s jednotlivcem o samotě
Někdy pomáhá, když si s jednotlivcem, který neustále

vyrušuje, promluvíte o samotě. Máte tak učinit taktně a
s láskou. Popište jednotlivci jeho rušivé chování a zároveň
mu dejte najevo, že ho máte rádi a že si ho vážíte. Požádejte
ho o pomoc a snažte se nalézt řešení společně. Pak se
mu ze všech sil snažte projevit větší lásku. Jak radil Brigham
Young: „Nikdy nekárejte více, než kolik v sobě přinášíte
balzámu na zavázání rány.“ (Discourses of Brigham Young,
sel. John A. Widtsoe [1941], 278.)

Usilujte o pomoc od ostatních
Vaši vedoucí vám chtějí s vašimi těžkostmi týkajícími se

výuky pomoci. Jejich náměty a pomoc mohou být pro vás
užitečné. Mohli by například někoho požádat, aby pomohl
s určitými činnostmi, nebo aby seděl vedle dítěte, které
se špatně chová. Během pravidelných kontaktů s vedoucím
vaší organizace můžete diskutovat o tom, jak pomoci jedno-
tlivcům ve vaší třídě (viz „Získání podpory od vedoucích“,
strana 28).

Možná byste mohli požádat jednoho z vedoucích, aby
navštívil vaši třídu a věnoval zvláštní pozornost studijní
atmosféře během lekce. Po skončení výuky s vedoucím dis-
kutujte o problémech a společně najděte řešení. Nepřestávejte
se radit se svými vedoucími při realizaci řešení.

Pokud si dítě nebo mladý člověk osvojil určitý druh ruši-
vého chování, usilujte o pomoc jeho rodičů. Rodiče chtějí
vědět o chování svých dětí a jsou ochotni pomoci. Je-li
to možné, pohovořte o tom společně s dotyčným mladým
člověkem; to mu dá najevo, že si vážíte jeho zralosti a
svobody jednání. Společně můžete navrhnout konkrétní
plány a později posoudit jak se vám daří.

Pokud má jednotlivec, který vyrušuje, zvláštní potřeby,
zjistěte, co můžete udělat, abyste mu pomohli studovat
efektivněji a chovat se vhodněji (viz „Výuka těch, kteří jsou
nějak postiženi“, strany 38–39; viz též „Služba členům,
kteří jsou postižení“, na stranách 310–14 oddílu „Výuka
evangelia a vedení“ v Církevní příručce pokynů).

Buďte trpěliví
Pamatujte na to, že změna vyžaduje čas. Nepřestávejte

trpělivě pracovat s tím, kdo má problémy, a nikdy se
nevzdávejte. Mějte k dotyčnému neustále pozitivní přístup.
Nenechte se odradit, má-li jednotlivec ve třídě negativní
postoj. I když se zdá, že jednotlivec získává málo z lekcí,
kterým učíte, má přesto možnost dozvědět se o evangeliu
Ježíše Krista a pocítit vliv Ducha. Má také možnost být
s milujícími učiteli, s laskavými vedoucími a s přáteli.

Konkrétní náměty pro učitele Primárek
Pokud dítě vyrušuje, vlídně ho požádejte, aby přestalo.

Vyrušuje-li například ve třídě členka, která se jmenuje
Lucie, mohli byste říci: „Lucko, nedělej to prosím.“ Pokud
vás uposlechne, poděkujte jí. Pokud nepřestane, vyjádřete
svůj požadavek pevněji, přesto však vlídně: „Lucko, musíš
s tím ihned přestat.“ Pokud vás uposlechne, poděkujte jí.

Pokud vás přesto neuposlechne, zařiďte, abyste si s ní
mohli o samotě promluvit o tom, jaké chování se ve třídě
očekává. Řekněte jí, co vás znepokojuje a proč. Mohli byste
například říci: „Lucko, znepokojilo mě to, co se dnes stalo
ve třídě. Nemůžeme se učit, nechovají-li se členové třídy
uctivě.“ Pak byste se jí mohli zeptat, co si o tom, co se stalo,
myslí. Poté, co jste pozorně naslouchali její reakci, byste
jí mohli dát najevo, že rozumíte tomu, jak se cítí. Možná
byste mohli říci: „Chápu, že se cítíš netrpělivě a že je těžké
sedět v klidu na židli.“ Pak se zeptejte: „Jak tento problém
můžeme vyřešit? Co mohu udělat, abych ti pomohl?
Co uděláš ty?“ Diskutujte o řešení společně.

Poté, co jste si promluvili s Lucií, si budete muset
připravit vlastní plán na to, jak pomoci jí i členům třídy,
bude-li její vyrušování pokračovat. Tento plán může
obsahovat některé z následujících kroků:
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■ Vezměte jednu židli a dejte ji stranou od ostatních dětí.
Nechte Lucii, aby na ní chvíli tiše seděla, například dvě
minuty. Během této doby s ní nekomunikujte. Vyzvěte ji,
aby se přidala ke skupině poté, co byla po určenou dobu
zticha.

■ Požádejte člena předsednictva Primárek nebo jiného
vedoucího, aby si vzal dítě do volné místnosti nebo na
nerušené místo ve sborovém domě, kde mohou pomoci

rodiče. Mohli byste říci: „Mrzí mě, že jsi nedodržela třídní
pravidla, Lucko. Sestra Dvořáková tě zavede k rodičům,
aby sis s nimi promluvila. Doufám, že se brzy vrátíš.
Až se rozhodneš, že budeš dodržovat pravidla, můžeš se
do třídy vrátit.“ Vedoucí má zůstat s dítětem. Když se dítě
znovuovládá,můžebýtvyzváno,abysevrátilokeskupině.
Dejte mu najevo, že ho máte rádi a že je důležitou
součástí kolektivu třídy.
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POUÎÍVEJTE 

EFEKTIVNÍ METODY V¯UKY

Abychom pomohli druhým mít touhu učit se, naše výuka musí být zajímavá.

Abychom jim pomohli rozumět, naše výuka musí být jasná. Abychom jim pomohli

uchovat si to, čemu se naučili a přemítat o tom, naše výuka musí být snadno 

zapamatovatelná. Právě z těchto důvodů máme pečlivě vybírat metody výuky a používat

je efektivně, aby naše lekce byly zajímavé, jasné a snadno zapamatovatelné.



President David
O. McKay řekl: „Každý
učitel má zodpovědnost
zjistit, jak nejlépe
přistupovat ke členům
třídy, aby na ně působil
tak, že to bude mít
trvalý účinek.“ (Gospel
Ideals [1953], 439.)

POUÎÍVEJTE  EFEKTIVNÍ  METODY V¯UKY

ROZMANITÁ V¯UKA

25

Používejte rozmanitých metod výuky
v jednotlivých lekcích

Když si hospodyně chystá nabídku večeří
na týden, pravděpodobně se nerozhodne,
že připraví tatáž jídla sedm večerů za sebou.
I když je její rozpočet tak omezený, že musí
každý večer připravovat brambory, brzy zjistí,
že existuje mnoho způsobů, jak brambory
podávat.

Evangelium může být také podáno
mnoha různými způsoby. Žádný učitel
nemá zabřednout do monotónního stylu,
kdy vyučuje tentýž typ lekce týden co týden.
Používáte-li rozmanité vzdělávací činnosti,
studenti mají tendenci lépe porozumět
zásadám evangelia a více si uchovat. Díky
pečlivě vybrané metodě výuky může být
určitá zásada jasnější, zajímavější a snadněji
zapamatovatelná.

Při přípravě na výuku se ujistěte, že
v různých lekcích používáte různé metody
výuky. To může znamenat použití něčeho
tak jednoduchého jako je barevný plakát
nebo nástěnné schéma v jedné lekci a otázky
vypsané na tabuli v jiné lekci.

Používejte rozmanitých metod výuky
v jedné lekci

Kromě používání rozmanitých metod
v jednotlivých lekcích máte používat rozma-
nitost i při výuce jedné lekce. Děti se svou
přirozenou zvědavostí reagují obzvláště
dobře na rozmanité vzdělávací činnosti –
obvykle v rozmezí pěti až sedmi činností
během jedné lekce. Mladí lidé také dobře
reagují na různé metody výuky. Dokonce

i když učíte dospělé, máte zvážit možnost
použít alespoň tři metody v každé lekci.

Vybírejte a připravujte rozmanité
metody výuky

K dispozici máte mnoho zdrojů, které
vám pomohou vybrat metody výuky, když si
připravujete lekce. Přemýšlejte o následují-
cích námětech, když plánujete, jaké metody
máte použít v dané lekci:

■ Zvažte nejprve náměty, které jsou uve-
deny v příručce k lekci. Je-li to potřeba,
přizpůsobte je potřebám těch, které učíte.

■ Použijte danou metodu s určitým zámě-
rem. Vyberte ty metody, které podporují
a posilují hlavní cíl lekce. Mají být fak-
ticky správné a realistické a mají zdůraz-
ňovatpravdu,dobrotuakrásu.Nevybírejte
metody prostě jen proto, abyste jimi
pobavili nebo abyste naplnili čas.

■ Vyberte metody, které jsou vhodné a
efektivní. Některé metody, jako například
příběhy a použití tabule, se budou pou-
žívat mnohem častěji než jiné, jako
například panelové diskuse a hry. (Viz
„Vyberte vhodné metody“, strana 91
a „Vyberte efektivní metody“, strana 92.)

■ Je-li to vhodné, vyberte metody, které
studenty aktivně zaměstnají. To je
důležité pro všechny studenty, zvláště
však pro děti.

■ Nacvičte si používání metod předtím, než
lekci učíte. To je obzvláště důležité, pokud
jste danou metodu ještě nepoužili.

Udržujte si rozmanitost ve výuce lekcí
Tabulka na straně 90 vám může pomoci

určit, zda je ve vašich lekcích dostatek
rozmanitosti. Možná byste si mohli udělat
podobnou tabulku do deníku nebo do
poznámkového bloku. Do horní části prázd-
ných kolonek napište názvy svých pěti po
sobě jdoucích lekcí. Při přípravě jednotlivých
lekcí zaškrtněte ve sloupci pod názvem
lekce metodu, kterou použijete.

Metody uvedené v horní části tabulky
se používají při výuce evangelia nejčastěji.
Možná zjistíte, že některé tyto metody
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používáte téměř ve všech lekcích. Ostatní uvedené metody
mohou být také efektivní. Záleží na tom, čemu učíte, a na
potřebách těch, které učíte.

Budete-li tuto tabulku používat, je možné, že začnete
poznávat styl své výuky. Může se stát, že některé metody
používáte při každé lekci a jiné nepoužíváte vůbec.

90

Diskuse

Hudba

Otázky

Písma

Přednášení

Příběhy

Příklady

Přirovnání a názorné pomůcky

Tabule

Vizuální pomůcky

Vztahování Písem na sebe

Audiovizuální materiály

Brainstorming

Činnosti k upoutání pozornosti

Čtené divadlo

Diorámata

Diskuse ve skupinkách

Flanelové tabule

Hostující řečníci

Hry

Krabice na papírové role

Mapy

Metody pro uplatňování vyučované látky

Modelové situace

Názorné předvedení

Názorné ukázky

Obrázky

Panelové diskuse

Podávání zpráv

Pracovní listy

Rýmy spojené s pohyby

Scénky

Stanoviště

Stojaté figurky z papíru

Učení se nazpaměť

Výtvarné činnosti

Zpětné projektory

METODY, KTERÉ MOHU POUŽÍT Lekce Lekce Lekce Lekce Lekce

Běžně používané metody

Další metody
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Jako učitelé evangelia stojíte před těmi, které učíte, jako
Pánovi zástupci. Máte dbát na to, aby vše, co děláte, bylo
v souladu s Jeho vůlí, a abyste během každé lekce prokazovali
úctu k pravdám evangelia.

Pán řekl: „Pamatujte, že to, co přichází shůry, je svaté a
musí být vyslovováno s pečlivostí, pod nabádáním Ducha.“
(NaS 63:64.) Metody, které používáte k výuce pravd evan-
gelia, pomohou studentům vypěstovat si vnímavost vůči
tomu, co je posvátné. Z tohoto důvodu máte zajistit, aby tyto
metody byly vhodné pro výuku daných zásad a aby byly
v souladu s církevními měřítky. Může existovat několik
metod, které by vám mohly pomoci zprostředkovat určité
poselství, avšak některé z nich mohou být pro dotyčnou lekci
nevhodné vzhledem k podstatě tématu nebo vzhledem
k věku či zkušenostem těch, které učíte.

Kdykoli zvažujete použití určité metody, položte si násle-
dující otázky, abyste se ujistili, že tato metoda je vhodná.

Umožňuje tato metoda, aby byl přítomen Duch?
Aby Duch mohl nést poselství evangelia do srdce těch,

které učíte, musí být přítomen (viz 2. Nefi 33:1; NaS 42:14).
Z tohoto důvodu máte používat metody, které během lekce
navodí správnou atmosféru a umožní Duchu, aby byl příto-
men. Jeden učitel nauk evangelia například použil hudbu
k diskusi o mučednické smrti proroka Josepha Smitha.
Během přípravy na lekci učitel požádal jednoho člena sboru,
aby se připravil, že zazpívá píseň „Jeden chudý pocestný“
(Zpěvník náboženských písní a písně pro děti 2, 65). Při
výuce nasměrovala tato náboženská píseň myšlenky a pocity
členů třídy k momentu krátce před útokem davu, kdy John
Taylor zpíval tuto píseň svým bratřím ve vězení Carthage
Jail. Duch vnesl dojemnost i závažnost tohoto momentu do
srdce členů třídy.

Odpovídá tato metoda posvátnosti zásad,
kterým budu učit?

Některé metody výuky jsou uvolněnější a neformálnější
než jiné a jsou proto vhodné jen pro určité lekce. Bylo by

například nevhodné použít názorné předvedení při diskusi
o vzkříšení. Názorné předvedení však může být vhodnou
metodou při výuce tomu, jak být dobrým sousedem.

Povznese a posílí tato metoda ty, které učím?
Studium evangelia má být pozitivní, radostnou zkuše-

ností, která pomáhá studentům uvědomit si svou božskou
přirozenost. Ti, které učíte, mají cítit, že je máte rádi a že
si jich vážíte.

Učební látka, která je sporná nebo senzacechtivá, nebu-
duje víru ani svědectví a nemá být používána. Nepoužívejte
žádnou metodu, která by mohla někoho přivést do rozpaků
nebo ho znevážit.

Je tato učební látka schválená Církví?
Používejte současné vydání základních Písem a materiály

k lekci vydané Církví. Zvažte nejprve možnost použití
metod, které jsou navrženy v příručce k lekci, než vezmete
v úvahu náměty z jiných zdrojů. Jakékoli materiály nebo
náměty, které použijete a které nejsou uvedeny v příručce,
mají klást důraz na pravdu a dobro. K doplnění materiálů
k lekci a veršů z Písma můžete použít proslovy z generální
konference, církevní časopisy a audiovizuální materiály
a obrázky vydané Církví.

Řídil jsem se správným postupem při přípravě
na použití této metody?

Některé metody vyžadují zvláštní přípravu. Abyste mohli
například pozvat hostujícího řečníka, musíte získat schválení
biskupa a pro pozvání hostujícího řečníka na shromáždění
kůlu je potřeba schválení presidenta kůlu (viz Církevní
příručka pokynů, Kniha 2: Vedoucí kněžství a pomocných
organizací [1998], 325).

Další informace
Další informace týkající se výběru metod výuky viz

lekce 8 a 9 v kursu Výuka evangelia (strany 222–29).

VYBERTE VHODNÉ METODY
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VYBERTE

EFEKTIVNÍ METODY

27

Efektivní metody výuky činí lekce
jasnými, zajímavými a snadno zapamatova-
telnými. Kdykoli zvažujete použití určité
metody, položte si následující otázky, abyste
se ujistili, že tato metoda bude efektivní.

Pomůže tato metoda studentům lépe
porozumět zásadám, kterým učím?

Efektivních metod můžete použít k tomu,
abyste vysvětlili zásady a dodali lekcím
na důrazu. Jedna mladá sestra misionářka
například učila zájemce tomu, že bylo třeba,
aby evangelium bylo na zemi znovuzří-
zeno. Zájemce odpověděl, že jeho církev ho
naučila mnoha cenným pravdám a že to
jeho rodině vždy stačilo. Aby tato misionářka
pomohla zájemci lépe porozumět tomu, co
znamená odpadlictví a proč je znovuzřízení
nezbytné, přinesla si na další diskusi krej-
čovský metr. Vysvětlila, že tento proužek
měří přesně jeden metr. Pokud by se z něho
odstříhlo jen několik centimetrů, zbytek
proužku by se stále hodil pro měření určitých
délek, ale už by se s ním nedal měřit celý
metr. Po smrti apoštolů se části pravdy
ztratily. Neexistoval prorok, který by hovořil
za Pána, a do nauky se vloudily změny.
Části pravdy zůstaly a byly správné, nepřed-
stavovaly však plnost pravdy. Aby nějaká
církev mohla být Církví Ježíše Krista, musí
obsahovat veškerou pravdu, které On učil.
Jinak učí pouze v malé míře tomu, čemu
by učit měla.

Využije tato metoda čas moudře?
Mnozí učitelé mají pocit, že na začátku

lekce mají spoustu času. Následkem toho

pak mohou nemoudře naplnit počáteční
minuty tím, že stráví příliš mnoho času
zábavnou metodou výuky. Poté si v polo-
vině času vyhrazeného pro lekci uvědomí,
že mají ještě před sebou větší části lekce.
Aby nahradili ztrátu času, mají tendenci
spěchat a vypouštějí přitom důležité části
lekce. Často závěr uspěchají, místo aby
dali příležitost ke shrnutí myšlenek a aby
pomohli studentům poznat, jak mohou
uplatnit zásady, kterým byli učeni.

Pečlivě naplánujte metody, které během
lekce použijete, a čas, který jim věnujete.
To vám pomůže využít větší rozmanitosti
metod, aniž byste dopustili, že se tyto metody
stanou středem pozornosti lekce.

Dbejte na to, aby použité metody nebyly
příliš dlouhé pro zásady, kterým učíte.
Například práce ve skupinkách může být
efektivní metodou, jak učit komplexní
zásadu, ale protože tato metoda zabírá dost
času, nemusela by být nejlepším způsobem,
jak učit jednoduché zásadě.

Vyhoví tato metoda potřebám těch,
které učím?

Metody, které používáte, mají studentům
pomoci porozumět zásadě, které učíte, a mají
prohloubit jejich touhu žít podle ní. Zjistěte
zázemí studentů, jejich dosažené výsledky,
cíle, atd., abyste mohli vybrat metodu, která
přinese poučení, bude snadno zapamato-
vatelná a bude je inspirovat. Porozumíte-li
těm, které učíte, můžete se vyvarovat metod,
které by se jich mohly dotknout nebo které
by je mohly zmást.

Používám tutéž metodu příliš často?
Dokonce i přesvědčivá metoda výuky se

může stát únavnou, je-li používána příliš
často. Dbejte na to, abyste používali různé
metody výuky.

Další informace
Další informace týkající se výběru metod

výuky viz lekce 8 a 9 v kursu Výuka evangelia
(strany 222–29).
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Starší Boyd K. Packer
učil: „Když učíme
morálním a duchovním
hodnotám, učíme
něčemu, co je nehmata-
telné. Snad žádná
jiná výuka není tak
obtížně proveditelná,
ani nepřináší takové
zadostiučinění, když se
s úspěchem uskuteční.
Existují metody, kterých
lze využít, a pomůcky,
kterých lze použít.
Učitelé mohou udělat
konkrétní věci, aby
připravili sebe a své
lekce, aby tak mohli učit
. . . své studenty a aby
jejich svědectví mohla
být vzájemně předávána
od jednoho k druhému.“
(Teach Ye Diligently,
rev. ed. [1991], 62.)
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Než začne hrát symfonický orchestr,
návštěvníci koncertu často slyší nejasnou
směsici zvuků. Všichni hudebníci se zároveň
připravují na koncert, ladí své nástroje
a přehrávají si samostatně svůj part. Když
však dirigent vstoupí na pódium a pozvedne
taktovku, všichni se ztiší, zpozorní a jsou
společně připraveni přednést nádhernou
hudbu.

Stejně jako dirigent, který soustředí
pozornost hudebníků na začátku koncertu,
máte soustředit pozornost členů rodiny
nebo třídy na začátku lekce. Než zahájíte
lekci, někteří lidé si mohou číst, jiní mohou
tiše sedět a další si mohou povídat. Je možné,
že uslyšíte několik rozhovorů najednou.
Dokonce i po úvodní modlitbě nemusí být
přítomní úplně soustředěni na to, aby se
zapojili do lekce. A ačkoli soustředit pozor-
nost všech studentů na lekci vyžaduje více
než pozvednutí taktovky, existuje několik
jednoduchých způsobů, jak toho dosáhnout.

Pokyny pro zahájení lekce
Úvodní slova při výuce lekce toho mají

dosáhnout více než jen získat pozornost
studentů. Pokud se úvod nevztahuje k dané
lekci, pozornost pravděpodobně více
odvede, než aby ji pomohl získat. Řekne-li
například učitel Nedělní školy na zahájení
lekce nějaký vtip, členové třídy sice mohou
zpozornět, ale také mohou začít myslet
na věci, které jim budou bránit v soustře-
dění se na vyučované zásady. Máte se vy-
hnout omluvám (jako například „Cítím se

nepřipraven“) a jiným prohlášením, které
nevedou přímo k lekci.

Když učíte různé lekce, nezačínejte
pokaždé stejným způsobem. Rozmanitost
přidá lekcím na zajímavosti a vnese do nich
moment překvapení. Možná byste mohli
zvážit některé metody, které jsou popsány
v této knize na stranách 159–84. Pokyny
týkající se výběru vhodných a efektivních
metod viz strany 91–92.

Příklady efektivního zahájení lekce

Použití názorné pomůcky
Pro výuku zásad evangelia můžete použít

různé názorné pomůcky (viz „Přirovnání
a názorné pomůcky“, strany 176–77). Na
úvod lekce o tom, že se máme rozhodovat
pro to, co má pro duši největší hodnotu,
byste například mohli vystavit skutečnou
minci a vedle ní napodobeninu mince
z nějaké hry nebo obyčejný kousek papíru,
který má tutéž velikost jako skutečná
bankovka. Potom se zeptejte těch, které
učíte, jaké peníze by si vzali za vykonanou
práci. To by mohlo vést k diskusi o tom,
které učení je pravé a které učení je falešné.

Otázky napsané na tabuli
Otázky, které jsou před začátkem výuky

napsány na tabuli, pomohou studentům,
aby začali přemýšlet o tématech ještě před
zahájením lekce. Před lekcí o tom, jak na
sebe brát jméno Kristovo, byste například
mohli na tabuli napsat následující otázky:

■ Co děláte díky tomu, že jste na sebe vzali
jméno Kristovo?

■ Co neděláte díky tomu, že jste na sebe
vzali jméno Kristovo?

Vyprávění příběhu
Příběhy mohou vzbudit zájem studentů.

Často můžeme učit nějaké zásadě efektivněji,
když nejprve vyprávíme příběh, který tuto
zásadu dokládá. Toto studentům pomáhá
porozumět dané zásadě z hlediska každo-
denních zkušeností.
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„Už nemám moc času, ale ještě jsem
úplně neskončil. Ještě chvilku. Poslední část
projdu rychle.“ Téměř každý slyšel od
učitele podobné prohlášení. Tato prohlášení
naznačují, že učitel ztratil významnou příle-
žitost týkající se výuky: příležitost dovést
lekci k efektivnímu zakončení.

Rysy efektivního zakončení
K úspěšným zakončením nedojde náho-

dou; musí být připraveny jako součást lekce.
Zakončení lekcí jsou nejefektivnější, mají-li
některé následující charakteristické znaky:

■ Jsou krátké, stručné a k věci. Obvykle
nemají obsahovat něco, čemu jste během
lekce neučili.

■ Shrnují zásady, o kterých jste diskutovali,
a poukazují na souvislosti, které mezi
nimi existují.

■ Vyzdvihují důležité myšlenky, které
uvedli ti, kteří se zapojili.

■ Pomáhají studentům uplatňovat zásady
v životě.

■ Jsou povznášející, motivující a pozitivní.

■ Ponechávají čas pro svědectví.

Následující příklady uvádějí několik
způsobů, kterými lze zakončit lekci:

■ Zopakujte cíl lekce. Zeptejte se těch, které
učíte, jak tento cíl uplatní ve svém životě
během následujícího týdne.

■ Před začátkem lekce určete jednoho nebo
dva jednotlivce, aby pozorně naslouchali
a byli připraveni pomoci shrnout hlavní
myšlenku lekce nebo celou lekci.

■ Zeptejte se těch, které učíte, jak by odpo-
věděli, pokud by někdo chtěl vědět, čemu
se během lekce naučili.

■ Použijte pracovní listy, abyste pomohli
těm, které učíte, shrnout hlavní myšlenky
lekce (viz „Pracovní listy“, strany 171–72).

Ponechání času na zakončení
Abyste lekci dobře zakončili, musíte

být při hospodaření s časem bdělí a přizpů-
sobiví. Ani dobře připravené lekce se někdy
neodvíjejí tak, jak byly naplánovány. Může
se stát, že potřeby těch, které učíte, vás
povedou k tomu, abyste věnovali určité
myšlence více času, než jste předpokládali.

Když toto nastane, je nezbytné, abyste
sledovali čas. Uzavřete diskusi dříve, než
čas vyprší. Udělejte vše, co můžete, abyste
hladce opustili diskutované téma tím, že
ho zahrnete do krátkého shrnutí lekce. Poté
lekci zakončete.

Úprava připravených zakončení
Občas bude možná potřeba, abyste

pozměnili své připravené zakončení kvůli
určité diskusi, určité poznámce nebo kvůli
vnuknutí od Ducha. Následující příběh je
příkladem učitele, který využil jedinečnou
příležitost k zakončení lekce:

Ke konci hodiny semináře, který se
konal brzo ráno, si učitel přál dovést diskusi
k závěru. Hlavní myšlenkou lekce bylo, že
poslušností přikázání přicházíme ke Kristu.
Členové třídy hovořili o tom, co některé
dospívající odvádí od toho, aby přišli
ke Spasiteli a v plnosti obdrželi požehnání
Jeho usmíření.

Učitel se chystal zakončit tím, že by pou-
kázal na seznam napsaný na tabuli. Všiml si
však obrazu, který jeden student namaloval
jako umělecký projekt do školy. Znázor-
ňoval beránka, který pokukoval skulinami
v dřevěném plotě. Učitel požádal o svolení
ukázat obraz členům třídy a poté vysvětlil,
co na obrazu spatřil: „Jak jsme o tom disku-
tovali při hodině,“ řekl, „Spasitel je Beránek
Boží, který dal svůj život, abychom k němu
mohli všichni přijít a abychom mohli pro-
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střednictvím Něho získat věčný život. Tento
plot na obrazu představuje překážky, které
nás od Něho dělí.“

Učitel vyjádřil naději, že studenti odstraní
„ploty“, které jim brání v tom, aby se Spasi-
teli přiblížili. Vydal svědectví o Spasitelově
výzvě: „Poďtež ke mně . . . a já vám odpoči-
nutí dám“. (Matouš 11:28.) Hodina skončila
a učitel obraz vrátil. Studenti opouštěli
budovu, ale vliv Ducha ještě zůstával.
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Když se oddáme Pánovu dílu, musíme se zapojit do namáhavé práce,

kterou je příprava . . . Pánův pokyn učit Duchem nás ani v nejmenším nezprošťuje

nezbytnosti osobně se připravit . . .

Musíme studovat Písma. Musíme studovat učení žijících proroků. Musíme se

učit všemu, čemu můžeme, abychom se dokázali vyjadřovat a aby nám lidé rozuměli . . .

Příprava je nezbytnou podmínkou pro výuku Duchem.

Starší Dallin H. Oaks



P¤IPRAVTE  V·E  POT¤EBNÉ

Poté, co vzkříšený Spasitel strávil den tím, že učil Nefity,
přikázal jim, aby věnovali čas přípravě na učení, které jim
sdělí následující den. Řekl: „Jděte do domů svých a přemýš-
lejte o tom, co jsem vám řekl, a proste Otce ve jménu mém,
abyste mohli rozuměti, a připravujte ducha svého pro zítřek.“
(3. Nefi 17:3.) Tuto zásadu můžete jako učitelé uplatňovat
během své přípravy. Když věnujete čas, abyste se připravili
pozorně a s modlitbou, budete požehnáni větším poro-
zuměním. Budete vnímavější vůči vedení Ducha.

S přípravou lekce začněte včas
Občas se může stát, že dostanete za úkol učit a budete

se na to muset připravit na poslední chvíli. Obvykle se však
budete moci začít připravovat v dostatečném předstihu.
Toto je důležitá součást výuky. Čím dříve se začnete modlit
o příští lekci a přemítat o ní a začnete si ji připravovat, tím
více času budete mít, abyste mohli být vedeni Duchem a
abyste mohli nalézt příklady, přirovnání a jiné náměty na
obohacení lekce (viz „Rozpoznávejte a následujte Ducha při
výuce“, strany 47–48; „Hledejte všudypřítomné ponaučení“,
strany 22–23; „Přirovnání a názorné pomůcky“, strany
176–77). Budete mít čas, abyste požádali ty, které učíte, aby se
připravili na zvláštní úkoly, například na hudební vystoupení
(viz strany 163–65). Také budete mít čas, abyste si zjistili,
jaké materiály jsou k dispozici v knihovně sborového domu,
a abyste se připravili je využít (viz „Církevní materiály
určené pro výuku evangelia“, strana 105).

Často pomáhá, když začnete přemýšlet o následující
lekci krátce poté, co jste odučili lekci předcházející. Pravdě-
podobně budete nejvíce pamatovat na ty, které učíte, a uvě-
domíte si nejlépe jejich potřeby a zájmy ihned poté, co jste
s nimi byli. Také si nejlépe uvědomíte, jak na vaši výuku
reagovali. Můžete zhodnotit svůj přístup a metody, dokud je
máte čerstvě v paměti.

Nacházejte radost v přípravě
Jeden učitel vyprávěl o radosti, která se dostaví, pokud

přípravě věnujeme potřebný čas:
„Mnozí objevili radost ve výuce evangelia, existuje však

ještě jiná pozoruhodná radost, kterou lze nalézt ve spojení
s výukou – radost z přípravy. Příprava lekce je často pova-
žována za nepříjemnou práci a odkládá se až na poslední
chvíli. Příprava na poslední chvíli je stejně jako uspěchaná
modlitba povrchní a ne moc efektivní.

Poznal jsem tento druh přípravy na vlastní kůži. Není to
příjemné a neposiluje to sebedůvěru. Zažil jsem také velkou
radost během přípravy. Může to být čas naplněný smyslu-
plnou modlitbou a hloubavými myšlenkami. Zjistil jsem, že
to je příjemně strávený užitečný čas naplněný uctíváním,
zkoumáním svého nitra, porozuměním a inspirací . . .

. . . Když jsem zakusil radost z přípravy, objevil jsem cenné
perly moudrosti a pochopení. Zjišťuji, že se díky přípravě
učím mnohem více, než kolik toho budu moci při výuce
předat . . .

Kdekoli je učena pravda, je příprava bezmála stejně
nezbytná. Ti, kteří si osvojí cestu k úspěšné přípravě, zjistí,
že je čekají zážitky naplněné radostí.“ („Random Sampler:
Planning to Teach“, Ensign, Oct. 1995, 73.)

Věnujte čas osobní přípravě
Pamatujte na to, že nestačí, abyste si ve snaze učit evan-

geliu Ježíše Krista prostě jen připravili lekce. Musíte také
připravit sami sebe. Věnujte čas tomu, abyste prostudovali
rady v této knize týkající se toho, jak se můžete duchovně
připravit na výuku evangelia (viz strany 11–20). Také si
naplánujte účast na schůzkách zdokonalování učitelů. Na
těchto schůzkách se budete scházet vy a ostatní učitelé a
vedoucí, abyste se naučili metodám výuky evangelia, které
vám pomohou rozvinout vaše schopnosti a sebedůvěru.

VùNUJTE âAS P¤ÍPRAVù

97

30



âást B :  ZÁKLADNÍ  ZÁSADY V¯UKY EVANGELIA

P¤ÍPRAVA LEKCÍ

31

Ona krátká doba, kterou strávíte výukou
lekce doma nebo v Církvi, může mít věčný
účinek na ty, které učíte. Každá lekce jim
může pomoci pocítit vliv Ducha, získat větší
lásku k Nebeskému Otci a k Ježíši Kristu
a prohloubit jejich oddanost životu podle
evangelia. Mějte toto na paměti při přípravě
lekcí. Péče, kterou věnujete přípravě lekce,
bude mít vliv na to, jak úspěšně budete
zastupovat Pána a jak úspěšně budete učit
Duchem.

S přípravou lekce začněte včas
Plánování lekce vyžaduje čas a pozornost.

Krátce po skončení jedné lekce se začněte
připravovat na další. Pravděpodobně budete
nejvíce pamatovat na ty, které učíte, a uvě-
domíte si nejlépe jejich potřeby a zájmy
ihned poté, co jste s nimi byli. Také si nejlépe
uvědomíte, jak na vaši výuku reagovali.

Tři otázky, které mají provázet
přípravu lekce

Když si začínáte připravovat lekci, projděte
si s modlitbou učební náplň lekce a zvažujte
přitom potřeby a zájmy těch, které učíte.
Poté přemítejte o třech otázkách, které
jsou uvedeny níže. Tyto otázky by vás měly
provázet během celé přípravy na lekci.

1. Jak má tato lekce změnit život těch,
které učím?

2. Jakým konkrétním zásadám mám učit?

3. Jak mám těmto zásadám učit?

Následující rady představují konkrétní
způsoby, jakými lze použít tyto otázky
pro zahájení přípravy lekce. Když si takto
procházíte lekci, zapište si myšlenky, které
vás napadnou. To vám poskytne základ

pro to, abyste mohli dále s modlitbou o lekci
přemítat.

1. Jak má tato lekce změnit život těch,
které učím?

Prostudujte si učební náplň lekce a
pasáže z Písma, které ji doprovázejí, a přemí-
tejte o tom. Uvažujte nad tím, čemu mají
ti, které učíte, porozumět, co mají pocítit, po
čem mají toužit nebo co mají díky této lekci
udělat. Během přípravy lekce o modlitbě si
například můžete určit, že studenti by měli
porozumět tomu, jak je modlitba důležitá,
a že by se měli rozhodnout, že se budou
modlit každé ráno a večer. Během přípravy
lekce o rodinné zodpovědnosti si můžete
určit, že díky této lekci by měli členové rodiny
usilovněji plnit své domácí povinnosti.
Během přípravy lekce o studiu Písem si
můžete určit, že tato lekce by měla inspirovat
ty, které učíte, aby studovali Písma denně.

V mnohých lekcích v příručkách vyda-
ných Církví je uveden cíl lekce. Tento cíl vám
může pomoci určit, jaký vliv má mít lekce
na ty, které učíte.

2. Jakým konkrétním zásadám
mám učit?

Vždy pamatujte na potřeby a zázemí
těch, které učíte. Ptejte se sami sebe: „Jaké
zásady z této lekce pomohou těm, které
učím, aby zvládali problémy, se kterými se
potýkají?“

Lekce bude často obsahovat více učební
látky, než kolik ji budete schopni probrat
v čase, který máte k dispozici. V takových
případech máte vybrat učební látku, která
těm, které učíte, pomůže nejvíce.

Množství učební látky, které proberete, je
méně důležité než to, jak tato látka ovlivní
život těch, které učíte. Protože příliš pojmů
najednou může studenty zmást nebo unavit,
je obvykle nejlepší soustředit se na jednu
nebo dvě hlavní zásady. Poté můžete v pří-
ručce vyhledat další, podpůrné myšlenky.

Vyhněte se snaze učit všemu, co může
být řečeno na určité téma. Ti, které učíte, již
pravděpodobně budou do určité míry rozu-
mět danému tématu. Vaše lekce má doplnit,
objasnit a potvrdit to, co znají. Pamatujte
na to, že vaše lekce není jedinou příležitostí,
kdy se něčemu naučí o daném tématu.
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3. Jak mám těmto zásadám učit?
Máte vybrat takové metody výuky,

které studentům pomohou pochopit
a uplatnit zásady, kterým učíte (informace
o výběru vhodných a efektivních metod
viz strany 91–92).

Při výběru metod si máte nejprve projít
otázky vyvolávající diskusi, příběhy a jiné
vzdělávací činnosti, které jsou navrženy
v příručce k lekci. Pokud se domníváte, že
tyto metody vyhoví potřebám těch, které
učíte, dobře se s těmito metodami seznamte.
Pokud se domníváte, že máte použít jiné
metody, začněte se včas rozhodovat, jak
daným zásadám učit. Zvažte možnost použít
příklady, názorné ukázky, přirovnání nebo
osobní zkušenosti, které pomohou při výuce
hlavních zásad lekce.

Možná bude zapotřebí, abyste pro metody,
pro které se rozhodnete, získali materiály
jako například obrázky, předměty, zpěvníky
nebo videokazety z knihovny sborového
domu.

Uspořádejte si náměty
Poté, co získáte několik počátečních

námětů týkajících se výuky lekce, můžete je
rozvinout a vytříbit. Pokud jste začali s pří-
pravou včas, budete si více vědomi toho, jaké
zkušenosti, příběhy a verše z Písma pomo-
hou těm, které učíte. Během přemítání
o zásadách, které mají být učeny, a o potře-
bách těch, které učíte, vás mohou napadat
určité myšlenky. To je jeden ze způsobů,
jakým vás Duch může během přípravy vést.
Možná byste si mohli s sebou nosit po-
známkový blok, abyste si mohli zapisovat
myšlenky, které vás napadají.

V této fázi vaší přípravy pomáhá, když si
znovu prostudujete odkazy na verše z Písma,
které jsou použity v lekci. To vám pomůže,
abyste jim lépe porozuměli a abyste je vztáhli
na ty, které učíte.

Přizpůsobte a upravte podle potřeby
S blížícím se termínem výuky lekce bude

pravděpodobně potřeba učinit několik
závěrečných úprav. To lze přirovnat k zahrad-
níkovi, který prořezává strom nebo keř,
aby mu dal ten správný tvar. Během této
fáze máte učinit následující:

■ Získejte jasnou představu o tom, jak má
tato lekce změnit život těch, které učíte.
Ptejte se sami sebe: „Přinese tato lekce
žádané výsledky?“

■ Znovu si projděte konkrétní body, kterým
chcete z příručky učit: hlavní zásady a
podpůrné myšlenky. Vytvořte si jasnou
osnovu. Dbejte na to, abyste si napláno-
vali srozumitelné zahájení lekce a důrazné
zakončení, které se zaměří na hlavní téma
lekce (viz „Zahájení lekce“, strana 93;
„Zakončení lekce“, strany 94–95).

■ Dokončete práci na metodách výuky,
které použijete. Ujistěte se, že metody,
které jste vybrali, pomohou studentům
uplatnit zásady, kterým budete učit.

■ Proveďte konečný výběr materiálů, které
použijete.

Může se stát, že vás Duch inspiruje, abyste
ještě na poslední chvíli něco změnili. Můžete
být inspirováni, abyste něco změnili přímo
během výuky. Buďte otevření vůči těmto
vnuknutím a uvědomte si, že právě vaše
pečlivá příprava vám umožňuje obdržet toto
pokračující vedení Ducha.

Prohlédněte si tyto dva
obrázky. Který obrázek
vám podává jasnější
představu o tom,
jak vypadá kachna?
Všimněte si, že první
obrázek kachny
obsahuje více detailů
a neobsahuje prvky,
které by od ní odváděli
pozornost. Když se
rozhodnete zaměřit
se během lekce na jednu
nebo dvě zásady,
dbejte na to, abyste
nezahrnuli témata, která
by mohla od těchto
zásad odvádět pozornost.
Připravujte si lekce,
které se podobají
prvnímu obrázku:
které jsou srozumitelné,
jasné a zaměřené na
hlavní téma lekce.
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P¤ÍPRAVA LEKCÍ Z KONFERENâNÍCH

PROSLOVÒ A Z JIN¯CH MATERIÁLÒ

32

Ne pro každou příležitost k výuce v Církvi
existuje uspořádaná příručka k lekci. V urči-
tých situacích můžete učit z článků z církev-
ních časopisů nebo z proslovů z generální
konference. V jiných situacích můžete učit
z knihy, ve které jsou otázky ke studiu, avšak
která neobsahuje žádnou osnovu lekce.

Když si připravujete lekci s pomocí
těchto zdrojů, máte se řídit náměty z oddílu
„Příprava lekcí“ (strany 98–99). Když tak
učiníte, Duch vás povede při vašich rozhod-
nutích týkajících se toho, čemu budete
učit a jak tomu budete učit.

Příklad přípravy lekce z proslovu
z generální konference

Uvažujte nad tímto výňatkem z proslovu
z generální konference, který pronesl starší
Joseph B. Wirthlin:

„V poslední části třináctého článku víry
se říká: ,Toužíme po všem, co je ctnostné a
krásné, co se těší dobré pověsti nebo je
chvályhodné.‘

Slovo toužit znamená usilovat, snažit se
objevit, snažit se získat. To vyžaduje aktivní,
rozhodný přístup k životu. Abraham napří-
klad usiloval o požehnání otců a o to, aby
byl lepším následovníkem spravedlnosti (viz
Abraham 1:2). To stojí v protikladu k pasiv-
nímu čekání na to, až k nám přijde něco
dobrého, aniž bychom my sami vyvinuli
jakékoli úsilí.

Svůj život můžeme naplnit dobrem
a neponechat místo pro nic jiného. Existuje
tolik dobra, ze kterého si můžeme vybírat,
že se nikdy nemusíme podílet na něčem
zlém.“ (Conference Report, Apr. 1992, 120;
nebo Ensign, May 1992, 86.)

Následující příklad ukazuje jeden ze
způsobů, jakým lze připravit lekci založenou
na tomto prohlášení.

1. Přečtěte si prohlášení
staršího Wirthlina.

S modlitbou přemýšlejte o těch, které
budete učit, a přemítejte o tom, jak se na ně
tato pasáž vztahuje.

2. Určete si, jak má tato lekce změnit
život těch, které učíte.

Například učíte-li mladé lidi, mohli byste
chtít, aby si stanovili cíle, které jim pomohou
usilovat o to, co je dobré. Tyto cíle mohou
zahrnovat studium Písma, hodnotné
odpočinkové činnosti nebo povznášející
činnosti s přáteli.

3. Určete si hlavní zásadu nebo zásady,
kterým budete učit, a spolu
s tím i jakékoli podpůrné myšlenky.

To, co se rozhodnete zdůraznit, má zále-
žet na potřebách těch, které učíte. Usilujete-li
o toto rozhodnutí s modlitbou, obdržíte
přitom vedení od Ducha.

Když například učíte mladé lidi tomu, jak
je důležité usilovat o to, co je dobré, mohli
byste se zaměřit na prohlášení staršího
Wirthlina týkající se toho, že „existuje tolik
dobra, ze kterého si můžeme vybírat, že se
nikdy nemusíme podílet na něčem zlém“.
Podpůrné myšlenky se mohou týkat toho,
že musíme aktivně usilovat o to, co je dobré,
a že přitom můžeme vyhledávat Pánovu
pomoc.

Při přípravě na výuku těchto zásad byste
se mohli obrátit ke Knize nauk a smluv 6:7,
kde se píše, že nemáme usilovat o „bohat-
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ství, ale o moudrost“ a ke Knize nauk a smluv 46:8, kde se
píše, že máme usilovat „horlivě [o] ty nejlepší dary“. Při
studiu těchto pasáží byste mohli určit, které z nich budou
při výuce daných zásad nejefektivnější.

4. Přemýšlejte o tom, jak chcete učit hlavním
a podpůrným myšlenkám, které jste si vybrali.

Projděte si pozorně metody výuky, které jsou popsány
na stranách 159–84. Když budete přemýšlet o tom, jak učit
svou třídu, objevíte mnoho námětů.

Mohli byste například použít tabuli, na kterou studenti
napíšou seznam různých způsobů, jakými mohou trávit
čas. To může vést k diskusi o tom, zda se řídí radou staršího
Wirthlina, abychom „svůj život [naplnili] dobrem a [nepo-
nechali] místo pro nic jiného“.

Když zvažujete možnost vést takovou diskusi, začněte
přemýšlet o otázkách, které můžete položit (viz „Výuka
pomocí otázek“, strany 68–70). Až budete například hovořit
o tom, jak je důležité žít podle rady staršího Wirthlina,
mohli byste se zeptat: „Co bychom mohli změnit, abychom
naplnili svůj život dobrem?“

Čím pečlivěji přemítáte o konkrétních potřebách těch,
které učíte, a čím více studujete různé metody výuky uvedené
v této knize, tím sebevědomější a tvořivější budete při
rozvíjení námětů pro výuku.

Příprava lekce z proslovů z generální konference nebo
z jiných zdrojů bude vyžadovat zvýšenou tvořivost. Budete-li
se připravovat pečlivě a budete-li usilovat o Ducha, budete
při přípravě takových lekcí inspirováni. Díky své přípravě
budete požehnáni vy i ti, které učíte.
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P¤IZPÒSOBUJTE LEKCE TùM, KTERÉ UâÍTE
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Příručky k lekcím vydané Církví jsou
pečlivě připraveny tak, aby zaručili, že nauky
Církve jsou udržovány v čistotě. Udávají
pokyny pro výuku při různých příležitostech
v Církvi a dbají na shodný přístup k téma-
tům a zásadám evangelia. Máte se věrně
řídit učením a pokyny v těchto příručkách.
Nemusíte však učit lekce přesně tak, jak jsou
popsány v příručkách. Můžete přizpůsobit
lekce podle potřeb těch, které učíte, a podle
situace, ve které se vaši studenti nacházejí.

Ať již upravíte lekci jakkoli, mějte na
paměti, že vaše úpravy mají pomoci studen-
tům porozumět zásadám evangelia a žít
podle nich. Z tohoto důvodu máte lekci při-
způsobit pouze poté, co jste si s modlitbou
prostudovali učební látku a přemýšleli jste
o každém jednotlivci, kterého učíte. Když
se snažíte přizpůsobit lekci, máte se řídit
1) příručkou, kterou jste dostali; 2) třemi
nejdůležitějšími otázkami, které jsou uve-
deny na stranách 98–99 této knihy a 3) pra-
vidly výuky, která jsou popsána v této knize,
jako je mít rád ty, které učíte, učit Duchem
a učit nauce.

Příklady úprav lekce
Následující situace představují několik

způsobů, jakými byste mohli přizpůsobit
lekce těm, které učíte.

Použití materiálu z nedávných vydání
církevních časopisů

Při četbě příběhu v lekci o službě si vzpo-
menete na podobný příběh z nedávného

vydání církevního časopisu. Cítíte, že mladé
ženy ve vaší třídě se lépe ztotožní s příběhem
z časopisu, a tak použijete tento příběh
místo příběhu z příručky.

Příprava vlastních vzdělávacích
činností

Při přípravě lekce pro skupinu dětí
v Primárkách čtete v úvodu lekce o činnosti,
která má upoutat pozornost. Domníváte
se, že tato konkrétní činnost by nemusela
pomoci dětem ve vaší třídě. Přemítáte
o potřebách dětí a připravíte si činnost,
která jim pomůže soustředit se na zásady,
kterým budete učit.

Odchýlení se od doporučeného
postupu výuky

Připravujete se na výuku jáhnů ve svém
sboru. V příručce k lekcím pro Aronovo
kněžství je navrženo použít názorné předve-
dení, abyste studentům pomohli uplatnit
danou zásadu evangelia. Když přemýšlíte
o mladých mužích, které učíte, vzpomenete
si na určité zážitky, které nedávno získali.
Cítíte, že prostá diskuse o těchto zážitcích
by byla efektivnější než názorné předvedení.

Přizpůsobujte lekce různým věkovým
skupinám

Náměty týkající se přizpůsobování lekcí
různým věkovým skupinám viz část této
knihy nazvaná „Výuka různých věkových
skupin“ (strany 107–124).
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ZHODNOCENÍ

V¯UKY LEKCE

34

Poté, co jeden učitel nauk evangelia
odučil lekci, dělal si starosti s tím, jak učil.
Určité části lekce probíhaly dobře, ale jiné
části ho zklamaly. „Proč se něco zdařilo a
něco jiného ne?“ ptal se sám sebe. „Co bych
při výuce udělal znovu? Co bych změnil?“
Když přemítal o tom, jak může pomoci
členům své třídy učit se evangeliu, měl tyto
otázky stále na mysli. Otázky, které si poklá-
dal tento učitel, jsou mezi učiteli velmi běžné.

Kromě hodnocení vzdělávacího pro-
cesu těch, které učíme (viz „Jak zjistit, zda se
studenti učí“, strana 73), je též důležité
odhadnout vlastní úspěšnost při výuce lekcí.
President Spencer W. Kimball učil tomu,
jak je důležité se sám ohodnotit a usilovat
o zdokonalení: „Zjistíme si a stanovíme
si přijatelnou míru dokonalosti . . . a podle
ní posuzujeme svou práci. Máme se méně
zajímat o to, abychom předčili ostatní, avšak
více o to, abychom předčili vlastní bývalé
rekordy.“ (The Teachings of Spencer W.
Kimball, ed. Edward L.Kimball [1982], 488.)

Po každé lekci máme věnovat čas tomu,
abychom následovali radu presidenta
Kimballa a „posoudili svou práci“. To nám
pomůže připravit se na příští lekci a pokra-
čovat jako učitelé ve zdokonalování.

Ať jste inspirováni změnit cokoli, pama-
tujte na to, že zhodnocení vaší výuky má
být pozitivní, ne neradostnou zkušeností.
Pokaždé, když objevíte možnost zdokonalit
svou výuku, objevujete novou možnost
pomoci ostatním učit se evangeliu a žít podle
jeho zásad.

Otázky, které vám pomohou
zhodnotit výuku lekce

Úspěšnost lekce se měří tím, jaký vliv
měla na ty, které učíte. Při hodnocení výuky
jednotlivých lekcí se pokuste vzpomenout
si na reakce studentů v různých fázích lekce.
Pokud si projdete osnovu, kterou jste použili
při výuce lekce, vzpomenete si na jejich
reakce lépe.

Níže uvedené otázky vám mohou při
hodnocení lekcí pomoci. Povšimněte si, že
první otázky vám pomáhají určit, co se
vám zdařilo. Tím, že se nejprve soustředíte
na úspěchy než na neúspěchy, obvykle lépe
zjistíte, jak se zdokonalit. Když s pokorou
rozpoznáte své silné stránky, můžete na
nich stavět a využívat je, abyste zdokonalili
svou celkovou výuku. Po zvážení toho,
co se vám zdařilo, si můžete určit, co můžete
udělat lépe.

■ Kdy se během lekce zdálo, že ti, které
učím, měli největší ochotu se zapojit?
Kdy se zdálo, že jsou méně ochotní
zapojit se?

■ Kdy se během lekce zdálo, že cítí vliv
Ducha nejsilněji? Kdy se zdálo, že cítí
vliv Ducha slaběji?

■ Kdy se během lekce zdálo, že je napadá
nejvíce myšlenek? Kdy se zdálo, že
nepřemýšlejí příliš důkladně?

■ Kdy se během lekce zdálo, že nejlépe
chápou, jak v životě uplatnit učenou
látku? Kdy se zdálo, že nechápou, jak ji
v životě uplatnit?

Když budete přemítat o každé výše uve-
dené otázce, zvažte tyto doplňující otázky:

■ Jaké prvky výuky lekce přispěly k tomu,
že studenti takto reagovali?

■ Co mi to vypovídá o těch, které učím?

■ Jak mi toto poznání může pomoci při
přípravě příští lekce?

Až si budete klást tyto otázky, zvažte
možnost zapsat si odpovědi, abyste nezapo-
mněli postřehy a vnuknutí, které obdržíte.
Můžete být překvapeni, kolik se toho dozvíte.
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Když s modlitbou přemítáte o tom, jak
oslovit ty, které učíte, Duch vám může
pomoci objevit oblasti, ve kterých se můžete
zdokonalit. Mohli byste si prostudovat
určité části této knihy. Mohli byste si napří-
klad znovu projít informace týkající se
pokládání otázek, které vyvolávají diskusi
(viz „Vedení diskusí“, strany 63–65; „Výuka
pomocí otázek“, strany 68–70). Možná
pocítíte, že je důležité naučit se zahajovat
lekci zajímavějším způsobem (viz „Zahájení
lekce“, strana 93) nebo pro lekce vypracovat
působivější zakončení (viz „Zakončení
lekce“, strany 94–95).

Náměty týkající se vypracování plánu
pro zdokonalení viz „Vypracujte si plán na
zdokonalování výuky“ (strany 24–27).
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Církev poskytuje mnoho materiálů, aby
pomohla rodičům, učitelům a vedoucím
učit evangeliu. Základem učebních osnov
pro studium v Církvi a tím nejdůležitějším
učebním materiálem jsou Písma. Dalšími
materiály jsou:

■ Učení – není většího povolání

■ Příručka pro výuku

■ Oddíl „Výuka evangelia a vedení“
v Církevní příručce pokynů

■ Family Home Evening Resource Book
(Kniha námětů pro rodinný domácí
večer)

■ Zásady evangelia

■ Příběhy z Písem

■ Příručky k lekcím

■ Církevní časopisy (pročítejte si pravidelně
tyto časopisy, abyste mohli použít příběhy
a jiné náměty)

■ Soubor Obrazy z evangelia (soubor
obrázků, které obsahují vyobrazení
příběhů a událostí z Písma, presidentů
Církve a zásad evangelia v praxi)

■ Další obrázky a plakáty

■ Církevní zpěvník

■ Písně pro děti

■ Videokazety a audiokazety vydané Církví

Knihovna sborového domu
Je-li ve vašem sborovém domě knihovna,

může se v ní nacházet většina nebo všechny
tyto materiály. Abyste zjistili, jaké další
materiály jsou v knihovně vašeho sborového
domu k dispozici, promluvte si s knihov-
níkem sborového domu.

Knihovník vašeho sborového domu
nebo referent sboru má mít výtisk katalogu
Church Materials Catalog, který můžete
použít. Tento katalog je každoročně vydá-
vanou publikací, která uvádí přehled mate-
riálů, které jsou k dispozici prostřednictvím
církevních distribučních středisek. Kromě
výše uvedených materiálů katalog uvádí
přehled dalších materiálů, které slouží jako
pomůcky pro členy Církve.
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V¯UKA DùTÍ

1

Když vzkříšený Spasitel sloužil Nefitům,
dal najevo, jak velmi miluje malé děti:

„Vzal malé děti jejich, jedno po druhém,
a žehnal je a modlil se za ně k Otci . . .

A mluvil k zástupu lidu a pravil k nim:
Vizte maličké svoje;

a když se podívali, aby viděli, obrátili svoje
oči k nebi a viděli nebesa otevřena a spatřo-
vali anděle s nebes sestupující jako uprostřed
ohně, kteří přicházeli a obklopovali ony
maličké, [které byly obklopeny] ohněm;
i sloužili jim andělé.“ (3. Nefi 17:21, 23–24.)

Starší M. Russell Ballard ve spojitosti
s tímto příběhem řekl: „Těm z nás, kterým
byly svěřeny drahocenné děti, bylo nepo-
chybně uděleno posvátné a vznešené správ-
covství, neboť jsme těmi, které Bůh pověřil,
aby dnešní děti obklopili láskou a nadše-
ním víry a porozuměním tomu, kdo jsou.“
(„Great Shall Be the Peace of Thy Children“,
Ensign, Apr. 1994, 60.) Spasitelův příklad
je pro nás vzorem, jak děti učit, pečovat
o ně a působit na ně.

Učit děti evangeliu Ježíše Krista a pomáhat
jim učit se podle něj žít je posvátná zodpo-
vědnost. Máte je učit pravou nauku, tak jako
prorok Nefi, který řekl: „I mluvíme o Kristu
a utěšujeme se v Kristu, kážeme o Kristu,
prorokujeme o Kristu a píšeme podle svých
proroctví, aby naše dítky zvěděly, ke kterému
pramenu se musí utíkati pro odpuštění
hříchů svých.“ (2. Nefi 25:26.)

Při výuce dětí zjistíte, že se vám dostává
zvláštních požehnání. Děti vám vnesou do
duše radost a budou vás podněcovat k tomu,
abyste byli dobrým příkladem. Tím, že
poznáte dětskou věrnost, lásku, důvěru a
naději, se více přiblížíte Pánu a lépe poro-
zumíte Jeho přikázání, že máme být jako

malé děti (viz Matouš 18:3). Pod vedením
Ducha můžete děti milovat a učit tak, jako
Kristus. Každému dítěti můžete pomoci
získat mír, který je slíben těm, kteří následují
Spasitele: „A všechny děti tvoje mají býti
Pánem poučovány a veliký má býti mír dětí
tvých.“ (3. Nefi 22:13.)

Jak porozumět dětem a učit je
Následující informace vám mohou

pomoci lépe porozumět tomu, jaké jsou děti,
které učíte (viz také „Věkové charakteristiky
dětí“, strany 110–16, a učíte-li Primárky,
viz úvodní stránky vaší příručky k lekcím
pro Primárky).

Děti věří. Věří tomu, co říkáte. Jsou
vnímavé vůči pravdě. Jste povinni učit
je správné nauce jednoduše a jasně, slovy
a příklady, kterým rozumějí.

Děti mohou rozeznat vliv Ducha. Učte
je, že pocity klidu, lásky a tepla, které
cítí, když mluví nebo zpívají o Ježíši Kristu
a o Jeho evangeliu, pocházejí od Ducha
Svatého. Pomozte jim porozumět tomu, že
tyto pocity jsou součástí svědectví.

Děti berou vše doslova. Vše považují za
skutečnost. Užíváte-li při výuce posvátných
zásad evangelia složitých metafor, můžete
je tím zmást. Pomozte dětem učit se evan-
geliu tím, že diskutujete o příhodách a o čin-
nostech, které jsou jim blízké: z domova,
z rodiny a ze světa kolem nich. Dbejte na
to, aby tomu, čemu učíte, děti správně
rozuměly.

Děti jsou zvídavé a chtějí se učit. Rády
se učí rozmanitými a novými zkušenostmi.
Chtějí se pohybovat, používat všechny
smysly, zkoumat a zkoušet nové věci. Starší
děti rády odpovídají na otázky a řeší pro-
blémy, které od nich vyžadují určité úsilí.
Budete-li k výuce zásad evangelia používat
různých metod výuky a vzdělávacích čin-
ností, děti ve vaší třídě budou pozornější
a budou se chtít více učit (viz „Rozmanitá
výuka“, strany 89–90).

Děti mají milující povahu a chtějí být
milovány a přijímány. Vyhledávejte pří-
ležitosti k posílení laskavého a milujícího
chování, které je pro děti přirozené. Děti
vás chtějí potěšit a rády pomáhají druhým –
poskytujte jim proto příležitosti ke službě.
Požádejte je, aby vám přinesly knížky, podr-
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žely obrázek nebo odpověděly na otázku.
Povzbuzujte je, aby si pomáhaly navzájem.
Projevujte jim lásku. Budujte jejich sebedů-
věru tím, že oceníte jejich snahu, kdykoli
je to možné. Naslouchejte pozorně tomu,
co říkají.

Děti se začínají připravovat na budouc-
nost. I když se může zdát, že pro děti je
dospělost ještě daleko, připravují se již nyní
na své budoucí zodpovědnosti v rodině,
v Církvi a v zaměstnání. Můžete jim pomoci
uvědomit si, jak je jejich současné zážitky
na toto připravují. Mohli byste například
říci: „Maruško, viděla jsem, jak jsi ukazovala
Katce, jak se hledá ten verš v Písmu. Byla jsi
trpělivá a laskavá.Ažbudeš jednoumaminka,
jistě své děti naučíš mnoha krásným věcem.“
Nebo byste mohli říci: „Martine, jednou
ztebebudeskvělýmisionář,protožesesnaučil
dávat si cíle a plnit je. Jsem na tebe hrdý!“

Děti se budou řídit vaším příkladem.
Učíte stále, aniž si to uvědomujete. Často
více učíte svým postojem a příkladem než
slovy. Děti si například všimnou, zda se
chováte k Písmům s úctou. Budou si všímat
toho, jak mluvíte o Nebeském Otci a o Ježíši
Kristu. Budou sledovat, jak žijete podle zásad,
kterým učíte. Svým spravedlivým příkladem
jim pomůžete rozvinout hlubší pocity lásky
a úcty k Nebeskému Otci a k Jeho Synu.

Malé děti se dokáží soustředit a sedět
v klidu jen po krátkou dobu. Neočekávejte od
nich příliš mnoho. Uvědomte si, že nesou-
středěné chování může znamenat, že jsou
unavené nebo že mají hlad, že nerozumějí
něčemu, co jste řekli, že se potřebují pohy-
bovat nebo že se nudí. To nejlepší, co můžete

udělat proto, abyste si udrželi jejich pozor-
nost a abyste jim pomohli učit se, je povzbu-
zovat je, aby se zapojily do lekce. Děti mají
mnoho energie, a proto na každou lekci
připravte něco, co jim umožní pohybovat se
nebo používat zrak, sluch, čich nebo hmat.
Děti se rády učí pomocí opakování, jedno-
duchých příběhů, písní a činností.

Posilování rodin
Jste-li učitel nebo vedoucí, můžete pomoci

rodičům v jejich úsilí učit své děti evangeliu.
Seznamujte rodiče s tím, čemu děti učíte
během lekcí, aby mohli doma tyto zásady
evangelia podpořit (viz „Pravidelné příleži-
tosti k výuce v domově“, strany 137–39).
Povzbuzujte děti, aby v rodině mluvily o tom,
čemu se učí. Na rodinných domácích veče-
rech mohou zazpívat písně, podělit se o verše
z Písem, zahrát hry a vyprávět o zásadách,
kterým se učí při lekcích nebo na činnostech
a akcích Primárek. Příležitostně můžete za-
slat rodičům zprávu o lekcích a činnostech,
kterých se děti zúčastnily, a tak pomoci pod-
pořit to, čemu se naučily. Informovat rodiče
můžete také v případě, že se jejich dítě proje-
vuje obzvláště dobře nebo pověříte-li dítě
modlitbou nebo příspěvkem. Rodiče můžete
vyzvat, aby v rámci lekce promluvili o svých
zkušenostech nebo vydali svědectví.

Pamatujte na to, že díky tomu, že dětem
pomáháte získat svědectví a žít podle evan-
gelia, mohou ony ovlivnit k dobrému svou
rodinu. Tím, že učíte děti evangeliu a pomá-
háte jim učit se, jak podle něj žít, pomáháte
posilovat jejich rodinu.
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Děti se neustále tělesně, duševně, společensky, emocio-
nálně a duchovně mění. Děje se tak podle všeobecného
způsobu růstu a vývoje. Rodiče a učitelé, kteří jsou si vědomi
společných rysů různých věkových skupin, dokáží reagovat
na chování dětí vhodněji a učit je efektivněji.

Některé děti se vyvíjejí rychleji nebo pomaleji než ostatní
děti jejich věku. Některé šestileté dítě může například odpo-
vídat více věkové charakteristice pětiletých nebo sedmiletých
dětí. Pamatujte také na to, že děti se mohou při stresu nebo
napětí dočasně vrátit k mladšímu chování.

Církevní příručky k lekcím byly připraveny s ohledem
na vývojové charakteristiky dětí. Při studiu a přípravě každé
lekce si uvědomte, jak vám mohou jednotlivé části lekce
pomoci naplnit potřeby dětí, které učíte.

Ať už učíte jakoukoli věkovou skupinu, dbejte vždy na to,
abyste byli ke každému dítěti trpěliví, uctiví, milující a citliví.
Neočekávejte od dětí více, než na co stačí.

Následující popisy a náměty vám mohou pomoci více
porozumět dětem, které učíte.

Jedenapůlroční dítě

Charakteristika dítěte
■ Chodí, umí na něco vylézt, leze a běhá. Rádo tlačí do

předmětů nebo je tahá za sebou. Lépe umí předměty
rozebrat než je složit dohromady. Nemá koordinované
pohyby. Snadno se unaví. Většinou ještě neumí chodit
na nočník.

■ Vydává mnoho zvuků. Rozvíjejí se jeho řečové schop-
nosti. Používá jednoslovné výrazy, především slova
„moje“ a „ne“. Znalosti získává pomocí zraku, sluchu,
hmatu, čichu a chuti. Rozumí více, než dokáže vyjádřit.

■ Rádo si hraje v přítomnosti jiných dětí, ale často na ně
nereaguje. Dělení se o věci mu činí obtíže.

■ Snadno se rozpláče, ale jeho pocity se rychle mění.

Náměty pro rodiče a učitele
■ Zájem dítěte udržíte obměňováním činností. Používejte

činnosti, při nichž dítě může chodit, tlačit do předmětů
nebo za ně tahat. Používejte hru s prsty a hudební
činnosti.

■ Poskytujte mu mnoho příležitostí k mluvení a zapojení
se. Učte je, jak být uctivé při modlitbách. Používejte
příběhy s vizuálními pomůckami. Poskytujte mu hračky,
se kterými může pohybovat a experimentovat, napří-
klad takové, které se stavějí na sebe, míče, jednoduché
skládanky, panenky a postavičky lidí a zvířat.

■ Poskytujte dítěti hračky a činnosti, které mu umožní
hrát si samo. Pomáhejte dítěti učit se dělit s ostatními
a vycházet s nimi.

■ Je-li dítě rozrušené nebo se necítí v bezpečí, vezměte ho
do náručí.

Dvouleté dítě

Charakteristika dítěte
■ Je velmi aktivní. Skáče, chodí a běhá. Dovede tleskat a

kopat do míče. Dovede zacházet s malými předměty, ale
nedovede si zapnout knoflíky nebo zipy na oblečení nebo
se o sebe jinak postarat. Když se unaví, je podrážděné
a neklidné.

■ Dovede spojit dvě nebo tři slova ve větu. Často říká
„ne“, aniž to někdy tak myslí. Má jednoduché, přímočaré
myšlení. Nedokáže o věcech uvažovat. Dovede činit
jednoduchá rozhodnutí. Má rádo opakování. Dokáže se
soustředit jen na krátkou dobu (dvě nebo tři minuty).
Je zvídavé. Přechází od jedné činnosti ke druhé. Má rádo
jednoduché hračky, obrázky, knížky, krátké příběhy
a hudební činnosti.

■ Rádo si hraje samo. Začíná mít zájem o hru s ostatními
dětmi, ale většinou má spíše zájem hrát si v jejich blíz-
kosti než s nimi. Často se pře o hračky. Dělení se o věci a
spolupráce mu činí obtíže. Žádá dospělého o věci, které
chce od druhého dítěte.

VùKOVÉ CHARAKTERISTIKY DùTÍ
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■ Je milující a přítulné. Rádo sedí dospělému na klíně a
rádo se drží za ruce. Je rádo v přítomnosti matky. Používá
emocionálních výlevů k vyjádření pocitů, aby dosáhlo
toho, co chce, nebo chce-li vyjádřit hněv nebo nespoko-
jenost. Jeho nálada se rychle mění. Má rádo samostatnost.

■ Rádo se modlí. Rozumí tomu, že Nebeský Otec a Ježíš
Kristus nás milují, ale je pro něj obtížné pochopit většinu
duchovních pojmů.

Náměty pro rodiče a učitele
■ Používejte oddechové činnosti, jako je hra s prsty a čin-

nosti s hudbou. Poskytujte mu příležitosti k činnostem,
jako je házení s látkovým míčkem, pochodování a
skákání. Nezařazujte činnosti, které vyžadují zručnost
a koordinaci pohybů, jako je stříhání a nalepování.

■ Udržujte diskusi na jednoduché úrovni. Pomáhejte
dítěti zapojit se. Používejte opakování. Nenechávejte dítě
o samotě; děti v tomto věku se mohou snadno dostat
do nebezpečných situací. Poskytujte dítěti příležitosti
rozhodovat se.

■ Poskytujte dítěti příležitosti k tomu, aby si hrálo s dalšími
dětmi, ale nenuťte ho k tomu. Dovolte mu vybrat si, zda
se chce činností účastnit. Poskytujte mu milující a
laskavé vedení. Odveďte jeho pozornost od nesprávného
chování.

■ Projevujte mu lásku a náklonnost. Nežádoucí chování
přerušte tím, že pozornost dítěte odvedete jinam.
Povzbuzujte dítě k soběstačnosti, ale pomáhejte mu, je-li
třeba. Umožňujte dítěti cvičit se v rozhodování.

■ Umožňujte dítěti, aby se modlilo. Duchovní pojmy
zaměřujte na rodinu a lásku Nebeského Otce a Ježíše.

Tříleté dítě

Charakteristika dítěte
■ Chodí a běhá, ale stále ještě nemá koordinované pohyby.

Rádo dělá něco rukama, ale dělá to neohrabaně.

■ Jeho schopnosti hovořit jsou rozvinutější. Rádo mluví a
učí se novým slovům. Dokáže se soustředit jen po krátkou
dobu. Je zvídavé a všímavé. Často něčemu neporozumí
správně a zdá se, že mluví o něčem, co se nevztahuje
k tématu. Rádo napodobuje. Má rádo hru s prsty, příběhy
a hudební činnosti. Nedokáže odlišit vymyšlené představy
od skutečnosti.

■ Rádo pracuje samo. Nezapojuje se příliš do skupinové
hry s ostatními dětmi, ale má rádo přítomnost kamarádů.
Je zaměřené na sebe. Dělení se o věci mu činí obtíže.
Vyhledává blízkost dospělých, zvláště rodiny, protože jsou
pro něj zdrojem bezpečí.

■ Chce dospělé potěšit. Potřebuje jejich uznání, lásku a
chválu. Pociťuje-li obavy nebo úzkost, emocionálně
vybuchne. Snadno se rozpláče. Je vnímavé vůči pocitům
druhých lidí. Začíná být v menší míře samostatné. Jeho
pocity jsou intenzivní a krátkodobé.

■ Má zájem o jednoduché zásady evangelia, jako je mod-
litba a poslušnost. Více si uvědomuje Nebeského Otce a
Ježíše Krista a má v Ně prostou víru.

Náměty pro rodiče a učitele
■ Používejte činnosti, při nichž dítě může skákat, poska-

kovat, chodit a ohýbat se. Používejte jednoduché výtvarné
činnosti, jako je nalepování, modelování a vybarvování.
Nezařazujte činnosti, které vyžadují přesnější dovednosti,
jako zavazování provázků nebo vystřihování. Buďte
připraveni na úklid nepořádku.

■ Vysvětlujte myšlenky jednoduchým, jasným způsobem.
Používejte shrnutí a vizuální pomůcky k podpoření
myšlenek. Povzbuzujte k otázkám a k reakci na lekci, ale
nechte je přitom střídat se s ostatními dětmi. Používejte
rozmanitémetodyvýuky, jako jsoupříběhy,písně,diskuse,
scénky, hra s prsty a jednoduché hry. Střídejte klidné
a pohybové činnosti.

■ Poskytujte dítěti příležitosti hrát si s ostatními dětmi.
Používejte činnosti, které povzbuzují dítě, aby se o věci
dělilo, aby se s ostatními střídalo a spolupracovalo. Vy-
tvořte si s každým dítětem blízký vztah a často poskytujte
dítěti příležitost mluvit o jeho rodině.

■ Projevujte dítěti uznání a dávejte mu najevo, že v něj
máte důvěru. Vyvarujte se kritiky. Zdůrazňujte dítěti, že vy
a jeho rodina ho máte rádi. Pomáhejte mu chápat pocity
druhých a řešit konflikty. Povzbuzujte dítě k soběstačnosti.

■ Učte evangeliu jednoduchým, konkrétním způsobem.
Učte je, že Nebeský Otec a Ježíš Kristus žijí a že jsou
laskaví a milující. Vydávejte mu jednoduchá svědectví.
Pomáhejte dítěti rozpoznat krásu Božích stvoření.

Čtyřleté dítě

Charakteristika dítěte
■ Je velmi aktivní. Rychle se pohybuje. Rádo poskakuje,

skáče, závodí, na něco vylézá a hází předměty.

■ Rádo mluví a učí se novým slovům. Klade mnoho otázek.
V menší míře dokáže uvažovat, ale stále ještě má nespráv-
nou představu o mnoha věcech. S obtížemi odlišuje
skutečnost od představ. Dokáže se soustředit jen po krát-
kou dobu. Pocity vyjadřuje výtvarným projevem. Rádo
napodobuje činnosti a osoby názorným předvedením.
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■ Více při hře spolupracuje s ostatními. Někdy fyzicky
útočí na druhé, je panovačné, nezdvořilé a tvrdohlavé,
ale dokáže být také přátelské. Učí se dělit se s ostatními,
přijímat pravidla a střídat se s ostatními. Reaguje na
upřímnou chválu.

■ Často u druhých zkouší, jak daleko až může zajít. Rádo
se chlubí, především sebou a svou rodinou. V jedné
chvíli se může chovat mile a v druhé se hádat. Má větší
sebedůvěru. Může mít pocity strachu a nejistoty.

■ Začíná si uvědomovat, co je správné a co není, a většinou
se chce chovat správně. Své chyby svaluje na druhé.
Má přirozenou lásku a úctu k Nebeskému Otci a k Ježíši
Kristu a klade ohledně Nich mnoho otázek. Rádo
se modlí a chce se chovat dobře. Začíná se více zajímat
o zásady evangelia.

Náměty pro rodiče a učitele
■ Střídejte klidné a pohybové činnosti. Pomozte dítěti učit

se ovládat své chování a být za ně zodpovědné. Učte je
vhodnému vyjadřování pocitů.

■ Používejte diskuse a činnosti, které povzbuzují k přemýš-
lení, jako jsou jednoduché hádanky a hry, při kterých
se musí hádat. Napravujte nesprávné představy. Používejte
obrázky, předměty a skutečné zážitky. Seznamujte ho
s novými slovy. Nechte dítě kreslit obrázky, které se vzta-
hují k lekci. Přijímejte jeho tvořivé úsilí a povzbuzujte
ho k němu. Umožňujte dítěti zkoumat okolí. Používejte
činnosti s názorným předvedením.

■ Poskytujte dítěti příležitosti ke spolupráci při hře a při
práci. Učte ho laskavosti, trpělivosti a zdvořilosti. Pomá-
hejte dítěti dodržovat jednoduchá pravidla, jako je střídání
se. Pomáhejte dítěti učit se dobrému společenskému
chování, aniž byste ho trestali nebo kárali.

■ Stanovte omezení a důsledně je dodržujte. Umožňujte
dítěti mluvit o sobě a o rodině. Učte dítě, že je pro
Nebeského Otce a Ježíše drahocenné. Vyjadřujte dítěti,
že ho vy a jeho rodina máte rádi.

■ Pomáhejte dítěti být zodpovědné za své chování a učte
je, jak je důležité činit dobrá rozhodnutí. Učte je, že
Nebeský Otec miluje své děti a že s Ním můžeme komu-
nikovat modlitbou. Pomáhejte dítěti poznat, jak se
má chovat uctivě na shromáždění. Učte ho základním
zásadám evangelia.

Pětileté dítě

Charakteristika dítěte
■ Je velmi aktivní. Dokáže dobře udržet rovnováhu a jeho

pohyby začínají být koordinovanější. Dovede kopat do
míče, chodit přímo, skákat po jedné noze, poskakovat

a pochodovat. Rádo kreslí, vybarvuje a účastní se činností
a her. Učí se zavazovat si tkaničky a zapínat si knoflíky
a zipy na oblečení.

■ Pozná některá písmena, číslice a slova. Rádo napodobuje
čtení a psaní. Může se učit číst. Je hovorné. Klade otázky,
vyjadřuje své názory a odpovídá na otázky způsobem,
který svědčí o větším porozumění. Daří se mu řešit pro-
blémy. Je zvídavé a má velký zájem o informace. Začíná
rozlišovat pravdu od představ. Doba jeho schopnosti
udržet pozornost se prodlužuje, ale je stále ještě krátká.
Má rádo konkrétní úkoly. Má rádo vtipy a legraci, ale
neumí si dělat legraci samo ze sebe. Má rádo příběhy,
zpívání, říkanky a scénky.

■ Je přátelské a chce druhé potěšit a spolupracovat s nimi.
Začíná dávat přednost malým skupinám, ale může dávat
přednost nejlepšímu kamarádovi. Při skupinových hrách
vytváří méně konfliktů. Začíná se chtít přizpůsobovat
okolí a začíná být kritické vůči těm, kteří takoví nejsou.
Začíná chápat pravidla, ale často se je snaží měnit ve
svůj prospěch.

■ Jeho zájmy se soustřeďují na domov a rodinu. Dospělým
projevuje náklonnost a chce je potěšit. Snadno upadne
do rozpaků, především kvůli vlastním chybám.

■ Chce být hodné. Učí se rozdílu mezi správným a nespráv-
ným. Někdy neříká pravdu a svádí své chyby na ostatní,
protože si velmi přeje potěšit dospělé a dělat to, co je
správné. Je připravené, aby se učilo duchovním zásadám.

Náměty pro rodiče a učitele
■ Zapojujte dítě do fyzických činností. Používejte jedno-

duché hry a jiné činnosti. Umožňujte dítěti stříhat a nale-
povat a sestavovat skládanky. Umožňujte mu samostat-
nost. Vyjadřujte dítěti, že v něj máte důvěru. Přijímejte
jeho úsilí a povzbuzujte ho k němu.

■ Umožňujte dítěti, aby hovořilo a pokládalo otázky. Umož-
ňujte mu číst jednoduchá slova a slovní spojení. Použí-
vejte proužky papíru s jednoduchými slovy. Pověřujte
ho jednoduchými úkoly a zodpovědnostmi. Používejte
výtvarné činnosti, příběhy ze života a vizuální materiály.
Činnosti obměňujte, používejte obrázky, hry, písně a dis-
kuse. Používejte činnosti, které vyžadují řešení problémů,
jako jsou hádanky a otázky k diskusi. Umožňujte dítěti
napodobovat, hrát scénky a používat loutky. Smějte se
s dítětem.

■ Buďte vnímaví vůči tomu, že dítě potřebuje vaši pochvalu.
Povzbuzujte přátelství a snažte se dítěti pomoci, když
se zdá, že nemá blízké kamarády nebo není zapojené do
skupiny. Mluvte o tom, jak se druzí cítí, když se k nim
lidé chovají laskavě a nelaskavě. Diskutujte o tom, jak je
důležité mít rád ostatní a vyjadřovat jim vděčnost, a
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ukažte dítěti, jak to dělat. Pomáhejte dítěti naučit se cenit
si rozdílů mezi jednotlivými lidmi.

■ Často učte tomu, jak cenná a důležitá je rodina. Posky-
tujte dítěti příležitost mluvit o pocitech ke své rodině.
Projevujte mu lásku a náklonnost. Konkrétně chvalte
dobré chování. Vyvarujte se činností nebo výrazů, které
by dítě mohly uvést do rozpaků.

■ Učte ho vhodnému chování. Nenechte se vyvést z míry,
řekne-li dítě něco nepravdivého nebo nevhodného,
ale neustále ho učte důležitosti přijmout zodpovědnost
za své činy. Posilujte svědectví dítěte tím, že mu vydáváte
vlastní svědectví. Seznamujte ho s příběhy a s myšlen-
kami, které posílí jeho lásku k Nebeskému Otci a k Ježíši
Kristu a k Jejich učení a jeho víru v Ně.

Šestileté dítě

Charakteristika dítěte
■ Je velmi aktivní. Často je hlučné, neposedné a překypuje

energií. Rádo se účastní činností a provádí malé úkoly,
i když pro něj mohou být ještě obtížné. Nemá rádo pozici
diváka.

■ Potřebuje, aby výuka pojmů byla konkrétní. Zlepšuje se
mu paměť. Je hovorné a klade mnoho otázek. Učí se
rozhodovat, ale často je nerozhodné. Dokáže se soustředit
již po delší dobu. Rádo čte, píše, zpívá, poslouchá příběhy
a napodobuje.

■ Více se zajímá o skupinové činnosti a o komunikaci
s kamarády, ale stále je zaměřené na sebe. Někdy se
k vrstevníkům chová panovačně, agresivně a nelaskavě.
V přátelství je nestálé. Zajímá ho, jak s ním jednají druzí.
Touží po společenském uznání.

■ Vychloubá se. Přehání a kritizuje. Snadno se rozdovádí,
chová se pošetile a často se chichotá. Dokáže být štědré,
projevovat náklonnost a vycházet s druhými, ale jeho
nálady se snadno mění.

■ Zajímá se o dobré a špatné chování, zvláště ve vztahu
k rodině a ke kamarádům. Někdy svádí vinu na druhé.
Má rádo příběhy z Písem, zvláště o Ježíšovi.

Náměty pro rodiče a učitele
■ Buďte trpěliví k jeho přebytku energie a k neposednosti.

Používejte činnosti, jako je psaní, vybarvování, stříhání,
lepení a modelování. Používejte hry, které dítěti umožní
využít jeho energii.

■ Používejte činnosti, které vyžadují řešení problémů, jako
jsou hádanky, opakování a příběhy s otevřeným koncem.
Používejte obrázky, flanelové výstřižky a další vizuální
materiály. Seznamujte ho s novými slovy. Dávejte mu
otázky. Umožňujte dítěti rozhodovat se. Diskutujte o důle-
žitosti rozhodovat se správně a umožňujte dítěti pro-
cvičit si rozhodování s omezenými možnostmi. Posky-
tujte mu příležitosti ke čtení, psaní, zpívání, poslouchání
příběhů a k názorným předvedením. Lekce plánujte
s ohledem na zájmy dítěte.
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■ Povzbuzujte dítě, aby se o věci dělilo a aby se zapojovalo
do činnosti s ostatními. Poskytujte mnoho příležitostí
pro skupinové činnosti. Chvalte a vyjadřujte uznání
konkrétně. Soustřeďujte se na lekce o projevování lásky
tím, že ostatním pomáháme a jsme vnímaví vůči jejich
potřebám. Povzbuzujte dítě, aby se zapojovalo do her
a dalších činností.

■ Chvalte dítě za konkrétní snahu, aby necítilo takovou
potřebu vychloubat se. Chvalte ho za poctivost. Nekriti-
zujte. Smějte se s ním, ne jemu. Povzbuzujte dobrou
náladu. Vlastním příkladem učte dítě klidnému,
stabilnímu chování.

■ Učte dítě, aby se zajímalo o své chování a bylo za ně
zodpovědné, a učte ho, jak se v něm má zlepšovat. Ujistěte
dítě, že každý se dopouští chyb. Učte ho jednoduchému
pokání. Používejte verše z Písem k výuce základních
zásad evangelia. Pomáhejte dítěti rozumět veršům z Písem
a uplatňovat je.

Sedmileté dítě

Charakteristika dítěte
■ Dokáže mnohem lépe ovládat svaly. Začíná se zajímat

o některé hry, koníčky a činnosti a rozvíjet v nich doved-
nosti. Často je nepokojné a neposedné. Má nervózní
návyky a někdy zaujímá neobratné pozice. Je plné energie,
ale snadno se unaví.

■ Chce se velmi učit. Uvažuje opravdově a logičtěji. Dokáže
řešit složitější problémy. Rádo řeší náročnější úkoly a
věnuje jim svou energii a čas. Dokáže se dobře soustředit.
Rádo se věnuje koníčkům a používá dovednosti. Rádo
sbírá různé předměty a mluví o tom, čím se zabývá a čeho
dosáhlo.

■ Často si hraje ve skupině, ale někdy je rádo o samotě
a tiše si hraje. Jen málo jedná s příslušníky opačného
pohlaví. Chce se podobat svým vrstevníkům a touží po
jejich uznání. Je méně panovačné a méně vyžaduje, aby
vše bylo podle jeho představ. Má rádo více zodpověd-
nosti a samostatnosti. Často má obavy, že se mu nedaří.

■ Nemá rádo kritiku. Je vnímavější vůči svým pocitům
a vůči pocitům druhých. Často chce být dokonalé a bývá
příliš sebekritické. Má zábrany v chování a je opatrnější.
Je méně impulzivní a méně zaměřené na sebe než
v předchozích obdobích.

■ Uvědomuje si, co je správné a co není. Rádo se učí o zása-
dách evangelia, jako je modlitba a placení desátků, a
uplatňuje je. Rozumí pojmům z evangelia, jako je svátost,
víra, pokání, misionářská práce, Duch Svatý a chrámová
práce. Chce být pokřtěno a přijmout dar Ducha Svatého.

Náměty pro rodiče a učitele
■ Používejte činnosti, které dítěti umožní vydávat energii.

Umožňujte dítěti ukázat ostatním, co umí. Mějte trpěli-
vost s jeho rozmrzelostmi a neposedností a neupozorňujte
na jeho neobratnost. Používejte rozmanité metody, jak
dítěti pomoci udržet pozornost a zabránit nevhodnému
chování. Chvalte dobré chování.

■ Klaďte otázky podněcující myšlení. Podněcujte jeho
myšlení příběhy s otevřeným koncem, hádankami, hrami,
kde je třeba přemýšlet, a diskusemi. Umožňujte dítěti
rozhodovat se. Poskytujte mu dostatek času na splnění
úkolů. Povzbuzujte dítě, aby se zabývalo koníčky a rozví-
jelozájmy.PoskytujtemupříležitostikečteníveršůzPísem,
slov na proužcích papíru a příběhů. Používejte spíše
příběhy a situace ze skutečného života než vymyšlené.

■ Používejte činnosti, které vyžadují skupinovou hru,
jako jsou různé hry a scénky, ale respektujte přání dítěte
pracovat příležitostně samo. Nenuťte ho k jednání
s příslušníky opačného pohlaví. Chvalte ho za dobré
chování, jako je střídání se a dělení se o věci. Pověřujte
ho zodpovědnostmi a úkoly, které dokáže splnit, a pak
ho pochvalte za snahu a za splnění.

■ Povzbuzujte ho k zájmu o ostatní. Posilujte jeho sebe-
důvěru. Nekritizujte ho, ale namísto toho vyhledávejte
příležitosti k projevům uznání a náklonnosti. Buďte
tolerantní k jeho náladám a nezájmu. Povzbuzujte ho
k vyjadřování pocitů.

■ Poskytujte dítěti příležitosti, aby se cvičilo v tom, jak
se správně rozhodovat. Pomáhejte dítěti porozumět, jaké
následky mají jeho rozhodnutí. Učte ho zásadám evan-
gelia jednoduchým, konkrétním způsobem a povzbuzujte
ho, aby podle nich žilo v každodenním životě. Učte
z Písem. Připravujte dítě na křest a konfirmaci tím, že mu
pomůžete porozumět smlouvám, které uzavře.

Osmileté dítě

Charakteristika dítěte
■ Má koordinovanější pohyby. Nevydrží zůstat v klidu. Má

nervózní návyky. Hraje organizované hry, které vyžadují
tělesnou zručnost. Dokáže se soustředit po delší dobu.
Chce se začlenit.

■ Chce znát důvody. Touží se podělit o to, co ví. Myslí si,
že ví hodně, ale začíná si uvědomovat, že ostatní mohou
vědět ještě více. Je kritické. Má své hrdiny. Rádo píše,
čte a napodobuje.

■ Má rádo skupinovou hru s jednoduchými pravidly. Dává
přednost skupinové hře s příslušníky stejného pohlaví.
Více spolupracuje a méně vyžaduje, aby vše bylo podle
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jeho představ. Chce mít nejlepšího kamaráda. Cítí silnou
potřebu samostatnosti, ale spoléhá se i na vedení a
ochranu dospělých.

■ Je obvykle přítulné, chce pomáhat, je veselé, otevřené
a zvídavé, ale dokáže být i hrubé, sobecké, panovačné a
vymáhající. Je citlivé na kritiku. Je kritické k sobě a k ostat-
ním. Někdy se chichotá a chová se pošetile. Prožívá
pocity viny a studu.

■ Je vnímavé vůči učení evangelia, ale může ohledně něj
klást otázky. Je hrdé na členství v Církvi. Rádo žije
podle zásad evangelia. Evangeliu se učí prostřednictvím
konkrétních příkladů a vlastním zapojením.

Náměty pro rodiče a učitele
■ Používejte činnosti, které vyžadují koordinaci pohybů

a umožňují dítěti vydávat energii. Buďte trpěliví k jeho
nemotornosti, k nepříjemným návykům a k neposed-
nosti. Střídejte klidné a pohybové činnosti. Chvalte dobré
chování.

■ Podněcujte jeho vzdělávání pomocí her, příběhů, obrázků
a činností, které vyžadují řešení problémů. Zařazujte
čtení, psaní a názorná předvedení. Pomáhejte dítěti
stanovit si reálné cíle. Povzbuzujte je, aby se více zajímalo
o vlastní chování než o chování ostatních. Nabídněte
mu vhodné hrdiny, jako jsou církevní vedoucí a jiní dobří
členové Církve.

■ Poskytujte mu příležitosti ke komunikaci s ostatními
ve skupině, ke spolupráci a k dělení se s ostatními dětmi
o věci. Na činnosti pečlivě dohlížejte. Uvědomte si,
že dítě může mít intenzivní přátelské vztahy s ostatními.
Nemá-li blízké kamarády, pomáhejte mu, aby se stalo
součástí skupiny. Chvalte ho za dobré chování. Dovolte
mu, aby mohlo společně s ostatními dětmi a s vámi
pracovat na vytváření pravidel chování ve třídě a podílet
se na dalších rozhodnutích. Umožňujte mu pracovat
samostatně.

■ Pomáhejte dítěti, aby si uvědomovalo negativní pocity
a umělo s nimi konstruktivně nakládat. Projevujte mu
zájem a nadšení. Chvalte ho za sebedůvěru a posilujte ji;
nekritizujte ho ani ho nesrovnávejte s ostatními dětmi.
Uznávejte jeho snahu a dosažené výsledky. Dovolte dítěti,
aby se smálo, je-li to vhodné, a buďte trpěliví k chicho-
tání. Učte je, že ostatní lidé se dopouštějí chyb.

■ Často dítěti projevujte osobní víru a svědectví. Pomá-
hejte mu uvědomovat si význam jeho členství v Církvi
a zodpovědností, které jsou s tím spojeny. Povzbuzujte
ho, aby žilo podle zásad evangelia. Mluvte s ním o svých
zkušenostech, seznamujte ho s verši z Písem a s příběhy.
Používejte činnosti, do kterých se dítě může zapojit.

Devítileté dítě

Charakteristika dítěte
■ Má rádo kolektivní hry. Má dobrou tělesnou koordinaci.

Chce rozvíjet sílu, zručnost a rychlost. Rádo se zabývá
vyráběním složitějších předmětů.

■ Dokáže se soustředit na jedno téma nebo jednu činnost
po delší dobu. Zajímají ho fakta, nemá tolik zájem o něco
vymyšleného. Rádo se učí něco zpaměti. Má vyhraněnější
zájmy. Rádo čte, píše a vede záznamy. Má zájem o ostatní
lidi kolem sebe a o jiné kultury a národy. Rádo se učí
o minulosti i o současnosti. Rádo sbírá různé předměty.

■ Rádo tráví čas se skupinami dětí stejného pohlaví.
Má rádo společná dobrodružství a spolupráci při hře, ale
rádo i soutěží. Podrobuje autority zkoušce a projevuje
samostatnost. Hodně času tráví s kamarády.

■ Může mít problémy s chováním, zvláště pokud není
přijímáno ostatními. Začíná být velmi samostatné
a spolehlivé. Záleží mu na spravedlivém chování a často
se o to pře. Dokáže více uznat vlastní chyby a přijmout
zodpovědnost za své chování. Někdy se chová pošetile.

■ Dobře si uvědomuje, co je správné a co není. Chce
dělat to, co je správné, ale někdy se vzbouří. Ovlivňují
ho svědectví ostatních lidí. Je připraveno na výuku
složitějších zásad evangelia.

Náměty pro rodiče a učitele
■ Poskytujte dítěti příležitosti k rozmanitým činnostem,

včetně kolektivních her, abyste podpořili jeho zájem a
pomohli mu rozvinout různé dovednosti.

■ Poskytujte mu spíše konkrétní informace a fakta než něco
vymyšleného. Neodpovídejte na všechny otázky; dejte
mu čas, aby o odpovědích samo přemýšlelo a diskutovalo.
Povzbuzujte ho, aby se naučilo zpaměti citáty a verše
z Písem. Když děti pověřujete úkoly a zodpovědnostmi,
berte ohled na jejich individuální rozdíly. Poskytujte
dítěti příležitosti k čtení, k psaní a k vedení záznamů.
Povzbuzujte ho, aby si psalo deník. Učte ho o ostatních
národech a kulturách a o historii.

■ Uznávejte jeho potřebu cítit, že ho vrstevníci přijímají.
Stanovte a prosazujte rozumná omezení, ale ponechte
prostor pro samostatnost. Učte dítě, jak být taktní, i když
cítí, že „nevyhrálo“. Povzbuzujte ho ke kamarádství a
pomáhejte mu mít přátele.

■ Projevte dítěti, že ho máte rádi, i když neschvalujete
určité chování. Poskytujte mu příležitosti, aby projevilo
svou samostatnost a spolehlivost. Nezesměšňujte ho
kvůli špatnému chování.
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■ Často dítěti projevujte lásku a podporu. Často mu vydá-
vejte svědectví a seznamujte ho se svědectvími proroků.
Učte ho náročnějším zásadám evangelia.

Deseti až jedenáctileté dítě

Charakteristika dítěte
■ Může rychle růst. Má rádo sporty, kde je třeba síly, rych-

losti a zručnosti. Má chvíle, kdy si hraje, strká do ostatních,
pere se s nimi, pošťuchuje je a chichotá se. Je neposedné,
živé a netrpělivé. Může se od vrstevníků lišit tělesnými
rozměry a koordinací. Nemá rádo, když se s ním zachází
jako s dítětem. Záleží mu na tělesném vzhledu.

■ Má rádo abstraktní pojmy a představy. Dokáže vyvodit
závěry na základě toho, co se dosud naučilo. Rádo řeší
obtížnější duševní úkoly. Je rozhodné a rozumné. Rádo
se učí něco zpaměti. Rádo si stanovuje cíle. Myslí logičtěji.
Rádo se učí. Dokáže se dobře soustředit. Rozumí přesněji
významům slov a dokáže vysvětlit abstraktní pojmy.
Jeho styl humoru může dospělým připadat absurdní.

■ Je společenské a soutěživé. Dokáže být velmi věrné
skupině. Vzájemně pozitivně i negativně působí na své
vrstevníky. Jeho vztahy s kamarády jsou složitější a inten-
zivnější. Spoléhá se na nejbližší kamarády. Přikládá větší
hodnotu názorům a měřítkům vrstevníků než názorům
a měřítkům dospělých. Někdy je kritické k úsudkům
dospělých a k pocitům druhých lidí. Rádo škádlí ostatní
nebo si s nimi hraje neurvale. Někdy se chová hrubě
a nechce spolupracovat, jindy je přátelské a spolupracuje.

■ Je sebekritické, ale nelibě nese kritiku ostatních. Může
mu připadat, že všechno dělá špatně, zvláště je-li kritizo-
váno. Má starosti a obavy ohledně školy a kamarádů.
Je velmi citlivé, zvláště ve vztahu k sobě. Má pochybnosti
a pocity nejistoty. Někdy je nedůtklivé a podrážděné
a velmi mu záleží na tom, aby se k němu ostatní chovali
spravedlivě. Dokáže být zdvořilé, vážné, čestné a
upřímné. Touží po tom, aby bylo samostatné a mělo
zodpovědnosti.

■ Má silný smysl pro morální chování a pro svědomí. Má
zájem o sebezdokonalení. Nerado připouští, že se zacho-
valo špatně. Je připravené se více učit o naukách evangelia.

Náměty pro rodiče a učitele
■ Uvědomte si, že dítě roste a zraje. Nenuťte ho k jednání

s příslušníky opačného pohlaví. Poskytujte mu příleži-
tosti k fyzickým činnostem, které mu umožní uvolňovat
energii. Věnujte malou pozornost nevýznamnému špat-
nému chování. Učte ho spravedlivému chování a tomu,
jakou hodnotu má zapojení se do činností s ostatními.
Projevujte o něj zájem. Oceňujte individuální rozdíly.

■ Podněcujte ho k myšlení pomocí otázek, příběhů z Písem,
učením se veršů z Písem nazpaměť, činnostmi, které
vyžadují řešení problémů, a diskusemi. Umožňujte mu
rozhodovat se a stanovovat si cíle. Používejte nová slova a
umožňujte mu, aby vysvětlilo, co znamenají. Používejte
vizuální pomůcky, příběhy a hry.

■ Vyjděte vstříc jeho potřebě patřit ke skupině a nechat se
jí ovlivňovat. Poskytujte mu příležitosti k činnostem,
které mu umožní jednat s vrstevníky. Povzbuzujte skupi-
nové plánování a skupinovou práci. Učte ho, aby se
chovalo citlivě k těm, které ostatní nepřijímají. Pověřujte
ho zodpovědnostmi a úkoly a pomáhejte mu, aby je
dokončilo. Povzbuzujte ho k projektům služby, jako je
hlídání menších dětí, sdílení talentů a sdílení evangelia
s ostatními. Pomocí příkladů a lekcí ho učte citlivosti
a laskavosti. Chvalte ho za ohleduplnost, nesobeckost,
věrnost a přátelskost.

■ Nesrovnávejte ho s ostatními. Povzbuzujte ho a chvalte
ho za dosažené výsledky. Dávejte mu najevo, že v něj jako
v jednotlivce máte důvěru. Posilujte dobré chování a
snažte se přehlížet nevhodné chování, které nemá velké
následky. Umožňujte mu, aby bylo samostatné a vyjadřo-
valo osobní názory a pocity. Snažte se porozumět jeho
obavám a tomu, co ho trápí.

■ Učte ho konkrétním morálním pojmům a hodnotám.
Zdůrazňujte, že opravdového štěstí a sebezdokonalení
dosáhneme dodržováním přikázání. Povzbuzujte ho, aby
se zavázalo, že bude žít podle zásad evangelia. Pomáhejte
mu porozumět svým budoucím zodpovědnostem a
požehnáním a připravovat se na ně. Nezesměšňujte ho
kvůli špatnému chování, zvláště ne před ostatními dětmi.
Učte ho evangeliu v plnosti pomocí příběhů z Písem
a ze života proroků posledních dnů. Povzbuzujte ho, aby
vydávalo svědectví.
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V¯UKA DùTÍ VE VùKOVù

SMÍ·EN¯CH SKUPINÁCH

3

Doma i na shromáždění se evangeliu často
společně učí děti různých věkových skupin.
S těmito situacemi se můžeme setkat při
rodinných domácích večerech nebo jiných
rodinných setkáních, při společném zaměst-
nání v Primárkách, v rámci dnů činů, při
různých činnostech a akcích a při lekcích
pro děti sester z Pomocného sdružení. Tyto
činnosti a akce by měly být zábavné a zároveň
by měly učit zásadám evangelia. Starší M.
Russell Ballard řekl: „Nápaditá, netradiční
společná zaměstnání a [jiné] činnosti a akce
mohou být stimulující a zábavné, nemají
však velký význam, pokud děti . . . pobaví,
ale ve skutečnosti je neosvítí, neučí je evan-
geliu nebo je duchovně nepozvednou . . .
Každá lekce, každé shromáždění a každá
činnost nebo akce mají být zaměřeny na to,
aby přiváděly tyto malé ke Kristu.“ („Great
Shall Be the Peace of Thy Children“, Ensign,
Apr. 1994, 61.)

Při výuce věkově nejednotné skupiny dětí
vám může někdy připadat obtížné vysvětlit
určitou věc jednoduše tak, aby ji pochopily
nejmladší děti, ale zároveň dostatečně zají-
mavě a podnětně pro děti starší. Následující
náměty vám mohou pomoci zapojit při
společné výuce evangelia všechny děti.

Nechte starší děti pomáhat mladším
Nechte děti pracovat ve dvojicích nebo

pověřte jedno starší dítě, aby pomáhalo
několika mladším dětem. Například:

■ Starší dítě může sedět vedle mladšího
dítěte, číst mu verš z Písma a ukazovat
přitom na jednotlivá slova.

■ Starší dítě může mladšímu dítěti pomoci
přečíst příběh, hrát hru, naučit se zpaměti
verš z Písma, pracovat na úkolu nebo
vyplnit pracovní list.

■ Starší děti vám mohou pomoci učit nějaké
zásadě nebo činnosti. Můžete je požádat,
aby učily jedno mladší dítě nebo více dětí.
Toto je dobrý způsob, jak se mohou starší
děti učit zásadám evangelia. Také jim
to pomáhá získat zkušenosti a sebedůvěru.

Zjednodušte části činností nebo akcí
pro mladší děti

Účastní-li se jedné činnosti nebo akce
mladší i starší děti dohromady, můžete ji pro
mladší děti zjednodušit. Například:

■ Připravte si dvě sady otázek: jednoduché
otázky pro mladší děti a náročnější
otázky pro starší děti. Napište otázky na
proužky papíru. Při hře nebo opakovací
činnosti vložte jednotlivé sady otázek
do oddělených krabic. Každé dítě si pak
vybere jednu otázku z příslušné krabice
a zodpoví ji.

■ Při scénce umožněte mladším dětem
hrát jednodušší role nebo představovat
zvířata nebo část kulis. Starší děti mohou
hrát náročnější role, vystupovat jako
vypravěči a číst z Písem. Mají-li mladší
děti úlohu, při které se mluví, mohou
pro ně starší děti dělat nápovědu.

■ Když vyprávíte příběh, požádejte mladší
děti, aby vám podržely obrázky nebo
umístily postavičky na flanelovou tabuli.

Používejte stanoviště a rozdělte děti
do skupin podle věku

Když na stanoviště přijdou mladší děti,
může pro ně dospělý výuku na stanovišti
přizpůsobit. Jestliže se například provádí na
stanovišti určitá činnost, může ji dospělý pro
mladší děti zjednodušit. (Viz „Stanoviště“,
strana 179.)
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JAK POROZUMùT

MLAD¯M LIDEM

A UâIT JE

4

Když bylo Mormonovi 15 let, zjevil se
mu Pán a on „ochutnal a poznal . . . dobroti-
vosti Ježíšovy“ (Mormon 1:15). Josephu
Smithovi bylo 14 let, když obdržel první
vidění. Během mládí se mu dostalo vzdělání
a poučení, které ho připravilo na znovuzří-
zení evangelia. V dnešní době Pán povolává
mladé lidi, aby sloužili v předsednictvech
kvor a tříd, aby vykonávali posvátné obřady
kněžství a aby kázali evangelium jako
misionáři na plný úvazek. Při vyučování
mládeže Církve pamatujte na to, že Pán zná
jejich schopnosti. V mladé lidi vkládal
velkou důvěru v minulosti a velkou důvěru
v ně vkládá i dnes.

Jak porozumět mladým lidem
Mladí lidé mají nadšení a energii, což vám

může jejich výuku velmi zpříjemnit. Když
je však učíte evangeliu, musíte vědět, jak
jim můžete pomoci usměrnit jejich energii
správným směrem. Je důležité porozumět
jim a rozumět jejich obavám a těžkostem.

Chcete-li porozumět mladým lidem,
které učíte, pomůže vám, když si vzpomenete
na období vlastního mládí. Které zážitky
pro vás byly nejnáročnější a nejbolestnější?
Z čeho jste měli obavy? Co jste si mysleli
o sobě? Jaké jste měli cíle a přání? Jaké jste
měli společenské a emocionální potřeby?
Kteří lidé vám pomohli nejvíce a jak toho
dosáhli? Přemýšlíte-li o těchto otázkách,
může vám to pomoci učit a vést mládež
efektivněji.

Jak porozumět těžkostem,
kterým mladí lidé čelí

Mladí lidé čelí při přípravě na dospělost
značným těžkostem. Pokud jste si těchto
těžkostí vědomi, budete moci mladým lidem

nabídnout moudrou a citlivou podporu
a povzbuzení. Následující informace vám
mohou pomoci porozumět některým
z těchto těžkostí, kterým mladí lidé čelí.

Přizpůsobování se vlastním tělesným
změnám

V dospívání je tělesný vývoj rychlý.
U mladých žen se tyto změny většinou dosta-
vují o rok nebo o dva dříve než u mladých
mužů. Tyto nové pocity, které prožívají,
jim mohou přinášet radost i rozpaky. Mladí
muži a mladé ženy mohou být nejistí nebo
si mohou připadat méněcenní, protože
se jim jejich fyzický vzhled nelíbí. Tělesné
změny, kterými procházejí, od nich vyžadují
mnoho emocionálního a společenského
přizpůsobování.

Společenský přechod
Protože se mladí lidé nacházejí v pře-

chodném stadiu mezi dětstvím a dospělostí,
mohou mít pocit, že nezapadají do širší
společnosti. Toto obzvláště platí ve společ-
nostech, ve kterých je jejich hlavní úlohou
získávání vzdělání. Kvůli změnám, které
prožívají, si uvědomují, že už nejsou děti, ale
zároveň vědí, že dosud nejsou schopni plnit
zodpovědnosti dospělých. Často si neuvě-
domují, že tyto změny, kterými procházejí,
jsou normální, a tak se mohou cítit nesví.
Mohoumítdojem,že jejichpocity jsouněčím
neobvyklým a že nikdo nerozumí tomu,
co prožívají.

Učení se používat rostoucí duševní
schopnosti

Mezi dvanáctým a patnáctým rokem se
u většiny mladých lidí zvyšuje schopnost
učit se. Dokáží si lépe udělat na věci úsudek
a dokáží více logicky myslet a plánovat
do budoucna. Chcete-li mít větší možnost
na mládež působit, berte ohled na jejich
duševní schopnosti a učte se od nich tak,
jak byste chtěli, aby se oni učili od vás.

Udržování emocionálních vazeb
s rodiči a s ostatními dospělými

Mladí lidé mají silnou touhu učit se od
rodičů a od ostatních dospělých. Přejí si
také, aby je dospělí respektovali, měli pro
ně pochopení a věnovali jim pozornost.
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Protože se však někdy chovají nezrale nebo
neobvykle, mohou je dospělí podceňovat.
Je proto třeba, abychom se řídili radou,
kterou dal Pán Samuelovi: „Nehleď na
tvárnost jeho . . . Člověk zajisté hledí na to,
což jest před očima, ale Hospodin hledí
k srdci.“ (1. Samuelova 16:7.) Když tolerantní
a chápající dospělý projeví úctu mladému
člověku, který má pocity nejistoty a je
nesmělý, může jeho život pozitivně ovlivnit.

Nenechte se zlákat představou, že vás
s mladými lidmi může sblížit to, že s nimi
budete kritizovat jejich rodiče a ostatní
dospělé. To je může připravit o úctu k rodi-
čům i k vám. Pamatujte si, že důležitou
součástí vaší zodpovědnosti je pomoci posi-
lovat vztahy mezi rodiči a jejich dětmi.

Komunikujte pravidelně s rodiči mladých
lidí, které učíte. Informujte je o jejich talen-
tech, pokroku a o přínosech, které jste u jejich
syna nebo dcery zaznamenali. Uvědomujte
rodiče o tom, co studujete ve třídě. Ptejte
se jich, jak byste jim mohli při výuce jejich
dětí pomoci. Směrujte mladé lidi k jejich
rodičům a snažte se posilovat rodinná pouta.

Vytváření vlastní identity
Někteří mladí lidé se mohou snažit

vytvořit si identitu nošením neobvyklého
oblečení, zvláštním účesem nebo netra-
dičními názory. Mohou to dělat proto, aby
na sebe upoutali pozornost nebo aby se
zařadili do skupiny vrstevníků a odlišili se
od ostatních skupin. Většinou toto chování
netrvá dlouho. Cítí-li ve skutečnosti mladí
lidé od dospělých upřímnou náklonnost
a mají-li příležitost vyjádřit otevřeně svůj
názor, aniž by je někdo kritizoval, mají pocit
větší jistoty a přestanou se chovat neobvykle.

Nebylo by moudré snažit se oblékat a
mluvit tak jako mladí lidé, které učíte. Pama-
tujte na to, že máte být zajedno s nimi, ale
ne jedním z nich.

Učení se podle vzorů
mužského a ženského chování

Pro mladé lidi je důležité, aby měli při
přípravě na budoucnost příklady mužského
a ženského chování. Buďte si vědomi toho,
že těmito příklady jste pro ně právě vy
a ostatní dospělí.

Příprava na službu v Církvi a ve světě
Mladí lidé tráví mnoho času získáváním

vzdělání a přípravou na profesní dráhu.
Povzbuzujte je, aby brali své vzdělání vážně
a aby se na budoucnost připravili dobře.
Povzbuzujte je také, aby přemýšleli o tom,
jak je jejich vzdělání, studium evangelia
a jejich rozhodnutí mezi tím, co je správné,
a mezi tím, co správné není, připravují na
budoucí službu v Církvi. Pomáhejte mladým
mužům, aby se připravili na službu na misii
na plný úvazek.

Příprava na manželství
a na rodinný život

Mladí lidé se mohou na manželství a na
rodinný život nejlépe připravit tak, že se
připraví na uzavření a dodržování chrámo-
vých smluv. Všechno, co děláte a čemu
je učíte, má mladé lidi směrovat k chrámu.
Pomáhejte jim porozumět, co se vyžaduje,
aby byli hodni vstupu do chrámu, a povzbu-
zujte je, aby si stanovili osobní cíl, že toho
dosáhnou.

Osvojení si hodnot, podle kterých
budou žít

Znovuzřízené evangelium poskytuje
zásady a měřítka, která nás vedou ke štěstí
a k oslavení. Využijte každé příležitosti
k tomu, abyste mladým lidem pomohli při-
jmout tyto zásady a měřítka za své. Povzbu-
zujte je, aby začali z vlastní iniciativy pečovat
o svůj duchovní růst (viz „Pomáhejte jedno-
tlivcům přijmout zodpovědnost za studium
evangelia“, strany 61–62).

Vytváření přátelských vztahů 
s vrstevníky

Mládež touží po tom, aby si mezi svými
vrstevníky našla místo a aby od nich mohla
čerpat posilu. Přátelé hrají důležitou roli
v přípravě mladého člověka na dospělost.
Pomáhají mu uspokojit jeho potřebu přijetí
od ostatních lidí. Umožňují mu procvičit
si společenské návyky. Poskytují mu ujištění,
že i ostatní mají podobné potřeby a obtíže,
a zmírňují pocit izolace, který může mít.
Umožňují mu seznámit se s pocity a s názory
ostatních. Podporují jeho rodící se hodnoty.
Sdružují- li se mladí lidé se spravedlivými
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hodnotami ve skupině, pomáhá to každému z nich odolávat
tlaku lidí s odlišnými hodnotami. Církev hraje důležitou
úlohu v tom, že mladému člověku poskytuje příležitosti
ke vztahům s přáteli a s dospělými, kteří o něj pečují, kteří
ho podporují ve zdravém životním stylu a hodnotách.

Co mládež potřebuje od dospělých

Podpora
Když mladí lidé cítí, že k nim má rodič, učitel nebo jiný

dospělý člověk srdečný vztah, a když jim vyjadřuje náklon-
nost a podporu, povzbuzuje je to, aby čelili životním těžko-
stem s optimismem. Dbejte na to, aby mladí lidé, které učíte,
cítili, že se na vás mohou obrátit a že o ně máte zájem. Když
přemýšlíte o nich samotných a o tom, čemu se musí naučit,
položte si otázku, zda pro jejich pokrok děláte vše, co můžete.

Očekávání dobrého chování
Když se od mladých lidí očekává, že se budou řídit měřítky

evangelia a budou dodržovat pravidla, je mnohem méně
pravděpodobné, že se budou chovat nebezpečným nebo
nežádoucímzpůsobem.Jemoudré,abyste jim,kdyžjezačnete
učit, co nejdříve vysvětlili, co od nich očekáváte. Pamatujte
na to, že nestačí, abyste byli mladým lidem přítelem. Musíte
pro ně být dobrým příkladem. Musíte je také učit pravdivé
nauce a očekávat od nich, že se budou dobře chovat, aby tak
věděli, jak mají žít poctivým životem. (Viz „Moc slova“,
strany 50–51 a oddíl nazvaný „Navoďte studijní atmosféru“,
strany 75–87.)

Úcta k individualitě
Když mladí lidé cítí, že je dospělí respektují a že jim

naslouchají, mají pocit větší jistoty a necítí potřebu poutat
na sebe pozornost ostatních. Pracujte na tom, abyste
mladým lidem, které učíte, porozuměli, a modlete se o to.
Projevujte o každého zájem individuálně (viz „Projevujte
zájem o jednotlivce“, strany 35–36). Ptejte se jich na jejich
zájmy, na koníčky a na každodenní zážitky. Naslouchejte
jim a respektujte jejich myšlenky, názory a pocity.

Vize jejich budoucnosti
Tím, že učíte mládež Církve, pomáháte připravovat

budoucí vedoucí – rodiče, vedoucí kněžství a pomocných
organizací, misionáře a možná i proroky. Protože mladí lidé
nemají tolik zkušeností, je pro ně někdy obtížné vidět dál –
za současný okamžik. Jako učitel jim můžete dát vizi jejich
budoucnosti a můžete je vést, aby se na ni připravili. Povzbu-
zujte je, aby si představili sami sebe v budoucnosti. Učte je
dnes tomu, co budou potřebovat znát zítra.

Povzbuzení k tomu, aby se ztotožnili 
s královstvím Božím

I když se mladí lidé často zajímají o sebe, mají také velkou
schopnost zajímat se o ostatní. Znepokojují je podmínky
ve společnosti a jsou přirozeně idealističtí. Chtějí se zapojit
do hodnotné věci. Když poznají, že jsou součástí skupiny,
která má opravdový a smysluplný cíl, bude je to pravděpo-
dobněji povzbuzovat k tvořivému přístupu, k ochotě spolu-
pracovat a k tomu, aby se obětovali pro druhé. Jejich neso-
becké touhy můžete podpořit tím, že je budete podněcovat
k tomu, aby pomáhali budovat království Boží.
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V¯UKA MLÁDEÎE POMOCÍ

SKUPINOV¯CH âINNOSTÍ A AKCÍ

5

Když plánujetečinnostiaakcepromládež,
máte mít na paměti určitý cíl z evangelia.
Během těchto činností a akcí máte být při-
praveni využít příležitostí, abyste mladým
lidem pomohli posilovat jejich svědectví,
rozvíjet talenty a vůdcovské schopnosti, po-
skytovat službu a budovat přátelské vztahy
s ostatními, kteří jsou oddaní zásadám evan-
gelia. Následující náměty mohou pomoci
vedoucím, učitelům a rodičům.

Učte vlastním příkladem
Při činnostech a akcích mládeže je váš

osobní příklad ten nejmocnější vyučovací
nástroj. Mladé lidi učíte tím, jak se chováte,
jak v běžném hovoru mluvíte o ostatních,
jak řešíte problémy, jaký jazyk používáte
a jak jste otevření vůči ostatním.

Jedna skupina mladých žen se například
poučila z toho, jak jejich vedoucí zareago-
valy na nečekanou situaci, ke které došlo na
dívčím táboře. Dívky i vedoucí si myslely,
že budou bydlet v kempu, kde budou chatky
a elektřina, a tak si podle toho vzali věci.
Když ale přijely na místo, zjistily, že tam jsou
jen stany – žádná elektřina ani jiné příslu-
šenství. Vedoucí Mladých žen si klidně
mohly začít stěžovat, ale namísto toho šly
dívkám příkladem a postavily se k situaci
s humorem a snažily se vystačit si s tím,
co bylo k dispozici. Po mnoha letech jedna
z mladých žen řekla, že tento tábor pro
ni měl velký význam. Vzpomíná: „Nikdy
nezapomenu na to, jak jsme s dívkami a
s jednouznašichvedoucíchsedělypodkeřem
a všechny jsme se smály a snažily jsme
si představit, jak to tam tři dny zvládneme.
Když jsem viděla, jak se naše vedoucí snaží

poradit si s obtížnou situací co nejlépe,
naučilo mě to hodně o ochotě přizpůsobit
se a o pomáhání ostatním.“

Plánujte příležitosti k výuce
Z činností a akcí není vhodné dělat for-

mální lekce. Často ale objevíte způsoby, jak
do nich výuku evangelia můžete začlenit.

Například když se jeden poradce Aronova
kněžství dozvěděl, že president Ezra Taft
Benson povzbuzuje rodiny, aby spolu každý
den četly z Knihy Mormon, zapůsobilo
na něj, jaké sliby jsou s touto výzvou spojeny.
Nejvíce ho oslovilo to, že rodiny, které
se budou touto radou řídit, budou ve svém
domově požehnány Duchem Páně. Tento
poradce Aronova kněžství pak vzpomíná:
„Řekl jsem si: ,Vztahuje-li se tento slib na
rodiny, bude platit i pro náš skautský oddíl?‘
Rozhodl jsem se, že na našem skautském
táboře budeme každý den číst společně
Písma. Pokaždé, než jsme ráno začali náš
denní program, jsme se sešli a přečetli jsme
si jednu kapitolu z Knihy Mormon. Svěd-
čím vám o tom, že požehnání presidenta
Bensona se v našem oddíle dostavilo.
Ode dne, kdy jsme spolu začali číst Písma,
nedošlo mezi chlapci k žádné vážnější ne-
shodě. Doufám, že i oni si uvědomili, jakou
moc má následování rady proroka.“

Tentýž vedoucí se také rozhodl, že nevy-
nechá ani jedno táborové shromáždění,
na kterém by chlapcům nevydal svědectví
a na kterém by každého z nich nepovzbudil
ke službě na misii. Po mnoha letech mu
někteří mladí muži, kterým sloužil, poděko-
vali za rady, které od něj na táboře získali
a které ovlivnily jejich rozhodnutí.
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Využívejte neplánovaných příležitostí k výuce
Během činností a akcí se vám často naskytnou nepláno-

vané příležitosti, kdy budete moci učit zásadám evangelia (viz
také „Příležitosti k výuce v rodinném životě“, strany 140–41).
Například, když se skupina mladých žen vrátila jednou
odpoledne z výletu, zjistily, že dvě dívky chybějí. Vedoucí je
ihned všechny svolala, společně poklekly v modlitbě a pak
se dohodly, jak budou dívky hledat. Naštěstí se tento vážný
problém brzy vyřešil, protože za několik minut dívky našly.
Vedoucí je pak všechny znovu svolala a společně vyjádřily
v modlitbě upřímný dík. Po modlitbě jim vedoucí vyjádřila,
jak je má všechny ráda, a vydala jim svědectví, že Nebeský
Otec opravdu žije a že ochotně odpovídá na jejich modlitby.

Využívejte činností a akcí k výuce evangelia
Během činností a akcí se vám a těm, které učíte, mohou

naskytnout příležitosti k uplatnění zásad evangelia. Kdykoli
je to vhodné, společně se s mladými lidmi po nějaké čin-
nosti nebo akci na chvíli sejděte a promluvte s nimi o tom,
jaké zásady evangelia při ní použili. Můžete se přitom řídit
těmito otázkami: Co se stalo? Co z toho vzešlo? Jaké si z toho
můžeme vzít poučení?

Co se stalo? Požádejte mladé lidi, aby popsali, co během
činnosti nebo akce dělali, a aby mluvili o lidech, s kterými
se přitom setkali, a o místech, která navštívili. Mohli byste se
jich například zeptat: „Co se vám dnes líbilo nejvíce?“ nebo
„Co vás nejvíce pobavilo?“ nebo „Co pro vás bylo nejtěžší?“

Co z toho vzešlo? Požádejte účastníky, aby se nad čin-
ností nebo akcí zamysleli z hlediska zásad evangelia. Mohli
byste se jich například zeptat: „Proč jsme to dělali?“ nebo
„Jak tato činnost nebo akce někomu pomohla?“ nebo „Čemu
jste se při této činnosti nebo akci naučili?“ nebo „Co pro
vás bylo těžké nebo lehké?“

Jaké si z toho můžeme vzít poučení? Požádejte mladé
lidi, aby se zamysleli nad tím, jak je tato činnost nebo akce
může ovlivnit do budoucnosti. Je to důležité proto, že jim
to pomůže cítit, že to, čemu se naučili, jsou zavázáni uplat-
ňovat. Mohli byste se například zeptat: „Budete v budouc-
nosti dělat něco jinak díky tomu, čemu jste se dnes naučili?
Jestliže ano, co to bude?“ Nebo je můžete požádat, aby sami
doplnili větu: „V budoucnosti budu . . .“

Těmito otázkami můžete rozvinout diskusi jedním
z následujích způsobů (nebo více způsoby):

■ Cestou domů z činnosti nebo akce veďte neformální
rozhovor. Skupina mladých mužů a mladých žen se vra-
cela z projektu služby, během něhož se věnovali dětem

v místní dětské nemocnici. I když mnoho z nich zpočátku
pociťovalo rozpaky, nakonec se všem celé odpoledne
očividně líbilo. Cestou ke sborovému domu si začali vyprá-
vět o dětech, se kterými pracovali. Mluvili o tom, co
jim připadalo legrační, dobré i smutné. Jedna z poradkyň
řídila auto. Naslouchala, občas se na něco zeptala a
povzbuzovala je, aby každý něco řekl. Pak se zeptala:
„Myslíte si, že naše návštěva měla pro ty děti nějaký
význam?“ Chvíli bylo ticho a pak někdo řekl: „Myslím,
že ano.“ To povzbudilo další diskusi. Poradkyně dále
poslouchala, jak mladí lidé mluví o tom, proč jsou rádi,
že se akce zúčastnili, a co chtějí dělat v budoucnosti.
Tento krátký rozhovor všem pomohl lépe si uvědomit
význam této zkušenosti.

■ Naplánujte si, že na závěr činnosti nebo akce věnujete
několik minut rozhovoru o tom, co se stalo a jak se
z toho můžete poučit. Může to být na konci konference
mladých, výletu s tábořením nebo cesty do chrámu.
Vhodná chvíle je těsně předtím, než mladé lidi vyzvete
k vydání svědectví.

■ O činnosti nebo akci mluvte při lekci, která po ní násle-
duje. Připomeňte mladým lidem, co cítili a čemu se
při ní naučili.

■ Než mladí lidé začnou plánovat další činnost nebo akci,
vyzvěte je, aby se vyjádřili k činnosti, která se uskutečnila
naposledy. Pokud mezi touto činností a rozhovorem o ní
uplynula delší doba, bude možná nutné věnovat trochu
více času otázkám typu „Co se stalo?“ uvedeným na této
stránce, aby si ji tak všichni dostatečně připomněli.

■ Používejtečinnostineboakce jakopříkladypřivýuce lekcí.
Vy nebo mladí lidé, které jste pověřili, byste mohli při
lekcích mluvit o předešlých činnostech nebo akcích, které
se vztahují k zásadě evangelia, kterou právě probíráte.

■ Vyzvěte mladé lidi, aby o činnosti nebo akci něco napsali.
Můžete je vyzvat, aby si o akci napsali do deníku nebo
aby o projektu služby, kterého se zúčastnili, a o tom, čemu
se při něm naučili, napsali v dopisu misionáři.

Pokyny a zásady pro plánování činností a akcí
Mějte na paměti, že činnosti a akce mají posilovat víru a

budovat láskyplná pouta. Jedním z největších darů, které
můžete mladým lidem dát, je to, že jim poskytnete zážitky,
při nichž objeví, že evangelium se dotýká jejich života.

Pokyny a zásady pro plánování činností a akcí viz oddíl
„Činnosti a akce“ v Církevní příručce pokynů.
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JAK POROZUMùT DOSPùL¯M A UâIT JE

6

Jedna rádkyně Pomocného sdružení sboru
musela často žádat sestry, aby zastoupily
za řádně povolané učitelky. Byla trochu pře-
kvapená, že její prosbu přijímaly s váháním.
Namítaly, že si netroufají učit tolik žen, které
toho určitě vědí více a které by dokázaly učit
lépe než ony.

I vy možná máte pocit, že na své povo-
lání učit dospělé nestačíte. Možná vám dělá
starost nejen to, že mnozí, které učíte, vás
zdánlivě přesahují znalostmi, ale také to, že
jsou mezi nimi velké rozdíly. Dospělí členové
třídy se vzájemně často velmi liší povoláními,
vzděláním, zkušenostmi v Církvi, nároky,
které na ně klade rodina, znalostí Písem,
úrovní sebedůvěry a duchovní vyzrálostí.
Toto vám může připadat jako velký problém,
snažíte-li si připravit látku, která by pro
všechny byla zajímavá a smysluplná. Avšak
tyto rozdílné charakteristiky a zkušenosti –
právě to, kvůli čemu si připadáte nedosta-
teční – můžete využít k tomu, abyste svou
výuku lekcí obohatili.

Své povolání učitele můžete zvelebit tím,
že využijete mnoha silných stránek těch,
které učíte. Můžete čerpat z jejich postřehů
a zkušeností. Lekce můžete plánovat tak,
aby se mohli učit jeden od druhého. Není
třeba, aby vám členové třídy odpověděli
na všechny otázky nebo abyste je ohromili
skvělým výkonem. Toto z vás neučiní efek-
tivního učitele evangelia. Namísto toho
je třeba, abyste byli pokorní, pilní, abyste
se modlili a abyste se snažili, aby členové
třídy přispívali k lekci. Budete- li pokračovat
v tomto duchu, Pán vám umožní, abyste se
namísto obav z nedostatečnosti dokázali na
Něj spolehnout. On vás ve vaší snaze posílí,
dá vám klid a bude inspirovat členy vaší

třídy, aby obohacovali diskusi ve třídě. Když
se scházíme ke studiu evangelia, Pán nám
udílí určitou vyjímečnou míru inspirace.

Společné rysy dospělých studentů
Až se budete snažit využít silných stránek

a postřehů dospělých, které učíte, buďte
si vědomi určitých rysů, které jsou jim
společné. Většina dospělých studentů má
následující rysy:

Potřebují od ostatních cítit lásku, úctu
a to, že přispívají něčím hodnotným

Potřeba cítit od ostatních lásku a úctu
s rostoucím věkem nevymizí, a stejně tak
nevymizí ani touha nějak smysluplně přispí-
vat. Budete-li chápat tyto potřeby, bude
vás to motivovat k tomu, abyste naslouchali
těm, které učíte, a abyste oceňovali jejich
myšlenky. S úctou zvažte všechny myšlenky,
které členové třídy vysloví, a vyjádřete jim
vděčnost za jejich upřímné přispění. Buďte
opatrní, abyste nikoho z nich neuvedli
do rozpaků. Vyvarujte se sarkastického a
ponižujícího humoru.

Chtějí se učit Duchem
Dospělí jsou ve třídě bohatým zdrojem

zkušeností. Mnozí z nich se ve vlastním
životě přesvědčili o moci pravdivých zásad a
mohou vydat svědectví o tom, jak jim evan-
gelium požehnalo. Díky zkouškám a rado-
stem, které prožili, cítí velkou potřebu rozu-
mět evangeliu a přijímat vedení od Ducha.

Chtějí mluvit o tom, jak se evangelium
týká jejich života

Dospělí mohou k lekci přispět osobními
postřehy, které získali díky tomu, že žili
podle svého přesvědčení, a díky přemítání
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o Písmech. Společným rozhovorem o zkušenostech se
mohou vzájemně učit a posilovat. Vyzvěte je, aby se o tyto
zkušenosti podíleli během diskusí. Pomozte jim pochopit
a prodiskutovat to, jak tyto zásady, které studujete, mohou
kladně ovlivnit jejich osobní život a život členů jejich
rodiny.

Mají touhu být sami iniciativní
Dospělí se chtějí ujmout zodpovědnosti za studium evan-

gelia. Máte proto používat metod výuky, které jim v tom
pomohou (viz „Pomáhejte jednotlivcům přijmout zodpo-
vědnost za studium evangelia“, strany 61–62). Povzbuzujte
je, aby se na lekce připravili tím, že si přečtou zadané pasáže.
Vyzývejte je, aby byli připraveni klást během lekcí otázky
a dělit se s ostatními o své postřehy a zkušenosti.

Jeden učitel nauky evangelia vyzýval členy třídy, aby se na
začátku každé lekce během prvních pěti minut podělili
s ostatními o postřehy a inspirace, které získali během týdne
při osobním studiu Písma. Tyto zkušenosti umožnili
Duchu, aby byl přítomen, a povzbudily ostatní členy třídy,
aby studovali usilovněji. Tyto příspěvky se často staly
efektivním úvodem k lekcím.

Zajímají se o své rodinné zodpovědnosti
Dospělí chtějí nalézt řešení problémů, se kterými se

v rodině setkávají. Velmi touží po tom, aby poznali, jak se
zásady evangelia vztahují na tyto problémy, a zajímají se
o postřehy a o zkušenosti ostatních. Diskuse na tato témata
jsou dobrým využitím času, který studiem evangelia
společně trávíte.

Instruktor kvora starších právě učil lekci založenou
na poselství „Rodina – prohlášení světu“. Jeden člen kvora
přečetl část prohlášení a instruktor se chystal pokročit
v lekci. Jiný člen kvora ale zvedl ruku. „Chtěl bych se na
něco zeptat,“ řekl. Ocitoval z prohlášení kratší pasáž a
zeptal se: „Jak můžeme své děti učit ,vzájemně se milovat
a sloužit jeden druhému‘“? Toto vedlo k hodnotné diskusi,
při níž členové kvora mluvili o praktických způsobech
uplatnění této zásady.

Význam povolání učit třídu dospělých si začneme uvě-
domovat, když vidíme, že se dospělí dělí s ostatními o to,
čemu se naučili – zvláště, když se o to dělí se svou rodinou.

V jedné skupině vysokých kněží učil instruktor lekci
o misionářské práci. Součástí lekce byla diskuse o tom, že je
třeba, aby starší páry sloužily na misii. Mnozí z bratří sloužili
na misii jako mladí muži nebo později s manželkou a někteří
z nich vydali svědectví o zodpovědnostech a požehnáních
této služby.

Když se jeden člen skupiny vysokých kněží vrátil domů,
vyprávěl manželce o této diskusi. Oba cítili uspokojení z toho,
co dělají pro členy své rodiny. Slova a duch této diskuse však
začaly působit v jejich srdci. Za necelé dva měsíce mluvili na
shromáždění svátosti na rozloučenou před svým odjezdem
na 18 měsíční misii do cizí země. Manžel s dojetím vyjádřil
vděčnost za instruktora své skupiny vysokých kněží a za to,
jaký vliv měla tato lekce na jeho rozhodnutí. Řekl, že ví,
že jeho rozhodnutí sloužit na misii bude požehnáním pro
něj i pro ostatní členy rodiny.

Jak pracovat s individuálními odlišnostmi
Dospělí se vzájemně velmi liší zkušenostmi a schopno-

stmi. Někteří znají dobře Písma, jiní dokáží rychle odpovídat,
jiní potřebují více času, aby se mohli nad otázkou zamyslet,
někteří se váhají zapojit, i když mají mnoho co říci, jiní mají
potíže se čtením. Tím, že budete o těchto odlišnostech pečlivě
přemýšlet, můžete naplánovat takové vzdělávací činnosti,
které všem členům třídy pomohou do lekce se zapojit.

Vaše výuka různorodé skupiny může být efektivnější,
poznáte-li členy třídy jako jednotlivce a přizpůsobíte-li svou
výuku jejich potřebám a zájmům (viz „Rozumějte těm, které
učíte“, strany 33–34). Zvláště důležité je, abyste k zapojení
povzbuzovali nově obrácené a méně aktivní členy, členy,
kteří jsou ve sboru noví, a mladé dospělé, kteří právě přešli
z kvora Aronova kněžství nebo z třídy Mladých žen. Tito
členové mají zkušenosti a postřehy, ale je možné, že váhají
se o ně podělit.
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V¯UKA V RODINù

Uč mě kráčet v světle Boží moci,

uč mě k Otci v nebi se modliti.

Nauč mě znáti jen dobré věci,

nauč mě ve světle choditi.

Pojď se učit Jeho zákon, dítě,

bychom se k němu mohli vrátiti.

Jeho zrak pak jednou uvidíte,

jenom v Jeho světle choditi.

Zpěvník náboženských písní a písně pro děti 1, str. 102.



President Boyd K. Packer
prohlásil: „Konečným
smyslem všeho, čemu
učíme, je sjednocení
rodičů a dětí ve víře v Pána
Ježíše Krista, aby tak
byli ve svém domově
šťastní, zpečetěni
věčným manželstvím,
spojeni se svými pokole-
ními a aby byli ujištěni
o oslavení v přítom-
nosti našeho Nebeského
Otce.“ (Conference
Report, Apr. 1995, 8; nebo
Ensign, May 1995, 8.)

V¯UKA V  RODINù

ZODPOVùDNOST

RODIâÒ ZA V¯UKU

1

Rodina je ustanovena Bohem. Je středem
Jeho plánu. Bůh zřídil rodiny, aby přinášely
Jeho dětem štěstí, aby jim pomáhaly učit
se evangeliu v atmosféře lásky a aby je při-
pravovaly na věčný život. Domov je nejdů-
ležitějším místem pro výuku, studium a
uplatňování zásad evangelia.

Rodiče mají prvořadou zodpovědnost
za výuku svých dětí evangeliu (viz NaS
68:25–28).Členové Prvního předsednictva
a kvora Dvanácti prohlásili: „Rodiče mají
posvátnou povinnost vychovávat své děti
v lásce a spravedlivosti, starat se o jejich těles-
né a duchovní potřeby, učit je vzájemně se
milovat a sloužit jeden druhému, dodržovat
přikázání Boží a být občany, kteří dodržují
zákony, kdekoli žijí. Manželé a manželky –
matky a otcové – budou voláni k zodpověd-
nosti před Bohem za nesplnění těchto
povinností.“ („Rodina – prohlášení světu“,
Liahona, červen 1996, 10.)

Čemu mají rodiče své děti učit
V následujícím přehledu je shrnuto

mnohé z toho, čemu mají rodiče učit své děti.
Materiálem, který můžete při výuce svých
dětí používat, jsou Písma, slova proroků
posledních dnů, církevní časopisy a další
materiály publikované Církví.

Základní zásady evangelia
Pán rodičům přikázal, aby své děti

učili, „když je jim osm let, rozumět nauce
o pokání, víře v Krista, Syna živého Boha,
a křtu a daru Ducha svatého vkládáním
rukou“ (NaS 68:25). Máte své děti učit
o Spasitelově usmíření, o podstatě kněžství
a spásných obřadů a o ústřední roli rodin
a manželství na věčnost v božském plánu
štěstí.

Modlitba
Pán také přikázal, že rodiče mají své děti

učit, „aby se modlily“ (NaS 68:28). Pro děti
je nezbytně nutné vědět, že mohou s Nebes-
kým Otcem mluvit a že mohou usilovat
o Jeho vedení. Můžete své děti učit, že Bůh
je vždy připraven jim pomoci. Můžete jim
pomoci naučit se, aby se samy modlily ráno,
večer a kdykoli potřebují pomoc nebo
chtějí za něco poděkovat. Můžete je také učit
tomu, jak důležité jsou rodinné modlitby.

Studium Písma
Budete-li studovat evangelium indivi-

duálně a budete-li každý den studovat Písma
s rodinou, dostane se vám velkých požeh-
nání. Budete schopni svým dětem pomoci,
aby měly Písma rády a aby si uvědomovaly
moc Božího slova ve svém životě (viz „Moc
slova“, strany 50–51). Budete jim schopni
pomoci bádat v Písmech, aby tak porozu-
měly pravdivým zásadám a aby nacházely
odpovědi na své problémy. Budete jim také
schopni pomoci rozvinout studijní doved-
nosti a návyky, které potřebují k tomu, aby
mohli ve studiu evangelia pokračovat po
celý život (viz „Pomáhejte jednotlivcům přij-
mout zodpovědnost za studium evangelia“,
strany 61–62).

Život podle evangelia
Své děti máte učit používat svobodu volby

spravedlivým způsobem – uplatňovat učení
evangelia ve všem, co dělají. Jak učil král
Benjamin, máte své děti učit, „aby kráčely
po cestách pravdy a střídmosti“ a „aby se
navzájem milovaly a navzájem si sloužily“
(Mosiáš 4:15).

Doma se děti mají učit světit den sabatu,
platit desátky a následovat proroky posled-
ních dnů. Mají se učit usilovat o vše, co je
ctnostné, krásné, co má dobrou pověst a co
je chvályhodné (viz Články víry 1:13).

Praktické dovednosti
Kromě naukových témat máte své děti

učit také praktickým dovednostem, jako je
hospodaření s penězi, udržování dobrého
zdravotního stavu, vycházení s druhými a
péče o oblečení nebo majetek. Pomozte jim,
aby se naučili pilně pracovat, získali dobré
vzdělání a byli dobrými občany.
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Jak mohou rodiče učit své děti
Jako rodičové máte usilovat o to, abyste doma zavedli

životní styl, který je v souladu evangeliem (viz „Výuka
pomocí životního stylu, který je v souladu evangeliem“,
strany 135–136). Každodenní život podle evangelia může
v domově vytvořit atmosféru víry a poslušnosti. Dále je uve-
deno několik z mnoha způsobů, jak můžete své děti učit.

Příklad
Příklad může být váš nejmocnější vyučovací nástroj.

Děti se učí postojům a chování tím, že pozorují vaše
jednání (viz „Žijte podle toho, čemu učíte“, strany 18–19).

Pravidelné příležitosti k výuce v domově
Každodenní rodinné modlitby a studium Písma, rodinné

domácí večery i rodinné tradice mohou vnést evangelium
do všeho, co vaše děti každý den prožívají (viz „Pravidelné
příležitosti k výuce v domově“, strany 137–139).

Starší M. Russell Ballard učil: „Když doma učíme evan-
geliu a žijeme podle něho, posiluje to velmi lásku k našemu
Nebeskému Otci a k Jeho Synu Ježíši Kristu. Čteme-li Písma
a mluvíme-li o nich společně, modlíme-li se ráno a večer
a je-li z našeho každodenního chování patrná úcta k Bohu
a poslušnost vůči Němu, usídlí se pravdivé zásady věčného
života pevně v srdci a v duši jak mladých, tak starších.“
(ConferenceReport,Apr.1996,112;nebo Ensign,May1996,81.)

Příležitosti k výuce
Některé vaše nejvýznamnější příležitosti k výuce se na-

skytnou neplánovaně. Buďte připraveni využít příležitostí,
které se v každodenním životě objeví a které vám umožní

učit své děti zásadám evangelia (viz „Příležitosti k výuce
v rodinném životě“, strany 140–141).

Nikdy není pozdě začít s výukou svých dětí
Je důležité zavést životní styl, který je v souladu s evange-

liem, dokud jsou děti ještě malé. Starší L. Tom Perry k tomu
řekl: „Je velmi důležité, aby výchova v evangeliu začala
ihned na začátku, kdy do svého domova přijímáme nového
malého ducha.“ (Conference Report, Oct. 1988, 87; nebo
Ensign, Nov. 1988, 74.) Menší děti mají touhu zapojit se do
rodinných domácích večerů, do studia Písma, do modlitby
a do projektů služby.

President Thomas S. Monson poznamenal: „Někteří tyto
zodpovědnosti pomíjejí, myslí si, že je lze odložit až na dobu,
kdy dítě vyroste. Skutečnost ukazuje, že tomu tak není. Nej-
lepší čas pro učení rychle uteče.“ (Liahona, leden 1998, 18.)

Přesto není nikdy příliš pozdě začít s výukou evangelia –
nebo s ní znovu začít. Vzdělávací proces bude jiný, jestliže
jste výuku evangelia odkládali. Mohou se vyskytnout doda-
tečné problémy. Pán vám však požehná za vaši upřímnou
snahu učit svou rodinu pravdivým zásadám a vytvořit v ní
spravedlivé návyky. Jestliže jste si svou rodičovskou zodpo-
vědnost uvědomili až nyní, neztrácejte naději. Modlete
se, používejte víru a snažte se ze všech sil dotknout se svých
dětí a ovlivnit je k dobru.

Starší Robert D. Hales vysvětlil: „Samozřejmě, že se rodiče
při výchově dopustí chyb, ale díky pokoře, víře, modlitbě
a studiu se každý člověk může naučit lepším způsobům a
požehnat tak nyní život členů své rodiny a učit je správným
tradicím pro celé následující generace.“ (Conference Report,
Oct. 1993, 10–11; nebo Ensign, Nov. 1993, 10.)
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OTCOVÉ JAKO UâITELÉ

2

Členové Prvního předsednictva a kvora
Dvanácti prohlásili: „Otcové jsou božsky
určeni, aby v lásce a spravedlnosti předsedali
svým rodinám.“ („Rodina – prohlášení
světu“, Liahona, červen 1996, 10.) Součástí
této povinnosti je i zodpovědnost učit
evangeliu.

Jedna dospělá členka Církve s oblibou
vzpomíná na to, jak ji otec učil evangeliu.
Říká:

„Otec doma vytvořil tradici, která spočí-
vala v tom, že po dobu asi dvou měsíců před
našimi osmými narozeninami si nás bral
každý týden stranou. Když přišla řada na mě,
měl pro mě zbrusu nový deník a společně
jsme si sedli, jen my dva, a povídali jsme si.
Ptal se mě, co si myslím o Ježíšovi, a pak
se mnou mluvil o zásadách evangelia, které
si připravil.

Během těchto dvou měsíců mě učil
jednoduchému a nádhernému evangeliu.
Nechal mě přitom namalovat názornou
pomůcku. Zobrazovala předsmrtelnou exis-
tenci, tento pozemský život a kroky, které
musím učinit, abych se vrátila k Nebeskému
Otci a mohla s Ním žít: mít víru v Ježíše
Krista, činit pokání, přijmout křest, přij-
mout dar Ducha Svatého a vytrvat ve víře
až do konce.

Nikdy nezapomenu na lásku, kterou jsem
od tatínka při našich setkáních cítila. Vydal
mi svědectví o každém kroku plánu spásy
a trpělivě odpovídal na mé otázky. Myslím,
že to pro mě byl tak mocný zážitek proto,
že mluvil na mé úrovni chápání a vydával mi
svědectví. Věřím, že za své svědectví v době
křtu vděčím především této zkušenosti.“

Někdy jsou otcové příliš zaměstnáni péčí
o časné blaho rodiny. Někteří otcové přene-
chávají veškerou zodpovědnost za výuku
evangelia matkám. Tak to ale nikdy nemá
být. President Gordon B. Hinckley všem
otcům řekl:

„Máte základní a nevyhnutelnou zodpo-
vědnost být hlavou rodiny. To vás ani v nej-
menším neopravňuje k panovačnosti nebo
k nespravedlivé nadvládě. Znamená to,
že otcové jsou povinni starat se o potřeby své
rodiny. Těmito potřebami je však něco více
než potrava, oblečení a přístřeší. Patří mezi
ně i potřeba spravedlivého vedení a toho,
abyste ji, příkladem i slovem, učili základním
zásadám čestnosti, poctivosti, služby,
úcty k právům ostatních a porozumění, že
jsme zodpovědni za to, co v tomto životě
učiníme, nejen jeden druhému, ale i Bohu
nebes, který je naším Věčným Otcem.“
(Conference Report, Oct. 1993, 78–79; nebo
Ensign, Nov. 1993, 60.)

President Ezra Taft Benson navrhl „deset
konkrétních způsobů, jak mohou otcové
duchovně vést své děti:

1. Udílejte svým dětem otcovská požeh-
nání. Pokřtěte je a udělte jim dar Ducha
Svatého. Vysvěťte své syny ke kněžství. Toto
se pro vaše děti stane těmi nejvýznamněj-
šími duchovními událostmi v jejich životě.

2. Osobně veďte rodinné modlitby,
každodenní čtení Písma a týdenní rodinné
domácí večery. To, že se na nich budete
osobně podílet, vašim dětem ukáže, jak
důležité tyto činnosti opravdu jsou.

3. Kdykoli je to možné, navštěvujte
církevní shromáždění společně jako rodina.
Rodinné uctívání pod vaším vedením je
nezbytnou podmínkou duchovního blaha
vašich dětí.

4. Choďte se svou dcerou na schůzky
a se svým synem na výlety. Jako rodina pořá-
dejte výlety se stany a vycházky do přírody,
navštěvujte sportovní zápasy a kulturní
vystoupení svých dětí, účastněte se školních
programů atd. Nejdůležitější pro ně je, že
je tam jejich otec s nimi.

5. Budujte tradice rodinných dovolených,
výletů a vycházek. Na tyto zážitky vaše děti
nikdy nezapomenou.
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6. Pravidelně se setkávejte s každým dítě-
tem zvlášť. Dovolte mu, aby mluvilo o tom,
o čem bude chtít. Učte své děti zásadám
evangelia. Učte je pravdivým hodnotám.
Říkejte jim, že je máte rádi. Trávíte-li se
svými dětmi čas, ukáže jim to, čemu dáváte
přednost.

7. Učte své děti pracovat a ukažte jim,
jakou hodnotu má úsilí o nějaký hodnotný
cíl. Založíte-li pro své děti fond na misii
a na vzdělání, ukáže jim to, co jejich otec
považuje za důležité.

8. Podporujte ve svém domově dobrou
hudbu, umění a literaturu. Domov, ve
kterém je duch kultivovanosti a krásy, bude
pro život vašich dětí navěky požehnáním.

9. Pravidelně, jak to vzdálenost dovoluje,
navštěvujte s manželkou chrám. Vaše děti
pak budou lépe chápat důležitost chrámo-
vého sňatku a chrámových slibů a věčné
rodinné jednotky.

10. Nechte děti, aby viděli vaši radost a
uspokojení ze služby Církvi. Může to být
pro ně nakažlivé a ony pak budou také chtít
sloužit v Církvi a budou milovat království.“

President Benson na závěr řekl: „Pama-
tujte na své posvátné povolání otce v Izraeli –
na své nejdůležitější povolání na čas i
věčnost – na povolání, ze kterého nebudete
nikdy uvolněni.“ (Conference Report,
Oct. 1987, 62–63; nebo Ensign, Nov. 1987,
50–51.)

Jako otcové máte vždy pamatovat na
věčnou důležitost vaší role. Otcovství je
božská zodpovědnost. Starší Boyd K. Packer
řekl: „Je velmi významné, že ze všech
titulů respektu, úcty a obdivu, které Bohu
mohly být dány, si Bůh sám, nejvyšší
ze všech, vybral, aby byl nazýván prostě
Otcem.“ (Conference Report, Apr. 1972, 139;
nebo Ensign, July 1972, 113.)
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MATKY JAKO UâITELKY

3

Členové Prvního předsednictva a kvora
Dvanácti řekli, že „matky jsou zodpovědny
především za výchovu svých dětí“ („Rodina –
prohlášení světu“, Liahona,červen1996,10).
Součástí této výchovy je i výuka zásadám
evangelia.

President Ezra Taft Benson s láskou
vzpomíná na to, jak ho jeho matka učila:

„Velmi dobře si pamatuji, jak jsem se jed-
nou jako malý chlapec vracel domů z pole,
a když jsem se blížil k našemu starému far-
mářskému domu ve Whitney v Idahu, slyšel
jsem, jak matka zpívá ,Učinil jsem dnes
ve světě něco dobrého?‘ [Hymns, no. 223].

Stále ji vidím, jak stála sehnutá nad
žehlicím prknem, na zemi noviny, žehlila
dlouhé pruhy bílé látky a na čele jí vyvstá-
valy krůpěje potu. Když jsem se jí zeptal, co
dělá, odpověděla: ,To je chrámové oblečení,
synu. Jedeme s otcem do chrámu v Loganu.‘

Pak položila starou žehličku na kamna,
přisunula si ke mně židli a vyprávěla mi
o chrámové práci – o tom, jak je důležité, že
můžeme chodit do chrámu a podílet se
na posvátných obřadech, které se tam prová-
dějí. Také vyjádřila vroucí přání, aby i její
děti a vnoučata a pravnoučata měly jednoho
dne příležitost se z těchto drahocenných
požehnání těšit.“ („What I Hope You Will
Teach Your Children about the Temple“,
Ensign, Aug. 1985, 8.)

O tom, jak je důležité, aby matky učily
své děti evangeliu, president Benson řekl:
„Matky, vy jste ty nejlepší učitelky svých
dětí . . . Učte své děti evangeliu ve svém
domově, u vašeho krbu. To je ta nejefektiv-
nější výuka, které se kdy vašim dětem
dostane. Je to Pánův způsob učení. Církev
takto nedokáže učit. Škola to nedokáže.

Mateřská škola to nedokáže. Ale vy to doká-
žete a Pán vás bude podporovat. Vaše děti
si budou vaše učení navždy pamatovat, a až
vyrostou, neodchýlí se od něj. Budou vás
nazývat požehnanou – svou skutečně anděl-
skou matkou.“ (To the Mothers in Zion
[pamphlet, 1987], 10–11.)

Jako matka učíte mnoha způsoby.
Někdy si příležitosti k výuce naplánujete,
ale mnohé příležitost vyvstanou spontánně
za normálního chodu rodinného života
(viz „Příležitosti k výuce v rodinném životě“,
strany 140–141). Někdy učíte příkladem,
jindy slovem. Někdy učíte tím, že doma
budujete životní styl, který je v souladu
s evangeliem, a jindy jen tím, že dítěti věnu-
jete pozornost nebo že mu vyjádříte lásku.
President Benson poskytl deset námětů,
které vám mohou při výuce vašich dětí
pomoci. Každý z nich klade důraz na to,
abyste si udělaly na něco čas:

„Udělejte si čas na to, abyste byly svým
dětem k dispozici, když přijdou na rozcestí,
ať jim je šest let nebo šestnáct . . .

. . . Udělejte si čas na to, abyste byly pro
své děti opravdovým přítelem . . .

. . . Udělejte si čas na to, abyste svým
dětem četly . . .

. . . Udělejte si čas na to, abyste se se svými
dětmi modlily . . .

. . . Udělejte si čas na to, abyste každý týden
pořádaly smysluplné domácí večery . . .
Udělejte z toho jednu z vašich nejlepších
rodinných tradic . . .

. . . Udělejte si čas na to, abyste se spolu
scházeli u jídla tak často, jak je to jen
možné . . .

. . . Udělejte si čas na to, abyste spolu jako
rodina četli každý den Písma . . .

. . . Udělejte si čas na to, abyste spolu jako
rodina dělali různé věci . . .

. . . Udělejte si čas na výuku svých dětí.
Využijte příležitostí k výuce . . .

. . . Udělejte si čas na to, abyste své děti
opravdu milovaly. Bezvýhradná mateřská
láska má blízko k lásce Kristově.“ (To the
Mothers in Zion [pamphlet, 1987], 8–12.)

Zodpovědnosti mateřství se mohou zdát
ohromující. Je důležité si pamatovat, že Pán
od matek nevyžaduje, aby byly dokonalé
nebo aby při vytváření domova dosáhly
nerealistické ideální úrovně. Vyžaduje však
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od nich, aby si uvědomovaly svou božskou úlohu, ctily ji
a pokorně se snažily udělat to nejlepší, co mohou.

Starší Jeffrey R. Holland matkám v Církvi řekl: „Pokra-
čujete v tradici Evy, matky celé lidské rodiny . . . Pokračujete
v tradici Sáry, Rebeky a Ráchel, bez nichž by nemohly exi-
stovat ony velkolepé patriarchální přísliby dané Abrahamovi,
Izákovi a Jákobovi, které jsou požehnáním pro nás pro
všechny. Pokračujete v tradici Lois a Eunice a v tradici matek
2000 neohrožených válečníků. Pokračujete v tradici Marie,
vyvolené a předustanovené předtím, než byl svět, aby
počala, odnosila a porodila samotného Syna Božího. Děku-
jeme vám všem, včetně našich vlastních matek, a říkáme
vám, že na tomto světě neexistuje nic důležitějšího, než
podílet se takto přímo na díle a slávě Boží, na uskutečňování
smrtelnosti a pozemského života Jeho dcer a synů, tak aby

nesmrtelnost a věčný život mohly vejít v ony nebeské sféry
na výsosti.“ (Conference Report, Apr. 1997, 48; nebo Ensign,
May 1997, 36.)

President Gordon B. Hinckley hovořil o velkých požeh-
náních mateřství:

„Kéž si každá matka uvědomí, že jejím největším požeh-
náním jsou její děti, které dostala jako dar od Nejvyššího;
že jejím největším posláním je vychovávat je ve světle a
v pravdě, v porozumění a v lásce . . .

Připomínám matkám, ať jsou kdekoli, že vaše povolání je
posvátné. Nikdo jiný vás nemůže odpovídajícím způsobem
zastoupit. Neexistuje větší zodpovědnost a závaznější povin-
nost než vychovávat v lásce, v míru a v počestnosti ty, které
jste přivedly na svět.“ (Conference Report, Oct. 1993, 79;
nebo Ensign, Nov 1993, 60.)
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RODIâE JAKO PARTNE¤I

VE V¯UCE

4

V poselství „Rodina – prohlášení světu“
členové Prvního předsednictva a kvora
Dvanácti vysvětlili, že otcové a matky jsou
„povinni pomáhat jeden druhému jako
rovnocenní partneři“ (Liahona, červen
1996, 10). Toto partnerství je obzvláště nez-
bytné z hlediska posvátné zodpovědnosti
rodičů učit své děti.

V jednom ze svých proslovů na generální
konferenci president Boyd K. Packer citoval
verše 27:15, 17 z Knihy nauk a smluv:
„Pozvedněte svá srdce a radujte se a opásejte
své boky a oblečte se v celé mé brnění, abyste
byli schopni odolati v den zlý . . . Zvedněte
štít víry, kterým budete schopni uhasiti
všechny ohnivé střely toho zlého.“ Poté, co
president Packer přečetl tuto pasáž, vysvětlil,
jak je důležité, aby matky a otcové společně
pomohli svým dětem tento „štít víry“
pozvednout:

„Tento štít víry se nevyrábí v žádné
továrně, ale je produktem domáckého
průmyslu . . .

. . . Plán našeho Otce, stejně jako vytvoření
samotného života, vyžaduje, aby si každá
rodina vyrobila štít víry a přizpůsobila ho
svým potřebám. Žádné dva štíty se nemohou
úplně shodovat. Každý musí být opracován
podle individuálních podmínek.

Záměrem plánu, který Otec vypracoval,
je, aby muž a žena, manžel a manželka
společným snažením vybavili každé dítě
jednotlivě štítem víry, který přilne tak
pevně, že ho nic nedokáže srazit a ani jím
neproniknou ony ohnivé šípy.

To vyžaduje pevnost a sílu otce, který ho
vyková, a jemné ruce matky, která ho vyleští
a připevní. Někdy tuto práci musí vykonat
jeden rodič sám. Je to těžké, ale možné.

V Církvi můžeme učit, z jakých materiálů
se štít víry vyrábí: z úcty, z odvahy, z cud-
nosti, z pokání, z odpuštění, ze soucitu.
V Církvi se můžeme naučit, jak se tyto mate-
riály spojují a skládají dohromady. Ale
samotná výroba štítu víry a jeho připevnění
patří do rodinného kruhu. Jinak se štít může
uvolnit a v kritické chvíli odpadnout.“
(Conference Report, Apr. 1995, 8; nebo
Ensign, May 1995, 8.)

Následující náměty mohou rodičům
pomoci dosáhnout toho, aby jejich společná
výuka byla efektivnější.

Udělejte si čas na společné plánování
Jako rodiče si máte vyhradit určitou dobu

na diskuse o potřebách svých dětí a na
plánování, jak tyto potřeby naplníte. Jeden
zaneprázdněný manželský pár zjistil, že
společná týdenní plánovací setkání se stala
jednou z nejcennějších věcí, které jako
rodiče dělali. Řekli o tom toto:

„I když nám to trvalo téměř rok, než se
naše týdenní plánovací setkání stala samo-
zřejmostí, dnes se divíme, jak jsme to bez
nich vůbec mohli zvládnout. Tato setkání
nám pomáhají více se zajímat o to, co dělá
ten druhý. Pomáhají nám uvědomit si, jaký
význam máme jeden pro druhého a pro
své děti. Je to pro nás příležitost podívat se
na sebe a na naše děti a rozhodnout se,
co uděláme, abychom své problémy vyřešili.
Při těchto setkáních také plánujeme své
schůzky, to, jak s dětmi strávíme čas, podrob-
ně se zamýšlíme nad našimi rodinnými
domácími večery a nad tím, co budeme
dělat v neděli. Většinou takové setkání
trvá 30 minut, ale někdy i déle, je-li třeba
pohovořit si více o větších akcích nebo
o neobvyklých problémech.

Při plánování výuky svých dětí zvažte
s modlitbou následující otázky:

■ Jak má naše výuka změnit život našich
dětí?

■ Jakým konkrétním zásadám evangelia je
máme učit, abychom toho dosáhli?

■ Jak máme těmto zásadám učit?

Náměty na využití těchto otázek se
nacházejí v oddíle „Příprava lekcí“, strany
98–99, a v oddíle „Příprava lekcí z kon-
ferenčních proslovů a z jiných materiálů“,
strany 100–101.
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Důležitost jednoty při výuce dětí
Jestliže se spolu otec a matka radí, je prav-

děpodobnější, že při výuce svých dětí budou
jednotni, a to i při neplánovaných příleži-
tostech k výuce, které vyvstanou za normál-
ního běhu rodinného života. Taková jednota
je důležitá, protože pro děti je máloco více
matoucí, než když se jim dostává protichůd-
nýchsděleníoddvoulidí,kterénejvícemilují
a respektují.

Jeden manželský pár vyprávěl o tom, co
zažili se svým synem:

Šestiletý Míša se po většinu léta pilně
snažil, aby si prací navíc doma a pro sousedy
vydělal peníze, které by mohl utratit, až
s rodinou pojedou na letní dovolenou. Měla
to být dlouhá cesta a matka mu řekla, že
bude-li chtít cestou nějaké sladkosti nebo
suvenýry, bude si je muset koupit sám. I když
ho téměř každý den upozorňovala, aby si
peníze ukládal na bezpečné místo, jemu se
líbilo mít peníze v kapse. Všude je neustále
nosil s sebou. Několikrát denně si je vyndával
a počítal je nebo je ukazoval kamarádům.

Den před cestou Míša zjistil, že mu peníze
někde z kapsy vypadly. Celý nešťastný
se s pláčem vydal za matkou. Ta se nad ním
slitovala a pomohla mu prohledat všechna
místa, která je napadla, ale peníze nikde
nenašli. „Je mi moc líto, že se ty peníze ztra-
tily,“ řekla. Odolala pokušení připomenout
mu, že ho mnohokrát varovala, a odolala
také pokušení to za něj vyřešit. Říkala si,

že se přece rozhodl sám, že si s penězi bude
i přes její varování hrát.

Když přišel otec domů, seděl Míša celý
zničený na schodech před domem. Když
otci pověděl, co hrozného se stalo, sáhl otec
do kapsy a vytáhl přesně tolik, kolik Míša
ztratil, a peníze mu dal. Když pak otec uviděl,
jak se na něj matka udiveně dívá, namítl:
„Je to jen pár korun. Co je na tom špatného?“

Zamyslíme-li se nad tímto příběhem,
mohli bychom se zeptat, který z rodičů se
zachoval správně. To ale nemusí být ta
nejlepší otázka. Lepší by bylo zeptat se, jak
mohli Míšovi rodiče při řešení této situace
postupovat jednotněji. Mohli se spolu
poradit a mohli zvážit Míšovy potřeby.

Mohli si položit otázku: „Co by měl Míša
změnit díky tomu, co se stalo? Potřebuje
se naučit větší zodpovědnosti? Potřebuje od
svých rodičů pocítit více soucitu a porozu-
mění? Potřebuje se naučit, že se nemá před-
vádět před kamarády? Potřebuje se naučit,
že je důležité dodržovat rodinná pravidla?“
Toto by jim pomohlo určit, čemu mají svého
syna učit a jak ho to mají učit.

Kdyby si udělali čas na to, aby k situaci
přistoupili jednotně,mohlibyzjistit,zdabude
správné Míšovi ztracené peníze nahradit,
nebo ne. Namísto toho však svým chováním
Míšovi vyslali protichůdné signály.

Budete-li spolupracovat jako rodiče,
můžete být při své výuce evangelia Ježíše
Krista jednotní.
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V¯UKA POMOCÍ ÎIVOTNÍHO STYLU,

KTER¯ JE V SOULADU S EVANGELIEM

5

Jedním ze způsobů, kterými nás Pán učí,
je, že nás vede k tomu, abychom si vytvořili
spravedlivý životní styl, kterým Ho budeme
uctívat. Přikazuje nám, abychom se každý
den modlili a četli Písma, individuálně i
jako rodina. Přikazuje nám, abychom každý
týden navštěvovali shromáždění a přijímali
svátost, abychom navštěvovali chrám,
jak nejčastěji můžeme, a abychom se každý
měsíc postili a platili postní oběti. Tento
životní styl nám ukazuje, jak bychom se měli
jako Jeho učedníci chovat.

Děti se učí žít jako Spasitelovi učedníci
tím, že se od nejranějšího věku společně
s rodinou opakovaně řídí způsobem uctívání,
služby, studia a práce, který On ustanovil.
Jestliže rodina podle tohoto nežije, efekti-
vita formální výuky evangelia, kterou rodiče
dětem poskytují, bude omezená. Neodpo-
vídá-li životní styl rodičů jejich slovům,
budou se děti spíše řídit tím, co rodiče dělají,
než tím, co říkají. Mluví-li však rodiče o
Spasiteli často a vytvářejí-li z toho, čemu učí,
pro svou rodinu vzor, učí své děti „ve zna-
losti a bázni Boží“, jak o tom mluví Enos,
kterého takto učil jeho otec (Enos 1:1).

President Brigham Young prohlásil:
„V každém národě, ve společnosti a v rodině
existují svérázné tradice a děti jsou v nich
vychovávány. Stane-li se Kristův zákon tra-
dicí těchto lidí, budou jejich děti vychovány
podle zákona celestiálního království . . .
Děti pak budou vedeny tradicemi svých
otců k tomu, aby činily přesně to, co je správ-
né, a aby se stranily všeho zla.“ (Journal
of Discourses, 3:327.)

I naše děti budou „vychovávány podle
zákona celestiálního království“, vytvoříme-
-Li doma způsob života podle evangelia.

Co můžeme konkrétně učinit,
abychom zavedli životní
styl učednictví

Naší povinností je vědomě se rozhodnout
pro životní styl, který je v souladu s evan-
geliem, a pěstovat ho. Můžeme si například
vybírat umění, hudbu a literaturu, která
našim dětem pomůže naučit se dávat před-
nost tomu,copovznášía obohacuje.Můžeme
společně sloužit v Církvi a ve městě či obci.
Můžeme si vybírat slušné oblečení a pomoci
svým dětem dělat totéž. Můžeme společně
studovat Písma a pořádat rodinné domácí
večery. Můžeme pěstovat uctivý postoj
k sabatu, což bude mít vliv na postoj našich
dětí k jeho svěcení.

Jedním z nejmocnějších způsobů, jak
vytvořit spravedlivý životní styl, je vytvořit a
udržovat rodinné tradice. Pokud děti budou
vědět, že ať se v jejich životě přihodí cokoli,
určité události v životě rodiny se budou opa-
kovat vždy, budou se cítit v bezpečí. President
Ezra Taft Benson radil: „Podporujte ony
nádherné rodinné tradice, které mezi členy
rodiny vytvoří věčné pouto. Budeme-li toto
činit, můžeme v každé rodině vytvořit kousek
nebe již zde na zemi. Věčnost pak bude jen
pokračováním spravedlivého rodinného
života.“ (Conference Report, Oct. 1989, 4;
nebo Ensign, Nov. 1989, 5.)

Mnohé rodinné tradice je možno zaměřit
na evangelium. V některých rodinách napří-
klad děti ke svým osmým narozeninám
dostávají nový výtisk Knihy Mormon. Jiné
rodiny si o Vánocích samy zahrají scénku,
která znázorňuje události Spasitelova naro-
zení. V některých rodinách udílí otec na
začátku školního roku každému dítěti kněž-
ské požehnání. Jiné rodiny se každý rok
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společně setkávají o svátcích a při žehnání nově narozených
dětí. Tyto oblíbené tradice, na které se lidé těší, jsou pro
rodinu i pro jednotlivce posílením proto, že jim poskytují
příležitost s radostí opakovaně prožívat důvěrně známé a
často posvátné chvíle. Tradice mohou členům rodiny připo-
mínat, jak mají jako Kristovi učedníci žít, a často se při nich
objeví i příležitosti k výuce zásad evangelia.

Jak změnit nežádoucí životní styly v rodině
V rodině můžeme také změnit životní styly, které jsou

nežádoucí. Pocházíme-li z méně aktivní rodiny, můžeme
tento životní styl ve vlastním životě změnit a usilovat o to,
abychom shromáždění navštěvovali pravidelně. Jestliže
jsme kritizovali vedoucí Církve nebo jsme to slýchali od
rodičů, můžeme se od tohoto okamžiku rozhodnout, že své
vedoucí budeme podporovat slovy i činy. Takové změny ve
způsobu života poskytnou našim dětem lepší vzor, kterým
se budou moci řídit.

Jedna členka Církve vyprávěla následující příběh:
„Můj manžel Petr vyrostl v rodině, jejíž životní styl nebyl

v souladu s evangeliem. Otec byl alkoholik a rodina tím
trpěla. Matka se snažila být v Církvi aktivní, ale otec chtěl, aby
rodina dělala o nedělích něco jiného. Jako dospívající
chlapec začal být Petr se svými přáteli velmi aktivní, a když
o evangeliu získal vlastní svědectví, začal si zapisovat do
kroužkového bloku, jakou by chtěl mít vlastní rodinu, až se
jednou ožení. V té době mu bylo kolem 17 let. Do jednoho
oddílu si psal, co chce dělat se svými dětmi, do dalšího, jaká
by měla být jeho žena, do dalšího, jak by chtěl, aby vypadal
jejich dům, a do dalšího, na jaké zaměstnání se chce při-
pravovat. Zapisoval si tam všechny své myšlenky a také si
tam zakládal články, které se mu dostaly do ruky a které mu

připadaly užitečné. Některé věci, které si zapsal, se naučil
z negativního příkladu rodiny, ve které vyrůstal. Naučilo ho
to, jakou rodinu by mít nechtěl. Otec byl natolik proti
jeho aktivitě v Církvi, že se Petr musel odstěhovat, a žil pak
s duchovně založenou rodinou, kterou obdivoval, i když
to nebyli členové Církve. Díky nim získal další představy
o své budoucí rodině. A tak i v tomto raném věku usiloval
o to, aby svou rodinu odvedl od nelehké minulosti k požeh-
nanější budoucnosti.

Když jsme se zasnoubili, Petr mi tento zápisník ukázal a
společně jsme začali o těchto myšlenkách hovořit a rozvíjet
je. Nakonec jsme se sjednotili na tom, jakou rodinu bychom
chtěli mít. Vzpomínám si, že jsme nejdříve pracovali na
modlitbě. Děti jsme modlitbě začali učit, ještě když byly
hodně malé, aby si na ni dostatečně zvykly a nepřišlo jim pak
ani na mysl, že by ji mohly opomenout. Rozhodli jsme se,
že desátky pro nás budou samozřejmostí. Pravidelně jsme
pořádali rodinné domácí večery. Také jsme si zvykli číst spolu
každé ráno Písma. Zpočátku jsme se snažili přečíst pokaždé
určitý počet veršů, ale pak jsme si uvědomili, že důležitější
je mluvit s dětmi o tom, na co se chtějí zeptat, než dodržovat
přesně rozvrh. Před několika lety jsme po úvodní modlitbě
přidali ještě zpěv duchovní písně, všech slok. To nás vždy
probudí a přinese dobrého ducha. To je však jen ukázkou
tradic, na kterých je naše rodina vybudovaná.

Připadá mi úžasné, že se manžel rozhodl vytvořit ve
vlastní rodině spravedlivé tradice v tak mladém věku a i když
měl před sebou tak špatný příklad. Žasnu také nad tím,
a jsem za to vděčná, že měl takové odhodlání společně na
těchto tradicích pracovat a naši rodinu jim učit, a to hlavně
díky jejich pravidelným dodržováním.
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Jako rodiče máte usilovat o to, abyste
v domově vytvořili pravidelné příležitosti
k výuce evangelia. Činíte-li to, vašim dětem
se dostává důsledné výuky evangelia, kterou
pak ony uplatňují ve svém životě a která
se pro ně stává základem. Také na vašem
chování mohou pozorovat, že věřit v evan-
gelium znamená řídit se podle něj ve všech
aspektech života.

Následující náměty vám mohou pomoci
vytvořit pravidelné příležitosti pro výuku
svých dětí evangeliu.

Rodinná modlitba
Spasitel přikázal: „Modlete se vždy ve

jménu mém k Otci v rodinách svých, aby
vašim ženám i dětem bylo požehnáno.“
(3. Nefi 18:21.)

Rodinné modlitby jsou skvělou příleži-
tostí pro to, abyste dětem ukázali, jak se
mohou modlit. Budou-li mít děti příležitost
pozorovat vás, jak upřímně rozmlouváte
se svým Otcem v nebi, poznají vaši víru a
spravedlivé touhy. Naučí se radit se s Pánem
o všem, co dělají, aby je vedl k dobrému
(viz Alma 37:37).

Při modlitbě máte hovořit uctivě. Díky
tomu se vaše děti naučí jazyku modlitby,
kterým Nebeskému Otci vyjadřujeme lásku
a úctu.

Tím, že děti poslouchají, jak se ostatní
členové rodiny modlí, se mohou o evangeliu
mnohému naučit. Slyší-li, že ostatní prosí
za odpuštění, učí se potřebě pokání. Slyší-li,
že ostatní děkují Nebeskému Otci za požeh-
nání, učí se vděčnosti. Když vidí, že rodiče
stále usilují o vedení, učí se víře, pokoře a
poslušnosti. Když se členové rodiny modlí
každý den za církevní vedoucí, učí se je ctít a

respektovat. Děti také mohou získat touhu jít
sloužit na misii a přijmout chrámová požeh-
nání, když rodiče Nebeského Otce prosí,
aby jejich dětem pomohl rozhodovat se tak,
aby byly hodny tato požehnání přijmout.

Děti se také mohou naučit lásce a zájmu
o ostatní, když slyší, že se členové rodiny
modlí za druhé lidi. Pociťují také lásku více,
když slyší, že se za ně členové rodiny modlí.

Každému členovi rodiny se má dostat
příležitost rodinou modlitbu vést. Malé děti
toto mohou zvládnout s pomocí.

Rodinné studium Písem
Každodenní studium Písem je dalším

mocným nástrojem k výuce dětí evangeliu.
Kdykoli je to možné, má spolu rodina číst
každý den v pravidelnou dobu. Některým
rodinám nejvíce vyhovuje brzy ráno. Pro
některé je nejlepší dobou na studium Písem
chvíle, než jdou děti spát. I když někdy
může být obtížné členy rodiny do studia
zapojit, vaše vytrvalá snaha o studium slova
Božího bude pro vaše děti požehnáním.
Vaše děti poznají, jak pravdivá jsou Nefiova
slova: „Radujte se ze slova Kristova; neboť
vizte, slova Kristova vám řeknou vše, co
máte činiti.“ (2. Nefi 32:3.)

Mají-li děti možnost číst se členy rodiny
Písma, oblíbí si božské pravdy evangelia.
Přivyknou jazyku Písma. Naučí se příběhům
z Písem a poznají, jak mohou tato posvátná
slova uplatnit v každodenním životě.
Mohou se také naučit používat Průvodce
k Písmům a jiné pomůcky ke studiu Písem
(viz strany 56–58).

Můžete se rozhodnout, že každý den
budete číst po určitou dobu. Každý člen
rodiny, který umí číst, má dostat příležitost,
aby z Písem četl. Všichni se mohou střídat
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tím způsobem, že každý přečte vždy jeden
verš nebo několik veršů najednou. Děti, které
ještě číst neumějí, se mohou zapojit tím,
že verše opakují po tom, kdo je čte. Je-li to
možné, menší děti se mohou dívat do církev-
ních ilustrovaných příběhů z Písem nebo
na obrázky ze souboru Obrazy z evangelia.

Chcete-li členům rodiny pomoci, aby
Písmům porozuměli, můžete obtížné pasáže
převyprávět jednoduššími slovy a neznámá
slova vyhledat v Průvodci k Písmům nebo
ve slovníku. Členy rodiny můžete požádat,
aby v hlavních bodech shrnuli, co jste ten
den četli. Menší dítě může podržet obrázek
k příběhu, který čtete.

Mohli byste požádat jedno z dětí, aby
si vzpomnělo na nějakou situaci ze svého
života, která se podobá příběhu z Písem,
který právě čtete. Mohli byste například říci:
„Teď jsme si četli o Davidovi a Goliášovi.
S jakými ,Goliáši‘ se potýkáš ve svém životě
ty? Jak se můžeš od Davida naučit tyto
obtíže překonat?“ Nebo byste mohli říci:
„Viděla jsem, že jsi mladší sestře pomáhal
uklidit v pokojíčku. Víš, že si tím projevil
přesně tu lásku, o které mluvil Ježíš v tomto
příběhu?“

Nejste-li dobře obeznámeni s Písmy nebo
máte-li potíže se čtením, můžete se při čtení
s dětmi cítit nepříjemně nebo nedostatečně.
Není na tom nic špatného, projevíte-li dě-
tem, že se Písma učíte číst. Budete-li odkládat
rodinné studium až na dobu, kdy si budete
věřit, připravíte děti o velmi potřebnou
duchovní výživu. Pamatujte na to, že Duch
na vás může působit bez ohledu na to, kolik
máte zkušeností.

Rodinný domácí večer
Rodinné domácí večery jsou skvělými

příležitostmi k tomu, abyste dětem pomohli
porozumět zásadám evangelia a tomu, jak je
uplatňovat. Rodinný domácí večer se může
skládat z rodinné modlitby, výuky evangelia,
duchovních písní a písní pro Primárky a
rodinných činností a akcí.

Při plánování rodinných domácích ve-
čerů zvažte aktuální potřeby, starosti a zájmy
členů rodiny. Například, potřebuje se jedno
z dětí připravit na křest nebo na vysvěcení
do úřadu v kněžství? Jsou v rodině nesváry?
Tím, že potřeby a starosti členů rodiny

s modlitbou zvážíte, budete si schopni lépe
určit, kterým zásadám evangelia máte učit.

Zásady efektivní výuky, které jsou uve-
deny v této knize, mohou členům rodiny
při plánování a pořádání rodinného domá-
cího večera pomoci. Kromě toho Církev
vydala příručku Family Home Evening
Resource Book (Kniha námětů pro rodinný
domácí večer), která obsahuje lekce a ná-
měty, jak pořádat úspěšné rodinné domácí
večery. Užitečným zdrojem jsou i církevní
časopisy.

Pro rodiny je někdy obtížné zahrnout
rodinné domácí večery pravidelně do svého
programu. Děti někdy nechtějí spolupra-
covat, jindy dospělým připadá, že mají příliš
práce. Avšak úsilí vynaložené na plánování
a konání rodinných domácích večerů se
stane požehnáním pro všechny členy rodiny.
Jeden muž vzpomínal na to, že za celou
dobu, kdy vyrůstal, uspořádala jeho rodina
jen dva domácí rodinné večery. Udělaly však
na něj takový dojem, že si na ně a na zásady
evangelia, kterým se při nich naučil, pama-
toval ještě v době, kdy už byl ženatý. To
ho vedlo s manželkou k tomu, aby pro svou
rodinu pořádali rodinné domácí večery
každý týden.

Rodinná setkání u jídla
Rodinná setkání u jídla jsou příležitostí

pro hodnotnou výuku a pro zapojení všech
členů rodiny do diskuse. Jste-li jinak hodně
zaměstnaní, jsou často setkání u jídla jedinou
příležitostí, kdy se se svými dětmi můžete
setkat a vyprávět si, co se vám během dne
přihodilo,ahovořitorůznýchvěcech.Těchto
příležitostí můžete využít k rozhovoru se
svými dětmi o zásadách evangelia, o rodin-
ných hodnotách, o příspěvcích ze shromáž-
dění svátosti a z jiných církevních shromáž-
dění, o škole, o plánovaných činnostech
a akcích, o událostech ve světě a o dalších
tématech, která vás zajímají. Může to pro vás
být příležitost více poznat to, co vaše děti
trápí, o čem přemýšlejí a co cítí.

Rodinná setkání u jídla mají být nefor-
mální a radostnou příležitostí, kdy všichni
cítí, že se mohou do diskuse volně zapojit.
Je-li to možné, zajistěte, aby vás v této době
nic nerušilo. Tyto chvíle mohou přispět
k jednotě a duchovnímu růstu vaší rodiny.

Protože je rodina
nejdůležitějším místem
pro výuku evangelia,
je vhodné, aby spolu
členové rodiny mluvili
o pravdách, kterým
se naučili na církevních
shromážděních, při
lekcích a při různých
akcích. To vám jako
rodičům umožní mít
přehled o tom, jak se
vaše děti učí evangeliu,
a také se tím zhostíte
úlohy, která vám právem
náleží, neboť vy nesete
za výuku svých dětí
největší zodpovědnost.

Většina běžných
příležitostí pro výuku
v rodině vám poskytuje
možnost ptát se dětí
na to, čemu se naučily
na shromáždění. Dětem
máte klást otázky, které
je povzbudí k tomu,
aby si vybavily co
nejvíce věcí, včetně
příběhů a konkrétních
detailů. Snažte se ze
všech sil povzbudit
všechny členy rodiny
k diskusi o tom, o čem
hovoříte (viz „Vedení
diskusí“, strany 63–65).

138138



V¯UKA V  RODINù

Rodinné porady
Členy rodiny máte svolávat na setkání rodinné rady. Při

rodinných poradách si můžete stanovovat cíle, řešit problé-
my, diskutovat o financích, plánovat a vzájemně se podpo-
rovat a posilovat. Rodinné porady můžete pořádat v rámci
rodinných domácích večerů nebo při jiných příležitostech.
Tím, že rodinné porady pořádáte, učíte své děti tomu, jak
mají vzájemně naslouchat svým myšlenkám a názorům a jak
k nim mají mít úctu.

Soukromá setkání
Budete-li se svými dětmi pravidelně hovořit, dokážete

se jim více přiblížit. Je dobré naplánovat si s každým dítětem
zvlášť soukromá setkání, při kterých mu vyjádříte lásku
a povzbuzení a budete ho učit zásadám evangelia. Každému
dítěti máte dovolit, aby mluvilo o svých problémech a
zážitcích, které jsou pro něj důležité. Projevíte-li o starosti a
o názory svých dětí upřímný zájem, naučí se vám důvěřovat
a naučí se vyhledávat vaše rady. Pak je můžete dále učit, jak
činit dobrá rozhodnutí, jak se modlit a jak hledat v Písmech
odpovědi na své otázky.

Používejte Písma k tomu, abyste děti učili, jak mají pou-
žívat svobodu volby spravedlivým způsobem. Starší Gene
R. Cook navrhl, jak by rodič mohl prostřednictvím Písem
pomoci dítěti, které se ptá, proč vaše rodina nedělá v neděli
určité věci:

„Můžete být pokoušeni říci jen: ,Protože jsem to řekl‘,
nebo: ,Protože v Církvi to tak je.‘ Ale inspirovanější rodič by
mohl říci: ,Jak víš, svěcení Pánova dne si nikdo jen tak
nevymyslel. Něco ti ukážu.‘ Pak byste mohli otevřít Knihu
nauk a smluv, oddíl 59 a přečíst [verše 9–11] . . .

Pak byste mu mohli vysvětlit: ,Jak vidíš, Pán učí, že
neděle je svatý den . . . Je to den, kdy si máme odpočinout
od svých prací a projevit „svou oddanost Nejvyššímu“, což
znamená, že máme jít na shromáždění, přijímat svátost,
vykonávat své církevní povinnosti a navštěvovat nemocné,
chudé a potřebné. Je to den zasvěcený Pánu a já ti vydávám
svědectví, moje milé dítě, že to je pravda a že nám Pán
za svěcení sabatního dne velmi požehnal.‘“ (Raising Up
a Family to the Lord [1993], 19–20.)

Náměty, které je možné uplatnit při soukromých setká-
ních s dětmi, viz „Výuka při pohovorech“, strana 153.
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Jako rodičům se vám naskytne mnoho
neplánovaných příležitostí k výuce – když
s dětmi hovoříte při práci nebo když členové
rodiny společně čelí nějakým obtížím. Tyto
příležitosti se mohou stát mocnými příleži-
tostmi k výuce, protože mají úzkou spojitost
s tím, co děti právě prožívají. Protože takové
příležitosti netrvají dlouho, je třeba, abyste
je rozpoznali a abyste byli připraveni učit
zásadám, které jsou vaše děti připraveny sly-
šet. Následující náměty vám mohou pomoci
vyhledávat příležitosti k výuce.

Zabývejte se otázkami nebo
obavami dětí

Všechny děti mají obavy ohledně sebe
samých a ohledně světa. Můžete jim ukázat,
že evangelium poskytuje odpovědi a vedení
které nám pomůže porozumět našim pro-
blémům a pomůže nám je řešit. Bojí-li se vaše
malá dcera bouřky, můžete tento okamžik
využít k tomu, abyste ji povzbudili, aby se
modlila o útěchu. Cítí-li váš dospívající syn,
že by měl shlédnout populární film, který
může být nevhodný, můžete s ním o této
věci diskutovat a pomoci mu uplatnit zásady
evangelia při rozhodování, zda ho shléd-
nout nebo ne. Mají-li děti obavu ze závaž-
ného rozhodnutí, můžete s nimi přečíst
Moroniho 7:15–19 a diskutovat s nimi o tom,
co nám Moroni radí ohledně usuzování.
Jestliže někdo z vaší rodiny zemřel, můžete
děti učit o duchovním světě a o vzkříšení.

Náměty, jak svým dětem můžete radit, viz
strana 139 v oddíle „Pravidelné příležitosti
k výuce v domově“.

Diskutujte s dětmi o problémech
jejich vrstevníků

Čas od času se mohou děti zmínit o pro-
blémech svých vrstevníků. Jejich přátelé
například mohou mít práci, kvůli které
musejí pracovat v neděli. Nebo znají něja-
kého mladého muže, který je členem Církve,
ale rozhodl se, že nebude sloužit na misii
na plný úvazek. Nebo mohou mít kamarády,
kteří mluví nevhodně nebo kteří se k ostat-
ním nechovají dost zdvořile. Při diskusi
o těchto věcech můžete své děti učit zásadám
evangelia pomocí Písem. To vám může
pomoci vést vaše děti k tomu, aby se v podo-
bných situacích rozhodly správně.

Podělte se s nimi o příležitosti
ke správným rozhodnutím

Dostane-li se vám příležitosti udělat
správné rozhodnutí, můžete se o tuto zkuše-
nost podělit se svými dětmi. Vrátí-li vám
například prodavač v obchodě větší částku,
než měl, můžete se dětí zeptat, co máte dělat.
To může vést k diskusi o tématech, jako je
poctivost, svoboda volby a následky našich
činů.

Diskutujte o myšlenkách 
ze sdělovacích prostředků

S dětmi můžete mluvit o myšlenkách,
které se objevují v populárních filmech,
v televizních pořadech nebo v hudbě.
Zpravodajské relace jsou zase příležitostí
k diskusi o aktuálních událostech a otázkách.
Takové diskuse mohou dětem pomoci
rozlišovat zábavu, která povznáší, od zábavy,
která prezentuje názory a chování odporující
měřítkům evangelia.

Pomozte dětem učit se z chyb
Chyby mohou být příležitostí k výuce.

Jestliže se dítě dopustilo chyby, můžete mu
odpustit, můžete s ním mluvit o tom, jak
se druhému omluvit a jak nahradit vzniklou
škodu, a jestliže porušilo nějaké přikázání,
můžete ho učit o pokání.

Jestliže jste se chyby dopustili vy, máte se
mu omluvit a požádat ho o odpuštění. Vaše
děti se mohou naučit důležité lekci, když
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vidí, že se snažíte své slabosti překonat.
Zamyslete se nad následující zkušeností,
kterou vyprávěl jeden člen Církve:

„Bylo mi asi deset let, když jsem udělal
něco, co se mému otci nelíbilo. Byl na
mě opravdu rozzlobený a rozhodl se, že mě
potrestá. Velice se mě to dotklo, protože
jsem cítil, že mě kárá více, než si zasloužím.
Zbytek dne jsem se mu vyhýbal a pokaždé,
když se se mnou snažil promluvit, odvrátil
jsem se od něj a utekl jsem pryč. Druhý
den jsem se na něj ještě stále zlobil, a tak mě
překvapilo, když za mnou přišel do pokoje
a řekl mi, že mu je líto, že na mě byl tak
přísný. Poprosil mě, zda bych mu mohl
odpustit. Poznal jsem, že nikdy nejsme příliš
staří na to, abychom se druhému omluvili
a připustili, že jsme něco udělali špatně. Byla
to pro mě velká příležitost poznat pravou
hodnotu pokání.“

Vysvětlete dětem, proč sloužíte
Sloužíte-li v církevním povolání nebo

jinde, můžete svým dětem vysvětlit, co děláte
a proč to děláte. To jim pomůže lépe pocho-
pit, jaký vliv má jejich přesvědčení a jejich
hodnoty na to, co dělají. Vaříte-li oběd
pro někoho, kdo je nemocný, můžete jim
vysvětlit, proč je důležité tomuto člověku
pomoci. Když vás děti vidí, že se připravujete
na vyučování lekce na shromáždění, můžete
s nimi hovořit o tom, jak je důležité zvele-
bovat své povolání. Můžete s dětmi disku-
tovat o tom, proč zvedáme ruku na podporu
církevních vedoucích a jak podporujeme ty,
které Pán povolává.

Pomozte dětem ovládat jejich pocity
Když děti cítí zklamání, něco je rozruší

nebo jsou rozzlobené, mohou se chovat

nevhodně. Můžete je učit rozpoznat a ovlád-
nout pocity, které je vedou k tomu, aby
někomu ublížily nebo aby zvýšily hlas.
Můžete je upozornit na to, co tento hněv
vyvolalo, a pak diskutovat o tom, jak
podobné situace řešit v budoucnosti lépe.

Pomozte dětem rozpoznat vliv Ducha
Svým dětem můžete pomoci rozpoznat

vliv Ducha tím, že je upozorníte na to, co cítí.
Starší Robert D. Hales vypráví následující
zážitek:

„Poté, co jsem byl pokřtěn a konfirmován,
mě matka vzala stranou a zeptala se mě:
,Co cítíš?‘ Popsal jsem jí, jak nejlépe jsem
uměl, onen hřejivý pocit klidu, uspokojení
a radosti, který jsem cítil. Matka mi vysvět-
lila, že to, co cítím, je dar, který jsem právě
přijal, dar Ducha Svatého. Řekla mi, že
budu-li žít tak, abych ho byl hoden, budu
mít tento dar neustále. Na tento poučný
okamžik vzpomínám celý život.“ („Posilo-
vání rodin – naše posvátná povinnost“,
Liahona, červenec 1999, 39.)

Učte se z přírody
Při výuce evangelia můžete pro své děti

využít každodenních poznatků z přírody
(viz „Hledejte všudypřítomné ponaučení“,
strany 22–23; „Přirovnání a názorné pomů-
cky“, strany 176–177). Například poznámka
dítěte o tom, jak krásné jsou jarní květiny,
může vést k diskusi o vzkříšení Ježíše Krista.
Pracujete-li společně při setbě semínek,
je to skvělá příležitost k diskusi o tom, jak
Alma přirovnává slovo Boží k semínku (viz
Alma 32:28–43).

Jste-li bdělí, můžete mnohé zážitky
svých dětí nenápadně a vytrvale převádět
v příležitosti k výuce.
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VLIV OSTATNÍCH âLENÒ RODINY

I když hlavní zodpovědnost za výuku dětí
evangeliu nesou rodiče, mohou být při ní
velmi nápomocni i ostatní členové rodiny.
Rodiče mají vyhledávat příležitosti k tomu,
aby i ostatní členové rodiny učili a posilovali
jejich děti.

Vliv prarodičů
Prarodiče mohou svá vnoučata posilovat

a inspirovat tím, že se s nimi dělí o své
zážitky, o svědectví a o víru. Jejich pravdivé
příběhy o poslušnosti, o učení se z chyb,
o obětování se pro věčné cíle a o optimistic-
kém překonávání problémů mohou dětem
pomoci, když se samy ocitnou v podobných
situacích. Kromě toho, že prarodiče mohou
se svými vnoučaty hovořit, mohou svá svě-
dectví a své zážitky zaznamenávat do deníku,
což může povznést a poučit členy rodiny
v současnosti i během příštích generací.

Sestra Susan L. Warnerová, která sloužila
jako druhá rádkyně v generálním předsed-
nictvu Primárek, vyprávěla následující
příběh:

„Znám jednoho dědečka, který při ne-
dávném rodinném setkání v horách vzal
svá vnoučata na procházku. Když přišli na
mýtinu, vyzval malé děti, aby se posadily
na kládu, a vyprávěl jim o čtrnáctiletém
chlapci, který se jmenoval Joseph Smith a
který chtěl Nebeskému Otci položit několik
otázek, které ho znepokojovaly. Dědeček
vysvětlil, že chlapec Joseph odešel do lesíka
nedaleko svého domova, aby se pomodlil,
s vírou, že mu Bůh odpoví. Vnoučata tiše
naslouchala, jen čtyřletý Johnny, který skoro
nikdy nevydržel chvíli klidně sedět, se
nemohl ovládnout. Vyhrkl: ,Já už jsem ten
příběh slyšel.‘

Dědeček vyprávěl o upřímné Josephově
modlitbě a o tom, jak byla zodpovězena
slavnou návštěvou Nebeského Otce a Jeho
Syna, Ježíše Krista. Když skončil, malý Johnny
uchopil dědečka za ruku a řekl: ,To bylo
dědečku, hezké svědectví.‘ Rád si ten příběh
vyslechl znovu.

Přestože dědeček vyprávěl tento posvát-
ný příběh za svůj život mnohokrát, řekl:
,Duch Páně mi nikdy nesvědčil silněji,
než když jsem o Josephu Smithovi vydával
svědectví vlastním vnoučatům.‘ Dědeček
a tyto děti cítili svědectví Ducha Svatého.“
(Viz Liahona, leden 1999, 78.)

I když prarodiče žijí od vnoučat daleko,
mohou na ně mít dobrý vliv. Prostřednic-
tvím telefonních rozhovorů a dopisů, v kte-
rých jim vyjádří chválu a povzbuzení, mohou
posilovat jejich sebedůvěru a poskytovat
jim rady.

Vliv sourozenců
Rodiče mají své děti povzbuzovat k tomu,

aby si vzájemně pomáhaly v učení a v růstu.
Starší sourozenci mohou být často pro
mladší bratry a sestry pozitivním příkladem
a můžete je pověřit, aby je naučili vykonávat
určité domácí práce. Když syn slouží na misii
na plný úvazek, může mít svým příkladem
a svými dopisy velký vliv na to, aby si i jeho
mladší bratr přál na misii sloužit. Když sestra
uzavře sňatek v chrámu, může se o svou
radost a o svědectví podělit s ostatními bratry
a sestrami. Když děti ochotně pomáhají
s domácími pracemi, jsou jeden druhému
dobrým příkladem a vzájemně se učí službě
a zodpovědnosti. Rozvíjí se tím i jejich
schopnost učit se.
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Vliv strýců, tet, bratranců a sestřenic
Občas se může stát, že pomocnou ruku podají rodině

strýcové, tety, bratranci nebo sestřenice, když to právě rodiče
nedokáží.

Jeden otec vzpomínal na to, jaký vliv měl na jeho syna
jeho bratranec. Syn již několik týdnů odmítal chodit na
shromáždění. Právě se blížila generální konference a jeho
bratranec, který se jí velmi chtěl zúčastnit, vstal brzy ráno
a stál ve frontě, aby získal místo k sezení v Tabernaclu. Syn
tento příklad viděl a víra a nadšení jeho bratrance na něj
udělaly velký dojem. To ho motivovalo, aby začal opět chodit
na shromáždění. Toto rozhodnutí změnilo celý jeho život
a on později věrně sloužil na misii.

Jedna matka vyprávěla o tom, jak pozitivní vliv měl její
bratr s rodinou na jejího syna, když ho k nim jednou v létě
s manželem poslali, aby s nimi žil a pracoval na jejich čerpací
stanici. Jiná žena s vděčností vzpomínala na rozhovor svého
syna s oblíbeným strýcem. Díky tomuto rozhovoru se její
syn rozhodl, že se již nebude stýkat s kamarády, kteří měli
velmi špatný vliv na jeho chování.

Vliv dětí
Naslouchají-li rodiče dětem, mohou se od nich naučit

mnoha pravdivým věcem. Starší Russell M. Nelson popisuje,
čemu se naučil od jedné ze svých dcer:

„Jednou večer, když byly naší nejmladší dceři asi čtyři
roky, jsem se vrátil od svých povinností v nemocnici domů
pozdě. Viděl jsem, že moje milovaná žena je velmi una-
vená . . . A tak jsem se nabídl, že uložím naši čtyřletou dceru
do postele. Začal jsem jí udílet rozkazy: ,Svlékni se. Pověs si
oblečení na věšák. Obleč si pyžamo. Vyčisti si zuby. Pomodli
se.‘ atd. Poroučel jsem jí způsobem, který by se hodil spíše
k přísnému seržantovi v armádě. Najednou dcera naklonila
hlavu na stranu, zamyšleně se na mě podívala a zeptala se:
,Ty mě, tatínku, vlastníš?‘

Naučila mě něčemu velmi důležitému. Používal jsem
na tuto jemnou duši donucovací metodu. Ovládat děti silou
je postupem Satana, ne Spasitele.“ (Conference Report,
Apr. 1991, 27; nebo Ensign, May 1991, 22.)
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DOMÁCÍ A NAV·TùVUJÍCÍ UâENÍ

Doufám, že domácí učitelé a navštěvující učitelky zažijí dvě věci: zaprvé, že pocítí,

jaká náročná zodpovědnost spočívá v jejich významném povolání, a zadruhé,

že pocítí sladké výsledky své práce, obzvláště mezi těmi, kteří jsou méně aktivní.

President Gordon B. Hinckley
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VYUâOVACÍ âÁST

DOMÁCÍHO UâENÍ
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Jste-li domácími učiteli, jste učiteli
evangelia. Kromě toho, že pečujete o blaho
rodin, které byly vám a vašemu společníkovi
svěřeny, přinášíte jim také nejméně jednou
měsíčně poselství evangelia. Písma nás učí,
že domácí učitelé mají varovat, vysvětlovat,
napomínat a učit a zvát všechny, aby přišli
ke Kristu (viz NaS 20:59).

Abyste mohli učit rodiny, které vám byly
svěřeny, je třeba, abyste se také sami duchov-
ně připravovali a abyste se učili uplatňovat
zásady výuky evangelia, které jsou uvedeny
v této knize. Máte se také snažit neustále
svou výuku zlepšovat (viz „Vypracujte si plán
na zdokonalování výuky“, strany 24–27).

Vaše pověření domácích učitelů s sebou
nese zvláštní potřebu takovéto přípravy
a neustálého zdokonalování. Znalost základ-
ních zásad výuky evangelia vám pomůže
učit poselstvím tak, aby to pomohlo všem
jednotlivcům, které učíte, ať už jde o méně
aktivní členy, kteří nejsou zvyklí zapojit
se do diskuse o evangeliu, nebo o aktivní,
zkušené členy Církve.

Pamatujte na to, že rozdílní lidé vyžadují
rozdílné přístupy k výuce. Možná bude
třeba, abyste předali poselství rodině s dětmi
mnoha různých věkových kategorií. Můžete
být pověřeni, abyste budovali přátelský
vztah s nově obrácenými. Nebo můžete mít
příležitost navštěvovat starší členy nebo
svobodné členy.

Jedni domácí učitelé, kteří si svou lekci
pečlivě promysleli, přišli na návštěvu s rybář-
skými pruty. Kapsy měli nadité návnadami
na ryby. Členové rodiny se jich ptali, na
co to mají, ale oni jim slíbili, že jim všechno
řeknou až během poselství. Nebylo pro ně
těžké přitáhnout k sobě děti a upoutat jejich

pozornost. Pak jeden z domácích učitelů
předvedl, jakým způsobem používá rybář
návnadu při chytání ryby. Vysvětlil, že malé
ryby se často nechají oklamat snadněji než
ryby starší a zkušenější. Rybářské návnady
přirovnal k Satanovým pokušením a rodině
vysvětlil, že Satan se nás svými prohna-
nými praktikami snaží chytit a připravit nás
o svobodu. Rodina na tuto lekci dlouho
vzpomínala.

Jako domácí učitelé máte výjimečné
možnosti, jak můžete projevit lásku těm,
které učíte. Jak učil president Ezra Taft
Benson, máte „dělat ony malé věci, malič-
kosti, které pro rodinu tolik znamenají.
Zapamatujte si například jména všech členů
rodiny. Nezapomínejte na narozeniny,
požehnání, křty a sňatky. Občas jim vhod-
ným způsobem napište pochvalný vzkaz
nebo jim zatelefonujte a poblahopřejte
členovi rodiny za zvláštní výkon nebo
úspěch“ (Conference Report, Apr. 1987, 61;
nebo Ensign, May 1987, 50). Můžete rodině
pomoci v době nouze, můžete podporovat
děti a mládež v jejich aktivitách a můžete
dbát na to, aby o potřebách rodiny byli
informováni vedoucí kněžství.

Výběr poselství
Při výběru poselství, které budete učit,

mějte na paměti následující pokyny:
„Domácí učitelé obvykle přednášejí posel-
ství Prvního předsednictva, které je publi-
kováno v časopise Ensign, v církevních
mezinárodních časopisech nebo které je
vydávánosamostatně.Dalšíposelstvímohou
pocházet od biskupa nebo od jiných míst-
ních vedoucích. Hlava domácnosti může
také požádat, aby domácí učitelé předali
zvláštní poselství. Poselství domácích učitelů
má být založeno na Písmech a na učení
proroků posledních dnů.“ (Církevní pří-
ručka pokynů, Kniha 2: Vedoucí kněžství
a pomocných organizací [1998], 169.)

Příprava poselství
Každé poselství domácích učitelů si při-

pravujte stejně pečlivě, jako byste se připra-
vovali na výuku lekce na shromáždění.
Následující náměty vám mohou pomoci:
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■ Projděte si lekci. Poraďte se se společníkem, jakým
způsobem se bude každý z vás na přednesení lekce podílet.

■ Přednášíte-li poselství Prvního předsednictva nebo jiné
téma, pro které neexistuje rozvrh formální lekce, řiďte se
náměty uvedenými v oddíle „Příprava lekcí z konferenč-
ních proslovů a z jiných materiálů“, strany 100–101.

■ Přizpůsobte poselství a metody výuky situaci, věku a
zájmům jednotlivých členů rodiny, které učíte. Připravte
ho tak, aby bylo zajímavé a smysluplné pro každého
člena rodiny.

■ Zajistěte, aby poselství bylo natolik stručné, aby si udrželo
pozornost všech přítomných.

Přednesení poselství
Pamatujte na to, že při vaší návštěvě má předsedat a vést

hlava rodiny. Mějte na mysli také následující náměty:

■ Kdykoli je to možné, modlete se společně a čtěte Písma.
Používejte Písma při každé vhodné příležitosti. Noste
si je na každou návštěvu. Používejte je k odpovědím na
otázky a k udílení rad.

■ Řiďte se při výuce nabádáními Ducha.

■ Vyvarujte se dlouhých rozhovorů, které nejsou zajímavé
nebo užitečné pro všechny přítomné. Buďte citliví
k časovým omezením rodin, které navštěvujete.

■ Najděte způsob, jak do lekcí zapojit každého člena rodiny.
Projevujte o každého jednotlivce živý zájem.

■ Vydávejte svědectví o pravdách, kterým učíte. Podělte se
o příklady, jak lze tyto pravdy uplatnit v každodenním
životě.
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Jste-li pověřeny, abyste byly navštěvují-
cími učitelkami, důležitou součástí vaší
zodpovědnosti je poznávat „duchovní a
časné potřeby sestry a její rodiny“ a posky-
tovat „duchovní výuku prostřednictvím
měsíčního poselství.“ (Církevní příručka
pokynů, Kniha 2: Vedoucí kněžství a
pomocných organizací [1998], 203.) Jste
učitelkami evangelia.

Abyste mohly učit sestry, které vám byly
svěřeny, je třeba, abyste se samy duchovně
připravovaly a učily se uplatňovat zásady
výuky evangelia, které jsou uvedeny v této
knize. Máte se také snažit neustále svou
výuku zlepšovat (viz „Vypracujte si plán na
zdokonalování výuky“, strany 24–27).

Tato příprava vám velmi pomůže, protože
můžete být povolány, abyste učily sestry,
které se nacházejí v nejrůznějších situacích.
Můžete učit sestry mladé, starší, vdané, svo-
bodné, rozvedené, nově obrácené k evan-
geliu, velmi aktivní v Církvi, méně aktivní,
vzdělané, sestry, které mají problémy v učení,
sestry zaneprázdněné, opuštěné, vstřícné
nebo odmítavé. Rozdílné sestry vyžadují
rozdílné přístupy k výuce. Ať je situace sester,
které učíte, jakákoli, můžete jim pomoci
poznat lépe Spasitele a žít věrněji podle Jeho
evangelia.

Když sestra Elaine L. Jacková sloužila jako
generální presidentka Pomocného sdružení,
vyprávěla následující příběh:

„Priscilla Samsonová-Davisová, sestra,
která žije v Ghaně, ví, co jsou těžkosti. Její
cesta životem je hodně kamenitá. Jako
učitelka je svědkem toho, jak rodiče pečují
o své děti stižené úplavicí nebo malárií,
jak tvrdě pracují a jak se každý den snaží

výměnným obchodem získat pytlík rýže,
cibule nebo rajčat – jakoukoli potravu, díky
které mohou udržet své milované při životě.
Sestra Samsonová-Davisová slouží jako
navštěvující učitelka a přitom pravidelně
dojíždí autobusem za sestrou na druhém
konci města. Když měla odpovědět, zda ji
tento úkol při všech jejích ostatních povin-
nostech zatěžuje, jednoduše odpověděla:
,Není to těžké. Žena, kterou navštěvuji,
neumí číst. Když ji navštívím, čtu jí Písma.‘

Její jednoduchá odpověď byla svědec-
tvím o její víře a o tom, že si je jistá, že jde
po správné cestě. I když její autobus má
na cestě mnoho zdržení a jeho trasa se vine
ulicemi města sem a tam, v Pánových očích
postupuje po přímé a úzké cestě, neboť
jde správným směrem. Pracuje na věci Otce
svého.“ (Conference Report, Apr. 1994, 19;
nebo Ensign, May 1994, 16.)

Výběr poselství
Při výběru poselství, které budete učit,

mějte na paměti následující pokyny: „Navště-
vující učitelky poskytují duchovní výuku
prostřednictvím měsíčního poselství. Jako
vodítko mají být používána poselství, která
jsou vydávána v časopise Ensign, meziná-
rodních časopisech nebo samostatně. Tato
poselství mají být upravena pro potřeby
každé sestry.“ (Církevní příručka pokynů,
Kniha 2: Vedoucí kněžství a pomocných
organizací [1998], 203.) Usilujte o vedení
Ducha, až budete se svou společnicí prochá-
zet pravidelná měsíční poselství, a pak se
s modlitbou zamyslete nad každou sestrou,
kterou učíte. Kromě připravených poselství
máte při přípravě poselství jako hlavní zdroj
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používat také Písma a učení proroků posledních dnů. Tyto
zdroje můžete doplnit materiály publikovanými Církví.

Příprava poselství
Každé poselství navštěvujících učitelek si připravujte

stejně pečlivě, jako byste se připravovaly na výuku lekce na
shromáždění. Následující náměty vám mohou pomoci:

■ Projděte si lekci. Poraďte se se společnicí, jakým způsobem
se bude každá z vás na přednesení lekce podílet.

■ Řiďte se náměty uvedenými v oddíle „Příprava lekcí
z konferenčních proslovů a z jiných materiálů“,
strany 100–101.

■ Přizpůsobteposelstvíametodyvýukysituaci,podmínkám,
věku a zájmům každé sestry, kterou učíte.

Přednesení poselství
Následující náměty vám mohou pomoci při výuce sester,

které navštěvujete:

■ Kdykoli je to možné, modlete se společně a čtěte Písma.
Používejte Písma při každé vhodné příležitosti. Noste
si je na každou návštěvu. Používejte je k odpovědím na
otázky a k udílení rad.

■ Řiďte se při výuce nabádáními Ducha.

■ Buďte citlivé k časovým omezením sester, které
navštěvujete.

■ Najděte způsob, jak by se sestry, které navštěvujete, mohly
do lekcí zapojit. Projevujte živý zájem o to, co říkají.

■ Vydávejte svědectví o pravdách, kterým učíte. Podělte se
o příklady, jak lze tyto pravdy uplatnit v každodenním
životě.
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VÉST ZNAMENÁ UâIT

1

Jeden dospělý člen Církve se na církevní
konferenci mladých stal svědkem inspirují-
cího příkladu toho, jaký vliv může mít
to, když vedoucí učí pravdivým zásadám.
Vyprávěl o tom toto:

„Na závěr konference se konal taneční
večer. Členové kapely zajišťující taneční
hudbu však do sálu přišli bez triček. Zatímco
dospělí sledovali, co se bude dít, skupinka
mladých členů přistoupila k pódiu a navrhla
muzikantům něco, s čím oni nesouhlasili.
Za chvíli ale několik mladých přineslo trička
a členové kapely si je zdráhavě oblékli.

Když začali hrát, byla hudba hodně nahlas
a hlasitost se stále zvyšovala. Právě ve chvíli,
kdy tím dospělí začali být znepokojeni, se
uprostřed sálu vytvořila skupinka mladých
lidí a ti za muzikanty společně zašli. Požá-
dali je, aby hráli tišeji. Oni to sice odmítli,
ale když mladí trvali na svém, začala kapela
hrát méně hlasitě. Když hudba opět zesílila,
mladí se shromáždili a opět se s kapelou
domluvili. Totéž se zopakovalo ještě potřetí.
Nakonec tato skupina přišla za presidentem
kůlu. Řekli: ,Myslíme si, že tato hudba není
vhodná. Namísto tance by ti z nás, kteří
o to mají zájem, rádi přešli do jiné budovy
a povídali si. Můžeme to zajistit sami, ale
kdybyste vy dospělí chtěli jít s námi, nebu-
deme proti.‘ Taneční večer byl ukončen
a mladí muži a mladé ženy se shromáždili
v jiné budově.

Po skončení konference jsem se presi-
denta kůlu zeptal, jak k tomu došlo. Řekl mi,
že asi před pěti lety jeden z členů vysoké
rady řekl: ,Chceme-li mladé lidi učit měřít-
kům, musíme mít o těchto měřítkách přes-
nou představu. Nejdříve nám je předsed-
nictvo kůlu musí vysvětlit.‘ Trvalo nějakou

dobu, než si předsednictvo kůlu tato měřítka
ujasnilo a než si ujasnilo také to, jak mají
být v našem kůlu uplatňována. Nějaký čas
pak trvalo, než předsednictvo kůlu pomohlo
vysoké radě, aby těmto měřítkům porozu-
měla a zavázala se k nim, a nějaký čas
si pak vyžádalo přesvědčit o nich biskupy.
Do této chvíle dostávali rodiče a mládež
protichůdné signály, ale nyní byli vedoucí
poprvé připraveni těmto měřítkům učit.

A pak jim učili, rok za rokem, na všech
úrovních v celém kůlu. Výsledkem bylo to,
čeho jsem byl svědkem tehdy při tanečním
večeru na konferenci mladých.

Poznal jsem, že vedoucí mohou mít
velmi velký vliv, rozhodnou-li se vědomě
plnit svou zodpovědnost učit Svaté. Také
jsem se naučil, že nejasné sdělení je žádné
sdělení a že čas vynaložený na to, abychom
se řádně upevnili v tom, čemu máme učit,
se nám bohatě vrátí. A konečně, sám jsem
se přesvědčil o tom, jakou vyzrálost a moud-
rost a morální odvahu může mít mládež,
která je řádně učena.“

Vaše zodpovědnost jako vedoucích
za výuku evangelia

Výuka je jedním z nejdůležitějších způ-
sobů, kterým jako vedoucí v Církvi plníte své
zodpovědnosti (viz Církevní příručka po-
kynů, Kniha 2: Vedoucí kněžství a pomoc-
ných organizací [1998], 305–7). Starší
Gordon B. Hinckley učil: „Efektivní výuka
je skutečnou podstatou vedení v Církvi.“
(Citováno Jeffreym R. Hollandem v Liahoně,
červenec 1998, 26.)

Pán je vynikajícím příkladem vedoucího,
který slouží jako učitel: „I obcházel Ježíš
všecka města i městečka, uče v školách jejich a
káže evangelium království.“ (Matouš 9:35.)
Starší Boyd K. Packer zdůraznil: „Pán je
naším příkladem. Jen těžko bychom o Pánovi
mohli říci, že byl úředníkem. Dovolte mi
to zopakovat. Jen těžko bychom o Pánovi
mohli říci, že byl úředníkem. On byl učite-
lem! To je náš ideál, náš vzor.“ (Regional
representatives‘ seminar, 6 Apr. 1984.)

Písma obsahují nespočet příkladů toho,
jak jiní vedoucí sloužili jako učitelé evangelia.
Adam a mnozí jeho potomci byli „kazateli
spravedlnosti, [kteří] mluvili a prorokovali
a vyzývali všechny lidi na všech místech,
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Starší Boyd K. Packer
zdůraznil, že všichni
církevní vedoucí slouží
jako učitelé: „Prorok
je učitel, jeho rádci jsou
učitelé, generální
autority jsou učitelé.
Presidenti kůlů 
a presidenti misií jsou
učitelé, vysocí rádci
a presidenti kvor jsou
učitelé, biskupové jsou
učitelé. A tak je tomu
ve všech organizacích
Církve. Církev postupuje
kupředu díky moci
vykonané výuky.“
(Teach Ye Diligently,
rev. ed. [1991], 3– 4.)
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aby se obrátili“. Díky jejich kázání byly „dítky lidské . . .
učeny víře“ (Mojžíšova 6:23). První apoštolové „nepřestá-
vali v chrámě i po domích učiti a zvěstovati Ježíše Krista“
(Skutkové 5:42). Král Mosiáš svědčil: „A já sám jsem pracoval
ze všech svých sil a schopností, abych vás učil přikázání
Boží a obnovil mír v zemi.“ (Mosiáš 29:14.)

Několik způsobů, kterými jako vedoucí učíte

Buďte dobrým příkladem
Jako vedoucí učíte evangeliu tím, jak žijete. Očekává

se od vás, že budete dodržovat přikázání, budete laskaví a
budete věrní služebníci Páně a těch, které vedete. Tím, že
budete pro ostatní spravedlivým příkladem, v nich posilujete
odhodlání žít podle evangelia.

Řiďte se zásadami a postupy Církve
Tím, že se věrně řídíte danými vzory církevní správy,

učíte všechny, kteří pracují s vámi. Pomáháte ostatním
porozumět tomu, jak mohou plnit své povinnosti. Vedoucí
Melchisedechova kněžství, kteří pravidelně provádějí
pohovory s domácími učiteli, například ukazují, jak má
být toto vykonáváno.

Mluvte o zásadách evangelia přímo
Vedoucím se pravidelně dostává mnoho příležitostí

k výuce evangelia. Mezi tyto příležitosti patří schůzky vedou-
cích (viz strana 152) a pohovory (viz strana 153). Uvidíte,
žepřivýkonuvašehopovoláníapři jednánísostatnímibudou
spontánně vyvstávat další příležitosti k výuce.

Thomas S. Monson často pracoval jako mladý biskup a
tiskař s presidentem J. Reubenem Clarkem ml., který byl
v té době členem Prvního předsednictva. Při společné práci
president Clark často využil příležitostí k výuce evangelia.
Po letech vyprávěl president Monson o jedné takové chvíli,
která ho velmi ovlivnila:

„[President Clark mě požádal,] abych nahlas přečetl
z Lukáše příběh o muži stiženém malomocenstvím. Pak mě
požádal, abych dále přečetl z Lukáše o muži, který byl ochr-
nutý, a o tom, jak podnikavě na něj upozornili Ježíše, který
ho uzdravil. President Clark vyndal z kapsy kapesník a otřel
si slzy. Přitom poznamenal: ,Čím je člověk starší, tím častěji
má v očích slzy.‘ Několika slovy jsem se s ním rozloučil,
kancelář jsem opustil a zanechal jsem ho tam o samotě s jeho
myšlenkami a slzami.

Jednou pozdě večer jsem mu do kanceláře v jeho domě
v Salt Lake City přivezl korektury z tiskárny. President
Clark si právě četl z Kazatele a byl tichý a zamyšlený. Seděl
u svého rozlehlého stolu, zarovnaného knihami a papíry,
a v ruce držel Písma. Zdvihl oči od stránky a nahlas mi
přečetl: ,Summa všeho, což jsi slyšel: Boha se boj, a přiká-
zání jeho ostříhej, nebo na tom všecko člověku záleží.‘
(Kazatel 12:13.) A pak zvolal: ,Jak drahocenná pravda! Jak
hluboká myšlenka!‘

Bylo pro mě velkým požehnáním, že jsem se mohl denně
učit u nohou takového mistra učitele . . . Protože president
Clark věděl, že jsem byl nedávno ustanoven biskupem
sboru, kde byly náročné podmínky, kladl mi na srdce, abych
poznal své lidi, porozuměl tomu, v jaké situaci se nacházejí,
a sloužil jejich potřebám.

Jednoho dne mi vyprávěl příběh o tom, jak Spasitel vzkří-
sil z mrtvých syna vdovy z Naimu, jak je to zaznamenáno
vLukášověevangeliu.KdyžzavřelBibli, všiml jsemsi, žepláče.
Tichým hlasem mi řekl: ,Tome, buď laskavý k vdovám
a pečuj o chudé.‘“ (Inspiring Experiences that Build Faith
[1994], 233–34.)

Být vedoucím v Církvi znamená vyučovat ostatní
a zdokonalovat se jako vedoucí znamená učit se vyučovat
efektivněji – od řečnického pultu, na schůzkách vedoucích
i v osobních kontaktech s jednotlivými lidmi.
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V¯UKA NA SCHÒZKÁCH

VEDOUCÍCH

2

Pán řekl: „A nyní vizte, dávám vám
přikázání, abyste se vzájemně poučovali a
povzbuzovali, když se společně shromáž-
díte, abyste věděli, jak máte jednat a jak řídit
mou Církev, jak máte postupovat ve všech
bodech mého zákona a mých přikázání,
která jsem vám dal. A tak máte být poučeni
o zákonu mé Církve a posvěceni tím, co
jste obdrželi. A máte se sami zavázat jednati
přede mnou ve vší svatosti.“ (NaS 43:8–9.)

K tomuto zjevení starší Jeffrey R. Holland
poznamenal: „Při našich administrativních
shromážděních se ,poučujme a povzbuzuj-
me‘, jak říkají zjevení, aby učení i v těchto
shromážděních byla ,s hůry‘.“ (Liahona,
červenec 1998, 26; viz též NaS 43:16.)

Protože čas na schůzkách vedoucích je
omezen, má být doba věnovaná výuce peč-
livě naplánována. Při některých schůzkách
může výuka spočívat ve stručné duchovní
myšlence přednesené na začátku. Při jiných
schůzkách je možné předem požádat jed-
noho nebo více účastníků, aby vedli skupinu
v podrobném studiu vybraných témat. Ti,
kterým jsou tyto úkoly zadány, se mají řídit
zásadami a používat metody výuky, které
jsou doporučené v této knize.

Jak rozhodnout, o čem vyučovat
Při přípravě na schůzku vedoucích, jejíž

součástí bude i podrobná výuka, mají před-
sedající vedoucí s modlitbou určit, co má
být vyučováno a kdo má být požádán, aby
učil. Mohou vybrat témata, která se zaměřují
na nauku, nebo ta, která se vztahují na církev-
ní správu a na povinnosti shromážděných.
Pán řekl:

„A přikazuji vám, abyste se navzájem
poučovali v nauce tohoto království.“
(NaS 88:77.) Máme pilně vyučovat a Jeho
milost nás bude provázet, abychom byli
dokonaleji poučeni v teorii, v zásadách,
v nauce, v zákonu evangelia, a ve všem, co
přináleží království Božímu, a čemu máme
rozumět (viz NaS 88:78).

Při schůzkách vedoucích jsou hlavním
zdrojem studia Písma. „Dávám ti příkaz,“
radil Pán, „abys spoléhal na věci, jež jsou
napsány. Neboť v nich je napsáno vše
ohledně založení mé Církve, mého králov-
ství a mé skály.“ (NaS 18:3–4.) Dalšími
zdroji je Církevní příručka pokynů, proslovy
z generálních konferencí a další učení pro-
roků posledních dnů (náměty, jak z těchto
materiálů připravit lekce, viz oddíl „Příprava
lekcí z konferenčních proslovů a z jiných
materiálů“, strany 100–101).

Jak prostřednictvím uctivosti umožnit
Duchu, aby byl přítomen

Doprovází-li nás Duch, můžeme vyučo-
vat a můžeme se učit a přitom být společně
povzneseni (viz NaS 42:14; 50:17–24).
Přítomnost Ducha můžeme zajistit tím, že
jsme uctiví (viz „Přizvěte Ducha do výuky“,
strany 45–46; „Uctivost“, strany 82–83).
Při schůzkách vedoucích mohou ti, kteří
předsedají a vedou, povzbudit ostatní k ucti-
vosti tím, že jsou včas na svých místech.
Svým chováním mohou pomoci udat tón
schůzky. I ostatní vedoucí, kteří se schůzky
účastní, mohou také přijít včas; přinést
si Písma, příručky a psací potřeby a tiše a
s modlitbou se připravit.

Modlitba pronesená v úvodu schůzky
vedoucích může pomoci navodit uctivost a
napomoci tomu, aby byl Duch přítomen.
Také duchovní myšlenka je dobrou příleži-
tostí pro výuku a studium zásad evangelia.
Při některých schůzkách vedoucích může
pomoci připravit srdce a mysl přítomných
také vhodné preludium a zpěv duchovních
písní.
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V¯UKA P¤I

POHOVORECH

3

President Thomas S. Monson vyprávěl
o následující zkušenosti:

„Když se přiblížily moje osmnácté naro-
zeniny . . . , byl jsem doporučen k přijetí
Melchisedechova kněžství. Mým úkolem
bylo zatelefonovat našemu presidentovi
kůlu,PauluC.Childovi,apožádathooschůz-
ku a o pohovor. Byl jedním z těch, kteří
milují svatá Písma a rozumějí jim. Jeho cílem
bylo, aby je podobně milovali a rozuměli
jim i všichni ostatní. Protože jsem od ostat-
ních věděl o jeho dosti podrobných a
důkladných pohovorech, můj telefonní
rozhovor s ním probíhal asi takto:

,Dobrý den, presidente Childe. Tady
je Tom Monson. Biskup mi řekl, abych vás
požádal o pohovor.‘

,V pořádku bratře Monsone. Kdy můžete
přijít?‘

Protože jsem věděl, že jeho shromáždění
svátosti začíná v šest hodin, a protože jsem
si přál, aby mohl zkoumat mou znalost
Písem co nejméně, navrhl jsem mu: ,Hodilo
by se vám to v neděli v pět hodin?‘

Jeho odpověď zněla: ,To bychom ale,
bratřeMonsone,nemělidostčasunastudium
Písma. Mohl byste prosím přijít ve dvě
hodiny a přinést si s sebou Písma, která jste si
sám podtrhal a vybavil odkazy?‘“ (Inspiring
Experiences that Build Faith [1994], 193.)

Mladý Thomas Monson zjistil, že poho-
vor s presidentem kůlu znamenal něco více
než jen „pohovor“ – byla to příležitost pro
studium a učení se evangeliu.

Zásady výuky při pohovorech
Při vedení pohovorů vám mohou pomoci

následující zásady.

„Slova života . . . shromažďujte ve svých
srdcích.“ (NaS 84:85.)

Pamatujte na to, že Pán zná členy, se kte-
rými se setkáváte. Zná jejich potřeby, obavy
i silné a slabé stránky. Při přípravě na to, jak
pomoci jednotlivcům a rodinám, vám bude
Duch často napovídat a bude vás učit.

Pán řekl: „Slova života stále shromaž-
ďujte ve svých srdcích a v daném okamžiku
vám bude dána řeč, která každému vyhoví.“
(NaS 84:85.) Buďte při studiu Písma otevření
k možnosti, že určité pasáže mohou být
přesně tím, co někdo potřebuje slyšet při
pohovoru. Tuto pravdu dokládá zkušenost
jednoho biskupa:

„Jednoho pondělního rána jsem v Knize
nauk a smluv četl o pokání a o odpuštění.
Mou mysl a mé srdce zaplavila božská
pravda, obzvláště ohledně odpouštění sama
sobě. Nikdy jsem si nepomyslel, že ona
pravda: ,Já, Pán, odpouštím tomu, komu
chci odpustit, ale od vás se požaduje, abyste
odpouštěli všem lidem‘ (NaS 64:10)
by mohla platit i ve vztahu člověka k sobě
samotnému.

Dočetl jsem pasáž, kterou jsem si na ono
ráno naplánoval, a odešel jsem do práce.
Následujícího dne večer jsem se setkal
s mužem a ženou, jejichž manželství nebylo
pevné. Při rozhovoru mi tato sestra řekla
o něčem, co se jí stalo, když se jako mladá
dívka dopustila přestupku proti občan-
skému právu, což ji v té době mohlo přivést
i před soud. Uplynulo již třicet let a tato
událost již neměla žádnou platnost, ale ona
stále pociťovala tíhu viny. Najednou mi
v mysli vytanul tento verš z Knihy nauk a
smluv, který poskytl ztrápené duši klid. Bylo
to pro mě velké svědectví, jak rychle se
dostavují výsledky našeho každodenního
studia Písem.“

Vydávejte svědectví o Písmech 
a o zásadách, kterým Písma učí

Odkazujete-li se při vedení pohovorů na
Písma, máte o nich vydávat svědectví.
Můžete se také podílet o zkušenosti, které
dokládají, jak tyto zásady, o kterých hovoříte,
požehnaly váš život i život ostatních.
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KDYÎ VEDOUCÍ

UâÍ UâITELE

4

Jste-li vedoucím v Církvi, je jednou
z vašich nejdůležitějších zodpovědností učit
učitele ve vaší organizaci jejich povin-
nostem a vést je v jejich úsilí o zdokonalení.
Toto někdy činíte na schůzkách vedoucích
(viz strana 152) a na schůzkách zdokonalo-
vání učitelů, někdy to vyžaduje individuální
výuku. Vaše snaha vykonávat tuto zodpo-
vědnost může významně přispět ke kvalitě
výuky v Církvi.

Pokyny týkající se toho, jak máte jednot-
livé učitele vést, viz oddíl „Výuka evangelia
vedení“ v Církevní příručce pokynů, strany
305–6 a Zdokonalování výuky evangelia:
Příručka pro vedoucí, strany 4–6. Následuje
pět námětů, jak toto vedení popsané v uve-
dených příručkách můžete poskytovat.

Mějte rádi každého učitele bez výhrad
Někdy máme tendenci druhé kritizovat,

protože se domníváme, že pokud jim
ukážeme jejich nedostatky, budou se chtít
změnit. To však platí málokdy. Kritikou
obvykle vzbudíme u druhého člověka
odpor a odradíme ho. Učitelé budou vůči
vašim radám otevřenější, pocítí-li, že k nim
chováte Kristovu lásku, a poznají-li, že jim
chcete opravdu pomoci. Jedna sestra, která
se nakonec stala efektivní vedoucí učitelů,
získala na počátku své služby v Církvi
zkušenost, která ji této zásadě naučila. Tato
zkušenost jednou provždy změnila její
pohled na výuku:

„Byla jsem vdaná teprve chvíli a dostala
jsem za úkol, abych v Pomocném sdružení
pomáhala zlepšovat výuku. V té době jsem si
to ještě neuvědomovala, ale na mém úkolu
mi záleželo více než na učitelce, jejíž výuku
jsem sledovala. Mnoha způsoby jsem jí řekla:

,Měla jste to udělal tak a tak.‘ Ačkoli mi
neodpověděla přesně takto, nebylo pochyb
o tom, co tím myslela: ,Tak to dělejte vy.
Jestliže podle vás nedělám, co bych měla,
vyučujte tedy sama.‘ Právě v té chvíli jsem si
uvědomila, že mi chybí láska. Neměla jsem ji
dostatečně ráda. Neměla jsem k ní dost úcty.“

Poukazujte na to, co učitelé
dělají dobře

Lidé dělají většinou rádi to, co cítí,
že jim jde dobře. Vaše upřímné pochvaly
dokáží pro učitele udělat něco, co kritika
nedokáže – povzbudit je a pomoci jim dále
se zdokonalovat.

Máte-li učitele, s nimiž sloužíte, rádi,
budou vaše pochvaly upřímné. A najdete
toho mnoho, co na nich můžete pochválit,
protože každý učitel má vlastnosti, které
stojí za povšimnutí. Učitel může například
dobře mluvit, může mít talent pro vedení
diskusí nebo může znát dobře Písma a histo-
rii Církve. Jiný učitel může mít dobře zorga-
nizované lekce a jiný může mít pokorné a
pevné svědectví.

Vaše pochvaly mají být konkrétní. Učiteli
můžete například říci: „Myslím, že ten
obrázek Spasitele, který jste ukázal, podpořil
velmi dobře vaše poselství.“ nebo „Vaše
svědectví na konci lekce mi pomohlo cítit
Ducha.“ nebo „Líbilo se mi, jak jste si pora-
dila s tou obtížnou otázkou.“ Řeknete-li něco
konkrétního, povzbudí to učitele obvykle
více, než kdybyste řekli něco obecného, pro-
tože tak pozná, že o něj máte zájem natolik,
že ho pozorně sledujete.

Příležitostí, kdy budete moci poukázat na
to, co učitelé dělají dobře, budete mít mnoho.
Můžete to dělat na schůzkách zdokonalo-
vání učitelů, a také když se s učiteli setkáváte
při individuálních poradách (viz „Získání
podpory od vedoucích“, strana 28). Nemu-
síte však čekat až na tyto příležitosti. Učitele
můžete pochválit po skončení lekce, na
chodbě, můžete mu napsat vzkaz nebo mu
můžete zavolat. Učitele můžete pochválit i
předtřídou,pokudhotoneuvededorozpaků.

Mějte úctu k božským možnostem
každého učitele

Kromě toho, že je třeba u jednotlivých
učitelů uznávat jejich současné schopnosti,
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máte uznávat i jejich božské možnosti. Jsou to duchovní
děti Nebeského Otce a mají neomezené možnosti. Dostane-li
se jim řádné péče a jsou-li sami pokorní a oddaní, mohou
své talenty a schopnosti zdokonalovat a rozvíjet.

Umožněte učitelům, aby si sami naplánovali,
jak se budou rozvíjet

Vědí-li učitelé, že je máte rádi a že oceňujete jejich snahu,
bude pro ně snazší požádat vás o pomoc. Když se s vámi
radí, pomozte jim, aby si sami naplánovali, jak se zdokonalí.
Tento přístup ctí zásadu, že učitelé (a v tomto případě
vedoucí) mají ostatním pomoci ujmout se zodpovědnosti za
své vlastní studium a růst (viz „Pomáhejte jednotlivcům při-
jmout zodpovědnost za studium evangelia“, strany 61–62).
Lidé se vždy nejlépe učí a nejvíce rostou, když iniciativa
vychází od nich. Obvykle je lepší, aby se učitelé rozvíjeli po-
malu podle vlastních plánů, než aby je vedoucí tlačili k rych-
lejšímu rozvoji (viz „Vypracujte si plán na zdokonalování
výuky“, strany 24–27).

Opravujte učitele s pokorou, s láskou
a pod vedením Ducha Svatého

I když je obvykle nejlepší umožnit učitelům, aby si sami
naplánovali, jak se budou zdokonalovat, někdy může být
potřeba, abyste je opravili. Když tak činíte, buďte jemní
a pokorní. Pamatujte na to, že kárat máme jen tehdy, „když
Duch svatý nabádá“, a pak má následovat projev větší
lásky (NaS 121:43). Následující příběh dokládá tyto důležité
zásady:

„Jednou jsem jako člen biskupstva dostal na starost jedno
z kvor Aronova kněžství. Když jsem se poprvé zúčastnil
shromáždění tohoto kvora, velmi mě to rozrušilo. Poradce
odučil výbornou lekci, ale na závěr zkazil vše dobré, co
odučil, tím, že řekl: ,Tak, toto se učíme, ale ve skutečnosti
tomu tak není.‘ Velmi mě to znepokojilo, ale nic jsem
mu nevytkl a jen jsem chlapcům vydal svědectví, aby této
věci rozuměli správně. Za několik týdnů udělal totéž znovu.
Tentokrát po dobré lekci zpochybnil důležitost přesného
dodržování zásad, kterým učil.

Počkal jsem několik dní a pak jsem ho požádal, zda bych
s ním mohl mluvit. Než jsme se setkali, postil jsem se a
modlil. Cítil jsem, že mám tohoto muže velmi rád, a ujistil
jsem se, že vůči němu nemám žádné špatné pocity. Poté,
co jsme spolu hovořili o mladých mužích v kvoru, jsem mu
řekl, že mě znepokojují některé jeho myšlenky, které nejsou
zcela v souladu s tím, co je uvedeno v příručce k lekcím.
Řekl jsem mu, že tito mladí muži jsou v idealistickém věku
a že potřebují porozumět ideálu, aby o něj dokázali v životě
usilovat. Do očí mu vstoupily slzy a začal vyprávět o někte-
rých těžkostech, které prožil a které ho vedly k tomu, aby
řekl to, co řekl. Během tohoto společného rozhovoru jsme se
velmi sblížili. Ne hned příští týden, ale za několik týdnů
poté se ve třídě zmínil o tom, že to, co řekl předtím, nebylo
správné, a omluvil se. Cítím, že jeho pozoruhodná změna
srdce se uskutečnila díky lásce a Duchu Páně. Myslím, že není
třeba dodávat, že se pak jako učitel neustále zlepšoval.“
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METODY V¯UKY

Tato část příručky Učení – není většího povolání uvádí množství různých metod výuky

evangelia, které jsou seřazeny podle abecedy. Metody výuky máte vybírat pečlivě

a vždy máte mít na paměti zásady, kterým učíte, a potřeby studentů. Při výběru metod

si připomeňte informace uvedené v oddílech „Rozmanitá výuka“ (strany 89–90),

„Vyberte vhodné metody“ (strana 91) a „Vyberte efektivní metody“ (strana 92).

Metoda Strana
Audiovizuální materiály (videokazety 

a audio nahrávky) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
Bílé tabule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
Brainstorming . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
Činnosti k upoutání pozornosti . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
Čtené divadlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
Diorámata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
Diskuse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
Diskuse ve skupinkách . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
Flanelové tabule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
Hostující řečníci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
Hry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
Hudba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
Hudba s vyprávěním (zpívaný příběh) . . . . . . . . . . . 165
Krabice na papírové role . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
Listy k činnostem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
Loutky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
Mapy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
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AUDIOVIZUÁLNÍ MATERIÁLY (VIDEOKAZETY
A AUDIO NAHRÁVKY)

Při výuce zásad evangelia můžete příležitostně použít
videokazety a audio nahrávky vydané Církví. Některé mate-
riály jsou určeny k použití při konkrétních lekcích během
určitých studijních kursů. Jiné materiály je možné využít při
nejrůznějších lekcích. Seznam dostupných audiovizuálních
materiálů vydaných Církví najdete v aktuálním katalogu
Church Material Catalog.

Církevní použití audiovizuálních materiálů, které
nevlastní Církev, často nedovolují autorská práva těchto
materiálů. Pokyny týkající se autorských práv viz Církevní
příručka pokynů, Kniha 2: Vedoucí kněžství a pomocných
organizací, strany 323–24.

Jak používat audiovizuální materiály
1. Než materiál použijete při lekci, sami si ho přehrajte.

Přesvědčte se, zda lekci podpoří nebo pro ni bude
přínosem.

2. Nahrávku připravte tak, aby při použití během lekce
začala na správném místě. Všeobecně platí, že máte
používat jen krátké ukázky; sledování audiovizuální
nahrávky nemá zabrat veškerý čas určený k výuce lekce.

3. Potřebné zařízení si připravte před začátkem lekce. Ujis-
těte se, zda řádně funguje. Zajistěte také, aby při sledování
nahrávky všichni studenti ze svého místa dobře slyšeli
a viděli.

Používáte-li při lekci nahrávku, zajistěte, aby posloužila
spíše jako pomůcka k výuce než jako zdroj zábavy. Mohli
byste například studenty povzbudit, aby při sledování video-
kazety dávali pozor na určité zásady nebo situace. Nebo
je můžete požádat, aby po poslechu audio nahrávky shrnuli
její poselství.

BÍLÉ TABULE
Viz „Tabule“, strana 180.

BRAINSTORMING
Při brainstormingu učitel studentům předloží otázku

nebo situaci a poskytne jim krátkou chvíli na to, aby mohli
volně navrhovat řešení nebo přicházet s náměty.

Příklady brainstormingových činností
Brainstorming můžete použít při hledání řešení něčeho,

co je potřeba udělat v rodině, v kvoru nebo ve třídě. Mohli
byste například studenty vyzvat, aby zorganizovali projekt
služby, nebo aby navrhli, jak do nějaké akce zapojit méně
aktivní členy, nebo aby se podělili o náměty, jak lépe vyko-
návat domácí učení.

Brainstormingem také můžete podnítit studenty k tomu,
aby se podělili o myšlenky týkající se určitého tématu v lekci.
Mohli byste je například požádat, aby po dobu několika
minut jmenovali požehnání, kterých se jim dostalo prostřed-
nictvím kněžství, nebo aby uvedli, co mohou dělat, aby
byli jako členové Církve dobrým příkladem.

Jak vést brainstormingovou činnost
1. Vysvětlete, co brainstorming znamená. Řekněte studen-

tům, že jim poskytnete chvíli na vlastní náměty. Ujistěte
se, že vědí, že jejich náměty nebudete kritizovat, ani se
jim nebudete vysmívat, a dejte jim na vědomí, že nemají
kritizovat ani náměty ostatních nebo se jim vysmívat.
Kvůli podstatě brainstormingu možná bude třeba, abyste
jim připomněli, že mají v chování a v přispívání náměty
zachovávat uctivost.

2. Předložte jim nějakou konkrétní otázku nebo situaci.
Zajistěte, aby studenti věděli, kolik času mají na náměty.

3. Umožněte jim přispívat svými náměty. Zapojují-li se do
brainstormingu jen váhavě, bude možná třeba, abyste je
podnítili tím, že několik námětů navrhnete sami. Snažte
se přijít na to, jak zapojit ty, kteří se váhají této činnosti
účasnit.

4. Až studenti začnou přicházet s náměty, pište je na tabuli
nebo na papír nebo požádejte někoho jiného, aby je
zapisoval.

5. Pouplynutívyhrazenédobydiskutujte sestudentyonámě-
tech, které uvedli. Vyzvěte je, aby své náměty upřesnili,
a pohovořte o tom, jak se vztahují k lekci. Bylo-li cílem
činnosti rozhodnout, jak uskutečnit něco konkrétního,
jako například projekt služby, nebo naplánovat, jak pozvat
k nějaké činnosti méně aktivní členy, pomozte jim
vybrat jeden z námětů. Pak jim pomozte vytvořit si plán
k uskutečnění daného námětu.

6. Přijdou-li studenti s náměty, které sice myslí upřímně, ale
nejsou naukově správné, věnujte během lekce čas tomu,
abyste tyto návrhy s laskavostí opravili.

ČINNOSTI K UPOUTÁNÍ POZORNOSTI
Pomocí činností k upoutání pozornosti lze ve studentech

vzbudit zájem o téma lekce a pomoci jim se na něj soustředit.
Tyto činnosti mají být krátké a mají vést přímo k lekci. Pou-
žívají se nejčastěji na začátku lekce, ale je možné je použít i
k upoutání pozornosti během lekce nebo k přechodu z jedné
části lekce ke druhé. Mnoho lekcí uvedených v příručkách,
které vydala Církev, obsahuje náměty na činnosti k upoutání
pozornosti.

Náměty týkající se použití a přípravy činností k upoutání
pozornosti viz oddíl „Zahájení lekce“, strana 93 a oddíl
„Pomáhejte studentům udržet pozornost“, strany 71–72.
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ČTENÉ DIVADLO (viz též SBOROVÉ ČTENÍ;
RECITACE)

Účastníci čteného divadla používají k vyprávění příběhu
psaného textu. Čtené divadlo lze předvést ve třídě i před
publikem.

Tuto metodu můžete použít k přednesení událostí z Písem,
příběhů, básní nebo jiných informací. Můžete ji také použít
v rámci zvláštního svátečního programu nebo při jiných
výjimečných událostech.

Příklad čteného divadla
Příběh: Abinadi, král Noe a Alma

Postup: Vysvětlete, že Bůh poslal proroka, který se
jmenoval Abinadi, aby vyzval lid krále Noema k pokání
z hříchů. Potom nechte studenty, aby přečetli slova krále
Noema, jeho zlovolných kněží, Abinadiho, Almy a Nefitů
v Mosiášovi 17:1–19 a 18:1, 7–11, 17, 30. Také požádejte
někoho, aby dělal vypravěče a aby četl děj příběhu, který je
uveden mezi slovy jednotlivých lidí v tomto příběhu.

Jak předvést čtené divadlo
■ Vyberte námět, který prosazuje téma lekce. Vhodný

námět lze nalézt v Písmech, v příručkách vydaných Církví
a v církevních časopisech.

■ Rozdělte tento námět na části a pověřte jimi účastníky.
Dejte každému účastníkovi roli určité osoby nebo
vypravěče. Zajistěte, aby měli účastníci dostatek času
na prostudování své role a aby jí porozuměli.

■ Budete-li předvádět čtené divadlo před publikem, požá-
dejte účastníky, aby si nacvičili četbu daného námětu.
Zajistěte, aby hovořili zřetelně, dělali přestávky a měnili
hlasitost a rychlost přednesu, aby tak zachytili smysl
daného poselství.

DIORÁMATA (viz též STOJATÉ FIGURKY Z PAPÍRU)
Diorámata jsou tvořena malými kulisami s figurkami.

Jednoduchá diorámata a figurky mohou příběhům přidat
na zajímavosti, a tak dětem pomoci, aby si je zapamatovaly.

Příklady diorámat a figurek

Studenty můžete požádat, aby vám s výrobou diorámat
a figurek při lekci pomohli nebo aby sami přinesli figurky
k diorámatům, která jste už vyrobili.

Recept na slané těsto
200 g soli
800 g mouky
15 ml oleje
500 ml vody
potravinářské barvivo (není nezbytně nutné)

Smíchejte sůl s moukou. V jiné misce smíchejte olej
a vodu, a chcete-li, i potravinářské barvivo. Pak olej a vodu
vmíchejte do směsi mouky a soli. Uhněťte ze směsi těsto
a uložte ho do neprodyšné nádoby, aby zůstalo měkké.

Diorámata vyrobená z krabic a talířků je možné použít
pro více příběhů.

DISKUSE
Viz „Vedení diskusí“, strany 63–65.

DISKUSE VE SKUPINKÁCH
Diskuse ve skupinkách probíhají tak, že se studenti rozdělí

do menších skupinek a v nich spolu hovoří na dané téma.
Své náměty pak sdělí ostatním. Pomocí diskusí ve skupin-
kách můžete umožnit většímu počtu lidí, aby se zapojili
do lekce. Ti, kteří se obvykle zdráhají do lekce zapojit, mohou
v menších skupinkách vyjádřit myšlenky, které by neřekli

SLANÉ TùSTO
PAPÍROV¯

TALÍ¤

LEPENKA

HÒLKY OBLÁZKY

SLANÉ TùSTO
PAPÍROV¯

TALÍ¤

LEPENKA
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před celou skupinou studentů. Toto jim umožní přesvědčit
se o tom, že jsou jejich myšlenky pro ostatní důležité.

Někdy se skupinky mohou podělit o náměty pomocí
plakátů, tabulek či ilustracemi. Mohli byste je například
požádat, aby nakreslili různé části jednoho příběhu z Písem
nebo to, za co jsou vděční.

Příklad diskuse ve skupinkách
Při lekci o přípravě na misii na plný úvazek může instruk-

tor kvora starších rozdělit členy kvora do pěti skupinek
a požádat je, aby si každá skupinka připravila odpověď na
jednu z následujících otázek:

■ Co mohou mladí muži dělat, aby se připravili na službu
na misii na plný úvazek?

■ Jak mohou otcové pomoci svým synům připravit se na
službu na misii na plný úvazek?

■ Jak mohou domácí učitelé pomoci chlapcům a mladým
mužům připravit se na službu na misii na plný úvazek?

■ Jak mohou poradci Aronova kněžství pomoci mladým
mužům připravit se na službu na misii na plný úvazek?

■ Jak se mohou dospělí členové připravit na službu na misii
na plný úvazek?

Stejným způsobem můžete vytvořit i další témata pro
diskuse ve skupinkách.

Jak vést diskusi ve skupinkách
Následující kroky ukazují, jak vést diskusi ve skupinkách.

Při plánování diskuse ve skupinkách se zamyslete nad tím,
kolik času každému kroku věnujete. Zajistěte, aby diskuse
nezabrala příliš času určeného k výuce.

1. Rozdělte třídu do skupinek alespoň po třech lidech. (Nebo
můžete prostě požádat studenty, aby krátce pohovořili
se sousedem. Rozhodnete-li se pro toto řešení, bude třeba
upravit kroky 2 až 6.)

2. V každé skupince vyberte vedoucího nebo nechte na sku-
pince, ať si ho zvolí sama. Jednoho člena v každé skupince
také pověřte, aby byl zapisovatelem. Každému dejte papír
a pero nebo tužku. Zapisovatelé budou zaznamenávat,
k čemu členové skupinky při diskusi dojdou. Úkolem
vedoucích je povzbuzovat ostatní členy skupinky k diskusi
a na konci seznámit členy třídy s náměty své skupinky.
(Vedete-li diskusi, při níž členové skupinek kreslí obrázky,
dejte každé skupince vše, co je k tomu potřeba, jako
například papír, tužky a pastelky.)

3. Zadejte každé skupince téma, které se vztahuje k lekci.
Můžete zadat všem skupinkám stejné téma nebo každé
skupince téma jiné. Může být užitečné napsat téma na
papír a dát ho jednotlivým skupinkám.

4. Dejte skupinkám vymezenou dobu k diskusi na dané
téma. Přesvědčte se, že se neodchylují od zadaného

tématu. Až bude zbývat jedna nebo dvě minuty do konce
vymezené doby, upozorněte je na to.

5. Vyzvěte vedoucího každé skupinky, aby přednesl my-
šlenky, které vzešly z diskuse jeho skupinky. (V případě,
že všechny skupinky diskutovaly na jedno téma, požádejte
jednotlivé vedoucí, aby uvedl pouze jednu myšlenku.
V opačném případě by se mohlo stát, že první skupinky
by uvedly mnoho myšlenek, a na ostatní skupinky by
mnoho nezbylo.)

6. Shrňte všechny myšlenky a přesvědčte se, že jste dané
téma prodiskutovali dostatečně. Přesvědčte se, že studenti
rozumějí tomu, jak se diskuse vztahují k vyučovaným
zásadám evangelia.

FLANELOVÉ TABULE
Flanelové tabule jsou přenosné tabule, na nichž se umístí

figurky, které obvykle slouží k vyprávění příběhu. Tato
pomůcka se dobře hodí pro výuku dětí. Používáte-li flane-
lovou tabuli, můžete studenty vyzvat, aby vám pomohli
s umisťováním figurek. Poté, co pomocí flanelové tabule
dovyprávíte nějaký příběh, můžete děti nechat, aby pomocí
figurek příběh převyprávěly.

Jak vyrobit flanelovou tabuli
Chcete-li vyrobit flanelovou tabuli:

1. Uřízněte kus tužší lepenky, tenké překližky nebo podob-
ného materiálu.

2. Ustříhněte kus jednobarevného flanelu, plsti, nylonové
pleteniny nebo hrubé pytloviny dostatečně velký na
to, aby na každé straně desky přečníval o pět centimetrů.

3. Položte látku rubem navrch a doprostřed ní položte desku.
Okraje látky přehněte přes hrany desky a připevněte je
na zadní stranu desky.

Jak vyrobit figurky k flanelové tabuli
Chcete-li vyrobit figurky k flanelové tabuli:

1. Nakreslete obrázek nebo obkreslete a vybarvěte obrázek
z církevního časopisu, z příručky nebo z jiného materiálu.

2. Obrázek vystříhněte.

3. Obrázek přilepte nebo připevněte lepicí páskou na tužší
papír.

4. Na zadní stranu tužšího papíru připevněte kousek flanelu
nebo brusného papíru nebo jiného drsného materiálu.
Tak figurka k flanelové tabuli přilne.

Obrázky lidí, zvířat a předmětů si můžete objednat pro-
střednictvím katalogu Church Material Catalog. V katalogu
jsou tyto obrázky uvedeny pod názvem visual aids cutouts
(vizuální pomůcky – vystřihovánky).
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HOSTUJÍCÍ ŘEČNÍCI
V rámci lekce můžete občas pozvat hosta, aby promluvil

k těm, které učíte. Poradce v Aronově kněžství by například
mohl požádat navrátivšího se misionáře, aby s mladými muži
pohovořil o tom, jak se mohou připravit na misionářskou
službu.

Jak pracovat s hostujícím řečníkem
Chcete-li pozvat někoho, kdo není členem vašeho sboru,

musíte k tomu získat souhlas svého biskupa (viz Církevní
příručka pokynů, Kniha 2: Vedoucí kněžství a pomocných
organizací [1998], 322). Až získáte od biskupa souhlas,
učiňte následující:

1. Domluvte se s hostujícím řečníkem předem. Sdělte mu
téma lekce, věk svých studentů, čemu si myslíte, že by se
měli z jeho vystoupení naučit, a kolik času má k dispozici.
Také mu z příručky okopírujte lekci, kterou budete učit.

2. Chystáte-li se hostujícího řečníka na něco ptát, připravte
si seznam otázek. Kopii seznamu pak dejte řečníkovi.

3. Než hostující řečník začne mluvit, nejprve ho představte.

HRY
Hry zpestřují lekci a umožňují studentům vzájemně spolu

komunikovat. Náměty na hry můžete nalézt v příručkách
vydaných Církví, v církevních časopisech a v příručce Family
Home Evening Resource Book (Kniha námětů pro rodinný
domácí večer).

Jak vybírat hry
Při výběru her, které při lekci použijete, dbejte na to, aby:

■ Podporovaly zásady evangelia, kterým učíte.

■ Byly vhodné pro prostředí, ve kterém učíte.

■ Byly vhodné pro věkovou skupinu studentů a pro to,
kolik jich je ve skupině.

■ Byly snadno pochopitelné.

■ Zabraly jen malou část lekce. V některých případech
může hra zabrat větší část lekce, ale tyto případy jsou
výjimkou, ne pravidlem.

■ Nepovzbuzovaly k soutěživosti. Máte se vyhnout tomu,
abyste odměňovali studenty, kteří „vyhráli“.

■ Všichni studenti měli příležitost se do nich zapojit a mohli
mít pocit uspokojení. Studenty máte chválit za jejich
snahu stejným dílem.

Příklady her

Hry na principu pexesa
V této hře studenti hledají dvojice lístků s informacemi

nebo obrázky, které spolu nějak souvisejí. Zvažte použití
následujícího příkladu v Primárkách:

Opatřete si 12 lístků papíru stejné velikosti, dostatečně
velkých, aby je všichni viděli. Na šest lístků nakreslete nebo
připevněte obrázky, které se nějak vztahují k lekci. Na druhou
šestici lístků napište popisy těchto obrázků. Na druhou
nepopsanou stranu lístků napište čísla od 1 do 12. Ve vhod-
ném okamžiku během lekce položte lístky na zem, číslicemi
nahoru, nebo je připevněte lepicí páskou k tabuli. Není
třeba, aby byly seřazeny popořádku.

Při hře si všichni popořadě vybírají dva lístky. Lístky
obraťte, aby bylo vidět, zda obrázku na jednom lístku odpo-
vídá popis na druhém lístku. Pokud se obrázek a popis
shodují, položte tyto lístky stranou. Pokud se neshodují,
položte je zpátky, číslicemi nahoru, a nechte dalšího studenta,
aby si opět vybral dva lístky. Až najdete všechny dvojice
obrázků a popisů, diskutujte o tom, jak se vztahují k lekci.

Hru také můžete obměnit následujícím způsobem:

■ Na jeden lístek vždy napište polovinu nějakého verše
z Písma a na druhý zbývající část. Nebo na jeden lístek
napište část nějakého výrazu z Písma a na druhý
zbývající část. Těmito dvojicemi mohou být například
slova „znovuzřízení“ a „evangelia“; „Lehiovo vidění“
a „stromu života“; nebo „železná“ a „tyč“.

■ Na 13 lístků napište čísla jednotlivých článků víry. Na
dalších 13 lístků napište klíčová slova každého článku.

Hádej, kdo jsem nebo co jsem
Při této hře učitel postupně sděluje určité informace

studentům, aby tak poznali nějakou osobu, místo, předmět,
příběh z Písem nebo zásadu. Touto hrou můžete uvést lekci
nebo zdůraznit nějakou její část.

Chcete-li si tuto hru zahrát, sdělujte studentům postupně
informace, podle kterých mohou poznat osobu nebo
předmět, který se nějak vztahuje k lekci. Pokaždé jim sdělte
jen jednu informaci, čímž studentům umožníte po každé
informaci tuto osobu nebo věc uhodnout. Začněte všeo-
becnými informacemi. Postupně informace konkretizujte,
dokud někdo danou osobu nebo věc neuhodne. Podle
následujících informací mohou studenti například poznat
proroka Mojžíše:

Jsem prorok ze Starého zákona.
Mluvil jsem s Bohem tváří v tvář.
Vychovala mě egyptská princezna.
Mým mluvčím byl muž, který se jmenoval Aron.
Vyvedl jsem děti Izraele ze zajetí.
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Hru také můžete obměnit následujícím způsobem:

■ Rozdělte studenty do dvojic. Jednomu studentovi ve dvo-
jici vždy řekněte nějaké slovo. Tento student pak druhému
sděluje jednoslovné informace, podle kterých ten druhý
hádá, co to je za slovo. Je-li tímto slovem například křest,
může mu první student napovědět slovy voda, křtitelnice
nebo ponořit. Je-li jím Noe, může mu napovědět slovy
potopa, zvířata, archa, holubice nebo duha.

■ Řekněte jednomu studentovi ve třídě nějaké slovo.
Ostatní pak hádají, co to je za slovo, a to tak, že mu mohou
položit až 20 otázek, na které lze odpovědět jen ano
nebo ne.

■ Jeden student ze třídy nakreslí obrázek, který představuje
určitý předmět, osobu nebo příběh. Ostatní pak hádají,
co tento obrázek představuje.

Losování otázek
Na proužky papíru napište otázky, které studentům na

konci lekce pomohou zopakovat, čemu se naučili. Proužky
s otázkami vložte do zavařovací sklenice nebo do jiné nádoby.

Chcete-li pak zopakovat lekci, hoďte někomu ze studentů
látkový míček nebo nějaký jiný měkký předmět a vyzvěte
ho, aby si ze sklenice vytáhl otázku a odpověděl na ni. Míček
pak hodí někomu jinému a ten si opět vytáhne otázku a
odpoví na ni.

Stolní hra
Při stolní hře hráči posunují hracími kameny od startu

k cíli podle toho, jak se jim daří odpovídat na otázky, a podle
pokynů uvedených na připravených hracích kartách.
Tuto stolní hru, jejíž příklad je zde uveden, si můžete vyrobit
z tvrdší lepenky nebo ji můžete nakreslit na tabuli. Použi-
jete-li lepenky, mohou jako hrací kameny posloužit mince
nebo jiné malé předměty. Použijete-li tabuli, zaznamenávejte
postup studentů křídou. Hrací karty mají být pro studenty
pomůckou ke studiu nebo k zopakování zásad evangelia. Na
těchto kartách může být napsáno například toto:

■ Mladší bratr přinese domů hračku, která patří jeho kama-
rádovi Pavlovi. Bratr řekne: „Pavel má spoustu hraček.
Tahle mu nebude chybět.“ Vy mu vysvětlíte, že Pavlovi
musíte hračku vrátit, protože je jeho. Jdete ji s bratrem
vrátit. Protože to je čestné, postupte o šest políček dopředu.

■ Ve škole máte psát prověrku z určitého předmětu, ale
neučili jste se na ni. Při prověrce opisujete od souseda.
Protože to není čestné, vraťte se o tři políčka zpět.

Před hrou rozložte karty popsanou stranou dolů. Hráči si
pakstřídavěvybírají jednukartu,přečtou,co jenanínapsáno,
a posunou svůj hrací kámen podle pokynů.

HUDBA
Členové Prvního předsednictva prohlásili:
„Inspirující hudba je nezbytnou součástí našich církev-

ních shromáždění. Náboženské písně umožňují Duchu Páně,
aby byl přítomen, navozují uctivou atmosféru, sjednocují
nás jako členy a dávají nám možnost vzdát Pánu chválu.

Některá z největších kázání jsou pronesena při zpěvu nábo-
ženských písní. Náboženské písně nás podněcují k pokání
a k dobrým skutkům, budují svědectví a víru, osvěžují una-
vené, utěšují zarmoucené a inspirují nás k tomu, abychom
vytrvali až do konce.“ (Hymns, ix.)

Náboženské písně nám po celý život poskytují velkou
inspiraci a povzbuzení, dokážeme-li se je naučit zpaměti a
připomínat si je v časech, kdy to potřebujeme.

Starší Dallin H. Oaks povzbudil všechny členy Církve,
aby více používali náboženských písní k posilování sebe
sama a ostatních:

„Nejsem si jist, zda na svých shromážděních, ve svých
třídách a ve svých domovech dostatečně využíváme tohoto
zdroje seslaného z nebes . . .

Je třeba, abychom náboženské písně více využívali
k tomu, abychom se naladili na Ducha Páně, abychom se
sjednotili a aby nám pomáhaly při výuce a studiu naší
nauky. Je třeba, abychom lépe využívali našich nábožen-
ských písní při misionářské výuce, ve třídách evangelia, na
shromážděních kvor, při domácích večerech a při domácím
učení.“ (Conference Report, Oct. 1994, 10, 13; neboEnsign,
Nov. 1994, 10, 12.)

Obohacení lekcí hudbou
Hudbu můžete používat mnoha různými způsoby, abyste

obohatili lekce a abyste umožnili Duchu, aby byl přítomen.
Několik příkladů je uvedeno níže.

Výuka nebo zopakování určité zásady evangelia
Většina náboženských písní vám může pomoci učit

zásadám evangelia nebo zopakovat zásady, o kterých jste již
diskutovali.

START

CÍL
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Použijete-li píseň k tomu, abyste učili nějaké zásadě,
mohli byste studentům položit otázky, které by jim pomohly
přemýšlet o poselství dané písně nebo které by je podnítili
k diskusi. Než si se studenty například zazpíváte píseň
„Drž se přikázání“ (Zpěvník náboženských písní a písně pro
děti 2, č. 2), mohli byste se zeptat: „Proč myslíte, že když
dodržujeme přikázání, jdeme po správné cestě a cítíme
mír?“ Abyste učili děti plánu spásy, mohli byste použít píseň
„Dřív jsem žil v nebesích“ (Hvězdička, duben 1999, 5).
Píseň „Jak pevný to základ“ (Zpěvník náboženských písní
a písně pro děti 1, str. 7) byste mohli použít k tomu, abyste
těm, které učíte, pomohli pochopit, že Spasitel nám pomáhá
čelit protivenstvím.

Poté, co jste učili nějaké zásadě evangelia, byste se mohli
zeptat těch, které učíte: „Jaká náboženská píseň nám pomáhá
pamatovat na tuto zásadu?“ Poté si zazpívejte jednu z písní,
které studenti navrhnou. Když učíte děti, mohli byste nejprve
zazpívat píseň sami a pak se dětí zeptat, jak se tato píseň
vztahuje na danou lekci. Poté byste je mohli vyzvat, aby si
píseň zazpívaly s vámi.

Poskytnutí náhledu na určitý verš z Písem
U každé náboženské písně v církevním zpěvníku jsou

uvedeny odkazy na verše z Písma, které jsou též uvedeny
v indexu. U většiny písní v Children‘s Songbook (Zpěvník
písní pro děti) jsou také uvedeny odkazy. Na tyto odkazy
se můžete obrátit, když hledáte píseň, která by vhodně
doplnila danou lekci. Pokud byste například učili o verších
z Jana 13:34–35, mohli byste si se studenty zazpívat píseň
„Vzájemná láska“ (Zpěvník náboženských písní a písně
pro děti 2, č. 1), což je jedna z písní, která odpovídá duchu
těchto veršů.

Pomáhání studentům, aby rozvíjeli a vyjadřovali
svědectví

Když studenti zpívají náboženské písně nebo jiné církevní
písně, Duch jim může vydat svědectví o tom, že vyučované
zásady jsou pravdivé. Samotná slova určitých písní jsou
vyjádřením svědectví, takže když je lidé zpívají, mohou
vydávat svědectví společně. Mezi tyto písně například patří
„Já vím, že žije Spasitel“ (Zpěvník náboženských písní a písně
pro děti 1, str. 64); „Jsem dítě Boží“ (Zpěvník náboženských
písní a písně pro děti 1, str. 96) a „My Tobě, Bože, děkujeme“
(Zpěvník náboženských písní a písně pro děti 1, str. 47).

President Gordon B. Hinckley uvedl, jak díky hudbě bylo
posíleno jeho svědectví o Josephu Smithovi:

„Před mnoha lety, když mně bylo dvanáct let a byl
jsem vysvěcen jáhnem, mě vzal otec, který byl presidentem
našeho kůlu, na mé první kněžské shromáždění kůlu . . .
Tito muži společně pozvedli své silné hlasy, někteří s přízvu-
kem z evropských zemích, odkud jako obrácení přišli, a
s úžasným duchem přesvědčení a svědectví zpívali tato slova:

Chvála buď muži, jenž rozmlouval s Jehovou!
Ježíš pomazal tohoto proroka a vidoucího.
Jenž požehnán byl, aby otevřel poslední dispenzaci,
králové ho budou velebit, národy uctívat.

[„Praise to the Man“, Hymns, no. 27]

Zpívali o Josephu Smithovi a do mého srdce přitom
vstoupil mohutný příliv lásky k mocnému prorokovi této
dispenzace a víry v něj. Během dětských let jsem byl o něm
hodně učen na shromážděních a ve třídách našeho sboru
a také u nás doma; to, co jsem prožil na onom kněžském
shromáždění kůlu, však bylo jiné. Tehdy jsem mocí Ducha
Svatého poznal, že Joseph Smith je skutečně prorok Boží.“
(„Praise to the Man“, Ensign, Aug. 1983, 2.)

Zakončení lekce a povzbuzení studentů, 
aby uplatňovali danou zásadu evangelia

V závěru lekce může píseň sloužit jako shrnutí zásady,
která byla vyučována, a může vyjádřit motivující poselství.
V závěru lekce o dodržování přikázání byste si mohli
se studenty například zazpívat písně „Drž se přikázání“
(Zpěvník náboženských písní a písně pro děti 2, č. 2) nebo
„Správně zkus žít“ (Zpěvník náboženských písní a písně
pro děti 2, č. 66).

Rozvíjení uctivé atmosféry
Vy i vaše rodina byste mohli zpívat náboženské a jiné

písně při rodinných domácích večerech, při rodinných
radách a jiných setkáních, abyste rozvíjeli uctivou atmosféru
a obohacovali rodinné studium evangelia. Ve třídě byste
mohli pouštět reprodukovanou hudbu nebo byste mohli
někoho požádat, aby hrál na piáno, když studenti přicházejí
do třídy. To napomůže k navození uctivé atmosféry a
připraví studenty na lekci.

Rozvíjet uctivou atmosféru můžete také tím, že zatímco
čtete nějaký příběh nebo zatímco děti kreslí obrázky k dané
lekci, můžete zajistit, aby jemně hrála hudba. Nebo byste
mohli někoho požádat, aby zazpíval píseň, zatímco si studenti
prohlížejí obrázky týkající se příběhů z Písem.

Výběr a příprava vhodné hudby
Při výběru hudby pro výuku lekce vybírejte písně, které

se týkají tématu lekce. (Použijte index, je-li k dispozici.)
Nahrávky církevní hudby na kazetách a kompaktních discích
jsou uvedeny v katalogu Church Materials Catalog.

Dbejte na to, aby veškerá hudba, kterou použijete a která
není obsažena v Církví vydaných materiálech, byla v souladu
s měřítky Církve (viz oddíl „Hudba“ v Církevní příručce
pokynů). Sborový vedoucí hudby nebo řídící hudby vám
může s výběrem a s přípravou vhodné hudby pomoci.

Chystáte-li se zpívat náboženskou nebo jinou píseň nebo
ji dirigovat, ujistěte se, že znáte slova natolik, abyste mohli
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věnovat pozornost těm, které učíte, namísto abyste se museli
dívat do zpěvníku.

Náměty na dirigování písní
Naučte se dirigovat základní rytmy písní. Zvažte též

možnost použít následující náměty:

■ Když dirigujete náboženskou nebo jinou píseň, můžete
pomocí rukou určovat výšku a tempo neboli rychlost
písně. K určení výšky tónu držte ruku ve vodorovné poloze
a zatímco zpíváte, pohybujte rukou nahoru, abyste
naznačili vyšší tóny, a dolů, abyste naznačili tóny nižší.
Pohybujte přitom rukou buď pomalu, nebo rychle, abyste
určili správné tempo. Také můžete nakreslit schéma
melodie písně na tabuli. Například schéma melodie
začátku písně „Jsem dítě Boží“ (Zpěvník náboženských
písní a písně pro děti 1, str. 96) by vypadalo asi takto:

— 
— Bo-

— — — tě —
Já jsem dí- ží

■ Namísto dirigování rytmu písně zvažte možnost použít
jednoduché pohyby rukou, které znázorňují slova písně.

Pokud si myslíte, že potřebujete dodatečnou pomoc,
abyste se naučili dirigovat hudbu, požádejte sborového
řídícího hudby, aby vám pomohl.

Použití hudby při výuce dětí
Většina dětí má ráda, když se mohou zapojit do hudeb-

ních činností. Působivý rytmus hudby pomáhá dětem zapa-
matovat si, co zpívají, a poselství, které daná slova nesou.
Hudba může prohloubit jejich chápání zásad evangelia
a posílit jejich svědectví. Hudbu též můžete použít k tomu,
abyste se s dětmi pozdravili, abyste je připravili na modlitbu,
abyste zaměřili jejich pozornost na lekci nebo abyste je
uklidnili po nějaké činnosti. Hudba může měnit tempo lekce
a umožnit dětem, aby využily přebytečnou energii.

Ve většině lekcí jsou uvedeny náměty na použití písní,
které podporují vyučované zásady.

Abyste mohli během své výuky použít hudbu, nemusíte
být zkušeným hudebníkem. Pokud se dobře připravíte
a rádi zpíváte, děti budou mít rády hudbu, kterou použijete,
a budou se z ní učit. Následující náměty vám pomohou
použít hudbu k výuce dětí.

Tento příklad ukazuje, jak by mohl učitel použít píseň
„Dřív jsem žil v nebesích“ (Hvězdička, duben 1999, 5) k tomu,
aby učil o předsmrtelném životě:

Znám jednu krásnou píseň, která vypráví o našem
životě předtím, než jsme se narodili. Až ji budeme zpívat,
poslouchejte pozorně, abyste zjistily, co se stalo, než
jsme přišli na zem.

Zjistily jste, co se stalo předtím, než jsme se narodili?
(Možné odpovědi mohou znít takto: Žili jsme v nebi,
Nebeský Otec nám předložil plán, Ježíš byl vybrán, abychom
mohli žít navěky.)

Zazpívejme si nyní tuto píseň znovu. Tentokrát věnujte
pozornost tomu, abyste zjistily, jak nám Ježíš umožnil získat
věčný život.

Zjistily jste, jak nám Ježíš umožnil získat věčný život?
(Daroval svůj život, překonal smrt a hřích.)

Pokračujte s podobnými otázkami, dokud nezdůrazníte
konkrétní části písně, které dětem pomohou porozumět
poselství písně.

HUDBA S VYPRÁVĚNÍM (ZPÍVANÝ PŘÍBĚH)
Při vyprávění příběhu nebo poselství evangelia, které se

vztahuje k lekci, můžete použít hudbu společně s vyprávěním.
Během této činnosti je větší část příběhu nebo poselství
vyjádřena písněmi, které zpívají členové rodiny nebo třídy.
Stručné vyprávěcí části slouží k tomu, aby písně na sebe
navazovaly.

Hudbu s vyprávěním můžete také spojit při přípravě
svátečního programu nebo jiného představení.

Příklad použití hudby s vyprávěním
Následující spojení hudby s vyprávěním by mohlo být

použito v lekci o vděčnosti:
Vyprávění: Bůh své děti velmi miluje. Pán nám dal

najevo svou lásku například tím, že pro nás stvořil zemi.
Žalm 136 nás nabádá, abychom Pánu vyjádřili vděčnost
za stvoření země:

„Oslavujte Pána pánů . . .
Toho, kterýž sám činí divy veliké . . .
Kterýž učinil nebesa moudře . . .
Kterýž roztáhl zemi na vodách . . .
Kterýž učinil světla veliká . . .
Slunce, aby panovalo ve dne . . .
Měsíc a hvězdy, aby panovaly v noci . . .“ (verše 3–9).

Píseň: „Za krásu naší země“ (Zpěvník náboženských
písní a písně pro děti 2, č. 95).

Vyprávění: Také bychom měli Pánu vyjádřit svou nej-
hlubší vděčnost za Jeho usmíření, které nás může očistit od
hříchu a dát nám věčný život. Když vyjadřujeme vděčnost
za Jeho oběť, uvědomujeme si více, jakou má tato oběť moc.
Když si toto uvědomíme, pocítíme úžas a pokoru.

Píseň: „Nesmírná jest láska Spasitele“ (Zpěvník nábožen-
ských písní a písně pro děti 1, str. 38).

Vyprávění: Pán od nás očekává, že se budeme o své
požehnání dělit – že budeme sytit hladové, oblékat nahé,
utěšovat nemocné a zarmoucené a učit ty, kteří hledají
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pravdu. Když tak činíme, projevujeme Mu tu nejupřímnější
vděčnost za požehnání, která nám dal.

Píseň: „Že mi bylo mnoho dáno“ (Zpěvník náboženských
písní a písně pro děti 2, č. 18).

Pokyny pro přípravu hudby s vyprávěním
■ Vyhledejte ve zpěvníku písně, které mají podobná témata

a které lze použít pro tuto činnost. Vyberte písně, které ti,
jež učíte, dobře znají.

■ Pokud použijete piáno, spolupracujte při přípravě písní
s pianistou nebo požádejte toho, kdo bude písně dirigovat,
aby s ním spolupracoval. Ujistěte se, že pianista ví, kdy
má začít jednotlivé písně hrát.

■ Dbejte na to, aby vyprávěcí části mezi písněmi nebyly
komplikované.MohoutobýtveršezPísma,krátképříběhy,
básně, osobní zkušenosti nebo citáty. Když tuto činnost
použijete při výuce dětí, můžete v rámci vyprávěcí části
dětem položit několik otázek a nechat je, aby na ně odpo-
věděly. To dětem pomůže porozumět poselství evangelia,
kterému je učíte.

■ Je-li to vhodné, použijte obrázky, abyste studentům
pomohli představit si názorně příběh nebo poselství
evangelia, které se probírá. Dětem můžete dovolit,
aby během předvádění obrázky držely.

KRABICE NA PAPÍROVÉ ROLE
Jak je vyobrazeno níže, krabice na papírové role je

schránka, která slouží k zobrazování obrázků, které jsou
spojeny do role. Tato pomůcka pro výuku umožňuje dětem
prohlížet si ilustrace zábavnou formou, zvláště pokud
ilustrace vytvořily samy.

Krabice na papírové role lze použít k znázornění různých
aspektů určité zásady evangelia, jako například různých
způsobů, jak světit sabatní den. Lze jich také použít k znázor-
nění příběhu z Písem nebo z církevní historie.

Jak vyrobit krabici na papírové role
1. Na jedné straně větší papírové krabice vystříhněte otvor.

Tento otvor má být vyměřen tak, aby ukazoval vždy jen
jeden obrázek.

2. Uřízněte dvě hůlky, které budou asi o 15 cm delší, než je
šířka krabice. Mohli byste použít násadu na koště nebo
papírový střed role papírových ručníků.

3. Vystříhněte na obou stranách krabice dva otvory pro
hůlky, jak je to znázorněno na této straně.

4. Protáhněte hůlky otvory.

5. Dejte každému dítěti papír a tužky nebo pastelky. Nechte
každé dítě nakreslit jiný aspekt určité zásady evangelia
nebo jinou část příběhu. Když jsou obrázky nakresleny,
spojte jednotlivé obrázky ve správném pořadí lepicí pás-
kou,abytvořily jednurolipapíru. Jinou možností jenechat
děti kreslit na různé části jednoho delšího kusu papíru.

6. Připevněte konce papírové role k hůlkám v krabici.

Děti mohou použít menší krabice, tužky a delší pruhy
papíru k výrobě vlastní krabice na papírové role.

LISTY K ČINNOSTEM
Viz „Pracovní listy“, strany 171–172.

LOUTKY
Loutky můžete použít k tomu, abyste zdramatizovali

části lekce nebo příběhu, přivítali děti do třídy, abyste
předali určité pokyny, zazpívali písně, pomohli s názorným
předvedením, položili otázky nebo pomohli dětem udržet
pozornost.

Příklady loutek

LÁTKA
NEBO
PAPÍR

SE·ÍT, P¤ILEPIT
NEBO SEPNOUT

P¤EDNÍ âÁST ZADNÍ âÁST

LEPIDLO NEBO SPONKA
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MAPY
Mapy můžete nalézt v Průvodci k Písmům, v příručkách

k lekcím vydaných Církví, v církevních časopisech a
v knihovně sborového domu.

Jak používat mapy
Mapy můžete při lekcích použít následujícími způsoby:

■ Nechte studenty vyhledat na mapě města, o kterých
se hovoří v příbězích, které probíráte v Písmech nebo
v historii Církve.

■ Nakreslete jednoduché mapy na tabuli.

■ Ukažte na mapě místa, která jsou něčím zajímavá. Mohou
to být například země, ve kterých slouží misionáři na
plný úvazek, nebo města, kde stojí chrámy.

METODY PRO UPLATŇOVÁNÍ VYUČOVANÉ LÁTKY
Jedním z nejdůležitějších cílů, které jako učitel evangelia

máte, je pomoci ostatním uplatnit zásady evangelia v každo-
denních situacích. Metody pro uplatňování vyučované
látky mohou studentům pomoci poznat požehnání, která
život podle evangelia přináší.

Níže jsou uvedeny některé metody, které vašim studentům
mohou pomoci žít podle zásad, kterým je učíte. Tyto metody
a mnohé další jsou popsány v této části knihy.

■ Diskutujte o situacích, kterou jsou blízké tomu, co
studenti prožívají. Pomocí názorného předvedení, pane-
lové diskuse, diskuse ve skupinkách, her, pracovních
listů, modelových situací nebo brainstormingu diskutujte
o tom, jak se v těchto situacích rozhodovat správně.

■ Připravte si konkrétní otázky týkající se uplatnění vyučo-
vané látky a se studenty o nich diskutujte.

PAPÍR

HÒLKA

MAL¯ PAPÍROV¯ SÁâEK

■ Podělte se o to, jaká požehnání jste získali díky tomu, že
jste žili podle určité zásady evangelia. Vybídněte studenty,
aby se stručně podělili o vlastní zkušenosti.

■ Vyzvěte studenty, aby si stanovili jeden cíl nebo více
cílů, které jim pomohou žít podle vyučované zásady.
Při lekci o modlitbě byste je mohli například povzbudit,
aby si stanovili takový cíl, který jim pomůže modlit
se smysluplněji. Příští týden je můžete požádat, aby se
podělili o své zkušenosti.

■ Podělte se se studenty o pasáže z Písem, které svědčí
o dané zásadě. Nechte ty, které učíte, aby se podělili o své
oblíbené verše a příběhy z Písem.

■ Požádejte studenty, aby se zamysleli nad tím, která píseň
jim pomůže pamatovat na danou zásadu. Navrhněte jim,
které písně by k tomu mohli použít.

■ Povzbuďte studenty, aby se o poselství lekce podělili
se členy své rodiny. Mohou jim například ukázat nějakou
činnost, pracovní list nebo verš z Písma, který ve třídě
použili, nebo jim zazpívat píseň. Nechte je s rodinou
diskutovat o tom, jak mohou uplatňovat danou zásadu.

■ Vyzvěte ty, které učíte, aby si na list papíru, který si
budou moci odnést domů, napsali nějaký verš z Písma,
nějaký citát, báseň nebo část písně, aby tak měli něco, co
jim lekci připomene.

■ Nechte děti nakreslit samy sebe, jak určitou zásadu
uplatňují.

■ Pomozte jim naučit se zpaměti článek víry, který se k této
zásadě vztahuje. Při výuce dětí vztáhněte tuto zásadu
k jednomu z bodů v přehledu „Má měřítka evangelia“ na
zadní straně brožurky „Mé dny činů“.

■ Měsíc předem pověřte několik studentů, aby si prostudo-
vali určitou lekci a aby uplatňovali její zásady v životě.
Při výuce této lekce pak tyto studenty vyzvěte, aby o svých
zkušenostech vyprávěli.

MODELOVÉ SITUACE
Modelové situace jsou situace, které se mohou stát ve

skutečném životě a které studenty podněcují k zamyšlení
nebo k diskusi o tom, co by v podobných situacích udělali
oni. Mohou studentům pomoci pochopit, jak je možné
uplatňovat zásady evangelia v každodenním životě. Pomocí
modelových situací můžete studenty povzbudit k diskusi,
zdůraznit hlavní zásadu lekce nebo lekci ukončit.

Modelové situace se mohou zakládat na skutečných
příbězích nebo na fiktivních situacích. Používáte-li mode-
lovou situaci, který se zakládá na skutečné události, můžete
její závěr sdělit někdy během lekce.
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Ukázky modelových situací
Níže jsou uvedeny čtyři modelové situace společně

s otázkami k diskusi.

Laskavé chování k ostatním
Celé dopoledne si hrajete s kamarády ze sousedství a

velmi dobře se bavíte. Pak si všimnete, že z protějšího domu
vyšlo děvče, které je tam na návštěvě, a že by si s vámi
nejspíše chtělo hrát.

■ Co byste měli udělat?

Placení plného desátku
Blíží se konec prosince a bratr a sestra Vaňkovi si prochá-

zejí své finance za tento měsíc. Zjistí, že pokud zaplatí
desátek, nebudou mít dost peněz na všechny nutné výdaje.

■ Co byste udělali, kdybyste byli v situaci bratra a sestry
Vaňkových?

Sdílení evangelia
Už několik měsíců máte naplánováno, že s ostatními

mladými muži a s mladými ženami ze sboru pojedete do
chrámu vykonávat křty za mrtvé. Kamarád, který není
členem Církve, vás pozve tentýž večer na večírek. Odpovíte
mu, že nemůžete přijít, a kamarád se vás zeptá, co budete
ten večer dělat.

■ Jak byste reagovali?

Správné rozhodování
Kamarád vás pozval, abyste s ním šli na film, o kterém

víte, že není vhodný.

■ Jakým způsobem byste mohli toto pozvání odmítnout?

Jak vytvářet modelové situace
Některé lekce uvedené v příručkách vydaných Církví

obsahují příběhy, které lze použít jako modelové situace.
Někdy se však můžete rozhodnout, že si vytvoříte vlastní
modelové situace. Chcete-li si vytvořit vlastní modelovou
situaci, řiďte se těmito pokyny:
1. Mějte na paměti zásady, kterým budete učit. Pak přemýš-

lejte o situacích, které se k těmto zásadám vztahují a které
odpovídají věkové skupině, kterou učíte.

2. Připravte si vyprávění situací tak, aby zněly realisticky a
aby studenty podnítily k přemýšlení a k diskusi (viz
„Vedení diskusí“, strany 63–65; „Výuka pomocí otázek“,
strany 68–70; „Příběhy“, strany 173–175).

3. Rozmyslete si, co můžete říci nebo udělat, abyste po
diskusi tyto zásady ještě podpořili.

NÁZORNÉ POMŮCKY
Viz „Přirovnání a názorné pomůcky“, strany 176–77.

NÁZORNÉ PŘEDVEDENÍ
Při názorném předvedení účastníci předvádějí situaci

nebo problém, který nastává v každodenním životě. Názorné
předvedení pomáhá lidem aplikovat zásady evangelia na
skutečné situace tím, že nalézají řešení problémů, zvažují
následky různých rozhodnutí a porozumějí stanovisku
druhých. Názorného předvedení lze použít k uvedení nebo
k shrnutí lekce nebo k podnícení diskuse o určité zásadě
z lekce.

Poznámka: Názorné předvedení není totéž co modelová
situace. Při použití modelové situace studenti diskutují
o určité situaci nebo problému. Při názorném předvedení
účastníci předvádějí, jak by se lidé mohli v určité situaci
zachovat.

Příklady názorného předvedení
■ Syn slíbil rodičům, že pomůže uklidit dům. Zrovna když

se chystá na úklid, zastaví se u něho kamarádi a chtějí,
aby si s nimi šel hrát. Chtějí, aby s nimi šel hned teď a
aby udělal svou práci později. Názorně předveďte, co by
měl syn říci rodičům a co by měl říci kamarádům.

■ Skupinka přátel jde po ulici. Najdou peněženku s určitým
obnosem, ale nevědí, komu peněženka patří. Každý
z přátel chce s peněženkou udělat něco jiného. Názorně
předveďte, co by měli udělat.

Jak používat názorné předvedení
1. Připravte ty, které učíte, na názorné předvedení tím, že

jim stručně vysvětlíte problém nebo situaci. Poskytněte
jim dostatek informací, aby mohli při hraní své role
přemýšlet. Zdůrazněte, že mají roli hrát, a ne se chovat,
jako by to byli oni.

2. Vyberte ty, kteří se předvedení budou účastnit, nebo
požádejte dobrovolníky. Určete, kdo bude hrát jakou roli.
Zajistěte, aby se předvedení mohlo zúčastnit co nejvíce
účastníků. Když několik lidí názorně předvádí určitou
situaci, výsledek je často úspěšnější, než kdyby pouze
jeden člověk předváděl, co by se mohlo stát. (Názorné
předvedení můžete opakovat, abyste tak více lidem
pomohli se zúčastnit a najít další řešení.)

3. Poskytněte účastníkům několik minut, aby si mohli
naplánovat, co budou dělat.

4. Abyste zapojili všechny přítomné, vyzvěte ty, kteří se
názorného předvedení neúčastní, aby předvedení
pozorně sledovali.

5. Po názorném předvedení diskutujte o tom, jak proběhlo,
a zhodnoťte ho tím, že se například zeptáte: „Jaký je váš
názor na tento problém?“ nebo „Mohlo by se toto stát
ve skutečnosti?“ nebo „Jak vám toto předvedení pomáhá
vědět, co dělat, pokud by se toto skutečně stalo?“ Umož-
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něte těm, které učíte, zjistit, jak vyřešit podobné problémy
v jejich životě. Prodiskutujte různá řešení.

Obecné pokyny týkající se názorného předvedení
■ Účast v názorném předvedení má být dobrovolná.

Nenuťte nikoho k účasti.

■ Názorně předvádějte skutečné situace ze života, které se
vztahují k lekci a které jsou důležité pro ty, které učíte.

■ Lidé se lépe vcítí do názorného předvedení situace, kterou
osobně prožili. Buďte však opatrní při výběru situací
pro názorná předvedení. Je důležité, aby daný problém co
nejvíce odpovídal skutečnosti a aby měl pro studenty co
největší význam, zároveň by však účastníci předvedení
neměli být uvedeni do situace, kdy by mohli předvádět,
co ve skutečnosti prožili.

■ Jako učitelé buďte vnímaví vůči pocitům a postojům
studentů. Mějte pochopení pro omyly a učte je vážit
si názorů druhých. Nepřipusťte, aby byli účastníci před-
vedení kritizováni.

■ Jednoduché rekvizity jako například pokrývky hlavy
nebo jmenovky mohou názorné předvedení oživit,
zvláště učíte-li děti.

NÁZORNÉ UKÁZKY
Někdy možná cítíte, že nejlepším způsobem, jak učit určité

zásadě nebo dovednosti, bude názorně ji ukázat. Pomocí
názorných ukázek je možné učit takovým dovednostem,
jako je dirigování hudby a zpěvu duchovních písní, posky-
tování první pomoci, pečení chleba, vázání uzlu, používání
materiálů týkajících se rodinné historie nebo provádění
kněžských obřadů. Po předvedení názorné ukázky můžete
studentům poskytnout příležitost, aby si danou techniku
nebo dovednost vyzkoušeli sami.

Vyzvete-li k předvedení určité techniky nebo dovednosti
někoho jiného, dbejte na to, abyste mu při jeho přípravě
pomohli.

Jak připravit a předvést názornou ukázku
Při přípravě názorné ukázky se řiďte těmito pokyny:

1. Budete-li názornou ukázku předvádět sami, procvičte si
ji. Zajistěte, aby splnila svůj účel a abyste ji byli schopni
předvést v čase, který máte k dispozici. Zajistěte také,
aby byla vhodná pro ty, které učíte, aby je tak náročnost
nové dovednosti neodradila.

2. Přesvědčte se, zda máte k dispozici všechny potřebné
materiály a zařízení. Dbejte na to, aby předměty byly
dostatečně velké, aby na ně všichni viděli, nebo jsou-li
malé, abyste je dokázali popsat. Jestliže jste požádali
o předvedení názorné ukázky někoho jiného a jestliže jste

ho nepověřili, aby zajistil potřebné materiály a zařízení
sám, požádejte ho, aby pro vás připravil seznam potřeb-
ných věcí, které sami zajistíte. Přejete-li si, aby studenti
po vás předváděnou činnost opakovali, připravte pro ně
všechna potřebná zařízení a materiály tak, aby je mohli
v daný okamžik použít. Pro všechny studenty také můžete
připravit seznam pomůcek. Na tomto seznamu mají být
uvedeny všechny složky nebo jejich množství a pak mají
být zopakovány při názorné ukázce.

3. Také může být prospěšné požádat další jednotlivce, kteří
této metodě rozumějí, aby studentům pomáhali při
procvičování dovednosti, která byla ukázána. Zvolíte-li
tento způsob, předem se s těmito jednotlivci domluvte.

4. Uspořádejte třídu tak, aby všichni viděli a slyšeli.

5. Je-li to nutné, zařiďte, aby byla místnost po názorné
ukázce uklizena.

Při provádění názorné ukázky se řiďte těmito pokyny:

1. Vysvětlete. Pomozte studentům porozumět smyslu
názorné ukázky a tomu, proč postupujete daným způ-
sobem. Také jim pomozte poznat, jak jim tato metoda,
činnost nebo dovednost bude užitečná.

2. Předveďte. Ukažte, jak metodu, činnost nebo dovednost
používat. To má být pro studenty příkladem nebo vzorem,
kterým se mají řídit.

3. Procvičte. Umožněte studentům procvičit si tento postup.
Při procvičovací části máte studenty sledovat, učit je, a
je-li třeba, pomáhat jim. Buďte trpěliví, chápaví, pozitivní
a studenty povzbuzujte.

Příklad, jak použít názornou ukázku pro výuku určité
zásady, najdete na straně 175.

OBRÁZKY (viz též VIZUÁLNÍ POMŮCKY)
Obrázky jsou cennou pomůckou pro zdůraznění hlavní

myšlenky lekce a pro udržení pozornosti studentů. Obrázky
pro výuku evangelia můžete najít v knihovně sborového
domu, v souboru Obrazy z evangelia, v příručkách k lekcím
vydaných Církví a v církevních časopisech.

Jak obrázky vystavit
Obrázky můžete vystavit různými způsoby. Můžete

například:

■ Umístit obrázky na spodní odkládací část tabule, na stojan
nebo na židli.

■ Požádat jednotlivce, aby je podrželi.

■ Podržet obrázky sami.

Nepřipevňujte obrázky na tabuli nebo na vymalovanou
stěnu lepicí páskou.

169



âást F :  METODY V¯UKY

Jak učit pomocí obrázků
Obrázky mohou být důležitou součástí při vyprávění

příběhu. Mohli byste například pomoci dětem znovu
převyprávět nějaký příběh tím, že je požádáte, aby seřadily
několik obrázků do správného pořadí, a pak nechat
jednotlivé děti, aby vyprávěly část příběhu.

Používejte obrázky tvořivě. Mohli byste například vystavit
obrázek Jana Křtitele, jak křtí Ježíše. Pak byste mohli říci:
„Když Ježíš žil na zemi, dal nám příklad, který máme násle-
dovat. Věděl, že náš Nebeský Otec přikázal každému člověku,
aby byl pokřtěn.“ Poté byste mohli položit následující otázky:

■ Co tento obrázek znázorňuje?

■ Jaký je podle Ježíše správný způsob křtu?

■ Kdo pokřtil Ježíše?

■ Proč Ježíš požádal Jana, aby ho pokřtil?

■ Proč Ježíš a Jan vstoupili do řeky?

■ Proč je důležité, abychom následovali Ježíšův příklad
a byli pokřtěni jako On?

Poté, co jste diskutovali o těchto otázkách, byste mohli
shrnout odpovědi studentů a vztáhnout je na hlavní téma
lekce.

Pamatujte na to, že umělci mají do určité míry volnost
v tom, jak namalovat určitý obrázek. Neměli byste proto brát
doslova všechny detaily na obrázku. Opírejte se o souvislosti
a popis dané události, který se nachází v Písmu.

OTÁZKY
Viz „Výuka pomocí otázek“, strany 68–70.

PANELOVÉ DISKUSE
Panelová diskuse se sestává z diskusní skupiny dvou

nebo více členů třídy – nebo pozvaných hostů zaměřených
na určitý druh znalosti nebo zkušenosti – kteří mají zadané
téma diskuse. Panelová diskuse je vedena moderátorem,
obvykle učitelem.

Panelové diskuse můžete používat k tomu, abyste před-
nesli nějaké informace nebo abyste diskutovali o tom,
jak žít podle určité zásady evangelia nebo jak vyřešit určitý
problém. Panelové diskuse poskytují členům třídy možnost
vyjádřit své mínění na širokou škálu témat. Když požádáte
členy třídy, aby diskusní skupině předložili nové myšlenky
nebo aby s ní diskutovali o problémech, které je zajímají,
zapojí se aktivněji do vzdělávacího procesu.

Jak připravit panelovou diskusi
1. Vyberte téma, které se hodí k lekci a k věku členů třídy.

Připravte si otázky týkající se tohoto tématu, které můžete
položit členům diskusní skupiny.

2. Předem vyberte do diskusní skupiny ty členy, kterým
nedělá potíže odpovídat na otázky před skupinou lidí.
Omezte počet členů skupiny na tři až pět. Skupina více než
pěti lidí může zabrat příliš mnoho času a jednotliví
členové pak nemusejí mít dostatečnou možnost vyjádřit
se k danému tématu. Chcete-li pozvat návštěvníky
zaměřené na určitý druh znalosti nebo zkušenosti, pama-
tujte na to, že k tomu, aby se vaši hostující řečníci mohli
zapojit, je zapotřebí předchozího souhlasu biskupa
(viz Církevní příručka pokynů, Kniha 2: Vedoucí kněžství
a pomocných organizací [1998], 322).

3. Pomozte členům diskusní skupiny připravit se na diskusi.
Zvažte následující náměty:

a) Pomozte jim porozumět tomu, o čem bude diskuse
vedena a jaké jsou jejich zodpovědnosti, včetně jaké-
hokoli studia či jiné formy přípravy. Také jim poskyt-
něte informace týkající se věku a potřeb členů třídy,
toho, jak by podle vás mělo vystoupení vypadat, a
časového limitu, který budou mít na předložení svých
myšlenek.

b) Pomozte jim získat informace, které pro svou účast
v diskusi potřebují.

c) Pokud diskusní skupina hodlá předložit nové infor-
mace nebo myšlenky, pověřte alespoň týden předem
jednotlivé členy skupiny, aby se zaměřili na jednotlivé
aspekty daného tématu, aby tak byli připraveni na
diskusi. Možná byste mohli členům diskusní skupiny
poskytnout odkazy na verše z Písem, příručky k lekcím
nebo jiné materiály.

d) Pokud se členové diskusní skupiny hodlají zaměřit na
určitý problém, setkejte se s nimi před diskusí a dejte
jim seznam otázek, o kterých mají diskutovat. Umož-
něte každému jednotlivci ve skupině, aby si vybral dvě
nebo tři otázky, na které by chtěl reagovat.

e) Těsně před vystoupením poskytněte členům diskusní
skupiny několik minut na vzájemnou výměnu myšle-
nek týkajících se témat, o kterých budou diskutovat.

Jak vést panelovou diskusi
1. Připravte místnost tak, aby všichni viděli na členy

diskusní skupiny a aby je mohli slyšet.

2. Až přijde doba pro panelovou diskusi, představte členy
diskusní skupiny a téma, o kterém budou diskutovat.

3. Až povedete vy nebo jiný pověřený moderátor diskusi
a budete klást otázky, dbejte na to, aby měl každý člen
diskusní skupiny dost času na reakci. Úspěch panelové
diskuse do velké míry závisí na moderátorovi. Moderátor
navozuje duchovní atmosféru pro vystoupení, vede dis-
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kusi tím, že se stará o to, aby se vyřčené poznámky týkaly
daného tématu nebo problému, oživuje skomírající
diskusi a pomáhá všem členům diskusní skupiny zapojit
se do diskuse.

4. Umožněte členům třídy pokládat otázky členům diskusní
skupiny.

5. Po diskusi shrňte myšlenky, o kterých se hovořilo.

PÍSMA, ČETBA NAHLAS
Viz strana 56.

PÍSMA, STUDIJNÍ POMŮCKY
Viz strany 56–58.

PÍSMA, UČENÍ SE NAZPAMĚŤ VERŠŮM
Viz „Učení se nazpaměť“, strany 180–81.

PÍSMA, VÝUKA Z PÍSEM
Viz „Výuka z Písem“, strany 54–59.

PÍSMA, ZATRHÁVÁNÍ A PSANÍ POZNÁMEK
NA OKRAJI

Viz strany 58–59.

PRACOVNÍ LISTY
Pracovní listy lze použít při činnostech, které studentům

pomáhají psanou formou zhodnotit své porozumění určité
zásadě evangelia, naučit se něčemu novému nebo si zopa-
kovat důležité pojmy. Také si můžete připravit pracovní listy
k tomu, abyste uvedli, zdůraznili nebo zopakovali důležité
části lekce. Pracovní list také může sloužit jako připomínka
lekce, kterou si ti, které učíte, mohou odnést domů, a kterou
mohou ukázat rodině.

Příklady pracovních listů

Pracovní list na zhodnocení
Pracovní list můžete použít k tomu, abyste lidem pomohli

zhodnotit, do jaké míry se určitá zásada evangelia stala
součástí jejich života, a zjistit, v jakých oblastech se ještě
mohou zdokonalit. Na začátku lekce používejte pracovní list
podobný tomu, který je uveden níže. Vysvětlete, že odpoví-li
někdo na nějakou otázku záporně, pomůže mu tato lekce
porozuměttomu, jak lépežítpodledanézásady,apomůžemu
získat jeden nebo dva náměty na to, jak se zdokonalit.

Jakým jsem příkladem?

Ano Ne
■ ■ Naslouchám názorům druhých s úctou?
■ ■ Mluvím vždy o ostatních pozitivně?
■ ■ Chovám se ke členům své rodiny s láskou?
■ ■ Jsem poctivý v práci?
■ ■ Jsem dobrý společník?
■ ■ Mluvím vždy slušně?
■ ■ Vypadám upraveně a čistě?
■ ■ Dodržuji přikázání?
■ ■ Čtu pravidelně Písma?
■ ■ Pomáhám s radostí ostatním?
■ ■ Sleduji pouze hodnotné filmy a televizní

programy?
■ ■ Čtu pouze povznášející knihy nebo časopisy?
■ ■ Poskytuji nesobecky svůj čas a talenty?
■ ■ Je na mě spolehnutí?

Co k sobě patří
Napište jména různých proroků do jednoho sloupce a

do druhého napište, čím se vyznamenali. Nechte studenty
přiřadit proroky k událostem, jak je to znázorněno níže.

Můžete nechat studenty přiřazovat různé položky z jaké-
koli skupiny témat z evangelia. Mohli by například přiřadit
k článkům víry správná čísla podle jejich pořadí nebo by
mohli přiřadit ke kněžským povinnostem správné kněžské
úřady.

Určování časového pořadí
Připravte si pracovní list, na kterém je vypsáno několik

historických událostí nebo částí nějakého příběhu z Písma.
Nechte studenty, aby je označili čísly, která by udávala
jejich správné pořadí. Například:

Kristus navštívil Nefity. 3)
Mormon zemřel. 4)
Lehi opustil Jeruzalém. 2)
Jareditská civilizace vzkvétala. 1)
Joseph Smith obdržel zlaté desky. 5)

Vyplňování mezer
Na pracovní listy napište věty, ve kterých chybí některá

slova. Nechte studenty vyplnit mezery ve větě správnými

Lehi vedl 2000 mladých bojovníků

Nefi zestručnil Knihu Mormon

Helaman vyvedl svou rodinu z Jeruzaléma

Mormon ukryl zlaté desky na pahorku

Kumora

Moroni získal mosazné desky od Labana
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slovy. Správná slova uveďte v nápovědě v nesprávném
pořadí. Například:

„Jestliže pak komu z _________ nedostává se _________ ,
žádejž jí od _________ , kterýž všechněm _________
ochotně a _________ , i budeť _________ jemu.“ (Jakub 1:5.)

Odpovědi: Boha, moudrosti, vás, dána, dává, neomlouvá.

Uplatňování veršů z Písma
Pracovní listy můžete použít k tomu, abyste zopakovali

učební látku současné lekce a lekcí minulých a abyste ji
uplatnili v praxi. Vyberte několik pasáží z Písem, které se
vztahují na témata evangelia, která jste nedávno studovali.
Zopakujte tyto pasáže s těmi, které učíte, a ujistěte se, že jim
rozumějí. Potom napište odkazy na tyto pasáže z Písem na
tabuli a uveďte krátkou modelovou situaci (viz „Modelové
situace“, strany 167–68). Požádejte ty, které učíte, aby si
vybrali alespoň jednu pasáž z Písem a vztáhli ji na danou
modelovou situaci. Dejte každému jednotlivci papír a pero
nebo tužku. Nechte studenty napsat pasáž nebo pasáže,
které si vybrali, to, čemu tyto pasáže učí, a jak se vztahují
na danou modelovou situaci.

Přehazování písmen nebo slov
Přehazování písmen nebo slov lze použít různými

způsoby. Například:

■ Zpřeházená písmena ve slovech. Nechte studenty, aby
zpřeházená písmena ve slově dali do správného pořádku,
aby dané slovo mohli přečíst. Následující pracovní list
obsahuje zpřeházená slova, která mají něco společného
s tím, co misionáři potřebují umět, mít nebo dělat:

TDTSVOUA (studovat) ÍŠT (šít)
TIŘAV (vařit) HODPOSTAIŘ (hospodařit)
TLEŽIH (žehlit) TIČU (učit)
CITČVI (cvičit) CHVYNÍOÁV (vychování)
CVĚSVEDÍT (svědectví) KÍLUTZE (uklízet)

■ Zpřeházejte slova v nějakém výrazu a nechte studenty,
aby je dali do správného pořádku a vytvořili tak nějaký
výraz, verš z Písma, název písně nebo nějaký článek víry.
Například:

šel kam chceš abych půjdu („Půjdu, kam chceš abych šel“
[Zpěvník náboženských písní a písně pro děti 1, str. 80].)

tam a rozkázal půjdu Pán co učiním („Půjdu tam a učiním,
co rozkázal Pán“ [1. Nefi 3:7].)

Pokyny pro přípravu a používání pracovních listů
■ K přípravě zajímavých pracovních listů můžete použít

informace a náměty z příruček k lekcím a z církevních
časopisů.

■ Pracovní listy mají odpovídat věku studentů. Mají
studenty něčemu naučit zajímavou formou. Nemají být
příliš náročné.

■ Studenti mohou pracovat samostatně nebo můžete
členy třídy rozdělit do menších skupinek a dát každé
skupince jeden pracovní list. Také byste mohli napsat
informace z pracovního listu na tabuli a členové třídy by
ho mohli vypracovat společně.

■ Zajistěte dostatek tužek nebo per pro všechny studenty.

■ Vypracování pracovních listů nemá zabírat příliš mnoho
času. Máte však dát studentům dostatek času na to, aby
je mohli vypracovat.

■ Poté, co jste každému poskytli určitý čas na vypracování
pracovního listu, proberte správné odpovědi.

■ Pomozte každému pocítit, že pracovní list zdárně vypra-
coval. Pomozte každému, kdo se zdá mít problémy s jeho
vypracováním.

PŘEDNÁŠENÍ
Někdy je vhodnější určité zásady nebo historické události

pouze vysvětlit, než rozvíjet diskusi nebo používat nějakou
jinou vzdělávací činnost. Přednášení může být velmi efek-
tivní, použijete-li ho ve vhodnou chvíli, jako například, když
rychleprobírátevelkémnožstvíučebnílátky,kdyžstudentům
předáváte informace, které jsou pro ně nové, nebo když
shrnujete lekci.

Jak přednášet
Přednášení je obecně efektivnější při výuce dospělých

studentů než při výuce malých dětí, pro které může být
obtížné v klidu sedět a nedělat nic jiného než poslouchat.
Avšak i pro dospělé může být přednášení únavné, pokud
ho neprovádíme dobře. Následující pokyny vám pomohou
přednášet efektivně:

■ Lekci si prostudujte, abyste ji nemuseli číst slovo od slova.
To vám pomůže udržet se studenty kontakt očima.

■ Použijte vizuální pomůcky – obrázky, plakáty, tabulky,
mapy, tabule nebo zpětný projektor. Tyto pomůcky
podnítí zájem studentů a povzbudí je k pozornosti.

■ Vztáhněte to, co přednášíte, na každodenní situace, aby
studenti mohli tyto zásady uplatnit v životě.

■ Používejte slova, kterým studenti rozumějí.

■ Pracujte s hlasem, aby vaše přednášení bylo pestré a abyste
mohli zdůraznit to, co je důležité.

■ Kdykoli je to možné, dovolte studentům, aby se ptali
nebo aby diskutovali o tématu, o kterém hovoříte. I když
pomocí přednášení můžete probrat více učební látky
než pomocí jiných vyučovacích metod, mají mít studenti
při většině lekcí příležitost se do lekce nějak zapojit.
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PŘÍBĚHY
Každý má rád dobré příběhy. Příběhy mohou obohatit

lekce a zaujmout studenty takovým způsobem, jako málokte-
rá jiná metoda výuky. Příběhy můžete použít k tomu, abyste
zodpověděli otázky, uvedli nebo podpořili nějaké zásady
nebo abyste lekci shrnuli. Mohou být zvláště efektivní při
objasňování a výuce zásad evangelia, protože uvádějí příklady
spravedlivého života a dotýkají se každého posluchače na
jeho úrovni chápání.

Když jsou příběhy použity vhodným způsobem, zapůsobí
na hodnoty a pocity studentů. Pojednávají-li o významných
událostech v Písmech, o okamžicích rozhodování, o těžkos-
tech a namáhavých zkouškách a o požehnáních vyplývajících
z života podle evangelia Ježíše Krista, mohou studentům
pomoci uplatňovat zásady evangelia. Díky příběhům lze
zásadám snadněji porozumět a pamatovat na ně. Názorným
a inspirujícím způsobem ukazují, jak můžeme uplatňovat
dané zásady evangelia v životě. Když například učíte o víře,
mohli byste se zmínit o Almově vysvětlení, které se týkalo
toho, že máme-li víru, doufáme „ve věci, kterých nelze viděti,
které však jsou přece pravdivé“. (Alma 32:21.) Vaše výuka by
však byla úplnější, pokud byste též vyprávěli příběh o někom,
kdo prokázal velkou víru, jako například příběh o Davidovi,
který šel bojovat s Goliášem (viz 1. Samuelova 17:20–50,
zvláště verše 26, 32–37 a 45–47).

Spasitel je Mistr Učitel a Jeho příklad máme následovat
při veškeré své výuce evangelia. Spasitel při své výuce
často používal příběhy. Jeho podobenství jsou vynikajícími
příklady toho, jak používat příběhy při výuce. Když se ho
například zákoník zeptal: „A kdo jest můj bližní?“, odpověděl
tím, že vyprávěl příběh o muži, který byl zbit a oloupen
na cestě z Jeruzaléma do Jericha. Kolem tohoto zraněného
muže prošli dva muži, ale až třetí, Samaritán, se zastavil a
postaral se o něho (viz Lukáš 10:29–35). Když Ježíš dovyprávěl
toto podobenství, zeptal se zákoníka: „Kdo tedy z těch tří
zdá se tobě bližním býti tomu, kterýž upadl mezi lotry?“
Zákoník odpověděl: „Ten, kterýž prokázal milosrdenství nad
ním.“ Poté Ježíš řekl: „Jdi, i ty učiň též.“ (Lukáš 10:36–37.)

Výběr příběhů
Při výběru příběhů si položte otázky, které jsou uvedeny

níže, abyste se ujistili, že příběh bude vhodný a efektivní.
Tyto a další otázky se nalézají v oddílech „Vyberte vhodné
metody“ (strana 91) a „Vyberte efektivní metody“ (strana 92).

■ Přizve tento příběh přítomnost Ducha?

■ Odpovídá tento příběh posvátnosti toho, čemu učím?

■ Povzbudí a posílí tento příběh ty, které učím?

■ Pomůže tento příběh studentům lépe porozumět zásadě,
které je učím?

■ Využije tento příběh moudře čas určený k výuce?

Různé druhy příběhů
Můžete použít příběhy z vlastní zkušenosti. Také můžete

použít příběhy o ostatních, jako například příběhy z Písem,
z života vedoucích Církve a z života jiných lidí, které znáte
nebo o kterých jste četli. K dosažení určitého záměru můžete
použít fiktivnípříběhy, jakonapříkladpodobenstvínebobáje.

Osobní zkušenosti
Vyprávění osobních zkušeností může mít mocný vliv na

druhé a může jim pomoci žít podle zásad evangelia. Když
vyprávíte o tom, co jste sami zažili, vystupujete v roli žijícího
svědka pravd evangelia. Říkáte-li pravdu a máte-li čistý
úmysl, Duch potvrdí pravdivost vašeho poselství v srdci těch,
které učíte. Osobní zkušenosti těch, které učíte, mohou mít
také mocný pozitivní vliv.

Starší Bruce R. McConkie učil: „Pravděpodobně tím nejdo-
konalejším způsobem, jak vyprávět příběhy, které podněcují
víru, je učit tomu, co je v Písmech, a poté na to vložit pečeť
živoucí reality vyprávěním o něčem podobném, . . . co se
stalo v naší dispenzaci a našemu lidu a – v nejideálnějším
případě – co se stalo nám osobně.“ („The How and Why of
Faith-promoting Stories“, New Era, July 1978, 5.)

Při vyprávění osobních zkušeností, byste měli vy a ti,
které učíte, pamatovat na následující:

■ Nemluvte o tom, co je posvátné, vyjma v případě, že vás
k tomu nabádá Duch. Pán řekl: „Pamatujte, že to, co
přichází shůry, je svaté a musí být vyslovováno s pečlivostí,
pod nabádáním Ducha.“ (NaS 63:64.)

■ Vyvarujte se senzacechtivosti, což znamená mluvit
oněčemtak,abytonaposluchačezapůsobilopřekvapivým
dojmem. Také se vyvarujte snahy vyvolat v lidech, které
učíte, silné emoce.

■ Nepřikrašlujte z jakéhokoli důvodu to, co jste prožili.

■ Nevyprávějte o tom, co jste prožili, proto, abyste na sebe
upoutali pozornost.

■ Nemluvte o hříších nebo přestupcích, kterých jste se
dopustili v minulosti.

Příběhy o ostatních lidech
Písma a historie Církve jsou plné příběhů o mužích,

ženách i dětech, kteří v životě uplatňovali zásady evangelia.
Během výuky o modlitbě byste například mohli vyprávět
příběh o Enosovi, který usilovně volal k Bohu za sebe, za
svůj lid i za své nepřátele. Také byste při výuce o modlitbě
mohli použít příběh Josepha Smitha a jeho pokorné prosby
v posvátném háji. Také existuje mnoho poučných a dojem-
ných příběhů ze života současných věrných Svatých posled-
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ních dnů, které byste mohli vyprávět. Když vyprávíte příběhy
o ostatních lidech, mějte na paměti následující pokyny:

■ Stejně jako u osobních zkušeností dbejte na to, abyste
jednali v souladu s Duchem. Vyvarujte se senzacechtivosti
a nepřikrašlujte příběhy, které vyprávíte.

■ Dbejte na to, abyste nepozměňovali obsah vyprávěných
příběhů. Nevyprávějte příběhy o ostatních, které nemu-
sejí být pravdivé nebo které mohou obsahovat nepravdivé
části. Než budete nějaký příběh vyprávět, vyhledejte zdroj
příběhu a ujistěte se, že to, co říkáte, se zakládá na pravdě.

■ Pokud nějaký příběh nebyl vytištěn nebo veřejně publi-
kován, získejte povolení od osoby, jejíž příběh chcete
vyprávět, ještě předtím, než ho budete vyprávět.

Fiktivní příběhy
Ve výuce evangelia existuje prostor pro fiktivní příběhy.

Budete-li studovat, jak Spasitel používal podobenství při své
výuce, můžete se naučit tomu, jak fiktivní příběhy používat.
Spasitel vyprávěl o moudrém muži, který si postavil dům
na skále, a o bláhovém muži, který si postavil dům na písku
(viz Matouš 7:24–27), o ženě, která zametla dům, aby našla
minci, kterou ztratila (viz Lukáš 15:8–10), a o marnotratném
synovi, který promarnil své dědictví, ale jeho otec ho přijal
domů (viz Lukáš 15:11–32). Jsme-li vnímaví vůči Duchu,
můžeme se díky těmto a mnoha dalším podobenstvím,
kterým Spasitel učil, naučit důležitým pravdám.

Jak je vysvětleno v Průvodci k Písmům, podobenství jsou
přirovnání. Učí duchovním pravdám tím, že je přirovnávají
k hmotným věcem nebo situacím. To platí o všech fiktivních
příbězích, které vhodným způsobem učí zásadám evangelia.
Díky příběhům lze zásadám evangelia jasně porozumět,
názorně si je představit a zapamatovat. Náměty týkající se
použití přirovnání při výuce pravd evangelia viz „Přirovnání
a názorné pomůcky“, strany 176–77.

Když se připravujete použít fiktivní příběhy, pamatujte
na následující pokyny:

■ Ujistěte se, že ti, které učíte, rozumějí tomu, že tyto
příběhy nejsou skutečné.

■ Stejně jako u jiných druhů příběhů dbejte na to, aby
fiktivní příběhy byly vhodné, vkusné a v souladu
s Duchem.

V časopise Liahona jsou často uvedeny fiktivní příběhy,
které lze použít na doplnění a obohacení lekcí. Prostudujte
si proslovy z generální konference, abyste našli příklady
efektivního použití příběhů při výuce evangelia.

Pokyny pro přípravu a vyprávění příběhu
■ Vyprávějtepříběh z určitého důvodu. Nepoužívejtepříběh

pouze k tomu, abyste pobavili ty, které učíte. Propojte

příběh se zásadou evangelia, která je součástí hlavní
myšlenky nebo cíle lekce.

■ Pokud se příběh nezakládá na skutečnosti, vysvětlete to
členům třídy.

■ Vybírejte povznášející příběhy z vlastního života, z Písem,
z církevních časopisů a z příruček, z historie Církve a
z života generálních autorit. Když vyprávíte příběh z vlast-
ního života, nemluvte o špatných činech nebo hříších,
kterých jste se dopustili v minulosti.

■ Dbejte na to, abyste používali příběhy, které se hodí pro
věkovou skupinu těch, které učíte.

■ Než začnete vyprávět příběh těm, které učíte, pozorně
si ho několikrát přečtěte, abyste se s ním dobře seznámili.
Přitom se rozhodněte, zda máte, nebo nemáte převyprávět
příběh vlastními slovy. Příběhy, ve kterých jsou uvedeny
působivé dialogy a vylíčení, mohou mít větší účinek, když
je přečtete.

■ Určete si, kolik času budete mít k dispozici na vyprávění
příběhu. Pokud příběh potřebujete zkrátit, ponechte
v něm pouze ty osoby a události, které jsou pro snadnou
srozumitelnost příběhu nezbytné.

■ Vyprávíte-li příběh vlastními slovy, načrtněte si na papír
nebo v duchu pořadí událostí v příběhu. Nacvičte si
vyprávění příběhu vlastními slovy nahlas. Použijte slova a
vylíčení, které příběhu dodají na zajímavosti a pestrosti.

■ Naplánujte si, jak pomůžete studentům, aby si příběh
v duchu představili. Příběh můžete učinit zajímavějším
tím, že použijete obrázky nebo jiné vizuální materiály
jako například kresby na tabuli nebo předměty, které se
vztahujík příběhu.Kdyžnapříkladvyprávítepříběhotom,
jak jsme získali Knihu Mormon, mohli byste ukázat
obrázek Moroniho, jak ukrývá zlaté desky na pahorku
Kumora. Mohli byste se například zeptat: „Co se děje na
tomto obrázku?“ nebo „Proč Moroni ukrývá desky?“

■ Začněte vyprávět příběh poutavým způsobem a použijte
přitom slov, které názorně popíšou osoby a prostředí
příběhu. Když například chcete vyprávět o tom, jak Spasi-
tel utišil bouři, mohli byste z Písem přečíst: „A aj, bouře
veliká stala se na moři, tak že vlny přikrývaly lodí.“
(Matouš 8:24.)

■ Vyprávějte příběhy s potěšením. Vyprávějte je přirozeně,
se zájmem a s přesvědčením.

■ Poté, co jste příběh dovyprávěli, diskutujte se studenty
o tom, jak se zásada, které příběh učil, vztahuje na jejich
život.

Další náměty na vyprávění příběhu malým dětem
■ Mějte na paměti věk dětí a přizpůsobte příběh jejich

schopnosti soustředit se a jejich chápání.
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■ Naplánujte si, jak zapojíte děti do vyprávění příběhu.
Mohli byste je například nechat držet obrázky nebo
opakovat určité výrazy.

■ Než začnete příběh vyprávět, objasněte slova, která se
v příběhu vyskytují a kterým děti nemusejí rozumět. To
vám pomůže, abyste mohli příběh vyprávět bez přerušení.

■ Čtete-li z obrázkové knihy, opakovaně se zastavujte
a ukazujte dětem obrázky příběhu. Ukazujte obrázky
dostatečně dlouho, aby je všichni viděli, než budete
pokračovat s vyprávěním příběhu.

■ Pokud děti něco poznamenají nebo se na něco zeptají,
odpovězte jednoduše a stručně. Poté pokračujte ve
vyprávění příběhu.

■ Malé děti mají rády, když jim příběhy vyprávíte opako-
vaně. Pokud znovu vyprávíte nějaký příběh, začněte
a pak se zeptejte: „Co se stalo potom?“ Mohli byste
jednomu dítěti hodit nějaký látkový míček nebo jinou
měkkou hračku a požádat ho, aby řeklo něco z příběhu.
Toto dítě pak hodí míček jinému dítěti, atd. dokud se
příběh nedovypráví.

■ Shromážděte několik různých pasáží z určitého příběhu
z Písem. Pověřte různé děti, aby pasáže z Písem popořádku
přečetly.

■ Děti mohou rády sedět na zemi před vámi, když vyprávíte
příběh.

■ Děti mohou rády předvést příběh poté, co ho slyšely.

PŘÍKLADY
Představte si, že byste měli vysvětlit, jak se zatrhávají

verše v Písmech, lidem, kteří nikdy neviděli, jak se to dělá.
Kdybyste se jim to snažili vysvětlit jen slovy, chápali by to
asi jen s obtížemi. Kdybyste jim však ukázali, jak jste si sami
označili některé pasáže v Písmech, nejspíše by to pro ně
nebylo nic těžkého. Nebo si představte, jak byste vysvětlili
desátky dětem, které nevědí, co je to desetina. Jistě by získaly
o desátcích jasnější představu, kdybyste jim to ukázali na
příkladě – kdybyste na stůl rozložili deset mincí a kdybyste
jednu vzali a vložili ji do obálky na desátky.

Jako učitelé evangelia můžete stát často před problémem,
jak druhým pomoci porozumět něčemu, co dosud dobře
nechápali. Jedním ze způsobů, jak tohoto můžete dosáh-
nout, je pomocí příkladů. Je důležité uvést zásady a vysvětlit
jejich uplatnění, ale vaše výuka bude obvykle efektivnější,
použijete-li také příklady.

Při výuce máte často používat příklady, abyste pomohli
studentům porozumět tomu, čemu je učíte. Na straně 73
v této knize je uveden příběh učitelky, která měla při výuce
lekce pro Primárky týkající se zjevení použít nějakého pří-
kladu. Učitelka si lekci dobře připravila a použila rozmanité

efektivní metody výuky. Když ke konci lekce položila učitelka
opakovací otázku: „Kdo má pravomoc získat zjevení pro
Církev?“, všechny děti zvedly ruce. Všechny znaly odpověď:
presidentCírkve.Potévšakučitelka téměřnáhodouzjistila, že
děti nevěděly, co znamenalo slovo zjevení, kterého použila.
Kdyby na začátku lekce použila několika jednoduchých pří-
kladů, jako například osobní zkušenost, kdy pocítila vedení
Duchem Svatým, nebo příběh o tom, jak Pán promluvil
při prvním vidění k Josephu Smithovi, dopadlo by vše jinak.

Jak používat příklady
Existuje mnoho způsobů, jak používat příklady. Nej-

důležitější ale je, abyste používali příklady, které studentům
pomohou jasně porozumět tomu, čemu je učíte. Zde je
uvedeno několik námětů.

Známé příklady neznámých pojmů
Hovoříte-li o pojmu, který vaši studenti neznají, můžete

jim pomoci tím, že uvedete příklad něčeho konkrétního,
co dobře znají. Mluvíte-li například o kněžských obřadech,
mohli byste říci: „Kněžskými obřady je například křest,
svátost a sňatek na věčnost v chrámu.“ Jestliže jste se zmínili
o prorocích, mohli byste říci: „Adam, Abraham a Mojžíš
byli proroky v dávných dobách. Mezi proroky posledních
dnů patří například Joseph Smith, David O. McKay, Ezra Taft
Benson a Gordon B. Hinckley.“

Použití příkladů může být obtížné u abstraktních pojmů,
jako je víra, odpuštění hříchů nebo vykoupení. Často je
vhodnější učit těmto pojmům pomocí příběhů, přirovnání
nebo názorných pomůcek (viz „Přirovnání a názorné
pomůcky“, strany 176–177).

Příklady znázorňující dovednosti
Určité dovednosti učíme často druhé nejlépe tak, že jim

je názorně předvedeme. Například:

■ Chcete-li ostatním pomoci, aby se naučili připravovat
si lekce, ukažte jim osnovu lekce, kterou jste si sami
připravili.

■ Namísto toho, abyste studentům říkali, jaké pomůcky
ke studiu mají v Písmech, a abyste vysvětlovali, jak je mají
používat, je požádejte, aby si v Písmech našli Průvodce
k Písmům a ostatní pomůcky. Pak jim ukažte, jak je mají
používat.

Příklady znázorňující zásady
Některé zásady je možné názorně předvést. Následující

příběh ukazuje, jak učitelka Primárek dětem předvedla, jak
se mají dělit s ostatními:

„Učitelka skupiny tříletých dětí v Primárkách krátce
pohovořila o tom, co to znamená dělit se s ostatními, a pak
jim vyprávěla dva krátké příběhy o dětech, které se tak

175



âást F :  METODY V¯UKY

chovaly. Pak na zem položila noviny a každému dítěti dala
kousek modelíny. Řekla dětem, že její kousek je mnohem
menší, než mají všichni ostatní, a vyzvala všechny děti,
jedno po druhém, aby se s ní o modelínu rozdělily. Zpočátku
děti reagovaly zdráhavě, ale když viděly, že je sama ochotná
se s nimi rozdělit, začalo se jim to líbit – a rozdělily se o mode-
línu nejen s ní, ale i vzájemně mezi sebou. Tato lekce byla
pro děti nejen příležitostí naučit se vyjádřit slovy, co to zna-
mená dělit se s někým, ale také příležitostí zažít, jak se cítí,
když se učí dělit se s ostatními.“ (Janelle Lysenko, „Tools for
Teaching Tots“, Ensign, Mar. 1987, 71.)

Příběhy poskytující příklady lidí, 
kteří žijí podle evangelia

Některé zásady, jako je víra, láska, věrnost a pokání, není
možné předvést, protože patří mezi duchovní skutečnosti,
které nelze vidět. Pomocí příběhů však můžete uvést příklady
lidí, kteří podle těchto zásad žijí. Pomocí příběhu Jozefa
v Egyptě, který uprchl před Putifarovou ženou, můžete napří-
klad učit o čestnosti. Můžete také učit o věrnosti pomocí
příběhu Johna Taylora a Willarda Richardse, kteří dobro-
volně riskovali život a zůstali s prorokem Josephem Smithem
a jeho bratrem Hyrumem ve vězení Carthage Jail. Také
můžete vyprávět o vlastních zážitcích. Fiktivní příběhy,
včetně podobenství, mohou poskytnout příklady toho, jak
žít podle zásad evangelia. (Pokyny a náměty týkající se
používání příběhů viz oddíl „Příběhy“, strany 173–175.)

PŘIROVNÁNÍ A NÁZORNÉ POMŮCKY
Výuka abstraktních aspektů evangelia – zásad jako je

víra, pokání, láska, usmíření Ježíše Krista, odpuštění hříchů
a vykoupení – bývá často obtížná. Starší Boyd K. Packer řekl:

„Při výuce evangelia nevytváříme znovu hmotný svět,
který je kolem nás; zabýváme se abstraktním světem v nás, a
to je velký rozdíl. Nemáme přitom k dispozici žádnou z běž-
ných pomůcek. Je mnohem jednodušší pomoci mladému
člověku představit si, jak vypadá kočka, než jak vypadá víra;
popsat víru je velmi těžké.

Například, jak velká je víra? Brzy zjistíme, že velikost nám
nepomůže. Naše slova budou mít pro mladého člověka,
který o víře nic neví, jen nejasný význam, budeme-li hovořit
o množství víry, jako například, že je jí mnoho nebo málo.
Nemůžeme mu říci, jakou má víra barvu. Nemůžeme mu říci,
jaký má tvar. Nemůžeme mu říci, z čeho je složena.“

Poté však starší Packer poukázal na jednu pomůcku výuky,
kterou můžeme při výuce o abstraktních zásadách použít:
„Spojte neviditelnou představu . . . s nějakým hmatatel-
ným předmětem, který student již zná, a pak stavte na této
znalosti.“ (Teach Ye Diligently, rev. ed. [1991], 31–32.)

Chcete-li studentům pomoci pochopit abstraktní zásady,
můžete tak učinit pomocí přirovnání a názorných pomůcek.
Tyto metody, spolu s příběhy a s osobním svědectvím, před-
stavují vynikající pomůcky, kterými můžeme učit skuteč-
nostem, které jsou věčné, které však nedokážeme vnímat
smysly.

Při používání přirovnání a názorných pomůcek mějte
na paměti, že mají vždy podporovat záměr lekce a že
nemají studenty odvádět od zásad evangelia, kterým učíte.

Přirovnání
Spasitel často poukazoval na známé pozemské předměty

nebo zkušenosti, které posluchačům pomáhaly porozumět
duchovním zásadám. Sám o sobě hovořil jako o „chlebu
života“ (Jan 6:35) a o „dobrém pastýři“ (Jan 10:11, 14).
Své následovníky učil, aby vyhledávali ztracené ovce (viz
Matouš 10:5–8) a aby pásli Jeho beránky (viz Jan 21:15–17).
Pán také přirovnal nebeské království k pokladu, k perle
a k rybářské síti (viz Matouš 13:44–48). Víru připodobnil
k seménku hořčice (viz Matouš 17:20). Řekl také, že lidi
poznáme podle jejich ovoce (viz Matouš 7:15–20). V Jeho
slovech se z úzké brány stala cesta k věčnému životu (viz
Matouš 7:13–14) a Jeho učedníci se proměnili v rybáře lidí
(viz Matouš 4:18–19). O shromažďování svého lidu mluvil
jako o kvočně, která shromažďuje kuřátka pod svá křídla
(viz Matouš 23:37).

Vaše zkušenosti a představivost vám pomohou nalézt
spojitosti mezi evangeliem a známými předměty. Modlitbu
můžete například přirovnat k rádiu, patriarchální požehnání
k liahoně a naději k slunečním paprskům, které probleskují
skrze oblaka. Můžete nacházet poučení v tom, co jste prožili
v zaměstnání, při běžných domácích pracích nebo při
kontaktu s ostatními lidmi (viz „Hledejte všudypřítomné
ponaučení“, strany 22–23).

Starší Packer navrhl způsob, jak vytvářet přirovnání:
je jako .

Na následujícím příkladu se můžete přesvědčit, že tento
předpis můžete použít při výuce o pokání. Abstraktní zásada
pokání je jasnější, přirovnáme-li ji k něčemu jednoduchému
a známému. Starší Packer učil:

„Vezměme v úvahu téma pokání.
je jako .

Která běžná věc, kterou každý zná, by mohla být připo-
dobněna k pokání? Řekněme, že použijeme mýdlo.

je jako .“
(viz Teach Ye Diligently, 36–37; viz též strana 34)

Další příklady přirovnání
Následující seznam dalších přirovnání byste mohli při

výuce evangelia použít:

m˘dloPokání 

Pokání 
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Studium Písem je jako hostina.

Děti jsou jako poklad.

Víra je jako štít.

Písma jsou jako záchranný člun na rozbouřené řece.

Hřích je jako pohyblivý písek.

Názorné pomůcky
Stejně jako přirovnání, i názorné pomůcky vztahují

abstraktní zásady k dobře známým hmotným předmětům.
Názorné pomůcky však používají skutečné předměty namí-
sto toho, aby se o nich jen mluvilo. Chce-li například učitel
pomoci studentům, aby porozuměli očistnému účinku
pokání, může jim ukázat mýdlo nebo ho může přímo použít,
aby smyl nečistotu z rukou.

Další příklady názorných pomůcek
Následující příklady dokládají, jak je dále možné použít

názorné pomůcky:

■ Chcete-li ukázat, že obřady a smlouvy jsou nerozlučně
spjaty, ukažte studentům minci. Pak se zeptejte, která
strana mince je důležitější. (Obě jsou stejně důležité.)
Zeptejte se studentů, zda dokáží tyto dvě strany mince
oddělit. Pak vysvětlete, že obřady a smlouvy jsou
nerozlučně spjaty, stejně jako dvě strany mince. Také
zdůrazněte, že obřady a smlouvy jsou nezbytné pro
přijetí do Boží přítomnosti, stejně jako mince někdy
potřebujeme, chceme-li se zúčastnit některých akcí.

■ Chcete-li zdůraznit, že každý člověk je důležitý, požádejte
studenty, aby složili skládanku, z níž jste vzali jeden dílek.
Až se vás na tento chybějící dílek zeptají, dejte jim ho.
Zeptejte se jich, proč je tento chybějící dílek důležitý. Pak
vysvětlete, že každý dílek skládanky je jako jeden člen
rodiny nebo třídy. Každý člověk je důležitý.

■ Chcete-li ukázat, jak důležité je evangelium, ukažte
studentům mapu. Zeptejte se, k čemu mapy slouží. Pak
přirovnejte mapu k evangeliu. Vysvětlete, že evangelium
Ježíše Krista nás vede stejně jako mapa. Pomáhá nám
neodchýlit se z cesty, která vede k věčnému životu s naším
Nebeským Otcem.

■ Chcete-li učit o tom, jak je třeba živit slovo Boží poté,
co bylo zasazeno do našeho srdce (viz Alma 32:28–43),
nakreslete obrázek dvou rostlin – jedné, která je zdravá
a má dostatek vláhy a výživnou půdu, a druhé, která není
zdravá a má suchou a neúrodnou půdu.

Kdy používat přirovnání a názorné pomůcky
Přirovnání a názorné pomůcky je možné použít mnoha

způsoby, ale jejich použití je nejužitečnější, potřebujete-li:

■ Získat pozornost těch, které učíte. Pomocí přirovnání
a názorných pomůcek můžete rychle vzbudit zájem

studentů, zaměřit na něco jejich pozornost a uvést téma
lekce nebo určitou zásadu.

■ Vytvořit osnovu lekce. Příležitostně můžete na přirovnání
nebo na názorné pomůcce postavit celou lekci.

■ Ukončit nebo shrnout lekci nebo povzbudit studenty.
Poté, co učíte o nějaké zásadě evangelia, můžete pomocí
přirovnání nebo názorné pomůcky shrnout to, o čem
jste hovořili, a motivovat studenty k tomu, aby ve svém
životě uskutečnili žádoucí změny.

RECITACE (viz též SBOROVÉ ČTENÍ;
ČTENÉ DIVADLO)

Při recitaci účastníci opakují něco, co se obvykle naučili
zpaměti. Recitaci lze předvést ve třídě i před publikem.

Tuto metodu můžete použít k přednesení událostí z Písem,
příběhů, básní nebo jiných informací. Můžete ji také použít
v rámci zvláštního svátečního programu nebo při jiných
výjimečných událostech.

Příklad recitace
Téma: Desatero přikázání.

Postup: V neděli, týden před lekcí o dodržování přikázání,
dejte každému jednotlivci text s desaterem přikázání
(Exodus 20:3–17). Pověřte každého z nich, aby se nazpaměť
naučil jednomu přikázání. Během následující lekce nechte
každého jednotlivce popořadě recitovat svou část.

Jak předvést recitaci
■ Vyberte námět, který prosazuje téma lekce. Vhodný

námět lze nalézt v Písmech, v příručkách vydaných Církví
a v církevních časopisech.

■ Rozdělte tento námět na části a pověřte jimi účastníky.
Dejte každému účastníkovi roli určité osoby nebo
vypravěče. Zajistěte, aby měli účastníci dostatek času na
prostudování své role a aby ji porozuměli.

■ Budete-li předvádět recitaci před publikem, požádejte
účastníky, aby si nacvičili četbu daného námětu. Zajistěte,
aby hovořili zřetelně, dělali přestávky a měnili hlasitost
a rychlost přednesu, aby tak zachytili smysl daného
poselství.

RÝMY SPOJENÉ S POHYBY
Malé děti mají rády básničky a písně doprovázené jedno-

duchými pohyby. Těmto básničkám a písním se říká rýmy
spojené s pohyby. Pomocí rýmů spojených s pohyby můžete
dětem pomoci učit se zásadám evangelia. Také je můžete
použít k tomu, abyste dětem pomohli cítit se dobře na začátku
lekce, připravit se k modlitbě nebo zapojit se do lekce.
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Je užitečné mít připraveno několik rýmů spojených
s pohyby, abyste je mohli použít, kdykoli zjistíte, že je třeba
změnit tempo lekce nebo zapojit děti do nějaké činnosti.

Náměty na rýmy a písně spojené s pohyby jsou uvedeny
v některých příručkách pro Primárky a v některých číslech
časopisu Hvězdička. Můžete si také vytvořit vlastní rýmy
s pohyby tím, že k básničkám a písním přidáte jednoduché
pohyby.

Příklad rýmů spojených s pohyby
Pomocí následujících rýmů spojených s pohyby můžete

děti učit vděčnosti za Boží stvoření. Jde o píseň pro Primárky
„Mariina ukolébavka“ (Zpěvník náboženských písní a písně
pro děti 2, č. 81):

Hajej, dadej, mé děťátko drahé.
Hajej a sladce spi.

[sepněte dlaně a opřete o ně tvář, jako když spíte]
Život nádherný ti právě začíná,
jsi u matky v náručí.

[spojte ruce, jako když chováte dítě v náručí]
Svatý Josef hlídá celou noc,
z jasné hvězdy sálá Tvoje moc.

[kmitejte prsty na rukou]
Hajej, dadej, mé děťátko drahé.
Hajej a tiše spi.

[sepněte dlaně a opřete o ně tvář, jako když spíte]

Jak děti naučit rýmy spojené s pohyby
Než začnete děti učit rýmy spojené s pohyby, naučte se

sami slovům a pohybům, které je doprovázejí. Postup výuky
rýmů spojených s pohyby je následující:

1. Řekněte dětem slova rýmů a ukažte jim pohyby, které jsou
s nimi spojené. Postupujte pomalu a pohyby zveličujte.
To dětem pomůže, aby slovům i pohybům porozuměly.

2. Vybídněte děti, aby předvedly rýmy spojené s pohyby
s vámi.

3. Jestliže se dětem rýmy spojené s pohyby líbí, opakujte je.
Jestliže začnou být neklidné, zkraťte je. Je-li text rýmů
dlouhý, můžete dětem pomoci, aby předváděly pohyby,
zatímco vy říkáte slova.

Někdy je při výuce rýmů spojených s pohyby vhodné
použít obrázky. Můžete použít obrázky ze souboru Obrazy
z evangelia, z příruček k lekcím a z časopisů vydaných
Církví. Můžete také využít sady vystřihovánek pro Primárky
(jsou k dispozici prostřednictvím katalogu Church Material
Catalog).

Některé děti se nemusejí zapojit do předvádění rýmů
spojených s pohyby, ale rády sledují, jak je předvádějí
ostatní děti. Až se budou cítit připravené, zapojí se samy.

SBOROVÉ ČTENÍ (viz též ČTENÉ DIVADLO;
PŘEDNESY)

Při sborovém čtení čte skupina studentů společně pasáže
z Písem, z poezie nebo z prózy. Sborové čtení je možné
provádět ve třídě nebo jako vystoupení pro publikum.

Pomocí této metody můžete studentům sdělit verše
zPísem,příběhy,básněa jiné informace.Můžete ji taképoužít
v rámci zvláštního svátečního programu nebo při jiných
výjimečných příležitostech.

Příklad sborového čtení
Téma: Články víry

Postup: Nechte studenty, aby si prošli Články víry, a aby
vám je poté společně zopakovali.

Jak vést sborové čtení
■ Vyberte si materiál, který podporuje téma lekce. Vhodné

materiály je možné najít v Písmech, v příručkách
vydaných Církví, v církevních časopisech a ve Zpěvníku
náboženských písní a písní pro děti.

■ Budete-li se sborovým čtením vystupovat před publikem,
je třeba, aby si skupina účastníků čtení materiálu procvi-
čila, aby se tak všichni naučili mluvit dohromady. Dbejte
na to, aby studenti mluvili zřetelně, používali pauzy
a měnili hlasitost a rychlost přednesu, aby tak vhodně pře-
dali smysl daného poselství. Během vystoupení je veďte,
aby dokázali udržet shodné tempo.

SCÉNKY
Předvádět scénku znamená, že sami hrajeme nějaký

příběh. Předvádějí-li ti, které učíte, příběhy z Písem,
z církevní historie nebo z církevních časopisů, mohou
daným zásadám evangelia lépe porozumět.

Druhy scének
Existuje několik druhů scének. Například můžete:

■ Přečíst příběh (nebo požádat někoho jiného, aby ho
přečetl) a ostatní ho přitom mlčky předvádějí.

■ Vyprávět příběh a nechat poté ostatní, aby ho předvedli
a mohli přitom mluvit nebo aby ho předvedli mlčky.
Malé děti často rády předvádějí jeden příběh několikrát,
přičemž se v jednotlivých rolích střídají.

■ Připravit si předem scénáře, které pak ostatní při výuce
přečtou.

■ Požádat několik studentů, aby mlčky předvedli nějaký
známý příběh, a pak nechat ostatní hádat, co to bylo za
příběh.

■ Udělat s někým rozhovor, jako kdyby to byla nějaká
postava z Písem nebo z historie Církve. Můžete například
někoho požádat, aby hrál Sema, jednoho z Noemových
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synů. Můžete ho požádat, aby vyprávěl o tom, co kázal
Noe, aby vyprávěl o potopě, o arše a o tom, jak Noe s rodi-
nou mohl opět vstoupit na zem. (Rozhodnete-li se pro
tento „rozhovor“, je třeba domluvit se předem s pově-
řeným jednotlivcem a říci mu, na co se ho budete ptát.)

Jak připravovat a předvádět scénky
Bez ohledu na to, jak scénky předvádíte, je třeba, aby se

zřetelně týkaly dané lekce. Scénky mají studentům pomoci
zapamatovat si zásady evangelia. Mají jim předat jednoduché
a přímé poselství. Nemají je odvádět od posvátnosti událostí
popsaných v Písmech nebo událostí historických.

Jednoduché kostýmy, jako jsou pláště a pokrývky hlavy,
mohou scénkám přidat na zajímavosti, zvláště jsou-li scénky
určené pro děti. Také můžete používat jmenovky, kterými
označíte postavy, které jednotliví lidé představují.

Může se stát, že někteří studenti se budou zdráhat hrát
role postav z Písem nebo z historie Církve. Pro tyto studenty
můžete najít způsob, jak se mohou do scénky zapojit jinak.
Některým menším dětem může například více vyhovovat,
budou-li hrát zvířata. Také mohou rády vytvářet zvukové
efekty, jako je svištění větru nebo zvuk běžících nohou. Pokud
si někdo nepřeje se scénky zúčastnit, nenuťte ho k tomu.

Vlastní předvedení scénky:

1. Požádejte o dobrovolníky, kteří by ve scénce chtěli hrát.
Zadejte jim role.

2. Pomozte jim pochopit příběh, který budou hrát, a postavy,
které budou představovat.

3. Je-li to nutné, pomáhejte jim při hraní scénky s jejich
úlohami. Možná bude také třeba, abyste jim při hraní
napovídali. Učíte-li malé děti, můžete jim napovídat
otázkami jako například: „A co uděláš teď?“, „A co teď
řekneš?“

Hraní scénky nemá zabrat celou lekci. Dbejte na to, abyste
po skončení scénky měli dost času na to, abyste se studentů
zeptali, čemu se naučili. Pomozte jim vztáhnout poselství
scénky na danou lekci a na vlastní život.

Upozornění pro předvádění božských postav
při scénkách

„Bůh Otec a Duch Svatý se nesmějí ztvárňovat při shro-
mážděních, dramatických vystoupeních nebo muzikálech.

Pokud je ztvárňován Spasitel, musí se tak dít s nejvyšší
úctou a důstojností. Pro roli Spasitele mohou přicházet
v úvahu pouze lidé dobrého osobního charakteru. Osoba,
která ztvárňuje Spasitele, má říkat pouze slova, která pronesl
v Písmech. Osoba, která ztvárňuje Spasitele, nemá zpívat
ani tancovat.

Poté, co vystoupení skončí, osoba nemá nosit kostým
v hale nebo na jiném místě. Má se ihned převléci do běžného
oblečení.

Spasitel nemá být ztvárňován dětmi při dramatizacích,
s výjimkou vánočních jesliček.“ (Církevní příručka
pokynů, Kniha 2: Vedoucí kněžství a pomocných organizací
[1998], 280.)

Můžete také požádat vypravěče, aby to, co říká Spasitel,
přečetl z Písem.

STANOVIŠTĚ
Stanoviště jsoumísta,nakterýchrůzníučitelévedouurčité

vzdělávací činnosti. Studenti se rozdělí na stejně početné
skupiny a přecházejí mezi stanovišti. Na každém stanovišti
je někdo, kdo vede určitou vzdělávací činnost, zůstává
na daném místě a každé skupině, která na stanoviště přijde,
předává stejné informace nebo něco názorně předvádí.

Vy nebo vedoucí každého stanoviště máte sledovat čas
a dbát na to, aby jednotlivé skupiny strávily při každé vzdě-
lávací činnosti stejnou dobu. Mohli byste pustit nějakou
hudbu, abyste naznačili, že je čas k tomu, aby se skupiny
vystřídaly a přešly na další stanoviště. Ponechte si čas na to,
abyste se všemi členy třídy shrnuli, čemu se naučili.

Příklady stanovišť
■ Vystavte předměty, které se vztahují k určitému tématu, a

nechte studenty, aby vysvětlili jejich použití. Mohli byste
například připravit stanoviště domácí produkce, zásob
potravin, zásoby vody, zásoby paliva a pohotovostních
balíčků.

■ Nechte učitele na jednotlivých stanovištích diskutovat
o vztazích v rodině, jako například o úloze rodičů, o kázni
nebo o komunikaci.

■ Nechte někoho na jednotlivých stanovištích představovat
nějakou osobu z Písem. Nechte ho diskutovat o tom,
jak je představovaná osoba příkladem toho, kdo věrně žije
podle evangelia.

■ Připravte stanoviště s jednoduchými řemeslnými
pracemi, hrami nebo činnostmi dětí pionýrů, kteří
budovali Církev.

STOJATÉ FIGURKY Z PAPÍRU (viz též DIOARÁMATA)
Učitelé mohou použít stojaté figurky z papíru jako

pomůcku při vyprávění nebo znázornění zásady v lekci.

Jak vyrobit stojatou figurku z papíru
1. Přeložte tvrdší papír na polovinu.

2. Na jednu stranu papíru s ohybem nahoře nakreslete
figurku tak, aby svou horní částí dosahovala až k ohybu.
Poté můžete požádat členy rodiny nebo třídy, aby figurku
vybarvili a ozdobili.
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3. Figurku vystříhněte a dbejte přitom na to, abyste nepro-
stříhli místo ohybu, kterého se dotýká vršek figurky.

TABULE
Tabule je jednou z nejjednodušších a nejpohotovějších

pomůcek k výuce. Tabuli můžete použít k tomu, abyste:

■ Zdůraznili důležité skutečnosti nebo myšlenky a pomohli
studentům si je zapamatovat.

■ Vzali na vědomí náměty studentů tím, že je na tabuli
napíšete.

■ Vedli diskusi tak, že píšete otázky a zapisujete odpovědi
studentů. Například:

■ Ozřejmili různé pojmy nebo příběhy tím, že je jednoduše
ilustrujete. Například:

Vidûní stromu Ïivota

KDYÎ SE MODLÍME

Dûkujeme Nebeskému

Otci za:

Prosíme Nebeského 

Otce o:

NEST¤ÍHAT

NEST¤ÍHAT

■ Napsali osnovu nebo seznam bodů, který studentům
pomůže sledovat diskusi.

■ Napsali úkoly nebo verše z Písem vztahující se k této
nebo k příští lekci.

Pokyny pro používání tabule
Následující pokyny vám mohou pomoci používat tabuli

jako efektivní pomůcku k výuce. Tyto pokyny se vztahují
i na používání zpětného projektoru a bílých tabulí.

■ Naplánujte si, co budete psát a jak informace nebo
obrázky na tabuli rozvrhnete, a vyzkoušejte si to. Zkuste
si nakreslit všechny obrázky, které použijete.

■ Chystáte-li se napsat na tabuli osnovu, nějaký seznam
nebo nakreslit obrázek, můžete si je připravit před lekcí a
pak je zakrýt papírem a odkrýt je ve vhodném okamžiku
během lekce.

■ Pište zřetelně a dostatečně velkými písmeny, aby text
mohli všichni přečíst, a dbejte na to, aby mezi jedno-
tlivými částmi textu byly dostatečné mezery, aby byl text
uspořádaný a dobře čitelný. Pište jen klíčová slova a
slovní spojení.

■ Pro znázornění příběhů nebo pojmů používejte jedno-
duché postavičky a tvary nakreslené pomocí čar. Pokud
tyto postavičky a tvary znázorníte jednoduchým způso-
bem, zabráníte tak tomu, aby se staly hlavním námětem
lekce.

■ Udržujte pozornost studentů tím, že při psaní mluvíte.

■ Vyvarujte se toho, abyste u tabule strávili příliš mnoho
času. To může způsobit, že studenti ztratí o lekci zájem.

■ Neomlouvejte se za to, že děláte při psaní chyby nebo že
nemáte hezký rukopis nebo že neumíte příliš kreslit. To
ostatní jen upozorní na tento aspekt vašeho psaní nebo
kreslení. Pokud si nejste u tabule jisti, požádejte někoho
o pomoc.

■ Příležitostně požádejte někoho, aby psal na tabuli namísto
vás, abyste tak se studenty mohli udržet kontakt očima.
Dbejte na to, aby ten, kdo vám pomáhá, rozuměl, co má
psát a kam má text na tabuli umístit.

UČENÍ SE NAZPAMĚŤ
Naučíme-li se nazpaměť veršům z Písem, citátům, nábo-

ženským písním nebo Písním pro Primárky, mohou se pro
nás stát zdrojem útěchy, vedení a inspirace. Vzpomeneme-li
si na ně, pomáhají nám pocítit vliv Ducha svatého, ať se
nacházíme kdekoli.

Učení se něčemu nazpaměť vyžaduje vědomé a soustře-
děné úsilí. Své studenty můžete naučit technikám, které jim
v tom pomohou. Můžete jim také doporučit nějaký inspiru-
jící materiál, který se mohou naučit zpaměti.
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Jak pomoci studentům naučit se něčemu nazpaměť
Chcete-li studentům pomoci naučit se něčemu nazpaměť,

mohou vám v tom pomoci následující náměty. Až o nich
budete uvažovat, mějte na paměti, že studenti si daná slova
budou pamatovat déle, budou-li pro ně mít nějaký smysl.
Dbejte na to, aby studenti rozuměli tomu, co tato slova,
kterým se učí nazpaměť, znamenají.

Napište na tabuli počáteční písmena slov,
kterým se studenti mají naučit nazpaměť

Chcete-li studentům pomoci naučit se nazpaměť
druhému článku víry, napište na tabuli tato písmena:

VV  ÎÎ  LL  BB  PP  ZZ SS VV  HH  AA  NN  ZZ AA  PP

Ukazujte na písmena a přitom opakujte jednotlivá slova.

Rozdělte text na kratší pasáže nebo verše
Můžete to udělat například těmito způsoby:

■ Nechte všechny studenty společně opakovat krátké pasáže,
jednu za druhou. Chtějí-li se například studenti naučit
nazpaměť veršům z Přísloví 3:5–6, mohou opakovat násle-
dující části těchto veršů: 1) „Doufej v Hospodina celým
srdcem svým,“ 2) „na rozumnost pak svou nezpoléhej.“
3) „Na všech cestách svých snažuj se jej poznávati,“
4) „a onť spravovati bude stezky tvé.“

■ Rozdělte studenty do skupin a každé skupině zadejte
jednu pasáž. Ukažte postupně na každou skupinu a nechte
studenty zopakovat svoji pasáž. Někdy členové skupiny
nemusejí tato slova říkat nahlas, ale stačí, když si je budou
opakovat v duchu. Tím, že studenti tyto pasáže uslyší
několikrát za sebou, je brzy dokáží zopakovat všechny ve
správném pořadí.

■ Opakujte daný text po kratších částech, a přitom se vždy
zastavte a nechte studenty říci další část.

■ Přepište text na papír a papír rozstříhejte na proužky podle
jednotlivých pasáží. Všechny pasáže několikrát zopakujte
a pak proužky papíru přeházejte. Poté nechte studenty
přeházené proužky papíru srovnat do správného pořadí.

Napište text, kterému se mají studenti naučit
nazpaměť, na tabuli

Nechte studenty text několikrát přečíst. Postupně vyma-
závejte nebo zakrývejte více a více slov, dokud se studenti
nenaučí celý text zpaměti.

Použijte hudbu
Chcete-li studentům pomoci naučit se něčemu nazpaměť,

můžete k tomu použít hudbu. Tato metoda může být
zajímavá i pro dospělé a mládež.

Několikrát procvičte text, kterému se učíte nazpaměť
Je důležité, abyste si text, kterému se učíte, procvičovali.

Až budete přemýšlet o tom, jak si budete určitý text procvi-
čovat, vezměte v úvahu délku textu, kterému se máte naučit.
Krátkému verši se můžete naučit najednou. Nové písni se
můžete učit postupně po jednotlivých slokách. Textu na
zvláštní vystoupení se možná naučíte až po několika zkouš-
kách. Tento materiál si se studenty opakujte pravidelně.
Povzbuzujte je, aby si ho procvičovali také sami.

VIZUÁLNÍ POMŮCKY (viz též OBRÁZKY)
Učíme se prostřednictvím všech smyslů. Při formální

výuce máme tendenci spoléhat se především na mluvené
slovo. Avšak učitelé, kteří chtějí prohloubit schopnost stu-
dentů něčemu rozumět a něčemu se naučit, používají také
vizuální pomůcky. Většina lidí se učí lépe a pamatuje si déle,
když při výuce nepoužíváte pouze mluvené slovo, ale také
obrázky, mapy, napsané výrazy nebo jiné vizuální pomůcky.

Následující příklady ukazují, čeho můžete při výuce díky
vizuálním pomůckám dosáhnout:

Objasnit vztahy mezi myšlenkami, lidmi nebo místy
Jedna učitelka Pomocného sdružení chtěla sestrám

pomoci lépe porozumět tomu, jak verše v Římanům 5:3–4
poukazují na vztah mezi utrpením a nadějí. Nakreslila
toto jednoduché schéma:

Poté sestry požádala, aby diskutovaly o tom, jak díky
utrpením získáváme trpělivost, a vyzvala je, aby uvedly
příklady z vlastního života. Když sestry pokračovaly v diskusi
o jednotlivých bodech schématu, zjistily, že utrpení, trpěli-
vost, zkušenost a naděje zaujímají v jejich životě významné
místo.

Jeden učitel Nedělní školy studoval příběh o cestě do
Emaus (viz Lukáš 24:1–35). Použil mapu, která se nachází
v Písmech, aby členům třídy pomohl uvědomit si vzdálenost
mezi Jeruzalémem a Emausy. Potom jim ukázal mapu jejich
města a místa, které bylo od něj vzdáleno přibližně stejně
jako Emausy od Jeruzaléma, a které studenti dobře znali. To

utrpení

zku‰enost

trpûlivost

nadûje
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studentům pomohlo uvědomit si, kolik času bylo přibližně
potřeba na ujití této vzdálenosti. Pomohlo jim to více si vážit
toho, co zaznělo během rozmluvy mezi učedníky a Ježíšem.

Předat dojmy a přinést duchovní ujištění
Jeden učitel použil tabuli, aby ve třídě misionářů znázor-

nil verš z Knihy nauk a smluv 84:88. Chtěl, aby misionáři
pocítili, že je může obklopovat Pánův vliv. Znázornil každý
výraz v tomto verši takto:

Toto jednoduché uspořádání slov v tomto verši z Písma
umožnilo misionářům významně pocítit slib ochrany, který
Pán dal. Studenti byli vyzváni, aby diskutovali o svých oba-
vách týkajících se misionářské práce a své důvěře v Pánův slib
pomoci, a poté následovala zajímavá diskuse.

Pomoci studentům pochopit sled událostí
Vizuální pomůcky mohou těm, které učíte, pomoci

pochopit sled určitých událostí. Když například studenti
studují témata jako působení Ježíše, misionářské cesty
Pavla nebo počátky historie Církve, časová přímka jim může
pomoci pochopit sled daných událostí.

Pomoci studentům porozumět zásadám
Když si studenti úryvky z Písma názorně představí, mohou

často lépe porozumět daným zásadám. Většina členů Církve
se učila o plánu štěstí pomocí vizuálních pomůcek. Sche-
matické znázornění předsmrtelného života, pozemského
života, života po smrti, soudu a tří království slávy nám
efektivně pomáhá porozumět sledu těchto událostí v plánu
spásy.

Vizuální pomůcky mohou studentům pomoci lépe
porozumět nehmatatelným zásadám. Při výuce o zprostřed-
kovatelské moci Kristova usmíření byste mohli například
použít následující vyobrazení:

2) neboÈ vás pfiedejdu;

5) Ducha mého

budete míti

ve sv˘ch srdcích

4) i po levici.

3) budu s vámi

po pravici

7) aby vás posilovali.

6) a andûlé moji budou

kolem vás,

1) A kdekoli

vás pfiijmou,

tam budu já, Pomoci studentům pamatovat si
Lekci o pomáhání chudým a potřebným byste mohli

obohatit tím, že použijete obrázek Kristus a bohatý mladý
kníže. Na tomto obrázku Kristus poukazuje na potřebné lidi
a říká přitom mladému muži: „Jdi, a cožkoli máš, prodej, a
dej chudým, a budeš míti poklad v nebi; a poď, následuj mne,
vezma kříž.“ (Marek 10:21.) Tento obrázek může studentům
pomoci pamatovat na to, aby sloužili potřebným lidem.

VÝTVARNÉ ČINNOSTI
Jedním ze způsobů, jak můžete studentům pomoci

porozumět zásadám evangelia, je nechat je něco nakreslit.
Při kreslení mohou zkoumat a vyjadřovat své chápaní a
pocitové prožívání příběhů z evangelia a zásad, o kterých
diskutujete.

Příklady výtvarných činností
■ Požádejte studenty, aby nakreslili něco, co se vztahuje

k tématu lekce. Mohou například nakreslit něco o svém
domově, o rodině, o nějakém svátku, o desátcích nebo
o tom, jak se připravují na vstup do chrámu.

■ Studenti mohou vytvořit plakát nebo nakreslit sled udá-
lostí, které souvisejí s lekcí. Nechte je pracovat společně
na jednom dlouhém kusu papíru.

■ Vyprávějte studentům příběh. Pak je požádejte, aby
nakreslili, jaké pocity v nich tento příběh vyvolává.

■ Vyprávějte nějaký příběh a pak studenty požádejte, aby
každý z nich nakreslil obrázek o určité části příběhu. Poté
je nechte příběh vyprávět pomocí obrázků. Obrázky také
můžete spojit a zobrazovat je v krabici na papírové role.

■ Zazpívejte náboženskou píseň nebo píseň pro Primárky
nebo pusťte její nahrávku. Požádejte studenty, aby
nakreslili, co si myslí o této písni nebo jaké pocity v nich
vyvolává.

Pokyny pro provádění výtvarných činností
Chcete-li do lekce začlenit výtvarnou činnost, zajistěte,

aby se tato činnost týkala zásad, kterým učíte. Nedopusťte

USMÍ¤ENÍ

m o s t

V na‰em padlém stavu

jsme neãistí.

Nic neãistého nemÛÏe

pfieb˘vat s Bohem.

Díky zprostfiedkovatelské

moci usmífiení

JeÏí‰e Krista mÛÏeme b˘t

smífieni s Bohem.
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však, aby se tato činnost stala hlavním smyslem lekce.
Omezte se na jednoduché činnosti, které studentům neza-
berou příliš času. Zajistěte, abyste měli připraveny všechny
potřebné materiály.

Povzbuzujte studenty, aby při kreslení používali předsta-
vivost. Nevzbuzujte u dětí dojem, že musejí obrázek nakres-
lit určitým způsobem. Chvalte všechny studenty za jejich
snahu stejným dílem. Chcete-li se někoho zeptat, co kreslí,
neptejte se: „Co to je?“, ale jednoduše ho požádejte: „Pověz
mi něco o tom, co kreslíš.“

Někdy můžete používat omalovánky z Hvězdičky. Když
děti vybarvují obrázky Spasitele, připomeňte jim, že mají
být uctivé.

Když už je čas pokračovat v lekci, můžete děti vyzvat, aby
si sdělily, co nakreslily. Zeptejte se jich, jak se jednotlivé
obrázky týkají dané lekce. Vyzvěte je, aby se podělily o dojmy,
které v nich jejich obrázky vzbuzují. Někdy je vhodné nechat
obrázky vystavené do konce lekce na viditelném místě.

Učíte-li církevní třídu, je vhodné členy třídy povzbudit,
aby své obrázky ukázali doma rodině. To jim pomůže
pamatovat si, čemu se naučili. Také to poskytne rodičům
příležitost diskutovat s dětmi o zásadách evangelia.

VZTAHOVÁNÍ PÍSEM NA SEBE
Všechna Písma máme vztahovat na sebe, aby mohla

sloužit k našemu užitku a poučení (viz 1. Nefi 19:23). Vzta-
hovat Písma na sebe znamená všímat si toho, jak se příběhy
v Písmech podobají situaci, ve které žijeme, a dále pouka-
zovat na to, jak jsou zásady, kterým učí, platné pro náš život.
Například při lekci, ve které učíte o tom, že je třeba stát
za pravdou, byste mohli na své studenty vztáhnout příběh
o tom, jak byl Abinadi předveden před krále Noema (viz
Mosiáš 11–17). Chcete-li učit o tom, že jsme duchovně slepí
a že Spasitel má moc nás vyléčit a dát nám větší duchovní
vizi, mohli byste použít příběh o tom, jak Kristus uzdravil
slepého (viz Jan 9).

Tato metoda je nejefektivnější, poskytnete-li členům
rodiny nebo třídy možnost přemítat o tom, co čtou. Jestliže
jste například hovořili o tom, jak Joseph Smith reagoval
na to, když ho v posvátném háji téměř přemohl protivník
(viz JS – Životopis 1:15–16), mohli byste je požádat, aby si
vzpomněli na to, jak byli zkoušeni, nebo aby si tuto zkušenost
třeba i zapsali. Pak byste je mohli vyzvat, aby se zamysleli
nad tím, proč je v dobách zkoušek důležité snažit se ze všech
sil volat k Bohu (viz verš 16).

Chcete-li členům rodiny nebo třídy pomoci poznat, že
Písma se vztahují i na nás, je třeba, abyste při výuce spojovali
zkušenosti proroků a lidí, kteří žili v minulosti, se zkuše-
nostmi jednotlivců žijících v dnešní době. Při přípravě lekcí
si pokaždé položte otázku, jak se daná zásada (nebo příběh

nebo událost) podobá tomu, co členové rodiny nebo třídy
prožívají ve vlastním životě. Máte-li například učit lekci,
v níž se diskutuje o desateru, možná si nevíte rady, jak učit
o přikázání, které nám říká, že si nemáme vytvářet rytiny a
uctívat je (viz Exodus 20:4–5). Většina členů Církve se s uctí-
váním rytin příliš nesetkala. Přesto existuje mnoho jiných
věcí, které někdy lidé „uctívají“. Při výuce můžete toto staro-
dávné přikázání z Exodu 20:4–5 vztáhnout k něčemu, co je
jim bližší: k tomu, že se v moderní společnosti uctívají peníze,
sportovní úspěchy, požitek nebo popularita.

Téměř každý příběh z Písem můžeme vztáhnout na svůj
život. Zamyslete se nad následujícím příběhem o učitelce,
která jeden takový příběh z Písem vztáhla na své studenty:

V jednom sboru se vyskytl problém s tím, že učitelky
z Primárek dávaly dětem při každé lekci sladkosti. Děti to
odvádělo od Ducha a nesoustředily se kvůli tomu na lekci.
Presidentka Primárek požádala koordinátorku zdokonalo-
vání učitelů sboru, aby připravila společné zaměstnání, které
by se tímto problémem zabývalo.

Koordinátorka pro zdokonalování učitelů přemýšlela, jak
tuto myšlenku předat učitelům i dětem. Ani jeden z přístupů
se jí ale nezdál zcela vhodný. Když však jednou ráno o tomto
úkolu znovu přemýšlela, přišel jí na mysl příběh, který
s rodinou nedávno četli, o tom, jak Kristus nasytil 5000 lidí.
Vzpomněla si, že poté, co Ježíš zástup nasytil, se vyskytli
takoví lidé, kteří Ho následovali jen proto, že chtěli, aby jim
dával jídlo, a ne proto, že by chtěli slyšet evangelium (viz
Jan 6:26–27).

V neděli pak koordinátorka tento příběh vyprávěla.
Pomocí něho učila tomu, z jakého skutečného důvodu cho-
díme do Primárek: abychom dávali a přijímali duchovní
potravu.

Dalším způsobem, jak ostatním můžeme pomoci vzta-
hovat Písma na sebe, je to, že je požádáme, aby do veršů
doplnili své jméno. Jestliže například někdo doplní do
Jakuba 1:5–6 odkaz na sebe sama, může toto učení o modlitbě
použít tak, jako ho použil Joseph Smith.

„Jestliže pak [mně] nedostává se moudrosti, [ať jí žádám]
od Boha, kterýž všechněm dává ochotně a neomlouvá, i
budeť [mi] dána. [Ať žádám] pak důvěrně, nic nepochybuje.“

ČastomůžemevztáhnoutPísmanasebetak,žesezeptáme:
„Čemu tento prorok, který tento příběh zaznamenal, chtěl,
abychom se naučili? Proč se zmiňuje právě o těchto podrob-
nostech?“ Položíme-li si tyto otázky například ve spojitosti
s příběhem o Enosovi, můžeme zjistit, jak se tento příběh
vztahuje na naše vlastní zkušenosti s modlitbou. Můžeme se
naučit, že k modlitbě je někdy třeba mnoho úsilí a že Nebeský
Otec na naše modlitby odpovídá. Můžeme se také naučit,
že rodiče mají na své děti vliv, i když to někdy trvá dlouho,
než se začnou jejich učením řídit.
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Tím, že budeme vztahovat Písma na sebe a budeme
v tom pomáhat ostatním, budeme schopni poznávat moc
slova Božího ve všech aspektech svého života.

ZPĚTNÉ PROJEKTORY (viz též TABULE)
Zpětné projektory, které jsou k dispozici v některých kni-

hovnách sborových domů, jsou přístroje, s jejichž pomocí
lze zvětšit obrazový materiál a promítat ho na promítací
plátnonebonastěnu.Lze jepoužít jakonáhradumísto tabule.

To je obzvláště užitečné v případě, kdy třída je příliš velká
na to, aby všichni mohli vidět na tabuli. Pokud máte zpětný
projektorvknihovněsborovéhodomu,požádejteknihovníka
sborového domu, aby vám vysvětlil, jak ho používat.

ZPÍVANÝ PŘÍBĚH
Viz „Hudba s vyprávěním (Zpívaný příběh)“,

strany 165–66.
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Účel kursu Tento kurs poskytuje základ, který pomůže členům Církve, aby se stali efektivnějšími
učiteli evangelia doma i v Církvi. Lekce v kursu jsou uspořádány tak, aby byly probí-
rány v rámci organizované třídy. Lze je též studovat individuálně nebo s rodinou.

Přehled kursu Pán nám přikázal, abychom „se navzájem poučovali v nauce tohoto království“.
(NaS 88:77.) Jako Mistr Učitel nám dal příklad, který máme následovat. Ve zjeveních
posledních dnů nám dává konkrétní přikázání o tom, jak máme učit (viz například
NaS 42:12–14; 50:13–22; 52:9; 88:122). Jeho příklad a Jeho přikázání nás vedou
v naší snaze zdokonalovat se jako učitelé.

Lekce 1 „Význam výuky evangelia v Božím plánu“ udává tón celému kursu Výuka
evangelia. Zaměřuje se na Pánův hlavní záměr učit nás plánu vykoupení. Lekce učí
tomu, že při této posvátné práci můžeme pomáhat.

Lekce 2, 3, a 4 představují tři základní zásady výuky evangelia: „Mějte rádi ty, které
učíte“, „Učte Duchem“ a „Učte nauce“.

Lekce 5 „Vyzývejte k usilovnému studiu“ se zaměřuje na pomáhání jednotlivcům,
aby se ujali zodpovědnosti za studium evangelia. Lekce 6 a 7, které mají obě název
„Navoďte studijní atmosféru“, ukazují, jak předcházet problémům, které mohou při
výuce nastat, a jak je řešit. V lekcích 8 a 9, které mají obě název „Používejte efektivní
metody výuky“, budete učit efektivnímu používání rozmanitých metod výuky a budete
o tom diskutovat. Lekce 10 „Připravte vše potřebné“ ukazuje, jak plánovat lekci.

V lekcích 11 a 12 budete pomáhat členům třídy uplatňovat vše, čemu se naučili
v prvních 10 lekcích. Lekce 11 „Zdokonalujte své talenty“ pomáhá členům třídy
vypracovat si osobní plán zdokonalování a ukazuje, jak jim mnoho zdrojů, které jsou
k dispozici ve sboru, může pomoci tento plán úspěšně realizovat. Lekce 12 „Jděte a
učte“ dává členům třídy příležitost, aby se vzájemně učili tím, že se budou dělit o to,
čemu se v průběhu kursu naučili.

Výuka kursu Pro informace týkající se toho, kdy se má kurs konat, kdo se ho má účastnit a jaké
úpravy lze učinit viz Zdokonalování výuky evangelia: Příručka pro vedoucí, strana 10.

Doporučuje se, abyste si před začátkem kursu přečetli všech 12 lekcí. To vám pomůže
pochopit, jak spolu lekce vzájemně souvisejí, aby tak poskytly základ pro výuku
evangelia. Také vás to upozorní na zásady výuky evangelia, které máte při výuce kursu
dokládat vlastním příkladem.

Příprava na výuku
kursu
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Kromě této knihy budete potřebovat Písma a oddíl „Výuka evangelia a vedení“
v Církevní příručce pokynů. Můžete se také obrátit na materiály uvedené v oddíle
„Církevní materiály určené pro výuku evangelia“ na straně 105 v této knize.

Abyste se dozvěděli o materiálech, které jsou k dispozici v knihovně sborového domu,
spojte se s knihovníkem sborového domu.

Materiály, které budou členové třídy potřebovat

Členové třídy si mají do výuky nosit vlastní Písma. Kromě toho si mají nosit
poznámkový blok nebo deník, do kterého si mohou zapisovat poznámky, úkoly
a postřehy. Každý člen třídy si má do výuky nosit tuto knihu.

Pomáhejte členům třídy, aby se zapojili do výuky

Každá lekce obsahuje pokyny, které mají členům třídy pomoci, aby při vzdělávacím
procesu hráli aktivní úlohu. Členové třídy mohou být například vyzváni, aby si zapi-
sovali do poznámkových bloků, vyjadřovali své myšlenky nebo aby se dělili o osobní
zkušenosti. Když si připravujete lekci, zajistěte, abyste na účast členů při těchto
činnostech naplánovali dostatek času.

Úkoly

Lekce v tomto kursu obsahují dva různé typy úkolů:

1. Výzvy k přípravě části lekce. Tyto úkoly jsou u mnoha lekcí uvedeny v oddíle
„Příprava“. Dávají členům třídy příležitost zapojit se a vzájemně se učit. Máte
s modlitbou zvažovat, kterým členům třídy mají být tyto úkoly zadány. Při zadávání
úkolů dejte členům čas na přípravu.

2. Úkoly k procvičování konkrétních zásad mimo třídu. Tyto úkoly jsou důležitou
součástí kursu, protože členům třídy pomohou, aby se nadále zdokonalovali jako
učitelé. Tyto úkoly máte zadávat v závěru každé lekce.

Vyjadřujte podporu jednotlivým členům třídy

Kromě výuky lekce v kursu máte věnovat čas také vyjadřování podpory jednotlivým
členům třídy. Členové třídy budou mít větší úspěch, když se s nimi mezi výukou lekcí
spojíte, abyste jim nabídli povzbuzení a pomoc. Možná si chtějí promluvit o zkuše-
nostech, které mají, když se snaží uplatňovat zásady, kterým se naučili v lekcích.

Přemýšlejte o poznámce pro učitele na straně 234. Když budete používat víru, když
se budete modlit o pomoc a když budete uplatňovat zásady, kterým budete v kursu
učit, pomůžete členům třídy, aby se stali „nástrojem v rukou Božích, aby . . . přivedli
[druhé] k poznání pravdy“ (Alma 17:9).

Slib Božské pomoci

Práce se členy třídy

Používání Církví
vydaných materiálů
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Pokud ve vašem sboru v současnosti neprobíhá kurs Výuka evangelia nebo pokud se
ho nemůžete zúčastnit, můžete lekce studovat buď sami, nebo se členy rodiny. Osobní
nebo rodinné studium však není zamýšleno jako náhrada za účast v kursu, jste-li
k ní vyzváni. Když se budete scházet s druhými, abyste se dělili o myšlenky a společně
se učili o tom, jak se můžete zdokonalovat jako učitelé, získáte tím mnohem více.

Přečtěte si „Informace pro instruktora kursu“ na stranách 186–87. Návrhy
přizpůsobte vlastní situaci.

Učiňte osobní závazek. Vaše studium bude produktivnější, pokud začnete s osobním
závazkem zdokonalit se a s ochotou kurs s pilností dokončit.

Studujte lekce v uvedeném pořadí a nesnažte se projít více než jednu lekci za týden.
Mezi lekcemi budete potřebovat čas, abyste uplatnili to, čemu jste se naučili.

Používejte poznámkový blok. Provádění záznamů o vašem pokroku je důležitou
součástí kursu Výuka evangelia. V lekcích se nacházejí příležitosti pro zapsání
poznámek, dojmů, plánů, zkušeností a pokroku, které se týkají kursu.

Plňte úkoly. Vaše úsilí o zdokonalení bude mít úspěch pouze tehdy, když použijete
to, čemu jste se naučili. Každá lekce obsahuje úkoly, které vám mají pomoci uplat-
ňovat dané zásady při skutečných příležitostech k výuce. Věrně tyto úkoly plňte. Do
poznámkového bloku si zaznamenávejte vlastní ohodnocení svého úsilí a pokroku.

Studujete-li se členy rodiny, zorganizujte své studium tak, jako byste byli ve třídě. Při
vedení diskusí se můžete střídat. Čtěte verše doporučené v lekci, diskutujte o otázkách
a plňte úkoly.

Studujete-li sami, představujte si, že jste ve třídě. Co byste dodali k diskusi o námě-
tech lekce? Jak byste odpověděli na položené otázky? Své názory zaznamenejte do
poznámkového bloku. Pro náměty týkající se efektivního provádění vašeho studia viz
„Vypracujte si osobní plán pro studium evangelia“, strany 16–17.

Studujete-li sami, najděte někoho, komu můžete podat zprávu. Vaše osobní studium
se bude zdokonalovat, pokud budete mít někoho, s kým se můžete podělit o své
postřehy a myšlenky. Možná o to můžete požádat člena rodiny, přítele nebo vedoucího
kněžství nebo pomocné organizace. S tímto člověkem se podělte o své cíle, plány
a výsledky svého úsilí.

Důležité zásady
osobního studia
nebo studia
s rodinou
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Cíl Cílem této lekce je pomoci členům třídy, aby posílili svou touhu pomáhat v Pánově
díle tím, že učí Jeho evangeliu.

Ve své milující laskavosti poskytl Otec na nebesích učitele, aby svým dětem pomohl
naučit se, co musejí dělat, aby obdržely věčný život. Každému z nás se dostává výuky
evangelia a každému z nás je přikázáno, aby učil evangeliu druhé. Vaše úsilí vynakládané
při výuce kursu je součástí tohoto velkého díla.

Následující prohlášení presidenta Gordona B. Hinckleyho odráží poselství, které
máte v průběhu celého tohoto kursu sdělovat členům třídy:

„Musíme posílit sami sebe i své lidi, abychom dosáhli toho, aby naši učitelé hovořili
ze srdce spíše než z knih, aby sdělovali svou lásku k Pánu a k tomuto drahocennému
dílu, a to nějakým způsobem zapálí oheň v srdci těch, které učí.“ (Teachings of
Gordon B. Hinckley [1997], 619–20.)

„Máme co na práci, vy i já, máme velmi mnoho práce. Vyhrňme si rukávy a pusťme
se do toho, s novým odhodláním vložme svou důvěru v Pána . . . Budeme-li naplněni
modlitbou a budeme-li věrní, můžeme to udělat. Můžeme to udělat lépe, než jsme
to dělali kdy předtím.“ (Conference Report, Apr. 1995, 117; nebo Ensign, May 1995, 88.)

S tímto poselstvím jako s hlavní myšlenkou udává tato lekce tón celému kursu
Výuka evangelia.

Příprava 1. S modlitbou si prostudujte pasáže z Písem v této lekci. Snažte se je aplikovat na
cíl lekce.

2. Prostudujte si oddíl této knihy nazvaný „Význam výuky evangelia v Božím plánu“
(strany 2–10).

3. Povzbuďte členy třídy, aby si do třídy přinesli Písma a poznámkový blok. Je-li to
nutné, setkejte se se členem biskupstva, abyste zajistili možnost opatřit pro členy
třídy poznámkové bloky.

4. Opatřete si dostatek příruček Učení – není většího povolání, abyste je dali členům
třídy, kteří je ještě neobdrželi.

Přivítejte členy třídy do kursu. Neznáte-li je nebo neznají-li se navzájem, vyzvěte je,
aby se krátce představili.

Zajistěte, aby každý člen třídy měl poznámkový blok, který může během lekce
používat. Vysvětlete, že účelem poznámkového bloku je zapisování poznámek, dojmů,
plánů, zkušeností a pokroku, které se týkají kursu Výuka evangelia.

Doporučený
postup výuky

Poznámka
pro učitele
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Učitelé evangelia ovlivňují život mnoha lidí.

Příběh Podělte se o následující příběh vyprávěný presidentem Thomasem S. Monsonem:

„Byla to učitelka Nedělní školy, na kterou nikdy nezapomenete, na kterou budete
vždy vzpomínat. Poprvé jsme se setkali jednoho nedělního rána. V doprovodu presi-
denta Nedělní školy vstoupila do třídy a byla nám představena jako učitelka, která
dokonce požádala o to, aby nás mohla učit. Dozvěděli jsme se, že byla misionářkou a
že má ráda mladé lidi. Jmenovala se Lucy Gertschová. Byla krásná, mluvila jemným
hlasem a měla o nás zájem. Každého člena třídy požádala, aby se přestavil, a potom
kladla otázky, jejichž prostřednictvím získala porozumění a představu o zázemí kaž-
dého chlapce, každé dívky. Vyprávěla nám o svém dětství . . . Nikdy nezvýšila hlas.
Tvrdost a hrubost se nějak neslučovaly s krásou jejích lekcí . . . Způsobila, že Písma
skutečně ožila. Osobně jsme se seznámili se Samuelem, s Davidem, s Jakobem, s Nefim
a s Pánem Ježíšem Kristem. Naše poznání evangelia rostlo. Naše chování se zlepšovalo.
Naše láska k Lucy Gertschové neznala hranic . . .

Léta plynula . . . Chlapci a dívky, kteří se učili, kteří se smáli a kteří vyrůstali pod
vedením této inspirované učitelky pravdy, nikdy nezapomněli na její lásku ani na její
lekce.“ (Conference Report, Apr. 1992, 81–82; nebo Ensign, May 1992, 59–60.)

Vydejte členům třídy svědectví, že jejich úsilí učit evangeliu Ježíše Krista se podobným
způsobem může dotknout života mnoha lidí. Vyjádřete své pocity týkající se toho,
jak je povolání učit důležité.

Citát Nechte některého člena třídy přečíst následující prohlášení staršího Jeffreyho
R. Hollanda:

„Přijít ke Kristu, dodržovat Jeho přikázání, následovat Jeho příklad a vrátit se zpět
k Otci je jistě tím nejvyšším a nejposvátnějším cílem existence člověka. Druhým
naším nejdůležitějším úkolem v životě samozřejmě musí být pomáhat druhým, aby
dělali totéž – učit je, přesvědčovat a s modlitbou je vést, aby také kráčeli stezkou
vykoupení.“ (Liahona, červenec 1998, 25.)

Výuka evangelia hraje základní roli v plánu Nebeského Otce.

Zdůrazněte, že výuka vždy hrála důležitou roli v Božím plánu vykoupení. Nechte
členy třídy přečíst pasáže z Písem, které jsou uvedeny níže. Může být užitečné
seznámit je s okolnostmi každé pasáže (mohli byste například vysvětlit, že Kniha
nauk a smluv 138 obsahuje zprávu presidenta Josepha F. Smitha o vidění, které měl
o duchovním světě). Vyzvěte členy třídy, aby se podělili o postřehy, které získali
z těchto pasáží a které se týkají role, kterou výuka hraje v plánu Nebeského Otce.

a) Kniha nauk a smluv 138:56. (Své první ponaučení jsme získali ve světě duchů.)

b) Alma 12:27–32. (Poté, co byli Adam a Eva vyhnáni ze zahrady Eden, Bůh jim
pomohl dozvědět se o plánu vykoupení. Poslal anděly, aby je učili, a odpovídal
na jejich modlitby. Dal jim přikázání poté, co byli učeni plánu vykoupení.)

c) Mojžíš 6:57–58. (Pán Adamovi a Evě přikázal, aby otevřeně učili své děti evangeliu.)

Shrňte diskusi tím, že přečtete Římanům 10:13–15, 17 a 2. Nefiho 2:8. Vydejte
svědectví o úloze výuky evangelia v plánu Nebeského Otce.

Diskuse o Písmech
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Lekce 1 :  V¯znam v¯uky evangelia  v  BoÎím plánu

Máme mnoho příležitostí učit se evangeliu a učit mu druhé.

Citát Zdůrazněte, že členové Církve učí evangeliu v mnoha různých postaveních. Potom
požádejte pět členů třídy, aby přečetli níže uvedená prohlášení. Všimněte si, že každé
prohlášení je určeno konkrétní skupině lidí.

Rodičům

Členové Prvního předsednictva prohlásili:

„Obracíme se na rodiče, aby věnovali to největší úsilí výuce svých dětí zásadám evan-
gelia a aby je podle nich vychovávali, neboť je budou udržovat v těsném spojení
s Církví. Domov je základem pro spravedlivý život a žádná jiná instituce ho nemůže
zastoupit a ani se nemůže zhostit jeho základní funkce při uskutečňování této
Bohem dané zodpovědnosti.

Rodičům a dětem dáváme radu, aby největší důležitost přikládali rodinné modlitbě,
rodinnému domácímu večeru, studiu a výuce evangelia a hodnotné rodinné činnosti.
Jakkoliv hodnotné a vhodné mohou být jiné závazky nebo činnosti, nesmí jim
být dovoleno, aby zaujaly místo božsky uložených povinností, které mohou odpoví-
dajícím způsobem splnit pouze rodiče a rodiny.“ (Dopis Prvního předsednictva,
11. únor 1999.)

Vedoucím kněžství a pomocných organizací

Starší Gordon B. Hinckley řekl: „Efektivní výuka je pravou podstatou vedení v Církvi.
Věčný život nastane jedině tehdy, budou-li muži i ženy vyučováni tak efektivně,
že změní a ukázní svůj život. Nemohou být nuceni ke spravedlnosti nebo tlačeni do
nebes. Musejí být vedeni, a tím je myšlena výuka.“ („How to Be a Teacher When
Your Role as a Leader Requires You to Teach“, General Authority Priesthood Board
Meeting, 5 Feb. 1969; citováno Jeffreym R. Hollandem, Liahona, červenec 1998, 26.)

Učitelům v církevních třídách

President Thomas S. Monson učil:

„Třída v Církvi dodává životně důležitý rozměr vzdělávání každého dítěte a mladého
člověka. V tomto prostředí může každý učitel vzbudit v těch, kteří naslouchají lekci
a kteří cítí vliv [učitelova] svědectví, touhu po věčných věcech. Ve shromážděních
Primárek, Nedělní školy, Mladých žen a Aronova kněžství se dobře připravení učitelé,
povolaní díky Pánově inspiraci, mohou dotknout každého dítěte, každého mladého
člověka a mohou nabádat všechny, aby vyhledávali slova moudrosti z nejlepších
knih a usilovali o to, aby se učili studiem i vírou (viz NaS 88:118). Tu povzbudivé
slovo, tam duchovní myšlenka mohou ovlivnit drahocenný život a zanechat na
nesmrtelné duši nesmazatelný otisk . . .

Pokorný a inspirovaný učitel v církevní třídě může žákům . . . vštípit lásku k Písmům.
Vždyť učitel může přivést dávné apoštoly a Spasitele světa nejenom do třídy, ale také
do srdce, mysli a duše našich dětí.“ (Conference Report, Oct. 1991, 92; nebo Ensign,
Nov. 1991, 68.)
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âást G :  Kurs  V¯uka evangelia

Domácím učitelům a navštěvujícím učitelkám

President Spencer W. Kimball řekl: „Když jdete do domovů [lidí], . . . jdete zachraňovat
duše . . . Nikdo nemůže popřít, že mnoho skvělých aktivních lidí v Církvi je dnes
aktivních, protože jste byli v jejich domově a dali jste jim nový náhled, novou vizi.
Vy jste roztáhli závěs. Vy jste rozšířili jejich obzory. Vy jste jim dali něco nového.“
(The Teachings of Spencer W. Kimball, ed. Edward L. Kimball [1982], 526.)

Všem členům Církve

President Lorenzo Snow řekl: „I když člověk učí s výmluvností andělů, přesto jeho
dobrý život, dobrý příklad a dobré skutky, které neustále svědčí o upřímném zájmu
o lidi, učí mnohem výmluvněji, mnohem účinněji.“ (The Teachings of Lorenzo
Snow, comp. Clyde J. Wiliams [1984], 78–79.)

Výklad učitele Navrhněte, aby členové třídy uvažovali o různých učitelích popsaných v prohlášeních,
která jste četli: o rodičích, o vedoucích kněžství a pomocných organizací, o učitelích
v církevních třídách, o domácích učitelích, o navštěvujících učitelkách a o těch, kteří
učí příkladem. Vyzvěte každého člena třídy, aby krátce pohovořil o někom, kdo mu
v jednom nebo ve více těchto postaveních pomohl získat lepší porozumění evangeliu
a větší touhu žít podle jeho zásad.

Svědectví Pohovořte krátce o požehnáních, která k nám přicházejí díky mnoha příležitostem ke
studiu evangelia a k jeho výuce – doma, v Církvi a v našich každodenních vztazích.
Vyjádřete vděčnost za tyto příležitosti. Zdůrazněte, že Pán nám dává tyto příležitosti,
aby nám pomohl odolat zlému učení a vlivům, které nás obklopují. Podělte se
o následující prohlášení presidenta Gordona B. Hinckleyho:

„Na zemi existuje hlad a nefalšovaná žízeň – velký hlad po slově Páně a neukojená
žízeň po věcech Ducha . . . Svět hladoví po duchovní potravě. Naší povinností je
vyživovat duši a máme k tomu příležitost.“ („Syťte ducha, vyživujte duši“, Liahona,
říjen 1998, 3.)

Účelem kursu Výuka evangelia je pomoci nám zdokonalit se jako učitelé.

Výklad učitele Přečtěte prohlášení presidenta Gordona B. Hinckleyho, které je uvedeno v „Poznámce
pro učitele“ na straně 189.

Po přečtení prohlášení presidenta Hinckleyho zdůrazněte, že účelem kursu Výuka
evangelia je pomoci nám učit evangeliu Ježíše Krista „lépe, než jsme to dělali kdy
předtím.“

Vysvětlete, že studijními materiály pro kurs jsou Písma, příručka Učení – není
většího povolání a oddíl „Výuka evangelia a vedení“ v Církevní příručce pokynů.

Členům třídy, kteří ještě neobdrželi příručku Učení – není většího povolání, předejte
výtisk této příručky. Řekněte členům třídy, že tato kniha obsahuje materiály, které
se vztahují k lekcím v kursu. Pomůže jim, pročtou-li si tyto materiály před každou
lekcí i po ní.

Vysvětlete, že tento kurs buduje základ pro výuku evangelia. Zaměřuje se na zásady a
metody výuky, které se týkají všech věkových skupin a kultur. Kurs se skládá z 12 lekcí.
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Názvy 11 nadcházejících lekcí prozrazují, co mohou členové od kursu očekávat.
Nechte členy třídy, aby si nalistovali stranu vi této knihy, aby se podívali na názvy lekcí.

Nabídněte členům pomoc při uplatňování zásad, které jsou vyučovány v kursu.
Kromě toho každého člena třídy povzbuzujte, aby:

a) studoval Písma, příručku Učení – není většího povolání a oddíl „Výuka evangelia
a vedení“ v Církevní příručce pokynů.

b) si nosil každý týden do výuky Písma.

c) si nosil každý týden do výuky poznámkový blok.

d) přicházel každý týden do výuky připraven zapojit se do lekce a přispět ke vzdělávání
ostatních ve třídě.

e) přemítal o příležitostech k výuce a modlil se o ně.

f) si začal vypracovávat osobní plán, jak se bude jako učitel zdokonalovat, a aby se
podle něj řídil.

Závěr

Citát Vyzvěte některého člena třídy, aby přečetl následující prohlášení staršího Boyda
K. Packera:

„Bylo řečeno, že zodpovědnost členů Církve je rozdělena do tří hlavních kategorií:
zajistit spasení žijících členů Církve, vykonat nezbytnou práci pro naše mrtvé
příbuzné a kázat evangelium celému světu. Všem těmto zodpovědnostem je třeba se
učit a vše, co se máme naučit, musí být nějak vyučováno. Patříme k těm, kteří to
musejí vyučovat.“ (Teach Ye Diligently, rev. ed. [1991], 7.)

Shrnutí Shrňte zásady, o kterých jste diskutovali.

Svědectví Tak, jak vás Duch nabádá, podělte se o svědectví.

Úkoly Povzbuďte členy třídy:

1. Aby si do poznámkových bloků psali o příležitostech k výuce a ke vzdělávání,
které budou během své účasti na tomto kursu dostávat.

2. Aby v souvislosti s nadcházející lekcí pro rodinný domácí večer, církevním úkolem
nebo jinou příležitostí k výuce usilovali o vedení Ducha (Ducha Svatého).
Povzbuďte je, aby pamatovali na Pánova slova: „Ducha se vám dostane na základě
modlitby víry.“ (NaS 42:14.) Povzbu2ďte je, aby si do poznámkových bloků zapsali
své zkušenosti s tímto úkolem. (V rámci lekce 3 budou někteří členové třídy
požádáni, aby o těchto zkušenostech podali zprávu.)

3. Aby si zopakovali zásady uvedené v této lekci tím, že si prostudují oddíl této knihy
nazvaný „Význam výuky evangelia v Božím plánu“ (strany 2–10).
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Cíl Cílem této lekce je pomoci členům třídy, aby usilovali o to být naplněni Kristovou
láskou k těm, které učí.

V posledních hodinách své smrtelné služby Ježíš učil a posiloval své apoštoly (viz
Jan 13–17). V rámci této výuky svým učedníkům přikázal, aby se vzájemně milovali
tak, jako On miloval je (viz Jan 13:34; 15:12, 17). Jejich poslušnost tohoto přikázání
bude dokazovat, že jsou skutečně Jeho učedníky (viz Jan 13:35). Vše, co měli činit,
včetně jejich pověření jít a učit všechny národy, mělo být konáno s láskou. V posled-
ních dnech nás Pán učí podobným způsobem: „A nikdo nemůže pomáhat při tomto
díle, není-li pokorný a plný lásky.“ (NaS 12:8.)

Během výuky této lekce pomozte členům třídy porozumět tomu, jak mají být naplněni
Kristovou láskou k těm, které učí. Budou-li se členové třídy řídit radou obsaženou
v této lekci, budou učit efektivněji. Také naleznou více radosti jako učitelé.

Příprava 1. S modlitbou si prostudujte pasáže z Písem v této lekci. Snažte se je aplikovat na cíl
lekce. Dostatečně dobře se seznamte s 3. Nefim 11–17, abyste mohli stručně vylíčit
části této pasáže z Písem, které jsou popsány na straně 195 této knihy.

2. Prostudujte si oddíl této knihy nazvaný „Mějte rádi ty, které učíte“ (strany 30–39).

3. Pokud máte k dispozici následující materiály, připravte si je, abyste je mohli
během lekce použít:

a) Obrázek Ježíš káže na západní polokouli (62380; Obrazy z evangelia 316); Ježíš
uzdravuje Nefity (62541; Obrazy z evangelia 317) a Ježíš žehná nefitským dětem
(Obrazy z evangelia 322).

b) „My Joy Is Full“, čtyřminutový segment beze slov z videa Book of Mormon
Video Presentations (53911).

4. Určete některého člena třídy, aby se připravil, že krátce pohovoří o tom, jak na
něho zapůsobila láska učitele evangelia (například rodiče, učitele v církevní třídě
nebo vedoucího Církve). Požádejte tohoto člena třídy, aby se v rámci svého
příspěvku zaměřil na následující otázky:

Jak jste poznal, že vás tento člověk má rád?

Jak láska tohoto člověka ovlivnila váš náhled na studium evangelia?

5. S nejméně týdenním předstihem zařiďte, aby sólista nebo malá skupina z řad
dospělých nebo dětí zazpíval píseň „Vzájemná láska“ (Zpěvník náboženských
písní a písně pro děti 2, č. 1.) Není-li to možné, připravte se, že necháte členy třídy
zazpívat tuto píseň společně.

Poznámka
pro učitele
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Lekce 2 :  Mùjte  rádi  ty ,  které  uâíte

Učitelé naplnění Kristovou láskou mají vliv na život těch, které učí.

Ukažte obrázek Ježíše, jak učí Nefity. Vlastními slovy stručně vyprávějte příběh
o návštěvě vzkříšeného Spasitele mezi Nefity. Dbejte na to, abyste zahrnuli následující:

Vzkříšený Spasitel se zjevil Nefitům v Zemi přebytku. Vyzval je, aby přišli a dotkli se
Jeho boku a jizev po hřebech na Jeho rukou a nohou. Potom je podrobně učil. Po
výuce je vybídl, aby šli do svých domovů a přemítali o tom, co řekl. Když se chystal
navrátit k Otci, spatřil, že Nefité pláčí a touží po tom, aby s nimi ještě zůstal. (Viz
3. Nefi 11–16; 17:1–5.)

Ukažte obrázek Ježíše, jak uzdravuje Nefity. Potom vyzvěte některého člena třídy,
aby přečetl 3. Nefiho 17:6–10.

Tabule Poté, co člen třídy pasáž přečte, napište na tabuli Uzdravoval každého z nich.

Pokračujte vlastními slovy ve vyprávění příběhu. Nezapomeňte říci, že poté, co Ježíš
uzdravoval lidi, je požádal, aby k Němu přinesli své malé děti (viz 3. Nefi 17:11–12).

Ukažte obrázek Ježíše, jak žehná nefitským dětem. Potom vyzvěte některého člena
třídy, aby přečetl 3. Nefiho 17:21–25.

Tabule Poté, co člen třídy pasáž přečte, napište na tabuli Vzal jejich malé děti, jedno po
druhém, a žehnal je.

Video Používáte-li video „My Joy Is Full“, promítněte ho nyní.

Diskuse Požádejte členy třídy, aby přemítali o lásce, kterou Spasitel projevil vůči Nefitům.
Také je vyzvěte, aby přemýšleli o tom, co Nefité mohli cítit, když jim Ježíš jednomu
po druhém sloužil.

■ Cítí-li učitel Kristovu lásku k těm, které učí, jak je to může ovlivnit? (Odpovědi
mohou zahrnovat, že Kristovou láskou může učitel umožnit Duchu, aby byl
přítomen, pomoci lidem překonat strach a vést je k tomu, aby byli vnímavější vůči
evangeliu.)

Citát Po krátké diskusi o této otázce nechte některého člena třídy přečíst prohlášení
proroka Josepha Smitha, které se nachází na straně 30 této knihy.

Vyzvěte pověřeného člena třídy, aby pohovořil o tom, jak na něho zapůsobila láska
učitele.

Výklad učitele Vysvětlete, že tato lekce zahrnuje učení z Písem, které nám může pomoci, abychom
byli naplněni Kristovou láskou k těm, které učíme. Zahrnuje také diskusi o tom, jaký
vliv má tato láska na naši službu jako učitelů.

Můžeme být naplněni Kristovou láskou k těm, které učíme.

Vyzvěte různé členy třídy, aby přečetli níže uvedené pasáže z Písem. Po přečtení každé
pasáže požádejte členy třídy, aby určili, které zásady v pasáži jim mohou pomoci, aby
byli naplněni Kristovou láskou. Povzbuďte členy třídy, aby si do poznámkových
bloků zapsali jakoukoli myšlenku, která je při účasti v této diskusi napadne. Vysvětlete,
že na konci lekce dostanou příležitost, aby se o tyto myšlenky podělili.

Jan 15:10 (Dodržování přikázání)
Efezským 4:32 (Odpouštění druhým)

Písma a činnost
s poznámkovým
blokem

Příspěvek člena třídy

Pasáž z Písma
a obrázek

Pasáž z Písma
a obrázky

Doporučený
postup výuky
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âást G :  Kurs  V¯uka evangelia

Mosiáš 2:17 (Služba)
Mosiáš 4:11–12 (Činění pokání, pokora a používání víry)
Alma 38:12 (Krocení vášní)
3. Nefi 11:29–30 (Odstraňování rozbrojů)
Moroni 7:48 (Modlitba o to, abychom byli naplněni čistou láskou Kristovou)

Kristova láska, kterou chováme k těm, které učíme, se má odrážet v naší přípravě,
při naší výuce a v našem každodenním životě.

Zdůrazněte, že když jsme naplněni Kristovou láskou k těm, které učíme, naše láska se
odráží v naší přípravě, v naší výuce a v našem každodenním životě. Potom napište
na tabuli níže uvedená slova. Požádejte členy třídy, aby si je opsali do poznámkových
bloků.

Nechte členy třídy přemýšlet o konkrétních lidech, které učí (například o členech
rodiny, třídy nebo kvora). Potom je vyzvěte, aby uvažovali o následující otázce a aby
své myšlenky zapsali do poznámkových bloků pod patřičná záhlaví:

■ Co můžete dělat, abyste projevovali Kristovu lásku k těmto lidem? (Povšimněte si,
že některé myšlenky jsou uvedeny v následující tabulce. Další myšlenky jsou
zahrnuty v oddílech „Láska obměkčuje srdce“, „Rozumějte těm, které učíte“ a
„Projevujte zájem o jednotlivce“ na stranách 31–36 této knihy.)

PPfifiíípprraavvaa

MMooddlleettee  ssee  zzaa  nnûû..

BBuuììttee  ssii  vvûûddoommii  jjeejjiicchh

ppoottfifieebb  aa  zzáájjmmÛÛ..

BBuuììttee  ddoobbfifiee  ppfifiiipprraavveennii

nnaa  jjeejjiicchh  vv˘̆uukkuu..

VV˘̆uukkaa

VVfifieellee  jjee  nnaa  zzaaããááttkkuu  lleekkccee

ppoozzddrraavvttee..

VVyyjjaaddfifiuujjttee  jjiimm  lláásskkuu..

PPoozzoorrnnûû  nnaasslloouucchheejjttee..

RReeaagguujjttee  ss  úúccttoouu  nnaa

jjeejjiicchh  úúããaasstt  ppfifiii  vv˘̆uuccee..

PPoovvzzbbuuzzuujjttee  jjee,,  aabbyy  ÏÏiillii

ppooddllee  zzáássaadd,,  kktteerr˘̆mm

uuããííttee..

PPoocchhvvaallttee  jjee  ppfifiii  vvhhooddnn˘̆cchh

ppfifiíílleeÏÏiittoosstteecchh..

KKaaÏÏddooddeennnníí  ÏÏiivvoott

MMooddlleettee  ssee  zzaa  nnûû..

CChhoovveejjttee  ssee  ppfifiáátteellsskkyy,,

kkddyyÏÏ  ssee  ss  nniimmii  sseettkkááttee..

BBuuììttee  ssii  vvûûddoommii  jjeejjiicchh

ããiinnnnoossttíí  aa  ddoossaaÏÏeenn˘̆cchh

vv˘̆sslleeddkkÛÛ..

NNaavv‰‰ttûûvvuujjttee  aakkccee,,

nnaa kktteerr˘̆cchh  ssee  ppooddíílleejjíí..

PPoocchhvvaallttee  jjee  ppfifiii  vvhhooddnn˘̆cchh

ppfifiíílleeÏÏiittoosstteecchh..

PPrroojjeevvuujjttee  oo  nnûû  zzáájjeemm

aa ppoovvzzbbuuzzuujjttee  jjee,,  kkddyyÏÏ  ããeellíí

zzkkoouu‰‰kkáámm..

PPfifiíípprraavvaa VV˘̆uukkaa KKaaÏÏddooddeennnníí  ÏÏiivvoott

Činnost s poznám-
kovým blokem
a diskuse
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Lekce 2 :  Mùjte  rádi  ty ,  které  uâíte

Vyzvěte členy třídy, aby diskutovali o některých myšlenkách, které si zapsali do
poznámkových bloků. Napište jejich myšlenky na tabuli.

Závěr

Shrnutí a citát Lekci krátce shrňte za použití následujícího prohlášení staršího Josepha B. Wirthlina:

„Laskavost přátel, kteří následují Krista, se hluboce dotýká našich životů a mění je . . .
Láska je skutečným základem Kristova evangelia. Modlitby o pomoc jsou v této Církvi
Pánem často zodpovězeny prostřednictvím prosté, každodenní služby pečujících
bratrů a sester. V dobrotě pravých přátel vidím odraz milosti samotného Pána.“ (Viz
Liahona, leden 1998, 33.)

Svědectví Tak, jak vás Duch nabádá, vydejte svědectví a vyjádřete lásku ke členům třídy.

Hudba Nechte pověřeného sólistu nebo malou skupinu zazpívat píseň „Vzájemná láska“
(Zpěvník náboženských písní a písně pro děti 2, č. 1.) Není-li to možné, vyzvěte
členy třídy, aby zazpívali tuto píseň společně.

Úkoly Povzbuďte členy třídy:

1. Aby si vybrali alespoň jednu myšlenku z činnosti s poznámkovým blokem na
straně 196. Povzbuďte je, aby tuto myšlenku během nastávajícího týdne použili
při nějaké příležitosti k výuce a aby si do poznámkových bloků zapsali výsledky,
kterých tím dosáhli.

2. Aby pokračovali v úkolu z minulého týdne a usilovali o vedení Ducha v souvislosti
s nadcházející lekcí rodinného domácího večera, církevním úkolem nebo jinou
příležitostí k výuce. Povzbuďte je, aby pamatovali na Pánova slova: „Ducha se vám
dostane na základě modlitby víry“ (NaS 42:14) a aby si do poznámkových bloků
zapsali své zkušenosti s tímto úkolem. (V rámci lekce 3 budou někteří členové třídy
požádáni, aby o těchto zkušenostech podali zprávu.)

3. Aby si zopakovali zásady uvedené v této lekci tím, že si prostudují oddíl této knihy
nazvaný „Mějte rádi ty, které učíte“ (strany 30–39).
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âást G :  Kurs  V¯uka evangelia

Cíl Cílem této lekce je pomoci členům třídy, aby usilovali o vedení Ducha a aby učili
způsobem, který pomůže ostatním pocítit vliv Ducha.

Pravdám evangelia se učíme mocí Ducha Svatého neboli Ducha (viz Moroni 10:5).
Pán vystihl, jak důležitá je výuka Duchem, když řekl: „Ducha se vám dostane na
základě modlitby víry a neobdržíte- li Ducha, nemáte učit.“ (NaS 42:14.) Když učitel
i ten, který se učí, žijí tak, aby byli hodni vedení Duchem, „oba jsou povzbuzeni a
radují se spolu“. (Viz NaS 50:13–22.)

Někteří členové třídy – zejména ti, kteří nemají v Církvi velké zkušenosti – mohou
mít pocit, že nejsou schopni učit Duchem. Při výuce této lekce pomozte členům
třídy poznat, že mohou učit Duchem. Pomozte jim porozumět tomu, že kvalifikací
pro učení Duchem není výmluvnost, vzdělání nebo dlouhá zkušenost, ale modlitba,
pilnost, uctivost a pokora.

Příprava 1. S modlitbou si prostudujte pasáže z Písem v této lekci. Snažte se je aplikovat na
cíl lekce.

2. Prostudujte si oddíl této knihy nazvaný „Učte Duchem“ (strany 40–48).

3. Požádejte dva nebo tři členy třídy, aby se připravili krátce pohovořit o zkušenos-
tech s tím, jak při svém učení usilovali o vedení Ducha Svatého. (Na konci lekce 1
a 2 bylo členům třídy zadáno, aby si tyto zkušenosti zapsali do poznámkových
bloků.)

4. Přineste si do třídy džbánek vody a průhlednou sklenici.

5. Před výukou napište na tabuli tuto otázku: Na čem nejvíce záleží v našem úsilí
učit evangeliu?

Před úvodní modlitbou vyzvěte členy třídy, aby zazpívali nějakou náboženskou
píseň, která navozuje uctivou atmosféru. Po písni požádejte člena třídy, který bude
pronášet modlitbu, aby poprosil o vedení Ducha Svatého během lekce.

„Nejvíce záleží na Duchu.“

Citát Zaměřte pozornost členů třídy na otázku, kterou jste napsali na tabuli. Vyzvěte členy
třídy, aby o otázce přemýšleli, aniž by na ni nahlas odpověděli. Potom jim řekněte,
že odpověď na tuto otázku se nachází v následujícím prohlášení presidenta Ezry
Tafta Bensona:

Doporučený
postup výuky

Poznámka
pro učitele
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Lekce 3 :  Uâte  Duchem

„Existuje-li nějaké poselství, které opakuji svým bratřím z Dvanácti, pak je to to, že je
to Duch, na čem záleží. Záleží na Duchu. Nevím, jak často jsem to řekl, ale nikdy mě
neunaví to říkat – nejvíce záleží na Duchu.“ (Mission presidents‘ seminar, 3 Apr. 1985.)

Vysvětlete, že často hovoříme o Duchu Svatém jako o „Duchu“. Výuka Duchem je
nejmocnějším druhem výuky, protože Božím věcem můžeme porozumět pouze díky
vlivu Ducha. (Viz 1. Korintským 2:11.)

Když studujeme evangelium a když mu vyučujeme, Duch nás bude provázet
mnoha způsoby.

Zdůrazněte, že Duch se obvykle projevuje tiše a prostě spíše než efektními ukázkami
moci. (Viz 1. Královská 19:9–12.) Potom nechte členy třídy přečíst níže uvedené
verše z Písma. Požádejte je, aby vysvětlili, čemu každá pasáž učí o tom, jak Duch může
provázet naši výuku evangelia. Odpovědi napište na tabuli.

a) Jan 14:26. (Učí nás všemu a vše nám připomíná.)
b) Jan 15:26. (Svědčí o Kristu.)
c) 2. Nefi 33:1. (Nese pravdu do našeho srdce.)
d) Kniha nauk a smluv 6:14–15, 22–23. (Osvěcuje naši mysl a přináší do ní klid.)
e) Kniha nauk a smluv 11:13. (Naplňuje naši duši radostí.)
f) Kniha nauk a smluv 50:21–22. (Povznáší.)

Vyzvěte pověřené členy třídy, aby pohovořili o svých zkušenostech s tím, jak při své
výuce usilovali o vedení Ducha Svatého (viz „Příprava“, bod 3).

Existují konkrétní kroky, které můžeme učinit, aby Duch byl přítomen.

Diskuse u tabule ■ Co můžeme dělat při výuce, abychom umožnili Duchu, aby byl přítomen?
(Odpovědi členů třídy napište na tabuli. Povzbuďte členy třídy, aby si je zapsali
do poznámkových bloků.)

Pokud členové třídy nezmíní některé body z následujícího seznamu, dopište je
k tomuto seznamu na tabuli:

a) Modlit se.
b) Učit z Písem.
c) Vydávat svědectví.
d) Používat náboženské písně a další posvátnou hudbu.
e) Vyjadřovat lásku k druhým a k Nebeskému Otci a Ježíši Kristu.
f) Dělit se o názory, pocity a zkušenosti, které se vztahují k zásadám obsaženým

v lekci.

■ Co z toho jsme dnes během hodiny dělali? Dělali jsme při hodině ještě něco
jiného, aby Duch byl přítomen?

Vyzvěte členy třídy, aby přemýšleli o příležitostech k výuce, které budou brzo mít.
Vyzvěte je, aby uvažovali o tom, jak mohou při výuce využívat některá doporučení
napsaná na tabuli. Dejte jim několik minut, aby si své náměty zapsali do poznámko-
vých bloků.

Činnost s poznám-
kovým blokem

Příspěvky členů
třídy

Diskuse o Písmech
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âást G :  Kurs  V¯uka evangelia

Bude-li přítomen vliv Ducha, naše nejlepší úsilí postačí.

Napište na tabuli Kdo může učit Duchem?

Ukažte džbánek vody a sklenici. Vysvětlete, že sklenice v této ukázce představuje nás
jako učitele evangelia. Potom sklenici částečně naplňte. Vysvětlete, že voda, kterou
jste nalili do sklenice, představuje nejlepší využití našich talentů.

Vyjádřete, že bychom si mohli myslet, že budeme při své výuce úspěšnější pouze
tehdy, budeme-li mít více talentů. Tato sklenice však nemůže být naplněna pouze
našimi talenty. Abychom byli skutečně efektivními učiteli evangelia, musíme učit
mocí Ducha Svatého. Zázrakem je, že bez ohledu na to, kdo jsme a jak talentovanými
se zdáme být, to nejlepší, co můžeme dělat, postačí, pokud s námi bude vliv Ducha.
Až toto vysvětlíte, dolijte sklenici až po okraj.

Citát Nechte některého člena třídy přečíst následující prohlášení staršího Henryho
B. Eyringa:

„Je moudré mít obavy z toho, že naše schopnosti nestačí na to, abychom zvládli svůj
úkol sytit víru druhých lidí. Naše vlastní schopnosti, jakkoli jsou velké, nebudou
stačit. Avšak realistický pohled na naše omezené schopnosti vytváří pokoru, která
může vést ke spoléhání se na Ducha, a tak k síle.“ (Liahona, leden 1998, 85.)

Každý z nás se může učinit způsobilým tomu, aby učil Duchem.

Veďte níže naznačenou diskusi, abyste členům třídy pomohli porozumět tomu, jak
se mohou učinit způsobilými k tomu, aby učili Duchem.

Požádejte některého člena třídy, aby přečetl Knihu nauk a smluv 42:14.

Napište na tabuli následující:

Požádejte některého člena třídy, aby přečetl Knihu nauk a smluv 88:77–78.

■ Co Pán slibuje, pokud budeme pilně učit nauce království? (Bude nás provázet
Jeho milost.)

MMooddllíímmee  

ssee  ss  vvíírroouu

OObbddrrÏÏíímmee  

DDuucchhaa

Diskuse o Písmech
a tabule

Názorná pomůcka
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Lekce 3 :  Uâte  Duchem

Napište na tabuli následující:

Vysvětlete, že milost je moc, která nás činí schopnými. Je to božská pomoc a síla
daná prostřednictvím milosrdenství a lásky Boží. Prostřednictvím Pánovy milosti
můžeme konat dobré skutky, které bychom sami nedokázali.

Nechte některého člena třídy přečíst Knihu nauk a smluv 100:7–8.

■ Co nám tyto verše říkají o tom, jak máme hlásat evangelium? (Ve vážnosti srdce
a v duchu mírnosti.)

Vysvětlete, že vážnost znamená úctu a důstojnost. Potom, abyste členům třídy
pomohli pochopit význam slova mírnost, přečtěte následující prohlášení presidenta
Gordona B. Hinckleyho:

„Mírnost v sobě zahrnuje ducha vděčnosti v protikladu k postoji zpupnosti, přiznání
si, že existuje větší moc, než má člověk, uznání Boha a přijetí Jeho přikázání.“
(„With All Thy Getting Get Understanding“, Ensign, Aug. 1988, 3–4.)

■ Co Pán slibuje, učíme-li Jeho evangeliu s vážností a v mírnosti? (Viz NaS 100:8.
Duch Svatý bude vydávat svědectví o zásadách, kterým učíme.)

Napište na tabuli následující:

UUããíímmee  ss  vvááÏÏnnoossttíí

aa vv mmíírrnnoossttii

DDuucchh  vvyyddáávváá  

ssvvûûddeeccttvvíí

PPiillnnûû  

uuããíímmee  nnaauuccee

PPrroovváázzíí  nnááss  

JJeehhoo  mmiilloosstt
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âást G :  Kurs  V¯uka evangelia

Zaměřte pozornost členů třídy na zásady, které jste napsali na tabuli. Zdůrazněte, že
budeme-li se modlit s vírou a budeme-li pilně a s vážností a v mírnosti učit nauce,
obdržíme Ducha, který bude vydávat svědectví o pravdách, kterým učíme. Vyzvěte
členy třídy, aby pohovořili o tom, kdy oni nebo druzí umožnili Duchu, aby byl
přítomen tím, že se řídili těmito zásadami.

Závěr

Shrnutí a citát Krátce shrňte lekci. Potom nechte člena třídy přečíst následující prohlášení presidenta
Thomase S. Monsona:

„Někteří z vás máte možná plachou povahu nebo si myslíte, že nemáte na to, abyste
přijali povolání. Mějte na paměti, že toto dílo není jenom vaše nebo moje. Je to
Pánovo dílo, a když jsme v Pánově službě, máme nárok na Pánovu pomoc. Mějte na
paměti, že koho Pán povolává, toho uschopňuje.“ (Conference Report, Apr. 1962, 62;
nebo Ensign, May 1996, 44.)

Svědectví Tak, jak vás Duch nabádá, vydejte svědectví.

Úkoly Povzbuďte členy:

1. Aby dále přemýšleli o myšlenkách týkajících se výuky Duchem, které si zapsali
do poznámkových bloků, a aby jednu z těchto myšlenek použili při příležitosti
k výuce během nadcházejícího týdne.

2. Aby si i nadále zaznamenávali svůj pokrok do poznámkových bloků.

3. Aby si zopakovali zásady uvedené v této lekci tím, že si prostudují oddíl této knihy
nazvaný „Učte Duchem“ (strany 40–48).

Zapojení členů třídy
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âást G :  Kurs  V¯uka evangelia

Cíl Cílem této lekce je pomoci členům třídy porozumět moci, kterou získáváme studiem
nauky evangelia, která se nachází v Písmech a v učení proroků posledních dnů, a její
výukou.

Při přípravě na výuku této lekce se modlete o vedení, abyste efektivně učili z Písem
a z učení proroků posledních dnů. Tak, jak vás Duch Svatý nabádá, pohovořte o vlivu,
který měly nauky evangelia na váš život, když jste je studovali a když jste jim učili.

Příprava 1. S modlitbou si prostudujte pasáže z Písem v této lekci. Snažte se je aplikovat na
cíl lekce.

2. Prostudujte si oddíl této knihy nazvaný „Učte nauce“ (strany 49–59) a následující
kapitoly z oddílu „Výuka evangelia a vedení“ v Církevní příručce pokynů: „Učte
spásným naukám a obřadům evangelia“ (strana 301), „Učte z Písem a z učení pro-
roků posledních dnů“ (strana 302) a „Používejte Církví schválené učební materiály“
(strana 304).

3. Vyzvěte některého člena třídy nebo jiného člena sboru, aby přišel do třídy připraven
pohovořit o tom, jak studium konkrétní zásady evangelia ovlivnilo jeho život.

4. Máte-li k dispozici současné Církví vydané příručky k lekcím, přineste jich několik
do třídy.

5. Před výukou napište na tabuli následující:

Pán nám přikázal, abychom „se navzájem poučovali v nauce tohoto království“.
Nauka může mít mocný vliv na naši mysl i srdce.

Zaměřte pozornost členů třídy na verš a otázky, které jste napsali na tabuli (viz
„Příprava“, bod 5).

Tabule a
diskuse o Písmech

Doporučený
postup výuky

„„PPfifiiikkaazzuujjii  vváámm,,  aabbyyssttee  ssee  nnaavvzzáájjeemm  ppoouuããoovvaallii  vv  nnaauuccee

ttoohhoottoo  kkrráálloovvssttvvíí..““  ((NNaaSS  8888::7777..))

JJaakk  nnaa  nnááss  ppÛÛssoobbíí  ssttuuddiiuumm  nnaauukkyy  kkrráálloovvssttvvíí??

JJaakk  ssee  ssttuuddiiuumm  pprraavvéé  nnaauukkyy  llii‰‰íí  oodd  ssttuuddiiaa  nnûûããeehhoo  jjiinnééhhoo??

Poznámka
pro učitele
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Vysvětlete, že ve verši napsaném na tabuli se výraz „nauka království“ týká zjevených
pravd evangelia.

Zaměřte pozornost členů třídy na otázky, které jste napsali na tabuli. Předtím, než
členy požádáte, aby o otázkách diskutovali, je vyzvěte, aby nahlas přečetli následující
pasáže z Písem:

a) Enos 1:1–4. (Nauky evangelia zapadají hluboko do našeho srdce a vedou nás
k tomu, abychom se pokořili před Bohem.)

b) Alma 31:5. (Slovo Boží vede lidi k tomu, aby činili dobro, a má „mocný vliv“
na mysl.)

c) Alma 32:28. (Slovo Boží rozšiřuje naši duši, osvěcuje naše chápání a stává se nám
drahým.)

d) Joseph Smith – Životopis 1:11–12. (Slovo Boží přichází „s . . . mocí do srdce“.)

Požádejte členy třídy, aby diskutovali o otázkách na tabuli.

Vyzvěte pověřeného člena třídy nebo jiného člena sboru, aby pohovořil o tom, jak
studium konkrétní zásady evangelia ovlivnilo jeho život.

Svou výuku máme zaměřovat na nauku.

Požádejte členy třídy, aby si představili, že jsou členy předsednictva Mladých mužů,
Mladých žen nebo Nedělní školy. Jeden z učitelů v jejich organizaci jim řekne: „Když
učím mládež, strávím většinu času vyhrazeného pro výuku hovorem o věcech jako
je například sport, schůzky a filmy. Mám pocit, že pokud budu věnovat příliš času
výuce z Písem, členové třídy ztratí zájem.“

Diskuse a citát ■ Jakou radu byste mohli dát této osobě, abyste jí pomohli vyučovat nauce z Písem?

V rámci této diskuse vyzvěte tři různé členy třídy, aby přečetli níže uvedená prohlášení.
Zdůrazněte, jaký význam měla výuka členů Církve slovu Božímu ve všech dobách.

Učitelům dospělých

President Joseph Fielding Smith řekl: „Netěší mě, když navštívím shromáždění a ten,
kdo je povolán promluvit, se postaví před lidi a přednáší, i když to může být atrak-
tivním způsobem, určité otřepané fráze, určité lidské moudrosti – myšlenky těch,
kteří dnes utvářejí myšlení světa, ale kteří ve svých srdcích nemají žádnou víru nebo
lásku k Ježíši Kristu – nebo kteří diskutují o otázkách, které nejsou v souladu se
základními zásadami evangelia.“ (Doctrines of Salvation, comp. Bruce R. McConkie,
3 vols. [1954–56], 2:342.)

Učitelům Mladých mužů a žen

President J. Reuben Clark Jr. učil:

„Mladí lidé Církve hladoví po věcech Ducha; dychtí po tom, aby se učili evangeliu
a chtějí to přímo, nezředěné . . .

Nemusíte se [jim] tajně plížit za zády a šeptat [jim] náboženství do ucha . . . Není
třeba, abyste maskovali náboženské pravdy pláštěm světských věcí; můžete [jim]
přednést tyto pravdy otevřeně.“ (The Charted Course of the Church in Education,
rev. ed. [pamphlet, 1994], 3, 9.)

Modelová situace

Příspěvek člena
třídy

204



Lekce 4 :  Uâte  nauce

Učitelům malých dětí

Starší Ezra Taft Benson radil: „Vše, co od vás požadujeme, [je], abyste inspirovali tyto
děti, které přišly pod vaši péči a vedení, aby v jejich srdci nebylo nic, čeho by si na
tomto světě vážily více než evangelia.“ („Our First Obligation“, Children‘s Friend,
Oct. 1950, 454.)

Všem učitelům evangelia

Starší Boyd K. Packer řekl:

„Když je pravdivá nauka pochopena, mění postoje a chování.

Studium nauk evangelia zlepší chování rychleji, než to dokáže studium chování.“
(Conference Report, Oct. 1986, 20; nebo Ensign, Nov. 1986, 17.)

Máme dbát na to, abychom učili správné nauce.

Citát a diskuse Přečtěte následující prohlášení presidenta Mariona G. Romneyho:

„Když piji z pramene, rád získávám vodu z místa, kde prýští na povrch, ne z místa
o kus dál po proudu poté, co se v ní brodil dobytek . . . Vážím si výkladů druhých lidí,
ale když dojde na evangelium, měli bychom být obeznámeni s tím, co říká Pán.“
(Address to religious educators, 13 Apr. 1973; quoted by J. Richard Clarke in Conference
Report, Oct. 1982, 19; nebo Ensign, Nov. 1982, 15.)

■ K jakým zdrojům se máme obracet, abychom pomohli těm, které učíme, aby byli
„obeznámeni s tím, co říká Pán“? (Odpovědi mají zahrnovat Písma a učení
proroků posledních dnů.)

■ Jak můžeme dbát na to, abychom učili správné nauce?

V rámci této diskuse nechte členy třídy přečíst Knihu nauk a smluv 42:12–13 a 52:9.
Zdůrazněte, že dbát na to, abychom učili správné nauce, můžeme tím, že budeme
učit v souladu s Písmy a s učením proroků posledních dnů. Vyzvěte některého člena
třídy, aby přečetl následující prohlášení presidenta Spencera W. Kimballa:

„Nikdo nemá právo uvádět osobní výklady, když byl vyzván, aby učil v organizacích
Církve. Je hostem . . . a ti, které učí, oprávněně předpokládají, že když byl patřičným
způsobem vybrán a ustanoven, zastupuje Církev, a že to, čemu učí, je Církví schvá-
leno.“ (The Teachings of Spencer W. Kimball, ed. Edward L. Kimball [1982], 532–33.)

Pokud jste do třídy přinesli současné Církví vydané příručky k lekcím, nyní je ukažte.

Zdůrazněte, že Církví vydané příručky obsahují návrhy na použití otázek, činností
a audiovizuálních materiálů, které nám pomáhají zaměřit výuku na Písma a na slova
proroků posledních dnů.

Pán nám slibuje velká požehnání, pokud pilně studujeme Jeho nauku a pokud
jí vyučujeme.

Citát Zdůrazněte, že předtím, než můžeme úspěšně učit naukám evangelia, musíme je
nejprve studovat. Potom přečtěte následující prohlášení presidenta Spencera
W. Kimballa:
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âást G :  Kurs  V¯uka evangelia

„Je běžné, že máme po ruce několik pasáží z Písem, uchovávaných v mysli, a proto
žijeme v iluzi, že o evangeliu skutečně hodně víme. V tomto smyslu tedy malá
znalost může opravdu působit problémy. Jsem přesvědčen, že každý z nás v určitém
období svého života musí objevit Písma sám pro sebe – a nejen je objevit jednou,
nýbrž je objevovat znovu a znovu.“ („How Rare a Possession – the Scriptures!“
Ensign, Sept. 1976, 4.)

Smažte tabuli a nakreslete tuto tabulku. Vysvětlete, že tato tabulka poukáže na
Pánovy sliby učitelům, kteří „objevují [Písma] znovu a znovu“. Požádejte členy třídy,
aby si tabulku opsali do poznámkových bloků. (Nenechte je, aby si nalistovali tuto
stránku ve své knize.)

Nechte členy třídy přečíst pasáže uvedené v tabulce. Po přečtení každé pasáže požádejte
členy třídy, aby určili, co můžeme dělat, a požehnání, která díky tomu dostaneme.
Napište jejich postřehy do patřičných kolonek. Povzbuďte členy třídy, aby si tyto
postřehy zapsali do poznámkových bloků. Některé možné odpovědi jsou uvedeny
v následující tabulce.

PPaassááÏÏ  zz  PPííssmmaa

AAllmmaa  1177::22––33

KKnniihhaa  nnaauukk  aa  ssmmlluuvv

1111::2211––2222

KKnniihhaa  nnaauukk  aa  ssmmlluuvv

8844::8855

CCoo  ddûûlláámmee

PPiillnnûû  bbááddáámmee  vv  PPííssmmeecchh

MMooddllíímmee  ssee  aa  ppoossttíímmee

ZZíísskkáávváámmee  sslloovvoo  BBooÏÏíí

pprroossttfifieeddnniiccttvvíímm  ssttuuddiiaa

PPfifiiipprraavvuujjeemmee  ssee  nnaa  vv˘̆uukkuu

nneeuussttááll˘̆mm

sshhrroommaaÏÏììoovváánníímm  sslloovv

ÏÏiivvoottaa

PPooÏÏeehhnnáánníí,,  

kktteerráá  ddoossttáávváámmee

OObbddrrÏÏíímmee  dduucchhaa  pprroorrooccttvvíí

aa  zzjjeevveenníí

UUããíímmee  ss  mmooccíí  aa  pprraavvoommooccíí

BBooÏÏíí

OObbddrrÏÏíímmee  vveeddeenníí  DDuucchhaa

UUããíímmee  ss  mmooccíí  ppfifieessvvûûddããiitt

ddrruuhhéé

UUããíímmee  ss  iinnssppiirraaccíí

PPaassááÏÏ  zz  PPííssmmaa

AAllmmaa  1177::22––33

KKnniihhaa  nnaauukk  aa  ssmmlluuvv

1111::2211––2222

KKnniihhaa  nnaauukk  aa  ssmmlluuvv

8844::8855

CCoo  ddûûlláámmee PPooÏÏeehhnnáánníí,,  

kktteerráá  ddoossttáávváámmee

Tabule a
diskuse o Písmech
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Lekce 4 :  Uâte  nauce

Uplatnění Požádejte členy třídy, aby si do poznámkových bloků zapsali jednu konkrétní věc,
kterou budou dělat, aby tím následovali radu obsaženou v těchto pasážích z Písma.
Také je požádejte, aby si napsali, jak si myslí, že jim toto pomůže obdržet Pánova
požehnání v jejich zodpovědnostech týkajících se výuky.

Závěr

Svědectví Tak, jak vás Duch nabádá, vydejte svědectví o moci, která přichází díky studiu a
výuce nauk evangelia.

Úkoly Povzbuďte členy:

1. Aby každý den pilně studovali Písma. (Můžete je povzbudit, aby si přečetli oddíl
„Vypracujte si osobní plán pro studium evangelia“ na stranách 16–17 této knihy.)

2. Aby ve spojení s činností s poznámkovým blokem, kterou prováděli během lekce,
usilovali v následujícím týdnu o to, aby udělali jednu věc pro zlepšení svého
osobního studia evangelia. Povzbuďte je, aby si svůj pokrok, který se týká tohoto
cíle, zapsali.

3. Aby si zopakovali zásady uvedené v této lekci tím, že si prostudují oddíl této knihy
nazvaný „Učte nauce“ (strany 49–59).
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Cíl Cílem této lekce je pomoci členům třídy porozumět tomu, že jednotlivci mají zodpo-
vědnost studovat evangelium; a také jim pomoci poznat, jak jako učitelé mohou
pomáhat druhým tuto zodpovědnost naplňovat.

Pán nám přikázal: „Bádejte po moudrosti studiem a vírou.“ (NaS 88:118.) Jak učil
president Spencer W. Kimball, máme být pilně poslušni tohoto přikázání: „Člověk se
nemůže stát ,činitelem slova‘, jestliže není nejdříve ,posluchačem‘. A stát se poslucha-
čem neznamená jednoduše stát a čekat, až zaslechneme nějaké informace. Znamená
to sami vyhledávat, studovat, modlit se a chápat.“ („Jak vzácné bohatství je Písmo
svaté!“, Poselství Prvního předsednictva 1, 48.)

Individuální rozhodnutí pilně studovat evangelium je spravedlivým použitím
svobody jednání. Učitelé, kteří rozumějí nauce o svobodě jednání, se nebudou snažit
nutit druhé, aby studovali evangelium. Místo toho se budou snažit učit způsobem,
který druhé povzbudí, aby se pilně snažili evangelium studovat.

Příprava 1. S modlitbou si prostudujte pasáže z Písem v této lekci. Snažte se je aplikovat na
cíl lekce.

2. Prostudujte si oddíl této knihy nazvaný „Vyzývejte k usilovnému studiu“
(strany 60–74). Také si prostudujte „Zásady obrácení“ na straně 300 v oddíle
„Výuka evangelia a vedení“ v Církevní příručce pokynů.

3. Předem požádejte tři členy třídy, aby vám pomohli předvést čtené divadlo, které
je uvedeno na straně 209. Jednoho požádejte, aby četl roli vypravěče, druhého,
aby četl roli Zoramity, a třetího, aby četl roli Almy.

4. Zhotovte tři velké jmenovky pro účastníky čteného divadla. Na jednu jmenovku
napište Vypravěč, na druhou Zoramita a na třetí Alma.

Každý jednotlivec má zodpovědnost studovat evangelium.

Čtené divadlo Požádejte účinkující v čteném divadle, aby se postavili před třídu. Dejte jim jejich
jmenovky. Potom vysvětlete, že tito tři členové třídy souhlasili s tím, že předvedou
čtené divadlo. Účelem tohoto vystoupení je zjistit, jakou zodpovědnost mají
jednotlivci za studium evangelia.

Napište na tabuli následující odkazy na Písma: Alma 32:27–28, 33, 38, 41. Vysvětlete,
že tyto odkazy na Písma se týkají toho, čemu Alma učil, a co bude použito v tomto
čteném divadle. Povzbuďte členy třídy, aby sledovali text ve svých Písmech, zatímco
Alma čte svou roli.

Doporučený
postup výuky

Poznámka
pro učitele
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Lekce 5 :  Vyz¯vejte  k  usilovnému studiu

Vypravěč: Když Alma a jeho bratří kázali mezi odpadlým lidem, který se nazýval
Zoramité, vešli do jedné ze zoramitských synagog. Tam slyšeli, jak
Zoramité prohlašovali, že „nepřijde žádný Kristus“ (Alma 31:16).

Poté, co Alma a jeho bratří uslyšeli toto falešné učení, rozdělili se, aby
kázali slovo Boží a svědčili o Kristu. K Almovi přistoupil početný zástup
Zoramitů a jeden z nich k němu promluvil. (Viz Alma 31:37–38; 32:1.)

Zoramita: (Čtěte Almu 32:5, počínaje slovy „Viz, co mají dělati tito bratři moji.“)

Vypravěč: (Čtěte Almu 32:6.)

Tabule Napište na tabuli následující:

Zdůrazněte, že Zoramité reagovali na své trápení tím, že se rozhodli být pokornými.
Vyhledali muže, který by je mohl učit slovu Božímu.

Čtené divadlo Vypravěč: Alma viděl, že Zoramité jsou připraveni slyšet slovo Boží, a tak je učil, jak
mohou skutečně obdržet slovo a získat svědectví o jeho pravdivosti.

Alma: (Čtěte Almu 32:27–28, 33.)

Tabule Na tabuli připište to, co je uvedeno níže:

Čtené divadlo Vypravěč: Ke konci svého kázání Alma Zoramitům vysvětlil, že poté, co získali
svědectví o slově, musejí udělat ještě více. Když toto vysvětloval, přirovnal
slovo ke stromu, který vyrostl ze semínka.

Alma: (Čtěte Almu 32:38, 41.)

ZZooddppoovvûûddnnoosstt  jjeeddnnoottlliivvccee

BB˘̆tt  ppfifiiipprraavveenn  ssllyy‰‰eett  sslloovvoo  ((bb˘̆tt  oocchhoottnn˘̆  ssee  uuããiitt))..

PPooppfifiáátt  sslloovvuu  mmííssttoo..

ZZooddppoovvûûddnnoosstt  jjeeddnnoottlliivvccee

BB˘̆tt  ppfifiiipprraavveenn  ssllyy‰‰eett  sslloovvoo  ((bb˘̆tt  oocchhoottnn˘̆  ssee  uuããiitt))..
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Tabule Na tabuli připište to, co je uvedeno níže:

Vyzvěte členy třídy, kteří se účastnili čteného divadla, aby se vrátili na svá místa.

Výklad učitele Vysvětlete, že Alma učil Zoramity, že jsou osobně zodpovědní za studium evangelia.
Všichni jsme osobně zodpovědní za to, abychom studovali evangelium. Jednotlivci,
kteří právě začínají přijímat tuto zodpovědnost, jsou „připraveni slyšeti slovo“ (Alma
32:6). Další zkoušejí slovo a popřávají mu místo, aby bylo zasazeno do jejich srdce
(viz Alma 32:27–28). A další již vyživují slovo vírou, pílí a trpělivostí (viz Alma 32:41).

Jednotlivci se učí evangeliu prostřednictvím své víry, píle a trpělivosti.

Diskuse ■ Co konkrétně mohou lidé dělat, aby „vyživovali slovo“? (Odpovědi členů třídy
napište na tabuli. Povšimněte si, že několik možných odpovědí je uvedeno níže.)

a) Denně studovat Písma a přemítat o nich.
b) Hledat v Písmech odpovědi na konkrétní otázky.
c) Studovat proslovy z generální konference.
d) Studovat články v církevních časopisech.
e) Postit se a modlit se o porozumění.
f) Usilovat o porozumění při vykonávání chrámové práce.
g) Diskutovat o zásadách evangelia se členy rodiny a s přáteli.
h) Následovat vedení Ducha.
i) Věrně se snažit dodržovat přikázání.

■ Jaká požehnání jste obdrželi díky svému pilnému úsilí studovat evangelium?

Učitelé mají pomáhat jednotlivcům, aby používali svobodu jednání k tomu,
aby studovali evangelium a aby podle něj žili.

Výklad učitele Připomeňte členům třídy, že Bůh nám dal svobodu jednání – moc rozhodovat se pro
dobro nebo zlo (viz NaS 29:35). Když se rozhodujeme, zda se budeme učit evangeliu
a zda podle něho budeme žít, používáme svobodu jednání.

Citát Přečtěte následující prohlášení staršího Jamese E. Fausta:

„Svoboda jednání daná nám prostřednictvím plánu našeho Otce je významným
protipólem k Satanovu plánu donucení. S tímto posvátným darem můžeme růst,
zdokonalovat se, činit pokrok a usilovat o dokonalost.“ (Conference Report, Oct. 1987,
42; nebo Ensign, Nov. 1987, 35.)

ZZooddppoovvûûddnnoosstt  jjeeddnnoottlliivvccee

BB˘̆tt  ppfifiiipprraavveenn  ssllyy‰‰eett  sslloovvoo  ((bb˘̆tt  oocchhoottnn˘̆  ssee  uuããiitt))..

PPooppfifiáátt  sslloovvuu  mmííssttoo..

ÎÎiivviitt  sslloovvoo..
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Lekce 5 :  Vyz¯vejte  k  usilovnému studiu

Diskuse ■ Jaký vliv má na naši výuku, když si uvědomíme, že jednotlivci mají svobodu
jednání a jsou zodpovědní za své vlastní studium? (Odpovědi členů třídy můžete
napsat na tabuli.)

Pomozte členům třídy pochopit, že se mají zaměřit na ty, které učí, nikoli pouze na
svou výuku. Úspěšní učitelé evangelia nepřemýšlejí pouze o tom, co budou učit.
Kladou si otázku: „Jak pomohu těm, které učím, aby toužili učit se a odhalovat to,
co potřebují znát?“ Když to učitelé činí, respektují svobodu jednání těch, které učí,
a pomáhají jim, aby v přijetí své zodpovědnosti studovat nalezli radost.

Připomeňte, že když se snažíme pomáhat druhým přijmout jejich zodpovědnost za
studium evangelia, máme je spíše vyzývat a povzbuzovat, než abychom je k něčemu
nutili. Máme přemítat a modlit se o svých záměrech pomoci každému jednotlivci,
kterého učíme.

Nemáme dělat nic, co by druhé odvracelo od jejich touhy studovat evangelium.

Diskuse ■ Co by učitelé mohli dělat, co by druhé odvracelo od touhy studovat evangelium?
(Dejte členům třídy čas, aby o této otázce přemítali a aby o ní diskutovali.
Povzbuzujte je, aby o ní diskutovali spíše v obecných pojmech, než aby kritizovali
jednotlivé učitele. Povšimněte si, že několik možných odpovědí je uvedeno níže.)

a) Předčítají jim lekce z příručky.
b) Většinu výuky stráví přednášením.
c) Snaží se na ně zapůsobit znalostmi nebo schopnostmi týkající se výuky.
d) Kritizují nebo zlehčují jejich otázky a poznámky.
e) Činí poznámky nebo pokládají otázky, které by mohly oslabit jejich víru.
f) Používají jazyk nebo příklady, které by mohly způsobit, že se Duch vzdálí.
g) Nezaměřují své lekce na pravdy evangelia.

Citát Tuto diskusi zakončete tím, že necháte některého člena třídy přečíst následující
prohlášení staršího Dallina H. Oakse:

„Každý učitel evangelia, který se snaží následovat Mistra, zaměří veškeré své úsilí na
druhé a nikdy ne na sebe. Satan řekl: ,Pošli mne, . . . chci spasiti celé lidstvo . . . a jistě
to chci učiniti, proto dej mi slávu svou.‘ Tento návrh je v protikladu s příkladem
Spasitele, který řekl: ,Otče, tvoje vůle se staň a tvoje buď sláva na věky.‘ (Mojžíš 4:1–2.)
Učitel evangelia zaměří svou výuku na potřeby ovcí a na slávu Mistra. Vyvaruje se,
aby byl středem pozornosti. Bude učit stádo, že má vždy vzhlížet k Mistrovi. Nikdy
nezatemní jeho pohled na Mistra tím, že bude stát v cestě, nebo tím, že bude vrhat
stín sebeprosazování nebo vlastního zájmu.“ (Address given 31 March 1998.)

Můžeme dělat mnoho proto, abychom vyzývali k usilovnému studiu.

Nechte členy třídy, aby si nalistovali stranu 60 v této knize. Požádejte jednoho člena
třídy, aby nahlas přečetl prohlášení, které se nachází na této straně. V tomto prohlá-
šení jsou uvedeny tři všeobecné věci, které můžeme dělat, abychom vyzývali
k usilovnému studiu. Zdůrazněte, že v každé z těchto oblastí je mnoho jednoduchých
konkrétních věcí, které můžeme dělat.

Nechte členy třídy, aby si ve svých knihách prošli následující seznam. Vyzvěte je,
aby si ze seznamu vybrali jednu myšlenku, kterou použijí při nadcházející příležitosti
k výuce. Pokud to čas umožňuje, nechte je, aby si do poznámkových bloků stručně

Činnost s poznám-
kovým blokem
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zapsali, jak tuto myšlenku použijí. Také je můžete požádat, aby se o svůj plán podělili
s ostatními členy třídy. Není-li dost času, aby si své plány zapsali do poznámkového
bloku a aby o nich diskutovali, povzbuďte je, aby si je zapsali doma.

a) Požádejte někoho, aby se připravil, že pomůže s lekcí. Pomozte mu připravit se.
b) Požádejte někoho, aby si připravil názornou pomůcku.
c) Je-li to vhodné, podělte se o osobní zkušenosti.
d) Požádejte ty, které učíte, aby přemítali o požehnáních, která Pán dal jim i jejich

rodinám.
e) Učte je, jak číst Písma tak, aby jim rozumělí.
f) Rozpoznejte hodnotu příspěvku každého jednotlivce k lekci. Naslouchejte

myšlenkám vyjádřeným během diskusí a využijte je.
g) Pokládejte otázky, které podněcují k přemýšlení, a vyzvěte k příspěvkům do diskusí.
h) Když někdo pokládá otázku, vyzvěte ostatní, aby navrhli odpovědi.
i) Požádejte ty, které učíte, aby přemýšleli o tom, jak mohou uplatnit to, čemu se

naučili.

Závěr Připomeňte členům třídy, že učitelé evangelia mají být příkladem usilovného studia
evangelia. Povzbuďte je, aby zhodnotili vlastní úsilí studovat nauky evangelia.
Vyzvěte je, aby si určili, jak se mohou řídit Almovou radou, aby s vírou, pílí a trpěli-
vostí vyživovali slovo (viz Alma 32:37, 41–42).

Povzbuďte členy třídy, aby pamatovali na posvátnost svobody jednání každého
jednotlivce. Potom přečtěte následující prohlášení presidenta Spencera W. Kimballa:

„Poklady jak světského, tak duchovního poznání jsou skryté – ale skryté těm, kteří je
správně nehledají a neusilují o to, aby je nalezli . . . Duchovní poznání není k dispozici
za pouhé požádání, dokonce ani modlitby nestačí. Vyžaduje to vytrvalost a zasvěcení
života člověka.“ (The Teachings of Spencer W. Kimball, ed. Edward L. Kimball
[1982], 389–90.)

Svědectví Tak, jak vás Duch nabádá, vydejte svědectví.

Úkoly Povzbuďte členy:

1. Aby si během uskutečňování svých záměrů vyzývat k usilovnému studiu zapisovali
své zkušenosti do poznámkových bloků. (Viz „Činnost s poznámkovým blokem“
výše.) Povzbuďte je, aby si, bude-li to vhodné, o svých zkušenostech promluvili
s nějakým vedoucím, jiným členem třídy nebo se členem rodiny.

2. Aby si zopakovali zásady uvedené v této lekci tím, že si prostudují oddíl této knihy
nazvaný „Vyzývejte k usilovnému studiu“ (strany 60–74).
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Cíl Cílem této lekce je pomoci členům porozumět tomu, jak mohou učitelé a studenti
spolupracovat, aby navodili atmosféru pro studium evangelia.

V lekci 5 členové třídy diskutovali o zodpovědnosti jednotlivce usilovně studovat
evangelium. Lekce pro tento týden se zaměřuje na zodpovědnost, která je společná
pro učitele i pro studenty – na navození studijní atmosféry. To členům třídy pomůže
uplatňovat zásady evangelia při jejich úsilí předcházet rozptylování ve třídě a pomůže
jim to řešit problémy s kázní, které se možná již vyskytly.

S touto lekcí jako základem budou členové třídy připraveni navrhovat řešení
konkrétních problémů. To budou činit v rámci lekce 7.

Příprava 1. S modlitbou si prostudujte pasáže z Písem v této lekci. Snažte se je aplikovat na
cíl lekce.

2. Dobře se seznamte s příběhy obsaženými v lekci. Nacvičte si jejich přečtení
takovým způsobem, který udrží zájem členů třídy.

3. Do třídy si přineste následující:

a) Velký kus papíru (nebo několik menších kusů papíru).
b) Tři popisovače.

4. Prostudujte si oddíl této knihy nazvaný „Navoďte studijní atmosféru“ (strany 75–87).

Škola proroků poskytuje příklad toho, jak navodit atmosféru pro studium
evangelia.

Citát Podělte se o následující prohlášení:

„V prvních dnech této dispenzace Pán přikázal bratřím, aby se ,navzájem poučovali
v nauce tohoto království‘. Měli se učit všemu, co se týkalo evangelia a království
Božího a co bylo žádoucí, aby znali, stejně tak jako tomu, co se týkalo umění, věd,
království a národů. Měli ,[bádat po moudrosti] studiem a vírou‘ a měli zbudovat
posvátnou svatyni neboli chrám v Kirtlandu, který, mimo jiné, měl být ,domem výuky‘.
(NaS 88:74–81, 118–122.)

„V rámci tehdy existujícího uspořádání Pán pro naplnění těchto přikázání nařídil
založení školy proroků (NaS 88:122, 127–41).“ (Bruce R. McConkie, Mormon
Doctrine, 2nd. ed. [1966], 679.)

Vysvětlete, že účelem školy proroků bylo „připravit vybrané členy kněžství, aby
kázali evangelium Ježíše Krista celému světu.“ (Ezra Taft Benson, Conference Report,
Apr. 1983, 69; nebo Ensign, May 1983, 53.) Prostřednictvím zjevení Pán učil členy

Doporučený
postup výuky

Poznámka
pro učitele

213

Navoďte studijní atmosféru
Část 1

Lekce

6



âást G :  Kurs  V¯uka evangelia

školy, jak se mají sami chovat. Tři základní prvky nacházející se v Jeho pokynech
mohou pomoci rodinám i církevním třídám, aby navodily studijní atmosféru.

Tabule Napište na tabuli následující seznam:

Písma Nechte členy třídy, aby si nalistovali Knihu nauk a smluv 88:122–23, 125. Vysvětlete,
že tato pasáž z Písem učí oněm třem základním prvkům, které jste napsali na tabuli.
Nechte členy třídy přečíst pasáž nahlas. Požádejte je, aby během četby hledali přiká-
zání od Pána, která nám mohou pomoci udržet si tyto tři základní prvky studijní
atmosféry.

Zdůrazněte, že když se lidé sejdou, aby se učili evangeliu, každá osoba má něco
cenného, čím může přispět. Každý může být nabádán Duchem, aby se podělil o názory
a zkušenosti, které poučí ostatní. Všichni přítomní si mají vzájemně naslouchat,
aby všichni mohli být poučeni všemi. (Viz NaS 88:122.)

Učitelé i studenti mají společnou zodpovědnost navodit atmosféru pro studium
evangelia.

Zdůrazněte, že prvních pět lekcí tohoto kursu zahrnuje diskuse o zodpovědnostech
učitele. Jedna lekce – lekce 5 – obsahuje také diskusi o tom, že jednotlivci mají zodpo-
vědnost sami studovat evangelium. Dnešní lekce se zaměřuje na zodpovědnost, která
je společná jak pro učitele, tak pro studenty – zodpovědnost navodit atmosféru, ve
které můžeme společně úspěšně studovat evangelium. Aby tuto zodpovědnost učitelé
i studenti naplnili, musejí si vzájemně pomáhat a být sjednoceni v záměru.

Vysvětlete, že o této jednotě hovořil Alma, když učil lidi, kteří byli pokřtěni ve vodách
Mormonu. Nechte některého člena třídy přečíst Mosiáše 18:18–22.

Příběh Podělte se o následující příběh vyprávěný jednou ženou, která měla starost o třídu
Nedělní školy, kterou navštěvovala. Požádejte členy třídy, aby naslouchali a povšimli
si toho, jak studenti i učitel společně pomáhali navodit studijní atmosféru.

„S manželem jsme zjistili, že třída nauk evangelia v našem novém sboru není příliš
efektivní. Když učitel hovořil, někteří členové si četli ve svých Písmech, jiní měli

Výklad učitele
a Písma

11.. KKaaÏÏdd˘̆  ppfifiiissppíívváá..

22.. MMeezzii  vv‰‰eemmii  ppfifiííttoommnn˘̆mmii  eexxiissttuujjee  ppoouuttoo  ppfifiáátteellssttvvíí

vv eevvaannggeelliiuu,,  kktteerréé  jjee  ssjjeeddnnooccuujjee..

33.. KKaaÏÏdd˘̆  jjeeddnnoottlliivveecc  jjee  ppoozzoorrnn˘̆  aa  ppfifiiipprraavveenn˘̆  ssoouussttfifieeddiitt

ssee  nnaa  ppfifiííssppûûvvkkyy  ddrruuhh˘̆cchh..
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pouze skloněné hlavy. Viděla jsem, že učitele to trápilo. Jednou se dokonce zeptal:
,Poslouchá vůbec někdo?‘

Brzy jsme zjistili, že mnoho lidí ve sboru navštěvuje třídu zásad evangelia namísto
třídy nauk evangelia. Slyšeli jsme, že učitel této třídy je vynikající. Navštěvovali jsme
tuto hodinu a zjistili jsme, že je živá, proniká do podstaty věcí a přináší uspokojení.
Když jsme ale jednou šli domů ze shromáždění, vzájemně jsme se svěřili, že oba máme
pocit, že to, co děláme, není úplně v pořádku. Bylo zapotřebí, abychom podporovali
svého biskupa tím, že budeme podporovat učitele, kterého povolal, aby nás učil.
Tak jsme začali hovořit o tom, co bychom mohli dělat, abychom obohatili třídu nauk
evangelia. Uvědomili jsme si, že jsme veškerou zodpovědnost za dobré zážitky z výuky
přenesli pouze na učitele, jako kdybychom ho vyzývali, aby si získal naši pozornost
a udržel náš zájem.

V průběhu týdne jsme se modlili o vedení a v neděli jsme šli do třídy nauk evangelia
s jiným duchem. Několik minut po zahájení lekce můj manžel položil otázku a učitel
vyzval ostatní členy třídy, aby na ni odpověděli. Následovala dobrá diskuse, do níž
přispělo několik členů třídy. Později během lekce učitel hovořil o něčem, co mi nebylo
jasné, a tak jsem ho požádala, aby mi to pomohl pochopit. Odpověděl tím, že upo-
zornil na verš, kterého jsem si předtím nikdy nevšimla. Potom jedna sestra vyprávěla
příběh, který jeho výklad vysvětlil, a další člen třídy se zmínil o dalším verši. Cítili
jsme, že je ve třídě Duch. Učitel se více uvolnil. Viděla jsem, jak díky našim prostým
projevům zájmu a účasti získává sílu a sebedůvěru. Lekce končila modlitbou vděčnosti
a zvučným ,amen‘ vysloveným členy třídy.

Od toho dne se většina členů třídy zapojuje s větším zájmem. Zdá se, že náš učitel
ožil jejich nadšením, a často vyjadřuje vděčnost za podporu, kterou cítí. Nedělní škola
je stále lepší a lepší.“

Skupinová diskuse Rozdělte třídu do tří skupin. Každé skupině dejte popisovač a velký kus papíru (nebo
několik menších kusů papíru). Požádejte každou skupinu, aby vybrala jednoho člena
jako zapisovatele. Potom zadejte každé skupině jednu z následujících otázek:

1. Co mohou učitelé i studenti dělat, aby každého povzbudili k tomu, aby něčím
přispěl?

2. Co mohou učitelé i studenti dělat, aby mezi sebou rozvinuli přátelství?

3. Co mohou učitelé i studenti dělat, aby pomohli všem, aby byli pozorní a aby si
vzájemně naslouchali?

Informujte skupiny, že budou mít tři minuty na to, aby o otázkách diskutovaly.
Při tom mají vzít v úvahu vlastní zkušenosti i příběh, který jste jim právě vyprávěli.
Zapisovatel v každé skupině bude zapisovat náměty skupiny na velký kus papíru.
Potom seznam ukáže, aby ho každý mohl vidět.

Po uplynutí dvou nebo tří minut je nechte seznamy ukázat. Krátce projděte náměty
uvedené na seznamech. Povzbuďte členy třídy, aby si tyto náměty zapsali do
poznámkových bloků.

215



âást G :  Kurs  V¯uka evangelia

Pokud členové třídy do svých seznamů nezahrnou následující náměty, můžete se
o nich zmínit:

1. Co mohou učitelé i studenti dělat, aby každého povzbudili k tomu, aby přispěl?

a) Učitelé i studenti mají uplatňovat zásady, o kterých diskutují.
b) Tam, kde je to možné, například v Melchisedechově kněžství, Pomocném

sdružení a ve třídách nauk evangelia, si studenti mají přečíst náplň lekce
předtím, než přijdou do třídy.

c) Studenti mají ochotně přispívat do diskusí. Mají zvedat ruku, aby učiteli
pomohli poznat, že se chystají položit otázky nebo se podělit o poznámky.

d) Jednotliví studenti si mají dát pozor, aby diskusím nedominovali.
e) Studenti mají pilně plnit úkoly.

2. Co mohou učitelé i studenti dělat, aby mezi sebou rozvinuli přátelství?

a) Učitelé i studenti si mají být vědomi vzájemných schopností i potřeb.
b) Mají se vzájemně podporovat ve třídě i mimo ni.
c) Je-li to vhodné, mají si slovně vyjadřovat vzájemný zájem a lásku.

3. Co mohou učitelé i studenti dělat, aby pomohli všem, aby byli pozorní a aby
si vzájemně naslouchali?

a) Učitelé i studenti si mají vzájemně pozorně a uctivě naslouchat.
b) Učitelé i studenti mají přicházet včas.
c) Mají zůstávat bdělí a soustředění na výuku.
d) Pokud studenti nerozumějí tomu, čemu se učí, mají klást vhodné otázky.
e) Tam, kde je to možné, mají být studenti přítomni celé lekci.

Učitelé pomáhají studentům, aby porozuměli své zodpovědnosti za navození
studijní atmosféry a aby tuto zodpovědnost plnili.

Vysvětlete, že budete vyprávět dva příběhy. Požádejte členy třídy, aby přemýšleli
o tom, jak učitelé v těchto příbězích pomohli druhým přispět ke studijní atmosféře.
Potom se podělte o následující příběh, který vyprávěl president Thomas S. Monson:

„Jednou v zimě . . . [se mi] vybavil . . . zážitek z dětství. Bylo mi teprve jedenáct let.
Učitelka našich Primárek, Melissa, byla milá starší šedovlasá paní. Jednou mě Melissa
požádala, abych na ni počkal po skončení Primárek, abychom si mohli promluvit.
Posadili jsme se v kapli, která byla jinak zcela prázdná. Objala mě a začala plakat.

Překvapilo mě to, a tak jsem se zeptal, proč pláče.

Odpověděla: ,Zdá se mi, že nejsem schopna přimět [chlapce], aby byli během úvodní
části Primárek uctiví. Mohl bys mi pomoci, Tommy?‘

Slíbil jsem, že ano. K mému údivu, nikoliv však k jejímu, tím skončily jakékoliv
problémy s neuctivostí v těchto Primárkách. Zašla za původcem problémů – za mnou.“
(Poselství Prvního předsednictva, říjen 1996, 4.)

■ Co udělala presidentka Primárek v tomto příběhu, aby pomohla navodit studijní
atmosféru? (Pomohla malému Tommymu Monsonovi porozumět jeho zodpověd-
nosti a plnit ji.)

Příběhy a diskuse
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■ Máte po vyslechnutí tohoto příběhu nějaké náměty, které byste chtěli přidat do
seznamů, které jste sestavili? (Můžete také navrhnout, aby členové třídy připsali
tyto náměty do seznamů v poznámkových blocích.)

Příběh a diskuse Uveďte, že nyní se podělíte o příběh o jedné učitelce v organizaci Mladých žen:

„Pojďte se mnou do třídy 12 a 13 letých mladých žen. Naslouchejte tomu, jak
studentky objevují nauku. Povšimněte si zážitku, který učitelka poskytuje studentkám,
aby mohly propojit nauku s realitou svého života. Pociťujte svědectví Ducha, který
toto doprovází:

Naše učitelka si přisunuje židli k pěti dívkám, které sedí v půlkruhu. ,Za dveřmi
čeká host,‘ začíná. ,Je to sestra Jonasová. Souhlasila s tím, že nám ukáže svoje děťátko
a poví nám o tom, co jako novopečená matka cítí. Až budete děťátko pozorovat,
všímejte si také jeho matky – jak s děťátkem zachází, co dělá a co říká. Až odejde,
popovídáme si o její návštěvě.‘

Sestra Jonasová přichází dovnitř, asi sedm nebo osm minut hovoří o svém děťátku
a odpovídá na otázky. Dívky jí děkují a ona odchází ze třídy.

,Děťátko bylo krásné, že?‘ odpovídá naše učitelka na radostný hlahol ve třídě.
,Čeho jste si však všimly na jeho matce?‘

Minutu je ticho a potom následuje odpověď: ,No, byla šťastná.‘ Další: ,Po celou
dobu, kdy ho držela, s ním pohupovala.‘ Několik dalších odpovědí a potom Katie
pomalu začíná: ,Hmm – hovořila úplně potichu.‘

,Chtěla bys k tomu něco dodat?‘ pobízí učitelka.

,No, její hlas mi připomíná hlas mé maminky, když minulý rok volala z nemocnice,
aby nám řekla, že máme novou sestřičku.‘

Učitelka se obrací na zbylé dívky: ,Co si myslíte vy? Všiml si jejího hlasu ještě
někdo jiný?‘

Dívky začínají více přemýšlet a odpovídají slovy jako ,úcta‘, ,nebe‘ a ,láska‘.

Učitelka: ,Myslím, že vám rozumím. Myslím, že tato slova nás napadají proto, že si
uvědomujeme velký dar od našeho Nebeského Otce. Miluje nás a důvěřuje nám
natolik, že je ochoten podělit se s námi o svou moc tvoření. Cítíme za tuto důvěru
velkou vděčnost a úctu. Mateřství je božská úloha.‘

Po tomto jasném prohlášení nauky a svědectví naše učitelka přechází k činnosti, při
které dívky určují vlastnosti, které projevují jejich matky a které svědčí o pochopení
božskosti mateřství. ,Mohla by se každá z vás připravovat na mateřství hned teď tím,
že bude žít podle jedné z těchto pravých ctností – možná tím, že v tomto týdnu bude
trpělivější, laskavější a pozitivnější?‘

Každá dívka hovoří o tom, pro co se rozhodla. Naše učitelka vydává osobní svědectví.
Je pronesena závěrečná modlitba.“ (Virginia H. Pearce, Conference Report, Oct. 1996,
14–15; nebo Ensign, Nov. 1996, 13).

■ Co udělala učitelka v tomto příběhu, aby pomohla navodit studijní atmosféru?
(Odpovědi mohou zahrnovat, že pozvala hosta, aby se podělil o osobní zkušenost,
pokládala otázky, které pronikaly k jádru věci, pozorně naslouchala, reagovala na
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poznámky členek třídy následnými otázkami, učila nauce a pomáhala ji mladým
ženám uplatňovat v životě.) Co udělaly členky třídy? (Odpovědi mohou zahrnovat,
že pozorně naslouchaly a zapojovaly se.)

■ Jak mohla studijní atmosféra, která vznikla v této třídě, pomoci zabránit
budoucím potížím?

■ Máte po vyslechnutí tohoto příběhu nějaké náměty, které byste chtěli přidat do
seznamů, které jste napsali? (Můžete také navrhnout, aby členové třídy připsali
tyto náměty do seznamů v poznámkových blocích.)

Když pomáháme studentům, aby se zapojili do navození studijní atmosféry,
učíme je, aby byli následovníky Ježíše Krista.

Výklad učitele Zdůrazněte, že příběhy, které jste vyprávěli, ukazují některé způsoby, jak předcházet
vzniku problémů a zároveň jak vzniklé problémy řešit. Nechte členy třídy, aby si
nalistovali oddíl této knihy nazvaný „Navoďte studijní atmosféru“, který začíná na
straně 75. Zdůrazněte, že strany 76–83 pojednávají o navození studijní atmosféry a
o předcházení vyrušování a že strany 84–87 uvádějí konkrétní náměty, jak postupovat
v případě vyrušování, pokud k němu dojde. Vysvětlete, že ať se snažíme problémům
předcházet nebo je řešit, náš cíl má být stejný – učit evangeliu Ježíše Krista a pomáhat
studentům, aby porozuměli společné zodpovědnosti za navození studijní atmosféry
a aby ji naplňovali.

Tento cíl je klíčem ke kázni ve třídě. Máme-li tento cíl na paměti, neopravujeme
pouze chování členů třídy ani neudržujeme pouze klid ve třídě. Místo toho učíme
druhé, aby byli následovníky Ježíše Krista.

Učitelé si někdy myslí, že selhali, když nemohou rychle najít způsob, jak navodit
atmosféru pro studium evangelia. Tato atmosféra se však jen zřídkakdy navozuje
rychle. Lidé se zdokonalují krok za krokem – řádek za řádkem a předpis za předpisem
(viz 2. Nefi 28:30). Vyžaduje to neustálé úsilí. Klíčem k tomu je pracovat věrně, pilně
a trpělivě a vždy se řídit pravdivými zásadami.

Závěr

Svědectví Tak, jak vás Duch nabádá, vydejte svědectví.

Úkol Informujte členy třídy, že příští týden se lekce bude zaměřovat na několik konkrét-
ních věcí, které mohou učitelé dělat, aby předcházeli rozptylování a řešili problémy
s kázní. Požádejte je, aby přemýšleli o situacích, které mohou odvádět od studijní
atmosféry, a aby přemýšleli o jejich možném řešení. Řešení má být konkrétní a prak-
tické. Situaci i řešení si mají zapsat do poznámkových bloků a mají být připraveni
na to, že během příští lekce dvě nebo tři minuty pohovoří o tom, co si zapsali.

Při zvažování možných řešení si členové třídy mají prostudovat oddíl této knihy
nazvaný „Navoďte studijní atmosféru“ (strany 75–87).
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Cíl Cílem této lekce je pomoci členům třídy uplatňovat zásady, kterým se naučili v lekci 6.

V závěru lekce 6 jste požádali členy třídy, aby se připravili promluvit o tom, jak před-
cházet rozptylování a jak řešit problémy s kázní (viz strana 218). Protože učitelé se
chtějí naučit praktickým a konkrétním způsobům, jakými řešit problémy, máte tuto
lekci naplánovat tak, abyste většinu výuky věnovali tomu, jak tyto způsoby uplatnit.

Při vedení diskusí v této lekci pomozte členům třídy, aby získali větší důvěru ve svou
schopnost navodit studijní atmosféru.

Příprava 1. S modlitbou si prostudujte Knihu nauk a smluv 12:8. Snažte se tento verš aplikovat
na cíl lekce.

2. Připravte se promluvit o tom, jak předcházet konkrétnímu rozptylování nebo
problému s kázní, nebo jak je řešit. Dbejte na to, aby vaše řešení bylo praktické.

3. Zajistěte, aby členové třídy byli také připraveni promluvit o tom, jak předcházet
rozptylování a jak řešit problémy s kázní (viz úkol na straně 218). Připomeňte jim,
aby jejich řešení byla konkrétní a praktická.

4. Pokračujte ve studiu oddílu této knihy nazvaného „Navoďte studijní atmosféru“
(strany 75–87).

Náš úspěch při působení na druhé záleží na naší pokoře a lásce.

Připomeňte členům třídy, že v lekci 2 diskutovali o tom, jak je důležité mít rád ty,
které učíme. Tato zásada má řídit vše, co děláme, když se snažíme navodit studijní
atmosféru, zejména když individuálně pracujeme se členy třídy.

Nechte některého člena třídy přečíst Knihu nauk a smluv 12:8.

■ Proč je pokora a láska důležitá při působení na druhé, aby konali dobro?

Navrhněte, aby členové třídy, až budou hovořit o tom, jak předcházet rozptylování
a jak řešit problémy s kázní, pamatovali na to, jak je tato zásada důležitá.

Citát Podělte se o následující prohlášení presidenta Howarda W. Huntera:

„Boží jednání je doprovázeno především vytrvalým domlouváním a trpělivostí, nikoli
donucováním a strohou konfrontací. Působí prostřednictvím vlídného naléhání
a něžného přesvědčování. Jedná vždy s nezlomnou úctou ke svobodě a k nezávislosti,
kterou vlastníme. Chce nám pomoci a naléhavě nás žádá, abychom mu dali příležitost
pomoci nám, nebude to však dělat tak, že by potlačoval naši svobodu jednání. Na to
nás příliš miluje.“ (Conference Report, Oct. 1989, 21; nebo Ensign, Nov. 1989, 18.)

Výklad učitele
a diskuse o Písmech

Doporučený
postup výuky

Poznámka
pro učitele
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Můžeme pomáhat druhým, aby porozuměli své zodpovědnosti přispívat
ke studijní atmosféře a aby ji naplňovali.

Výklad učitele Připomeňte členům třídy úkol, který jste jim zadali minulý týden. Informujte je o tom,
že jste na tomto úkolu také pracovali. Potom se podělte o problém, o kterém jste
uvažovali, a o své řešení tohoto problému. Naznačte, který ze tří základních prvků
navození studijní atmosféry by byl vaším řešením posílen (přehled těchto základních
prvků viz strana 214). Poté, co se podělíte o své řešení, položte následující otázky:

■ Co je na tomto řešení dobré?

■ Na co si máme dát při uplatňování tohoto řešení pozor?

■ Jaká další možná řešení vás mohou napadnout?

Nechte členy třídy, aby jeden po druhém hovořili o problémech, o kterých uvažovali,
a o svých námětech na jejich řešení. Zajistěte, aby každý člen třídy měl příležitost
přispět. Pokud to čas dovolí, položte po každém příspěvku tři výše uvedené otázky.

Výklad učitele Vysvětlete, že při předcházení rozptylování a řešení problémů s kázní je často nezbytné
pracovat se členy třídy jednotlivě. Můžeme však také učit členy třídy jejich zodpověd-
nostem, když jsou společně shromážděni. Jednou dobrou možností, jak to činit, je
začít tím, že se podělíme o své pocity týkající se našeho povolání a zodpovědností
jako učitelů. Potom můžeme naznačit zodpovědnosti členů třídy a učit o třech základ-
ních prvcích studijní atmosféry, o kterých jsme diskutovali v lekci minulý týden
(viz strana 214). Nakonec můžeme zdůraznit, že potřebujeme jejich pomoc, protože
výuka může být úspěšná pouze tehdy, když učitel a studenti pracují společně. (Příklad
takového výkladu viz příběh na straně 78 této knihy. Tento příběh můžete přečíst
se členy třídy.)

Máme hledat způsoby, jak omezit rozptylování.

Požádejte některého člena třídy, aby se postavil před třídu. Požádejte ho, aby rozpažil,
a do každé ruky mu dejte těžkou knihu nebo jiný předmět. Požádejte ho, aby učil
ostatní o prvním vidění, zatímco stále drží předměty v této poloze. Až jeho paže začnou
klesat, připomeňte mu, aby je držel nahoře. Po 30 vteřinách ho nechte předměty
odložit a vrátit se na své místo.

Zdůrazněte, že zatímco se tento jednotlivec snažil učit, členové třídy se nesoustředili
plně na to, co říkal. Jejich pozornost byla namísto toho odváděna k jeho úsilí udržet
knihy.

Výklad učitele Zdůrazněte, že kromě problémů, o kterých jsme již diskutovali, může také fyzické
prostřední odvádět pozornost od výuky a od studia. Když členové třídy vcházejí do
třídy nebo do jiného prostředí pro výuku, které je neuspořádané nebo nepohodlné,
je méně pravděpodobné, že budou věnovat plnou pozornost poselství lekce.

Pečlivě naplánované uspořádání fyzického prostředí může pomoci omezit rozptylo-
vání. Například židle máme uspořádat tak, aby studenti mohli vidět nás, tabuli i sebe
navzájem. Takové uspořádání třídy zlepšuje schopnost učitele učit a schopnost žáka
zapojovat se a učit se. Regulování teploty v místnosti, tam, kde je to možné, může
napomoci tomu, aby se každý cítil příjemně. Další náměty na přípravu fyzického
prostředí se nalézají v oddíle „Příprava třídy“ na straně 76 této knihy.

Názorná pomůcka

Příspěvky členů třídy
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Můžeme předcházet problémům s kázní a můžeme je řešit tím, že se řídíme
základními zásadami výuky evangelia.

Výklad učitele Zdůrazněte, že když navodíme a udržíme studijní atmosféru, pomůžeme tím předejít
rozptylování a řešení problémů s kázní. To nejdůležitější, co můžeme dělat, abychom
toho dosáhli, je uplatňovat zásady výuky evangelia, kterým je vyučováno v tomto
kursu. Tyto zásady jsou:

1. Mějte rádi ty, které učíte.

2. Učte Duchem.

3. Učte nauce.

4. Vyzývejte k usilovnému studiu.

5. Připravte vše potřebné.

6. Používejte efektivní metody výuky.

Jako učitelé máme pravidelně zkoumat sami sebe a svou výuku, abychom zajistili,
že uplatňujeme všechny tyto zásady.

Závěr

Svědectví Tak, jak vás Duch nabádá, vydejte svědectví.

Úkoly Povzbuďte členy třídy:

1. Aby pokračovali ve studiu oddílu této knihy nazvaného „Navoďte studijní atmosféru“
(strany 75–87), aby uvažovali o tom, jak učí, a aby si určili, jak mohou pomáhat
navozovat studijní atmosféru.

2. Aby si znovu prošli seznam na straně 210, který pojednává o tom, jak vyzývat
k usilovnému studiu, a aby si z něho vybrali jeden bod a použili ho při nějaké
nadcházející příležitosti k výuce. Povzbuďte je, aby si své zkušenosti zapsali
do poznámkových bloků.
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Cíl Cílem této lekce je pomoci členům třídy, aby si vybrali metody výuky a aby je
používali efektivně.

Kvalita výuky a studia evangelia se zlepšuje, pokud jsou metody pečlivě vybírány
a efektivně používány. Učitelé mají vybírat metody, které 1) pomáhají těm, které učí,
získat jasné a snadno zapamatovatelné porozumění naukám a zásadám evangelia
a 2) které jsou vhodné pro obsah lekce a pro věkovou skupinu, kterou učí.

V této lekci a v lekci 9 se členové třídy budou učit o následujících základních metodách
výuky: používání názorných pomůcek, přirovnávání, tabule, vyprávění příběhů,
pokládání otázek a vedení diskusí.

Příprava 1. Projděte si oddíl této knihy nazvaný „Používejte efektivní metody výuky“
(strany 88–95). Také si projděte část F „Metody výuky“ (strany 157–84).

2. Do třídy přineste jeden pohárek, který je čistý zvnějšku i zevnitř, a podobný
pohárek, který je čistý zvnějšku, ale který je zevnitř špinavý.

3. Připravte si názornou ukázku, při které použijete tabuli k výuce některé zásady
evangelia. Můžete použít některý z příkladů na straně 175 nebo si můžete
vymyslet vlastní příklad.

Máme používat metody výuky, které jednotlivcům pomáhají porozumět zásadám
evangelia, zapamatovat si je a uplatňovat je.

Příběh Vyprávějte následující příběh. Vysvětlete, že jde o zkušenost, kterou získal president
Boyd K. Packer, když se svou ženou sloužil jako president misie.

„Určili jsme datum konference zóny. Sestra Packerová pro všechny upekla trojpo-
schoďový dort . . . nádherně ozdobený silnou barevnou vrstvou ledové polevy a nád-
herně upravený, s nápisem „Evangelium“ na vrcholku. Když se misionáři shromáždili,
přinesli jsme s trochou obřadnosti dort. Bylo to něco, co se prostě musí vidět!

Poté, co jsme vysvětlili, že dort představuje evangelium, jsme se zeptali: ,Kdo by chtěl
kousek?‘ Byl tam jeden neustále hladový misionář, který se dychtivě přihlásil jako
dobrovolník. Zavolali jsme ho dopředu a řekli jsme: ,Dostanete jako první.‘ Potom jsem
zabořil prsty do vrcholku dortu a nabral jsem z něho velký kus. Poté jsem záměrně
sevřel pěst tak, aby mi poleva protékala mezi prsty, a za naprosto nevěřícného pohledu
starších jsem hodil kus dortu staršímu, přičemž jsem mu potřísnil oblek polevou.
,Chce ještě někdo další?‘ zeptal jsem se. Z nějakého důvodu neměl nikdo zájem.

Potom jsme vytáhli skleněnou broušenou misku, stříbrnou vidličku, lněný ubrousek
a krásný stříbrný servírovací nůž. S velkou vážností jsem pečlivě ukrojil kousek
z druhé strany dortu, jemně jsem ho vložil do skleněné misky a zeptal jsem se: ,Chce
někdo kousek dortu?‘

Doporučený
postup výuky

Poznámka
pro učitele
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Ponaučení bylo zřejmé. V obou případech šlo o stejný dort, stejnou chuť, stejnou
výživu. Způsob podávání ho činil buď žádoucím, dokonce lákavým, nebo nežádoucím
a dokonce odpuzujícím. Připomněli jsme misionářům, že dort představuje evangelium.
Jak ho podávali?

Po této názorné ukázce jsme neměli žádné potíže – ve skutečnosti vyvstalo dost
pozoruhodné nadšení – s úsilím zdokonalit výuku diskusí. O několik měsíců později
jsem přemýšlel, že by mohlo být dobré připomenout misionářům tuto lekci, a tak
jsem rozeslal bulletin s náčrtkem dortu.

Když jsem se opět setkal s misionáři, řekl jsem: ,Nedávno jste dostali bulletin, že?‘

,To je pravda.‘

,A co v něm stálo?‘

Misionáři odpovídali stejně: ,Připomněl nám, abychom vybrušovali výuku lekcí,
abychom více studovali, abychom se pečlivě naučili lekce a potom si vzájemně
pomáhali při jejich výuce.‘

,To všechno jste vyčetli z obrázku?‘

,Ano, na tu lekci hned tak nezapomeneme!‘

Měl bych zřejmě dodat, jak moc jsem se zaradoval, když jsem musel zaplatit účet za
vyčištění obleku toho staršího!“ (Teach Ye Diligently, rev. vyd. [1991], 270–71.)

Poznámka: Toužíte-li sami napodobit použití názorné pomůcky presidenta Packera,
uvažujte raději o tom, že budete podávat dort tak, že vytáhnete kus rukou a
rozmáčknete ho na tácu, místo abyste ho házeli na člena třídy.

Diskuse ■ Co se díky tomuto příběhu můžeme naučit o tom, jak máme vyučovat evangeliu?

■ Co svědčilo o tom, že lekce presidenta Packera byla efektivní?

Zdůrazněte, že misionáři v misii presidenta Packera porozuměli lekci, zapamatovali
si ji a uplatňovali ji v životě. Nestačí, abychom pomohli těm, které učíme, pouze
porozumět zásadám evangelia. Musíme jim také pomoci, aby si je zapamatovali a aby
je uplatňovali.

Nechte členy třídy, aby si nalistovali stranu 158 této knihy. Vysvětlete, že tato lekce
obsahuje seznam metod, které lze použít pro výuku evangelia. Dnešní lekce a lekce
pro příští týden budou zahrnovat ukázky několika metod ze seznamu. Zdůrazněte, že
si máme vybírat metody, které pozvedají ty, které učíme, a které neodvádějí od zásad,
kterým učíme.

Používání názorných pomůcek

Zdůrazněte, že v příběhu, který jste četli, president Packer použil názornou pomůcku,
aby misionářům připomněl, že mají učit efektivně. Názorné pomůcky můžeme
používat pro výuku rozmanitých zásad evangelia.

Ukažte dva pohárky – jeden, který je čistý zvnějšku i zevnitř a jeden, který je čistý
zvnějšku, ale zevnitř je špinavý. Potom položte následující otázku:

■ Ze kterého pohárku byste se raději napili?

Názorná pomůcka
a diskuse
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Vysvětlete, že Ježíš jednou přirovnal skupinu lidí k poháru, který je čistý zvnějšku, ale
který je zevnitř špinavý. Vyzvěte některého člena třídy, aby přečetl Matouše 23:25–26.

■ Jaké zásadě evangelia učí tato názorná pomůcka? (Nestačí pouze zdání spravedlnosti,
musíme být spravedliví a čistí ve svém srdci.) Co je podle vašeho názoru obzvláště
účinné na tomto použití názorné pomůcky?

Výklad učitele Zdůrazněte, že strany 176–77 v této knize poskytují materiál, který může učitelům
pomoci připravovat si efektivní použití názorné pomůcky. Vyzvěte členy třídy, aby
si nalistovali stranu 177. Projděte si náměty na přípravu a používání názorných
pomůcek. Potom se podělte o jakékoli další náměty týkající se používání názorných
pomůcek, které můžete mít.

Přirovnávání

Citát Zdůrazněte, že názorné pomůcky jsou účinné, protože vztahují duchovní zásady
k dobře známým fyzickým předmětům. Toho můžeme dosáhnout také jednoduchým
přirovnáváním.

Nechte různé členy třídy přečíst následující přirovnání (další přirovnání se nacházejí
na stranách 176–77 této knihy):

President Gordon B. Hinckley učil:

„Víra je jako sval na mé paži. Používám-li ji a vyživuji-li ji, sílí a vykoná mnoho věcí.
Zavěsím-li ji ale na šátek a nebudu-li s ní nic dělat, zeslábne a nebude k ničemu.“
(Church News, 6 June 1998, 2.)

Starší Russel M. Nelson řekl:

„Sloveso inokulovat . . . doslova znamená ,vložit dovnitř oko‘ – sledovat a chránit
před ublížením.

Nemoc jako je dětská obrna může zmrzačit nebo zničit tělo. Nemoc jako je hřích
může zmrzačit nebo zničit ducha. Zhoubným následkům dětské obrny lze nyní
předcházet imunizací, avšak zhoubné následky hříchu vyžadují jiný druh prevence.
Lékaři nemohou imunizovat proti nepravosti. Duchovní ochrana přichází pouze
od Pána – a jeho vlastním způsobem. Ježíš nechce inokulovat, ale indoktrinovat. Jeho
metoda nepoužívá žádnou vakcínu; používá výuku božské nauce – řídící ,vnitřní
oko‘ – aby ochraňovala věčné duchy jeho dětí.“ (Conference Report, Apr. 1995, 41–42;
nebo Ensign, May 1995, 32.)

Starší Joseph B. Wirthlin řekl:

„Obrovské duby . . . mají hluboký kořenový systém, který může dosáhnout až dvou
a půl násobku jejich výšky. Tyto stromy jsou jen zřídkakdy vyvráceny, bez ohledu na
to, jak silné mohou být bouře.

Věrní členové Církve mají být jako duby a mají proniknout hlubokými kořeny do
úrodné půdy základních zásad evangelia.“ (Conference Report, Oct. 1994, 98; nebo
Ensign, Nov. 1994, 75.)

Vyzvěte některého člena třídy, aby přečetl Matouše 13:44.

■ Čemu se můžeme naučit z tohoto přirovnání?

Diskuse o Písmech
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Výklad učitele Zdůrazněte, že přirovnání jsou účinná pouze tehdy, když se odkazujeme na věci, které
jsou pro ty, které učíme, důvěrně známé. Zdůrazněte, že strany 163–64 v této knize
poskytují materiál, který může učitelům pomoci připravit si efektivní přirovnání.

Používání tabule

Ukázka Vysvětlete, že tabule může být efektivně používána, aby zdůraznila klíčové myšlenky,
aby zaměřila pozornost členů třídy a aby zjednodušila složité pojmy. Řekněte
členům třídy, že jim ukážete, jak používat tabuli. Potom předveďte názornou ukázku,
kterou jste si připravili (viz „Příprava“, bod 3).

Diskuse Položte členům následující otázky:

■ Čemu jste se naučili z této názorné ukázky? Jak vám použití tabule pomohlo
tomuto se naučit?

■ Čemu jste se naučili z této názorné ukázky o tom, jak máme používat tabuli jako
pomůcku pro výuku?

Pokud se členové třídy nezmíní o následujících námětech, zmiňte se o nich sami:

1. Pište jasně a dostatečně velkými písmeny, aby to mohli všichni vidět. Obvykle je
účinnější napsat několik klíčových slov než celé věty.

2. Zatímco píšete, mluvte. To vám pomůže udržet pozornost členů třídy.

3. Vyvarujte se toho, abyste strávili dlouhý čas u tabule.

4. Plánujte dopředu. Nacvičte si kreslení jakýchkoli obrázků, map nebo nákresů,
které se chystáte použít.

5. Neomlouvejte se za svůj rukopis nebo nedostatek uměleckých schopností.

6. Pro znázornění příběhů nebo pojmů používejte jednoduché schematické
postavičky a tvary.

7. Příležitostně dovolte členům třídy, aby psali na tabuli. To může pomoci podpořit
jejich účast.

Zdůrazněte, že členové třídy mohou najít další náměty na stranách 175–76 této knihy.

Když se připravujeme na výuku, můžeme si vybrat z různých metod výuky.

Výklad učitele Zdůrazněte, že rozmanitost metod může obohatit a oživit výuku i studium evangelia.
Nemáme však různé metody používat pouze kvůli rozmanitosti. Máme vybírat
metody, které 1) pomohou těm, které učíme, získat jasné a snadno zapamatovatelné
porozumění naukám a zásadám evangelia a 2) které jsou vhodné pro obsah lekce
a věkovou skupinu, kterou učíme.

Uplatnění Požádejte některého člena třídy, aby se podělil o konkrétní nauku nebo zásadu z lekce,
kterou si připravuje učit. Potom nechte členy třídy, aby si nalistovali stranu 158 a
prošli si seznam metod. Vyzvěte je, aby navrhli metody, které je možno použít k efek-
tivní výuce této nauky nebo zásady. Když členové třídy navrhují konkrétní metody,
požádejte je, aby vysvětlili, proč tyto metody navrhli.
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Závěr

Citát Nechte některého člena třídy přečíst následující prohlášení staršího Boyda K. Packera:

„Když učíme morálním a duchovním hodnotám, učíme něčemu, co je nehmatatelné.
Snad žádná jiná výuka není tak obtížně proveditelná, ani nepřináší takové zadosti-
učinění, když se s úspěchem uskuteční. Existují metody, kterých lze využít, a pomůcky,
kterých lze použít. Učitelé mohou udělat konkrétní věci, aby připravili sebe a své
lekce, aby tak mohli učit . . . své studenty a aby jejich svědectví mohla být vzájemně
předávána od jednoho k druhému.“ (Teach Ye Diligently, 62.)

Zdůrazněte, že metody jsou důležité, ale nemají být ústředním bodem lekce, kterou
učíme. Jsou to pomůcky, které mají pomoci těm, které učíme, aby se zaměřili na
spásné nauky evangelia a aby je uplatnili v životě.

Svědectví Tak, jak vás Duch nabádá, vydejte svědectví.

Úkoly Povzbuďte členy třídy:

1. Aby uvažovali o metodách, které mohou používat, aby efektivněji učili zásadám
evangelia.

2. Aby si do poznámkových bloků zapsali své zkušenosti s výběrem a používáním
různých metod výuky.

3. Aby si prošli oddíl této knihy nazvaný „Používejte efektivní metody výuky“
(strany 88–95) a také část F „Metody výuky“ (strany 157–84).
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Cíl Cílem této lekce je pomoci členům třídy uplatňovat zásady, kterým se naučili v lekci 8.

Tato lekce je pokračováním lekce 8. V rámci přípravy na tuto lekci vyzvěte několik
členů třídy, aby učili zásadám evangelia za použití následujících metod: vyprávění
příběhů, pokládání otázek a vedení diskusí (viz „Příprava“, bod 1, níže). Máte zajistit,
aby tato zkušenost pro ně byla povznášející a aby jim pomohla získat důvěru ve
svou schopnost používat různé metody výuky. Máte být obzvláště citliví k potřebám
a pocitům členů třídy, kteří jsou méně zkušenými učiteli.

Příprava 1. Předem si promluvte se třemi členy třídy a každého z nich požádejte, aby si připra-
vil jednu z níže uvedených názorných ukázek. Povzbuďte je, aby náměty na téma
názorné ukázky hledali v Písmech a v Zásadách evangelia (31110 121), a náměty na
to, jak používat metody, které jim byly přiděleny, v této knize.

Ukázka 1: Vyprávějte pravdivý příběh o moci osobní modlitby. Buďte připraveni
podělit se o několik postřehů týkajících se toho, jak účinně používat příběhy při
výuce evangelia.

Ukázka 2: Použijte otázky, abyste učili o požehnáních plynoucích ze svěcení dne
sabatu. Buďte připraveni podělit se o několik postřehů týkajících se toho, jak
účinně používat otázky při výuce evangelia.

Ukázka 3: Veďte diskusi, abyste učili tomu, proč máme být ochotni přinášet oběti.
Buďte připraveni podělit se o několik postřehů týkajících se toho, jak účinně vést
diskuse při výuce evangelia.

2. Je-li to nutné, pomozte pověřeným členům třídy s přípravou jejich názorných
ukázek.

Připomeňte členům třídy, že v předchozí lekci viděli názorné ukázky použití názor-
ných pomůcek, přirovnání a tabule k výuce zásad evangelia. Dnes uvidí názorné
ukázky, ve kterých budou pověření členové třídy učit zásadám evangelia tím, že budou
vyprávět příběh, pokládat otázky a vést diskusi.

Vyprávění příběhů

Vyzvěte pověřeného člena třídy, aby předvedl první názornou ukázku (viz „Příprava“,
bod 1). Po této ukázce nechte členy třídy, aby diskutovali o následující otázce:

■ Jak vám použití tohoto příběhu pomohlo lépe porozumět moci osobní modlitby?

Vyzvěte pověřeného člena třídy, aby se podělil o několik poznatků, které získal o tom,
jak používat příběhy k výuce zásad evangelia.

Názorná pomůcka
a diskuse

Doporučený
postup výuky

Poznámka
pro učitele
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Výklad učitele Nechte členy třídy, aby si nalistovali heslo „Příběhy“ na stranách 173–75. Projděte si
oddíl „Pokyny pro přípravu a vyprávění příběhu“, strana 174.

Pokládání otázek

Vyzvěte pověřeného člena třídy, aby předvedl druhou názornou ukázku (viz „Příprava“,
bod 1). Po této ukázce nechte členy třídy diskutovat o následujících otázkách:

■ Jak vám otázky v této ukázce pomohly lépe porozumět požehnáním plynoucím
ze svěcení dne sabatu?

Vyzvěte pověřeného člena třídy, aby se podělil o několik poznatků, které získal o tom,
jak používat otázky k výuce zásad evangelia.

Výklad učitele Pomozte členům třídy porozumět tomu, že otázky, které používáme jako pomůcky
pro výuku, mají:

1. Podněcovat k přemýšlení a k diskusi. Abyste zjistili, co lidé vědí, co si myslí nebo
co cítí, pokládejte otázky, které začínají slovy co, kde, kdy, proč, jak nebo jakým
způsobem. Otázky, na které lze odpovědět slovy ano nebo ne, nejsou zpravidla
efektivní, kromě případu, kdy vedou k jiným otázkám nebo k závazkům.

2. Pomáhat členům třídy, aby poznali, jak uplatňovat zásady evangelia v životě.

3. Povzbuzovat členy třídy k tomu, aby se dělili o osobní názory a zkušenosti, které
se týkají vyučovaných zásad.

Zdůrazněte, že si nemáme dělat starosti s tím, pokud jsou ti, které učíme, po položení
otázky několik vteřin zticha. Je možné, že potřebují čas, aby o odpovědích přemýšleli.

Vysvětlete, že členové třídy mohou najít další náměty v oddíle „Výuka pomocí
otázek“ na stranách 68–70 této knihy.

Vedení diskusí

Vyzvěte pověřeného člena třídy, aby předvedl třetí ukázku (viz „Příprava“, bod 1).
Po této ukázce nechte členy třídy diskutovat o následující otázce:

■ Jak vám tato diskuse pomohla lépe porozumět tomu, proč máme být ochotni
přinášet oběti?

Vyzvěte pověřeného člena třídy, aby se podělil o několik poznatků, které získal o tom,
jak vést diskuse.

Výklad učitele Pomozte členům třídy, aby porozuměli tomu, že při vedení diskusí máme:

1. Pomáhat studentům, aby jim nedělalo potíže sdílet svá svědectví, názory, zkušenosti,
otázky a myšlenky.

2. Reagovat na příspěvky studentů s uznáním a s úctou.

3. Být citliví ke studentům, kteří se zdráhají zapojit. Může být užitečné promluvit si
s nimi v soukromí, abychom zjistili jejich pocity týkající se čtení nahlas nebo
účasti při výuce. Také může být užitečné jim umožnit, aby se připravili na diskusi
ve třídě tím, že jim zadáte verše z Písem, které si mohou před výukou přečíst a
o kterých mohou přemýšlet.

Názorná pomůcka
a diskuse

Názorná pomůcka
a diskuse
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4. Přesměrovat poznámky a otázky studentů na ostatní studenty, aby na ně odpověděli.

Zdůrazněte, že členové třídy mohou najít další náměty v oddíle „Vedení diskusí“,
strany 63–65 této knihy.

Závěr

Shrnutí Vyjádřete ocenění za názorné ukázky, které předvedli členové třídy.

Připomeňte členům třídy, že metody jsou důležité, ale nemají být hlavním tématem
lekce, kterou učíme. Jsou to pomůcky, které mají pomoci těm, které učíme, aby se
zaměřili na spásné nauky evangelia a aby je uplatňovali v životě.

Zdůrazněte, že naše nadšení pro výuku vzroste, pokud se budeme neustále snažit
zvyšovat svou schopnost používat rozmanité metody. Když zkoušíme nové metody,
můžeme pociťovat určité obavy a nepokoj, ale tyto pocity můžeme překonat.

Citát President Heber J. Grant často citoval Ralpha Waldo Emersona, který řekl: „To, co
činíme a v čem vytrváváme, se pro nás stává snadnější nikoli proto, že by se změnila
povaha věci samé, ale proto, že vzrůstá naše schopnost to vykonávat.“ (Gospel
Standards, comp. G. Homer Durham [1941], 335).

Svědectví Tak, jak vás Duch nabádá, vydejte svědectví.

Úkoly Povzbuďte členy třídy:

1. Aby zkoušeli nové metody výuky zásad evangelia. Nechte je zapsat si své zkušenosti
do poznámkového bloku.

2. Aby přišli příští týden do třídy připraveni vypracovat plán pro lekci, kterou budou
brzy učit. Tato lekce může být součástí úkolu pro rodinný domácí večer, církevního
úkolu nebo jiné příležitosti k výuce. Povzbuďte členy třídy, aby si přinesli studijní
materiály, například Písma a příručky k lekcím.
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Cíl Cílem této lekce je pomoci členům třídy, aby si připravovali efektivní lekce.

Učitelé evangelia si při přípravě lekcí mají klást tři otázky:

1. Jak má tato lekce změnit život těch, které učím?

2. Jakým konkrétním zásadám mám učit?

3. Jak mám těmto zásadám učit?

První z těchto otázek pomáhá učitelům zaměřit lekci na potřeby těch, které učí. Když
na toto učitelé pamatují, mohou se rozhodnout, čemu učit. Toto rozhodnutí je důležité
zejména proto, že lekce často obsahují více materiálu, než jsou učitelé schopni probrat
v jedné vyučovací hodině. Když se učitelé rozhodují, jak učit, mají vybrat metody,
které doplňují materiál, které jsou v souladu s Duchem a které vyzývají k usilovnému
studiu.

Při výuce této lekce pomozte členům třídy porozumět tomu, jak připravovat lekce
efektivně a pod vedením Ducha. Pamatujte na to, že vaše příprava na tuto lekci může
sloužit jako příklad pro členy třídy, když se připravují na výuku.

Příprava 1. Prostudujte si oddíl této knihy nazvaný „Připravte vše potřebné“ (strany 96–105).

2. Připomeňte členům třídy, aby přišli připraveni vypracovat plán lekce, kterou
budou brzy učit. Povzbuďte je, aby si přinesli studijní materiály, jako například
Písma a příručky k lekcím. (Tento úkol byl zadán v závěru lekce 9.)

3. Přineste do třídy výtisk současné Církví vydané příručky k lekcím, například
příručku pro Primárky nebo příručku pro Nauku evangelia, v jejichž lekcích je
uveden cíl lekce a doporučené metody výuky.

4. Před výukou napište na tabuli následující přehled:

11.. JJaakk  mmáá  ttaattoo

lleekkccee zzmmûûnniitt

ÏÏiivvoott ttûûcchh,,

kktteerréé uuããíímm??

22.. JJaakk˘̆mm

kkoonnkkrrééttnníímm

zzáássaaddáámm

mmáámm uuããiitt??

33.. JJaakk  mmáámm  ttûûmmttoo

zzáássaaddáámm  uuããiitt??

Poznámka
pro učitele
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Osobní příprava je nezbytným předpokladem pro to, abychom byli schopni
učit evangeliu.

Citát Vyzvěte členy třídy, aby přečetli prohlášení staršího Dallina H. Oakse, které se nachází
na straně 96.

Zaměřte pozornost členů na přehled, který jste napsali na tabuli. Nechte členy třídy,
aby si ho opsali do poznámkových bloků.

Vysvětlete, že toto jsou tři důležité otázky, které si máme pokládat, když si připravujeme
lekci.

Vysvětlete, že během této lekce budou členové třídy odpovídat na tyto otázky ve
spojení s učebním materiálem, který si přinesli.

1. Rozhodněte, jak má tato lekce změnit život těch, které učíte.

Požádejte členy třídy, aby se obrátili k učebním materiálům, které si přinesli do třídy.
Nechte je napsat téma své lekce nad přehled, který mají ve svých poznámkových
blocích. Probírají-li úsek z Písem, nechte je napsat kapitolu a verše.

Vysvětlete, že když máme na mysli určité téma, můžeme si určit, jak má lekce zapů-
sobit na ty, které učíme. Například při výuce lekce o desátku si může učitel Primárek
určit, že děti mají porozumět tomu, co je to desátek a proč ho platíme. Při výuce
lekce o chrámu si mohou rodiče určit, že jejich děti mají pocítit touhu žít tak, aby
byly hodny sňatku v chrámu. Při výuce lekce o rodinném domácím večeru si může
president kvora starších určit, že lekce má inspirovat členy kvora, aby každý týden
konali smysluplné rodinné domácí večery.

Zdůrazněte, že v mnoha Církví vydaných příručkách k lekcím je uveden cíl lekce.
Vystavte příručku k lekci, kterou jste si přinesli do třídy, a ukažte členům třídy, kde je
uveden cíl jedné z lekcí. Vysvětlete, že tento cíl máme při přípravě lekcí používat
jako vodítko.

Vyzvěte členy třídy, aby uvažovali o potřebách lidí, které učí. Potom jim položte
následující otázku:

■ Jak myslíte, že má tato lekce změnit život těch, které učíte?

Vysvětlete, že učitelova odpověď na tuto otázku může zahrnovat, co mají lidé díky
lekci pochopit, pocítit, po čem mají toužit nebo co mají udělat. Potom dejte
členům třídy čas, aby o otázce přemýšleli. Nechte je napsat si odpovědi do přehledu
v poznámkových blocích.

Diskuse Poté, co měli členové třídy čas, aby si zapsali odpovědi, vyzvěte několik z nich, aby
se podělili o své odpovědi a o důvody, které je k nim vedly.

Zdůrazněte, že když se připravujeme na lekce, máme uvažovat o potřebách těch,
které učíme. Když jsme vedeni Duchem, můžeme poznat, jak má daná lekce zapůsobit
na ty, které učíme. Toto poznání nám pomůže rozhodnout se, čemu máme učit a jak
to máme učit.

Činnost s poznám-
kovým blokem
a výklad učitele

Tabule a
výklad učitele

Doporučený
postup výuky
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2. Rozhodněte, čemu máte v lekci učit.

Výklad učitele Zdůrazněte, že často máme víc materiálu, než jsme schopni ve vymezeném čase
probrat. To platí, ať učíme z příruček s připravenými lekcemi nebo z jiných materiálů,
například z článků z Liahony nebo z proslovů z generální konference. V těchto přípa-
dech máme s modlitbou vybrat materiály, které těm, které učíme, nejvíce pomohou.

Zdůrazněte, že když učíme evangeliu, máme dělat více než prostě předávat informace.
To, na čem nejvíce záleží, není množství probraného materiálu, ale vliv, který má
lekce na ty, které učíme.

Tabule a diskuse ■ Co nám může pomoci určit si, kterým konkrétním bodům máme učit? (Aniž byste
smazali přehled uvedený na tabuli, napište na ni odpovědi členů. Povšimněte si,
že určité důležité body jsou uvedeny níže. Pokud se o těchto námětech nezmíní
členové třídy, zmiňte se o nich vy.)

a) S modlitbou si prostudovat obsah lekce.
b) Sestavit si seznam hlavních zásad probíraných v lekci.
c) Mít vždy na paměti potřeby a situaci těch, které učíte.
d) Následovat vedení Ducha.

Povzbuďte členy třídy, aby se začali připravovat na lekci alespoň týden předtím, než
ji budou učit. To jim poskytne čas, aby o materiálu přemýšleli a modlili se, aby mu
porozuměli a aby vypracovali působivé způsoby, jak ho přednést.

Nechte členy třídy, aby se znovu obrátili k učebním materiálům, které si přinesli do
třídy. Povzbuďte je, aby při odpovídání na následující otázku i nadále zvažovali
potřeby těch, které učí. Také je povzbuďte, aby uvažovali o tom, co jsou lidé, které
učí, připraveni přijmout.

■ Jaké myšlenky v této lekci jsou nejdůležitější pro lidi, které učíte?

Dejte členům třídy čas, aby o této otázce přemítali. Nechte je zapsat si odpovědi
do přehledu v poznámkových blocích pod nadpisem „Jakým konkrétním zásadám
mám učit?“

Diskuse Poté, co měli členové třídy čas, aby si odpovědi zapsali, vyzvěte několik z nich,
aby se podělili o své odpovědi a o důvody, které je k nim vedly.

3. Rozhodněte, jak lekci učit.

Diskuse Vysvětlete, že poté, co jsme rozhodli, čemu budeme učit, máme se rozhodnout,
jak to budeme učit. To zahrnuje výběr metod, které lidem pomohou porozumět
zásadám, kterým učíme.

■ Jaké metody můžeme použít pro výuku evangelia? (Pomozte členům třídy, aby si
vzpomněli na metody, které byly ukázány v lekcích 8 a 9. Také jim připomeňte
seznam metod na straně 158 této knihy.)

Připomeňte členům třídy, že metody výuky mají pozvedat ty, které učíme, vyzývat
k usilovnému studiu a pomáhat členům třídy, aby porozuměli zásadám evangelia
a aby je uplatňovali.

Činnost s poznám-
kovým blokem
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Nechte členy třídy, aby se opět podívali na přehled v poznámkových blocích. Požádejte
je, aby uvažovali o jedné ze zásad, kterou si zapsali pod „Jakým konkrétním zásadám
mám učit?“. Dejte jim několik minut na to, aby přemýšleli o metodě, kterou mohou
použít k výuce této zásady, a aby si tuto metodu zapsali do svého přehledu.

Ukažte příručku k lekcím, kterou jste si přinesli do třídy. Zdůrazněte, že některé
příručky k lekcím obsahují náměty, jak vyučovat určité zásady. Učitelé mohou tyto
náměty použít, nebo mohou přemýšlet o svých vlastních námětech založených na
potřebách těch, které učí.

Poté, co měli členové třídy čas na zápis do poznámkových bloků, vyzvěte několik
z nich, aby se podělili o své náměty.

Závěr

Citát Přečtěte následující prohlášení presidenta Davida O. McKaye:

„Existují tři věci, které musejí provázet každého učitele: Zaprvé osvojit si téma . . .
zadruhé učinit ho svou součástí a zatřetí vést [ty, které učíte,] k tomu, aby ho učinili
svou součástí – ne tím, že ho do nich nalijete, ale tím, že je povedete, aby viděli to,
co vidíte vy, aby poznali to, co znáte vy, a aby pocítili to, co cítíte vy.“ (Gospel Ideals
[1953], 424.)

Povzbuďte členy třídy, aby uplatňovali zásady, o kterých se diskutovalo v této lekci.
Ujistěte je, že když to budou s modlitbou činit, budou schopni si připravovat lekce,
které budou pomáhat druhým, aby se naučili zásadám evangelia a aby je v životě
uplatňovali.

Svědectví Tak, jak vás Duch nabádá, vydejte svědectví.

Úkoly Povzbuďte členy:

1. Aby dokončili přípravu lekce, kterou započali ve třídě, a aby si do poznámkových
bloků zapsali svou zkušenost s přípravou a výukou této lekce.

2. Aby si zopakovali zásady uvedené v této lekci tím, že si prostudují oddíl této knihy
nazvaný „Připravte vše potřebné“ (strany 96–105).

3. Aby se připravili na příští lekci tím, že si prostudují Matouše 7:1–5, a aby uvažovali
o tom, zda něco z toho, co dělají, není příčinou těžkostí, kterým jako učitelé čelí.
Povzbuďte je, aby přemýšleli o tom, co mohou změnit. Přitom mají přemítat
o Pánově radě v Etherovi 12:27, 37 týkající se požehnání, která mohou přijít, pokud
si pokorně uvědomujeme své slabosti.

Činnost s poznám-
kovým blokem
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Cíl Cílem této lekce je pomoci členům třídy porozumět tomu, jak se mají jako učitelé
neustále zdokonalovat.

Když Enoch putoval mezi svým lidem, uslyšel hlas z nebe, který mu přikázal, aby
lidem kázal pokání. „Když Enoch uslyšel tato slova, sklonil se před Pánem k zemi
a mluvil před Pánem a pravil: Jak to, že jsem nalezl milost v očích tvých, a jsem
pouhým chlapcem, a všichni lidé mne nenávidí; neboť mám těžký jazyk, proč jsem
tvým služebníkem?“ (Viz Mojžíš 6:26–31.)

„A Pán pravil k Enochovi: Jdi a učiň, jak jsem ti přikázal . . . Otevři ústa svá a budou
naplněna a umožním ti řeč . . . Hleď, duch můj spočívá na tobě, proto ospravedlním
veškerá slova tvá . . . a ty budeš ve mně přebývati a já v tobě, proto kráčej se mnou.“
(Mojžíš 6:32, 34.)

Enoch vyšel, jak mu bylo přikázáno, a Pán mu požehnal schopností učit s mocí.

Někteří členové třídy se mohou cítit tak trochu jako Enoch, když obdržel své povolání
kázat – jsou si vědomi svých slabostí a nejsou si jisti svými schopnostmi. Záměrem
této lekce je pomoci jim poznat, jak se mohou jako učitelé zdokonalovat. Tato lekce
se zaměřuje na pomoc, která je dosažitelná ze zdrojů, jako jsou například církevní
studijní materiály, podpora vedoucích a schůzky zdokonalování učitelů. Je však důle-
žité, abyste jim připomněli, že jejich největším zdrojem pomoci je Pán. Pokoří-li
se a budou-li používat víru v Pána, On způsobí, že „slabé věci budou pro ně silnými.“
(Ether 12:27.)

Příprava 1. Předem požádejte některého člena třídy nebo vedoucího ve sboru, aby se připravil,
že přečte prohlášení presidenta Brighama Younga, které se nachází na straně 235.
Také tohoto jednotlivce požádejte, aby byl připraven vyprávět o nějakém zážitku,
díky kterému zjistil, že toto prohlášení je pravdivé.

2. Požádejte některého učitele z jedné kněžské nebo pomocné organizace, aby přišel
do třídy a aby na tři až pět minut pohovořil o tom, jak mu pomohla podpora
od vedoucího.

3. Požádejte některého vedoucího kněžství nebo pomocné organizace, aby přišel do
třídy a aby na tři až pět minut pohovořil o tom, jak mohou vedoucí podporovat práci
učitelů. Požádejte tohoto jednotlivce, aby svůj příspěvek postavil na informacích
ze strany 28 této knihy. Zajistěte, aby byl tento jednotlivec připraven pohovořit
o tom, jak je důležité, aby učitelé kontaktovali vedoucí a dělili se o zkušenosti, aby
diskutovali o potřebách jednotlivců v kvoru nebo ve třídě a aby usilovali o pomoc
a radu. (Může být užitečné požádat některého vedoucího, který slouží s učitelem,
který pohovoří o podpoře od vedoucích, jak je uvedeno v bodě 2.)

Poznámka
pro učitele
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4. Prostudujte si oddíl této knihy nazvaný „Zdokonalujte své talenty“ (strany 21–28).

5. Projděte si informace o schůzkách zdokonalování učitelů na stranách 7–9 v příručce
Zdokonalování výuky evangelia: Příručka pro vedoucí. Připravte se pohovořit tři
až pět minut o tom, jak schůzky zdokonalování učitelů mohou pomáhat plnit
potřeby jednotlivých učitelů. V rámci tohoto příspěvku sdělte členům třídy, kdy se
budou konat příští schůzky zdokonalování učitelů a kdo se jich má zúčastnit.
(Nejste-li koordinátorem zdokonalování učitelů, můžete o toto školení požádat
koordinátora zdokonalování učitelů.)

6. Připravte se, že se podělíte o jednu nebo dvě myšlenky, které byste uvedli do
tabulky na straně 25.

7. Před výukou připravte výstavku současných Církví vydaných učebních materiálů,
které jsou ve vaší oblasti k dispozici. Připravte se, že budete věnovat tři až pět
minut popisu těchto materiálů. Máte-li k dispozici materiály uvedené na straně 105,
přidejte je do výstavky.

Ve svém úsilí proniknout ke každému jednotlivci, kterého učíme, se máme
neustále snažit zdokonalovat.

Úvod Nechte pověřeného člena třídy nebo vedoucího ve sboru přečíst následující
prohlášení:

President Brigham Young řekl, že Pán „dává svým pokorným následovníkům trošku
dnes, a pokud se v tom zdokonalí, zítra jim dá o trochu více a pozítří opět o trochu
více. Nepřidá jim k tomu, v čem se nezdokonalují.“ (Discourses of Brigham Young,
sel. John A. Widtsoe [1941], 90.)

Požádejte pověřeného jednotlivce, aby vyprávěl o zážitku, díky kterému zjistil,
že toto prohlášení je pravdivé.

Výklad učitele Zdůrazněte, že tato zásada učená presidentem Youngem se týká našeho úsilí jako
učitelů evangelia. Pánovu pomoc dostáváme, pokud se neustále zdokonalujeme v tom,
co nám dal. Tato lekce se zaměřuje na to, co můžeme dělat, abychom svou výuku
zdokonalovali. Také pojednává o zdrojích, které máme v Církvi k dispozici, aby nám
v tomto úsilí pomáhaly.

Zdroje, které Církev zajišťuje, nám pomáhají zdokonalovat se jako učitelé.

Příspěvky Knihovna sborového domu

Vysvětlete, že Církev vydává materiály, které nám mohou pomoci učit efektivní
lekce. Zaměřte pozornost členů na výstavku, kterou jste před výukou připravili (viz
„Příprava“, bod 7). Věnujte několik minut popisu materiálů a dejte členům třídy
příležitost pokládat otázky, které se těchto materiálů týkají. Povzbuďte členy třídy,
aby navštívili knihovnu sborového domu a dozvěděli se více o těchto i o jiných
materiálech, které jim mohou s lekcemi pomoci.

Vysvětlete, že kromě studijních materiálů Církev zajišťuje další zdroje, aby nám
pomohla zdokonalovat se jako učitelé. Diskutujte o zdrojích, které jsou uvedeny níže.

Doporučený
postup výuky
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Podpora učitelů od vedoucích

Požádejte pověřeného vedoucího a učitele, aby přednesli své příspěvky o podpoře
učitelů od vedoucích (viz „Příprava“ body 2 a 3).

Po těchto příspěvcích vyzvěte členy třídy, aby pokládali otázky, které se týkají podpory
učitelů od vedoucích. Vyzvěte je také, aby diskutovali o tom, jak jim tato podpora
může pomoci, aby se jako vedoucí i učitelé zdokonalovali.

Vyjádřete své myšlenky týkající se toho, jak je důležitá podpora učitelů od vedoucích.

Schůzky zdokonalování učitelů

Povězte členům třídy o schůzkách zdokonalování učitelů (viz „Příprava“, bod 5).

Kurs Výuka evangelia

Zdůrazněte, že tento kurs je dalším zdrojem, který Církev zajišťuje, aby nám pomohla
zdokonalovat se jako učitelé.

Máme neustále přemýšlet o tom, jak jsme jako učitelé efektivní.

Vysvětlete, že máme neustále přemýšlet o tom, jak naše úsilí pomáhá těm, které
učíme. Potom požádejte členy třídy, aby si nalistovali tabulku na straně 25 této knihy.
Nechte je opsat si přehled do poznámkových bloků.

Požádejte členy třídy, aby se zpětně zamysleli nad obdobím několika týdnů, které
uplynuly od začátku tohoto kursu. Vyzvěte je, aby uvažovali o úkolech z předchozích
lekcí. Potom jim pomozte, aby použili tuto tabulku ke krátkému zhodnocení svého
pokroku jako učitelů. Nechte je napsat jednu silnou stránku, kterou mají jako učitelé,
a jednu slabou stránku. Povzbuďte je, aby napsali jednu věc, kterou mohou nyní
dělat, aby se zdokonalili, a jednu dovednost, kterou potřebují rozvinout. (Vysvětlení,
jak provést toto zhodnocení, viz příklad na straně 25.)

Vysvětlete, že toto jim pomůže začít. Tabulku mají vyplnit sami. Přitom si mohou
projít oddíl „Vypracujte si plán na zdokonalování výuky“ na stranách 24–27 této knihy.

Výklad učitele Poté, co měli členové čas na zapsání do svých tabulek, vyjádřete vlastní touhu zdoko-
nalovat se jako učitel. Podělte se se členy třídy o jednu nebo dvě věci, které byste
vy osobně zahrnuli do této tabulky (viz „Příprava“, bod 6).

Citát Ujistěte členy třídy, že Pán jim bude pomáhat v jejich úsilí o zdokonalování se.
Nechte některého člena třídy přečíst prohlášení presidenta Jamese E. Fausta, které
se nachází na straně 21 této knihy.

Závěr

Výklad učitele Zopakujte prohlášení presidenta Brighama Younga. Podělte se o své myšlenky týkající
se toho, jak je tato zásada důležitá. Pokud to čas dovolí, vyprávějte příběh o Enochovi,
jak je uveden v poznámce pro učitele na straně 234.

Svědectví Tak, jak vás Duch nabádá, vydejte svědectví.

Činnost s poznám-
kovým blokem
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Lekce 1 1 :  Zdokonalujte  své  talenty

Úkoly Povzbuďte členy třídy:

1. Aby kontaktovali jednotlivé vedoucí ve svých organizacích a podělili se vzájemně
o zkušenosti, diskutovali o potřebách jednotlivců v kvoru nebo třídě a usilovali
o pomoc a radu. (Pokud členové nejsou povoláni jako učitelé, povzbuďte je, aby si
promluvili se členem rodiny, s koordinátorem zdokonalování učitelů nebo s vámi
a diskutovali o tom, čemu se v tomto kursu naučili.)

2. Aby si zopakovali zásady uvedené v této lekci tím, že si prostudují oddíl této knihy
nazvaný „Zdokonalujte své talenty“ (strany 21–28) a aby pokračovali v práci na
svém plánu zdokonalit se.

3. Aby příští týden přišli do třídy připraveni přednést, čemu se naučili, nebo jak se
díky tomuto kursu zdokonalili. Příspěvky mají být dlouhé tři až pět minut podle
toho, kolik je ve třídě členů. Mají zahrnovat zprávy a) o tom, jak se díky tomu,
čemu se naučili, změnili jako učitelé a b) o tom, co se chystají dělat, aby se jako
učitelé neustále zdokonalovali.
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Cíl Cílem této lekce je dát členům třídy příležitost vzájemně se posílit při svém úsilí
zdokonalovat se jako učitelé.

Pán učil jedné důležité zásadě týkající se výuky evangelia, když řekl: „Ustanovte si
mezi sebou učitele a nechtějte mluviti všichni najednou, spíše ať vždy jen jeden z vás
mluví, ať všichni jeho slovům naslouchají, a až všichni promluvili, všichni jsou tím
poučeni, aby každý měl stejnou výsadu.“ (NaS 88:122.)

Dnešní, závěrečná, lekce kursu Výuka evangelia poskytuje členům třídy příležitost,
aby se vzájemně učili a povznášeli, když se budou dělit o své myšlenky týkající se
nauk, zásad, dovedností a metod, kterým se během tohoto kursu naučili. Lekci pečlivě
rozvrhněte tak, aby měl každý člen třídy příležitost se zapojit.

Příprava 1. Předem připomeňte členům třídy úkol, který dostali a který si měli připravit pro
tuto lekci (viz úkol 3 na straně 237).

2. Uvažujte o tom, jaký pokrok učinil každý člen třídy během kursu, a o tom, čemu
jste se od každého člena třídy naučili. Buďte připraveni podělit se o některé
z těchto myšlenek v rámci lekce.

Krátce se podělte o svědectví týkající se významu výuky evangelia a výsady sloužit
jako učitel. Potom přečtěte níže uvedené prohlášení staršího Jeffreyho R. Hollanda a
požádejte členy třídy, aby pečlivě naslouchali, aby pochopili, proč by toto prohlášení
mohlo sloužit jako shrnutí tohoto kursu:

„Ať učíme doma své děti nebo stojíme před posluchači na shromáždění, nedovolme
nikdy, aby naši víru bylo obtížné rozeznat. Mějte na paměti – máme být učiteli, kteří
,od Boha přišli‘. Nikdy nezasévejte semena pochybnosti. Vyvarujte se samoúčelného
předvádění a marnosti. Dobře si připravujte lekce. Přednášejte proslovy založené
na Písmech. Učte zjevenou nauku. Vydávejte upřímné svědectví. Modlete se, cvičte
se a snažte se zlepšovat. Při našich administrativních shromážděních se ,poučujme
a povzbuzujme‘, jak říkají zjevení, aby i učení v těchto shromážděních byla ,s hůry‘.
Církev se tím stane lepší a stejně tak i vy, protože, jak řekl Pavel Římanům: ,Kterakž
tedy jiného uče, sám sebe neučíš?‘“ (Liahona, červenec 1998, 26.)

Vyzvěte všechny členy třídy, aby popořadě přednesli své příspěvky (viz „Příprava“,
bod 1).

Doporučený
postup výuky

Poznámka
pro učitele
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Lekce 12 :  Jdùte  a  uâte

Závěr

Postřehy Pokud to čas dovolí, podělte se o své poznatky o pokroku členů třídy během kursu
(viz „Příprava“, bod 2). Pohovořte o něčem, čemu jste se naučili od členů třídy.

Svědectví Tak, jak vás Duch nabádá, vydejte svědectví. Členům třídy, kteří nyní vyjdou a budou
učit evangeliu, byste také mohli vyjádřit důvěru, povzbuzení a podporu.
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Audio nahrávky. Viz Audiovizuální materiály
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B
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Clark, J. Reuben, Jr.
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president Církve získává zjevení pro Církev, 53
výuka evangelia má neocenitelnou hodnotu, 2

Cook, Gene R.
Duch je tím pravým učitelem, 41
individuální výuka našich dětí, 139
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mají učit a povznášet, 117
pokyny pro jejich plánování, 121–22
skupinové, pro výuku mládeže, 121–22
zjednodušení pro mladší děti, 117

Činnosti k upoutání pozornosti, 159
Členové, méně aktivní. Viz Méně aktivní členové
Členové, noví. Viz Noví členové
Členové, postižení. Viz Členové s postižením
Členové s postižením

duševní poruchy, 39
jazyková bariéra a vada řeči, 39
materiály týkající se členů s postižením, 39
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Spasitelova láska k členům s postižením, 38
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ztráta sluchu, 38
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D
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náměty na vyprávění příběhů dětem, 181–82
pokyny pro porozumění dětem a pro jejich výuku,
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potřebují se učit pravdám evangelia, 127
povzbuzování k zapojení dětí, 81
pozitivní konverzace s dětmi, 80–81
věkové charakteristiky dětí, 110–16
výuka dětí rodiči, při soukromých setkáních, 139
výuka dětí, pomocí Písem, 59, 127, 137–38
výuka dětí, pomocí životního stylu, který je v souladu

s evangeliem, 6, 135–36
výuka dětí rodiči, při neplánovaných příležitostech

k výuce, 140–41
způsoby, jak pro ně navodit studijní atmosféru, 80–81, 87

Devítileté dítě, jeho charakteristika, 115–16
Diorámata, 160
Diskuse ve skupinkách, 161
Diskuse

jejich přínos, 54, 63
jejich užitečnost při zjišťování, nakolik studenti

rozumějí, 63, 73
pokyny pro vedení diskusí, 63–65, 228–29
uzavírání diskusí, 65

Domácí učení
příprava a přednesení poselství, 146
tvořivé náměty pro domácí učení, 145
výběr poselství, 145

Domácí učitelé
jejich povinnosti, 145–46
jejich význam v životě členů, 145–46, 192

Domov, výuka v domově, 125–48
Dospělí

jejich individuální odlišnosti, 124
jejich společné rysy, 123–24
výuka dospělých, 123–124

Duch
Duch je pravým učitelem, 41–42
nezbytný pro efektivní výuku, 41–42
pomáhání ostatním rozpoznat Ducha, 48, 141
předává pravdu, 41
příprava lekce Duchem, 48, 97, 99
rozpoznání Ducha, 47–48
svědectví Ducha povzbuzuje k uplatňování zásad, 74
vliv Ducha na nás, 13
výuka Duchem, 40–48, 198–202
získání Ducha, 13, 200–202
žít tak, abychom byli hodni Ducha, 13, 19, 200–202
způsoby, jak přizvat Ducha, 45–46, 199

Duch Svatý. Viz Duch
Duchovní příprava

příklad duchovní přípravy synů Mosiášových, 11
přispívá ke studijní atmosféře, 79

Duchovnost, její jemná podstata, 13
Duše, výuka ji má vyživovat, 5–7
Dvouleté dítě, jeho charakteristika, 110–11
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Eyring, Henry B.
jednota a láska jsou nezbytné pro učení se, 77
pokora vede ke spoléhání se na Ducha, 200
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Faust, James E.
dar svobody jednání, 211
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můžeme se zlepšit, 189
posvátná zodpovědnost matek, 132
potřeby nových členů, 37
svět hladoví po duchovní potravě, 5, 192
udržování nauky v čistotě, 52
víra je jako sval, který je posilován používáním, 224
výuka nauky ze základních Písem, 54
výuka ze srdce, 189
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Hostující řečníci, 162

242



INDEX

Hry
metoda výuky, 162–63
pokyny pro výběr her, 162

Hudba s vyprávěním, 165
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vhodná hudba umožňuje Duchu, aby byl přítomen,
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Bůh jedná domlouváním a trpělivostí, 219
Duch se projevuje mnoha způsoby, 47
používání studijních pomůcek v Písmech, 56
stanovení si pravidelné doby pro studium Písem, 16
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Jack, Elaine L., služba Pánu prostřednictvím navštěvujícího
učení, 147

Jedenáctileté dítě, jeho charakteristika, 116
Jedenapůlroční dítě, jeho charakteristika, 110
Ježíš Kristus
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V, 3, 190
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jáť jsem ten chléb života, 5
jste v Pánově službě, 8
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učte nauce království, 203
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Mormon, 9
usiluj o to, abys mé slovo nejprve získal, 8, 14
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výuka dětí evangeliu, 127
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Kontakty mezi učitelem a vedoucím

náměty na diskusi během těchto kontaktů, 28
pokyny pro tyto kontakty, 28

Kontext, napomáhá k porozumění pasáží z Písem, 54–55
Krabice na papírové role, 166
Kristus. Viz Ježíš Kristus
kurs Výuka evangelia

lekce v kursu, 189–239
příprava na výuku kursu, 186
účel a přehled kursu, 186–87
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L

Láska
je nezbytné mít lásku k těm, které učíme, a k Pánu, 12,

31–32, 194–97
láska umožňuje Duchu, aby byl přítomen, 46
přispívá ke studijní atmosféře, 77
projevování lásky těm, které učíme, 30–39, 194–97
vliv lásky na výuku, 12, 30–32, 194–95

Lee, Harold B.
nezbytné vlastnosti, které mají učitelé mít, 26
zajistěte, aby nikdo nepochopil evangelium

nesprávně, 52
Lekce

jejich přizpůsobení, 102
nacházení lekcí v každodenním životě, 22–23
zhodnocení jejich výuky, 103–4
způsoby, jak je zahajovat, 93
způsoby, jak je zakončovat, 94–95

Lekce, příprava
důležité otázky, které mají provázet přípravu, 98–99,

230–33
nacházení radosti v přípravě, 97
používání konferenčních proslovů a jiných materiálů,

100–101
používání materiálů vydaných Církví při přípravě, 105
přizpůsobení lekce těm, které učíte, 23, 33–34, 102
vedení Duchem při přípravě, 48
věnování času na přípravu, 23, 97

Listy k činnostem. Viz Pracovní listy
Loutky, 166

M

Mapy
pomůcka pro studium Písem, 57
použití map při výuce, 167

Materiály, které mohou pomoci rodičům, vedoucím
a učitelům, 105, 235–36

Matky
jejich božská úloha, 131
náměty na výuku dětí, 131–32
zodpovědnost týkající se výuky, 131–32

Maxwell, Neal A., individuální potřeby těch, které učíte,
33–34

McConkie, Bruce R.
aplikování zásad evangelia na potřeby posluchačů, 9–10
božské pověření učitele, 8–10
být statečný ve svědectví o Ježíšovi, 18
moc svědectví, 43
škola proroků, 213
učitelé jsou Pánovi zmocněnci, 8
vydávání svědectví o tom, čemu učíme, 10, 43

výuka mocí Ducha Svatého, 9
výuka nauk spasení, 5
výuka zásad evangelia, 8–9
výuka ze základních Písem, 8–9
vztahování Písem na naše zkušenosti, 180
žádná cena není příliš vysoká na to, abychom získali

Ducha, 13
zodpovědnost jednotlivce za učení se evangeliu, 61

McConkie, Joseph F., upozornění pro učitele evangelia,
52–53

McKay, David O.
definice uctivosti, 82
svědectví oživuje výuku, 44
vedení studentů k tomu, aby poznali a pocítili to,

co vy, 233
zodpovědnost učitelů za výběr nejlepšího přístupu, 89

Méně aktivní členové, jak jim pomoci, 37
Metody výuky

audiovizuální materiály, 159
brainstorming, 159
činnosti k upoutání pozornosti, 159
čtené divadlo, 160
diorámata, 160
diskuse ve skupinkách, 160
flanelové tabule, 161
hostující řečníci, 162
hry, 162–63
hudba, 163–65
hudba s vyprávěním, 165–66
jak vybírat metody výuky, 91–92
krabice na papírové role, 166
loutky, 166–67
mapy, 167
metody pro uplatňování vyučované látky, 158
metody výuky mají studentům pomoci porozumět

zásadám, pamatovat na ně a uplatňovat je, 88, 99,
222–23

modelové situace, 167–68
názorné předvedení, 168–69
názorné ukázky, 169
obrázky, 169–70
panelové diskuse, 170–71
používání rozmanitých metod výuky, 72, 80, 89–90, 225
pracovní listy, 171–72
přednášení, 172
přehled metod výuky, 90
příběhy, 173–75, 227–28
příklady, 175–76
přirovnání a názorné pomůcky, 176–77, 223–25
recitace, 177
rýmy spojené s pohyby, 177–78
sborové čtení, 178
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scénky, 178–71
stanoviště, 117, 179
stojaté figurky z papíru, 179–80
tabule, 180
učení se nazpaměť, 180–81
vizuální pomůcky, 181–82
výtvarné činnosti, 182–83
vztahování Písem na sebe, 183–84

Mírnost, učení v mírnosti, 201–2
Mládež

co mládež potřebuje od dospělých, 120
je dychtivá učit se evangeliu, 6, 205
porozumění mládeži, 118–20
potřebuje výživu evangelia více než zábavu, 6
výuka mládeže pomocí skupinových činností a akcí,

121–22
Modelové situace, 73, 167–69
Modlitba

nezbytná pro získání svědectví, 44
nezbytná pro získání Pánova slova, 14–15
příležitosti k výuce při rodinné modlitbě, 128, 137
umožňuje Duchu, aby byl přítomen, 45, 199, 200
zapotřebí pro získání pravé lásky, 12

Monson, Thomas S.
Bůh posiluje ty, kteří jsou povoláni, 20, 202
moc příkladu, 18
příběh z dětství o pomáhání navodit studijní atmosféru,

216
projevování zájmu o druhé a pomáhání, 36
vliv výuky, kterou provádějí vedoucí, 151
výuka při pohovorech, 153
výuka v církevních třídách, 190, 191
zodpovědnost rodičů učit děti, 127–28

Moudrosti lidí, vyvarovat se jejich výuce, 204

N

Nadšení, přispívá ke studijní atmosféře, 80
Náměty, shromažďování a zaznamenávání, 23
Naslouchání

důležitost naslouchání při výuce, 64–67
náměty pro učitele, 66–67
následování Spasitelova příkladu, 67

Nauka
její moc, 50–51, 203–7
poskytuje duchovní ochranu, 51, 224
pravdivá nauka mění postoje a chování, 51, 205
upozornění, aby byla zachována její čistota, 52
zodpovědnost učitelů učit čisté nauce, 52–53, 203–7

Navštěvující učitelky
jejich význam v životě členů, 147, 192
jejich zodpovědnosti, 147–48

Navštěvující učení
příprava a přednesení poselství, 148
výběr poselství, 147–48

Návštěvy. Viz Třídní návštěvy vedoucími
Názorné předvedení, 168–69
Názorné pomůcky, 168, 223–24
Názorné ukázky, 164–65, 169
Nelson, Russell M.

ochranný vliv nauky evangelia, 51, 224
schopnost dětí učit druhé, 143

Nesprávné odpovědi, náměty na to, jak na ně reagovat,
64–65, 69

Nesprávné citování zdrojů, vyvarování se ho, aby byla
nauka zachována čistá, 53

Neuctivost. Viz Vyrušování
Noví členové, jejich potřeby, 37

O

Oaks, Dallin H.
každodenní studium Písem, 14
náboženské písně jsou významným zdrojem pro

výuku, 172
poslušnost je nezbytná pro výuku Duchem, 13
pro vedení Duchem je zapotřebí přípravy, 96
rozpoznání Ducha, 47
uctivé používání jmen Božství, 82
výuka Duchem, 40
zaměřit úsilí při výuce spíše na druhé než na sebe, 211–12

Oblíbená témata z evangelia
jejich definice, 53
vyvarování se jejich výuky, 53

Obrázky, 169–70
Odkazy na verše, pomůcka ke studiu Písem, 56
Odpovědi, jak reagovat na nesprávné odpovědi, 64–65, 69
Osmileté dítě, jeho charakteristika, 114–15
Osobní příprava

náměty na osobní přípravu, 12–20
věnování času osobní přípravě, 97

Otázky
doplňující otázky, 69
efektivní otázky pro vyvolání diskuse, 63
následování Spasitelova příkladu, 68
otázky, které mají provázet přípravu lekce, 123–24,

230–33
otázky, které povzbuzují k uplatňování zásad, 69
otázky, na které lze odpovědět ano/ne, 68
otázky podněcující k hlubšímu přemýšlení, 68–69
pokyny pro pokládání otázek, 68–70, 228
příprava studentů na zodpovězení otázek, 69
tvořivé použití otázek, 70
věcné otázky, 68
vyvarování se sporných otázek, 69
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Otcové
náměty na spravedlivé vedení, 129–30
zodpovědnost týkající se výuky, 129–30

P

Packer, Boyd K.
Bůh je oslovován jako Otec, 130
cílem výuky evangelia je sjednotit rodiny, 127
hodnocení míry porozumění posluchačů, 73
hudba navozuje atmosféru uctívání, 83
hudba učí a působí na duši, 46
jemná podstata duchovnosti, 13
Ježíš je příkladný vedoucí, 151
lidé jsou v podstatě dobří, 84
partnerství rodičů při výuce, 133
pravdivá nauka mění chování, 51, 205
příběh o výuce mladé ženy s vadou řeči, 38
přirovnání výuky evangelia k podávání dortu, 222–23
uctivost vybízí k zjevení, 82
v Písmech lze nalézt odpověď na každou otázku, 51
vedoucí slouží jako učitelé, 150
výuka nehmatatelných pojmů, 92, 163–64, 226
zodpovědnostem členů Církve je zapotřebí učit se

a vyučovat jim, 193
Panelové diskuse, 170–71
Pearce, Virginia H.

povzbuzování k usilovnému studiu, 61–62
příběh o pomáhání mladým ženám navodit studijní

atmosféru, 217
Perry, L.Tom

zodpovědnost rodičů za výuku dětí, 128
uctivost projevuje úctu k Bohu, 82

Pětileté dítě, jeho charakteristika, 112
Písma

náměty na výuku z Písem, 54–59
Písma poskytují odpověď na každou otázku, 51
pomůcky ke studiu v Písmech, 56–57
poznámky na okrajích stránek v Písmech, 58–59
proč byla Písma zachována, 52
rodinné studium Písem, 15, 128, 137–38
spojování veršů do řetězce, 58
výuka dětí pomocí Písem, 59, 127
výuka z Písem umožňuje Duchu, aby byl přítomen,

45, 199
význam výuky z Písem, 54
zatrhávání veršů, 57–59

Písně. Viz Hudba
Pohovory, vedoucí učí během pohovorů, 153
Pokora

je nezbytná pro získání pomoci od Pána, 200
vliv na druhé prostřednictvím pokory, 41–42, 219

Pomůcky ke studiu v Písmech, 56–57
Porozumění

odhadování míry porozumění studentů, 73
porozumění se zvyšuje diskusemi, 63

Poslušnost
nezbytná pro získání Pánova slova, 14
nezbytná pro výuku Duchem, 13, 19

Postižení. Viz Členové s postižením
Povolání

přichází od Pána, 20
příklad Jakoba a Josefa ve zvelebování povolání, 20
příležitost ke službě, 20
ustanovení završuje povolání, 20
vyjádření podpory je součástí povolání, 20
zvelebování svého povolání, 20

Poznámky pod čarou, pomůcka ke studiu Písem, 56
Poznámky na okrajích stránek v Písmech, 58–59
Pozornost

její zvýšení pomocí diskusí, 63
všímání si pozornosti studentů, 71
výzva k pozornosti efektivním zahájením lekce, 93
způsoby, kterými lze udržet pozornost studentů, 71–72

Pracovní listy, 171–72
Prarodiče, jejich vliv, 142
Pravá láska

její definice, 12, 32
získání daru pravé lásky, 12

Předsmrtelná existence, první výuka během ní, 3, 190
Příběhy

druhy příběhů, 173–74
pokyny pro přípravu a vyprávění příběhů, 174
pokyny pro výběr příběhů, 173
používání příběhů z Písem, 55
vyprávění příběhů malým dětem, 174–75
vyvarování se senzacechtivých příběhů, 53, 173

Příbuzní, jejich vliv, 142–43
Příklad

mocná pomůcka k výuce, 18–19, 121, 128, 192
vyžaduje osobní závazek, 18–19

Příklady, metoda výuky, 167–68
Příležitosti k výuce, neplánované, 122, 128, 140–41
Příprava osobní. Viz Osobní příprava
Příprava duchovní. Viz Duchovní příprava
Příprava lekce. Viz Lekce, příprava
Příprava třídy. Viz Třída, příprava místnosti
Přirovnání, metody výuky, 176–77, 224–25
Přizpůsobování lekcí

podle potřeb různých věkových skupin, 33
příklady přizpůsobování lekcí, 102

Problémy s chováním. Viz Vyrušování
Proroci

jsou povoláni učit, 3
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slova proroků přinášejí Ducha, 45
studium učení proroků posledních dnů, 16

Průvodce k Písmům, pomůcka pro studium Písem, 57
Půst, za účelem získání Pánova slova, 14–15
Přednášení, metoda výuky, 170

R

Recitace, 177
Rodiče

důležitost jednoty mezi rodiči při výuce dětí, 134
materiály pro výuku, které jsou rodičům k dispozici, 105
náměty na výuku dětí, 127–41
náměty na zřízení životního stylu, který je v souladu

s evangeliem, 135–36
partnerství rodičů při výuce, 133–34
pomáhají dětem rozpoznat Ducha, 141
příležitosti k výuce v rodinném životě, 140–41
spolupráce rodičů s učiteli svých dětí, 86, 87
věnování času na společné rodinné plánování, 133
zodpovědnosti rodičů týkající se výuky, 127–28

Rodina
v rodině se vytváří životní styl, který je v souladu 

s evangeliem, 135–36
výuka má posilovat rodinu, 109, 119, 127

Rodinná setkání u jídla, příležitosti pro výuku, 138–39
Rodinná modlitba, příležitosti pro výuku, 128, 137
Rodinné rady, příležitosti pro výuku, 139
Rodinné studium Písem, příležitosti pro výuku, 15,

127, 137–38
Rodinný domácí večer, výuka při něm, 138
Romney, Marion G., vyvarovat se osobních výkladů

evangelia, 205
Rozmanitost

rozmanitost metod výuky přispívá ke studijní atmosféře,
72, 80

tabulka pro posouzení rozmanitosti výuky, 90
výuka s rozmanitostí, 89–90, 225

Rozptylování
lze mu často předejít udržením studijní atmosféry,

220–21
náměty na jeho omezení, 220–21

Rýmy spojené s pohyby, 177–78

S

Samostatnost ve studiu evangelia. Viz Usilovné studium
Sborová četba, 178
Sborový dům, knihovna, 105, 233
Scénky

použití scének, 178–79
upozornění týkající se scének, 179

Scott, Richard G.
k výuce Duchem je zapotřebí pokory, 41–42
pomáhat posluchačům rozpoznat Ducha, 48
život podle Spasitelova učení, 19

Sedmileté dítě, jeho charakteristika, 114
Šestileté dítě, jeho charakteristika, 113
Schůzky zdokonalování. Viz Schůzky zdokonalování učitelů
Schůzky, výuka na schůzkách vedoucích, 152
Silné stránky, zhodnocení vlastních silných stránek, 24
Skupinové činnosti a akce pro výuku mládeže, 121–22
Slabé stránky

Pán nám pomůže zdokonalit se, 24, 26–27
vypracování plánu na zdokonalení, 25
zhodnocení vlastních slabých stránek, 24–25

Slovník Bible Dictionary, pomůcka ke studiu Písem, 56
Slovo Boží

moc slova Božího, 50–51
příklad Almy v používání slova Božího, 50
slovo Boží v Písmech a ve slovech proroků posledních

dnů, 51
získání slova Božího. Viz Získání slova

Služba, její důležitost pro získání daru pravé lásky, 12
Smith, Joseph Fielding

Duch vštěpuje pravdu mocněji než nebeská vidění, 41
poslušnost je nezbytná pro výuku Duchem, 19
vyvarujte se výuky lidských moudrostí, 204

Smith, Joseph F.
učte pravdám spasení, 49
vyvarujte se oblíbených témat z evangelia, 53
vyvarujte se spekulace, 53

Smith, Joseph
moc něžnosti a lásky, 30
používání kontextu pro porozumění Písmům, 54

Smith, Hyrum, rada, aby nejprve získal Pánovo slovo, 14
Snow, Lorenzo, moc příkladu při výuce, 192
Soukromá setkání rodičů s dětmi, příležitosti pro

výuku, 139
Sourozenci, jejich vliv, 142–43
Spekulace, vyvarování se jí, aby byla nauka zachována

čistá, 52–53
Spojování veršů z Písem do řetězce, 58
Stanoviště

metoda výuky, 179
pomáhají při výuce různých věkových skupin, 117

Stojaté figurky z papíru, 179–80
Studijní atmosféra

charakteristické znaky, 77, 214
klíč ke kázni ve třídě, 75, 221
náměty na navození studijní atmosféry, 76–87
navození studijní atmosféry s dětmi, 80–81, 87
obohacení studijní atmosféry přípravou třídy, 76
příklad školy proroků, 213–14
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studijní atmosféra je posílena diskusemi, 63
výuka druhých o studijní atmosféře, 77–78, 215–21
zodpovědnost jednotlivců za studijní atmosféru, 77–78,

214–21
zodpovědnost učitelů za studijní atmosféru, 79–87,

213–21
Studium

náměty na obohacení studia, 17
nezbytné pro získání Božího slova, 14
stanovení si doby na studium, 16
studium Písem a slov proroků posledních dnů, 14–17
vypracování osobního plánu pro studium, 16–17
zapotřebí pro objevení skrytých pravd, 14

Svědectví
jeho definice, 43
moc svědectví v rámci výuky, 10, 43–44
příklady svědectví, 43–44
přispívá ke studijní atmosféře, 80
svědectví posilováno zkušenostmi, 45
vydávání svědectví umožňuje Duchu, aby byl přítomen,

43–44, 45
získávání a posilování svědectví, 44

Svoboda jednání
následování Pánova příkladu v jejím respektování, 211
výuka umožňuje studentům, aby ji plně rozvíjeli,

3, 210–11
významný dar od Pána, 211

T

Tabule, její používání, 180, 225
Talenty

Pán může zvelebit vaše talenty, 234, 235
zdokonalování svých talentů, 21–28, 234–36

Taylor, John, svědectví o mučednické smrti Josepha
a Hyruma Smithových, 52

Tradice, spravedlivé tradice sjednocují rodiny, 135–36
Třída, příprava místnosti

náměty na přípravu třídy, 76
přispívá ke studijní atmosféře, 76

Třídní návštěvy vedoucími, 28
Tříleté dítě, jeho charakteristika, 111

U

Účast
individuální zodpovědnost týkající se účasti při výuce,

72
metody pro povzbuzování studentů k účasti, 71–72
povzbuzení k účasti v kursu Výuka evangelia, 187

Učení se nazpaměť, metoda výuky, 171–72
Učitelé

kontakty mezi učiteli a vedoucími, 28

materiály, které jsou učitelům k dispozici, 105, 235–36
nástroje v Pánových rukou, 41
posilují rodiny, 109
přispívají ke studijní atmosféře, 75–87, 213–21
projevují zájem o druhé, 35–36
rozumějí těm, které učí, 33–34
učí čisté nauce, 52–53, 203–7
upozornění pro učitele, 52–53
vlastnosti učitelů, na kterých nejvíce záleží, 26
vliv učitelů, 2–4, 190–92
vyživují duši, 5–7
vyzývají k usilovnému studiu, 60–74, 208–12
zmocněnci Pána, 8

Úcta, přispívá ke studijní atmosféře, 80
Uctivost

být příkladem uctivosti, 82–83
její definice, 82
její důležitost, 82–83, 152
vyplývá z úcty k Božství, 82
způsoby, jak učit uctivosti, 83

Uplatňování vyučované látky
metody výuky, které podněcují k uplatňování vyučované

látky, 74, 159–60
zodpovědnost učitelů povzbuzovat k uplatňování učené

látky, 74
Upozornění učitelům, aby zachovali nauku čistou, 52–53
Usilovné studium

individuální zodpovědnost za usilovné studium, 61–62,
208–10

náměty na osvojení si schopnosti usilovně studovat,
62, 211–12

zodpovědnost učitelů osvojit si schopnost usilovně
studovat, 61–62, 208–12

Ustanovení
nezbytné pro vykonávání oficiálního povolání, 20
poskytuje sílu a vedení, 20

V

Vedoucí
jejich zodpovědnost podporovat učitele, 28, 154–55,

235–36
jejich zodpovědnost pomáhat novým učitelům, 28
jejich zodpovědnost učit, 28, 150–55
kontakty mezi učiteli a vedoucími, 28
materiály pro výuku, které jsou vedoucím k dispozici,

105
náměty na učení učitelů, 28, 154–55
náměty na učení na schůzkách vedoucích, 152
návštěva třídy vedoucími, 28
zásady pro výuku, kterou provádějí vedoucí při

pohovorech, 153
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Věkové skupiny, výuka dětí ve věkově smíšených
skupinách, 117

Věkové charakteristiky dětí, jejich popis, 110–16
Videokazety. Viz Audiovizuální materiály
Víra, je potřeba k získání Pánova slova, 14
Vizuální pomůcky, 181–82
Vyjádření podpory shromážděných členů, dodává sílu, 20
Výklad, varování před osobním a naukově nesprávným

výkladem, 53, 205
Vyrušování, jak na něj reagovat, 84–87
Výtvarné činnosti, 182–83
Výuka

církevní materiály pro výuku, 105
nezbytná pro spravedlivé používání svobody jednání,

3, 211
pravidelné příležitosti pro výuku v domově, 128, 137–39
role výuky v plánu Nebeského Otce, 2–4, 189–92
schopnosti dětí učit, 143
vliv prarodičů, 142
vliv příbuzných, 142–43
vliv sourozenců, 142–43
výuka během rodinných setkání u jídla, 138–39
výuka během soukromých setkání s vašimi dětmi, 139
výuka Duchem, 40–48, 198–202
výuka, která vyživuje duši, 5–7
výuka na schůzkách vedoucích, 152
výuka při neplánovaných příležitostech, 122, 128, 140–41
výuka při pohovorech, 153
výuka při rodinném domácí večeru, 128, 138
výuka při rodinných radách, 139
výuka příkladem, 18–19, 121, 128, 192
výuka prostřednictvím rodinné modlitby, 128, 137
výuka prostřednictvím rodinného studia Písem, 128,

137–38
výuka s pokorou a láskou, 12, 31–32, 46, 194–97
výuka s vážností a v mírnosti, 200–2
výuka v domově, 125–48
výuka v případě, kdy není k dispozici příručka, 100–101
význam výuky, 2–4, 189–93
započala v předsmrtelné existenci, 3, 190
zodpovědnost každého člena týkající se výuky, 3–4,

191–92
Výuka, metody. Viz Metody výuky
Výživa

Ježíš Kristus je pravým zdrojem výživy, 5
výzva k poskytování duchovní výživy, 5–7
zodpovědnost učitelů týkající se výživy studentů, 5–7

Vztahování Písem na sebe, metoda výuky, 183–84

W

Warner, Susan L.
děti si pamatují rodinnou výuku, 6

vliv prarodičů, 142
Wirthlin, Joseph B.

láska je základem evangelia, 197
věrní členové Církve jsou přirovnáni k obrovským

dubům, 224

Y

Young, Brigham
děti se učí z tradic, 135
kárání s láskou, 86
moc svědectví, 43
neustálé zdokonalování založené na poznání od Pána,

235

Z

Zábavná výuka, nedostačující k tomu, aby vyživovala duši, 6
Zahájení lekce

efektivní zahájení přispívá ke studijní atmosféře, 79
pokyny pro zahájení lekce, 93
příklady zahájení lekce, 93

Záhlaví, pomůcka ke studiu Písem, 56
Zájem, jeho zvýšení pomocí diskusí, 63
Zakončení lekce

ponechání času na zakončení lekce, 94
popis efektivních zakončení, 94
příklady zakončení lekce, 94–95

Zatrhávání v Písmech, 57–59
Zdokonalování

stanovení si cílů pro zdokonalování, 25
tabulka pro vypracování plánu na zdokonalování, 25
vypracování plánu na zdokonalování, 24–27
zdokonalování s Pánovou pomocí, 26–27

Zhodnocení výuky lekce, 103–4, 236
Získání slova

modlitbou a půstem, 14–15
nezbytné pro mocnou výuku, 14–15
poslušností, 14
rada Hyrumovi Smithovi, 14
studiem a vírou, 14

Zkušenosti
sdílení vhodných zkušeností přispívá ke studijní

atmosféře, 80
sdílení vhodných zkušeností umožňuje Duchu, aby byl

přítomen, 45
Zmocněnci, učitelé jsou Pánovi zmocněnci, 8
Zodpovědnost, individuální zodpovědnost za studium

evangelia. Viz Usilovné studium
Zpětné projektory, 175
Zpívaný příběh. Viz Hudba s vyprávěním
Zvelebovat, definice, 20
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