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ÚVOD

CÍL
Cílem tohoto v˘ukového kursu je pomoci ãlenÛm Církve JeÏí‰e Krista
Svat˘ch posledních dnÛ, aby se pﬁipravili na získání chrámového
doporuãení a na náv‰tûvu chrámu. âlenové, kteﬁí chrám jiÏ dﬁíve nav‰tívili, se mohou v˘uky zúãastnit také, aby se nauãili více o chrámu.
ÚâASTNÍCI
Úãastníci tohoto kursu mají mít touhu jít do chrámu a b˘t hodni
chrámového doporuãení. Pokud doporuãení je‰tû neobdrÏeli, mají
se pﬁipravovat na to, aby je dostali.
Pokud úãastníci je‰tû nechodili do Nedûlní ‰koly, kde by probírali pﬁíruãku Zásady evangelia, doporuãuje se, ale nevyÏaduje, aby jí pro‰li
pﬁedtím, neÏ zaãnou kurs nav‰tûvovat. NeÏ tento kurs zaãnou nav‰tûvovat, mají mít také pﬁimûﬁenou znalost základních nauk a zásad
evangelia a mají b˘t ochotni dodrÏovat pﬁikázání BoÏí, jako napﬁíklad
zákon cudnosti, svûcení dne sabatu, Slovo moudrosti a zákon desátku. Abychom se mohli úãastnit chrámov˘ch obﬁadÛ, je nezbytné,
abychom toho byli hodni a usilovali o osobní spravedlivost.
Pod vedením biskupa ãi presidenta odboãky mÛÏe rada sboru ãi odboãky diskutovat o tom, jak vyuÏít tento kurs v rámci úsilí posilovat
rodiny a pomáhat muÏÛm pﬁipravit se na pﬁijetí Melchisedechova
knûÏství.
KaÏdého úãastníka má k úãasti na tomto kursu vyzvat biskup ãi president odboãky nebo jin˘ vedoucí Melchisedechova knûÏství ve sboru
nebo v odboãce.
âAS A MÍSTO
Tﬁídy v tomto kursu mohou b˘t rÛznû veliké, obvykle v‰ak mají b˘t
uãeny malé skupinky v rámci sboru ãi odboãky. Tﬁídu lze uãit ve
sborovém domû nebo doma. Místo, ãas a frekvence v˘uky mají
vyhovovat úãastníkÛm i uãiteli.
Látka je rozdûlena do sedmi lekcí. Uãitelé v‰ak mají kaÏdé lekci
vûnovat tolik ãasu, kolik ãlenové tﬁídy potﬁebují. To mÛÏe vyÏadovat
více vyuãovacích hodin na jednu lekci.
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MATERIÁLY PRO T¤ÍDU
KaÏd˘ ãlen tﬁídy má mít ve tﬁídû pﬁístup k písmÛm. KaÏd˘ má také
mít pﬁístup k broÏurce Pﬁíprava na vstup do svatého chrámu (36793
121), která je studijním doplÀkem pro tento kurs. V lekcích jsou
na nûj ãasté odkazy a v t˘dnech, kdy se bude kurs vyuãovat, budou
ãlenové tﬁídy Ïádáni, aby si jej ãetli.
UâITELÉ
K v˘uce tohoto kursu mohou b˘t povoláni jednotlivci ãi manÏelské
páry. Uãitelé mají mít silné svûdectví o evangeliu a mají b˘t citliví
k nabádání Ducha. Mají to b˘t obdarovaní ãlenové, kteﬁí mají platné
chrámové doporuãení a kteﬁí rozumûjí dÛleÏitosti a posvátnosti toho,
co se dûje v chrámu.
Je-li to moÏné, mají uãitelé doprovázet úãastníky kursu do chrámu,
kdyÏ pﬁijímají své chrámové obﬁady.
DOPORUâENÍ PRO UâITELE
NeÏ ãlenové Církve vstoupí do chrámu, mají na to b˘t duchovnû
pﬁipraveni. V rámci této pﬁípravy mají získat dostateãné porozumûní
naukám t˘kajícím se plánu spásy a chrámové práce. Je va‰í v˘sadou
pomáhat druh˘m v této pﬁípravû, která vede k jedné z nejposvátnûj‰ích zku‰eností v jejich Ïivotû. Buìte citliv˘ k nabádání Ducha, abyste obsah lekce pﬁednesl zpÛsobem, kter˘ by byl pro úãastníky kursu
nejlep‰í. Mûjte na pamûti Pánovu radu: „Duch vám bude dán skrze
modlitbu víry; a neobdrÏíte-li Ducha, uãiti nebudete.“
(NaS 42:14.)
Pﬁed první lekcí si tuto pﬁíruãku pﬁeãtûte od zaãátku do konce, abyste
pochopil, jak spolu souvisí jednotlivá témata. Pﬁipravte si kaÏdou
lekci dostateãnû pﬁedem, abyste porozumûl základním my‰lenkám a
dokázal je dobﬁe pﬁedat. Pﬁedtím, neÏ pﬁi uãení lekcí postoupíte dál,
ujistûte se, Ïe úãastníci kursu plnû rozumûjí základním my‰lenkám.
Nespûchejte s lekcemi. Buìte trpûliv˘ a umoÏnûte úãastníkÛm, aby
si poselství lekcí promysleli a reagovali na nû.
Pﬁed kaÏdou lekcí i kdykoliv bûhem lekcí dávejte ãlenÛm tﬁídy
moÏnost klást otázky a diskutovat o jednotliv˘ch my‰lenkách.
Pomozte jim uplatÀovat v jejich Ïivotû zásady, které se uãí. Otázky
zodpovídejte s pouÏitím písem, uãení prorokÛ posledních dnÛ a
vedení Ducha Pánû.
Bûhem celého kursu mûjte na pamûti posvátn˘ charakter chrámov˘ch
obﬁadÛ. Jak je vysvûtleno v následující pasáÏi, o urãit˘ch oblastech
chrámové práce se nemá hovoﬁit mimo chrám:
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„Mimo chrám o chrámov˘ch obﬁadech nehovoﬁíme. Nikdy nebylo
zámûrem, aby znalost tûchto chrámov˘ch obﬁadÛ byla omezena na
nûkolik málo vyvolen˘ch, kteﬁí by nesmûli dopustit, aby se o nich
ostatní dovûdûli. Ve skuteãnosti je to právû naopak. S velk˘m úsilím
kaÏdou du‰i naléhavû nabádáme, aby se stala zpÛsobilou pﬁijmout
zku‰enost, kterou pﬁiná‰í náv‰tûva chrámu, a aby se na tuto zku‰enost pﬁipravila...
Chrámové obﬁady jsou jednoduché a prosté. Jsou krásné. Jsou posvátné. Uchovávají se v dÛvûrnosti, aby nebyly dány tûm, kteﬁí na
to nejsou pﬁipraveni.“ (Pﬁíprava na vstup do svatého chrámu, 2.)
Posilujte své svûdectví o chrámu a ãasto své tﬁídû vydávejte svûdectví
o pravdivosti zásad, které uãíte. KdyÏ je to vhodné, dávejte také ãlenÛm tﬁídy moÏnost vydávat jejich svûdectví.
Mûjte vÏdy na pamûti zásadní dÛleÏitost chrámové práce. Star‰í
Boyd K. Packer ﬁekl: „Obﬁady a smlouvy se stanou na‰imi doporuãeními pro pﬁijetí do Jeho pﬁítomnosti. B˘t hoden je pﬁijmout vyÏaduje
celoÏivotní snahu; dodrÏovat je i nadále je úkolem tohoto Ïivota.“
(Conference Report, Apr. 1987, 27; nebo Ensign, May 1987, 24.)

vi

1
„TotoÈ jest pak
vûãn˘ Ïivot,
aby poznali tebe
samého pravého
Boha, a kteréhoÏ
jsi poslal,
JeÏí‰e Krista.“
(Jan 17:3.)

CHRÁM P¤INÁ·Í POUâENÍ O VELKÉM
PLÁNU SPÁSY

CÍL
Pomozte ãlenÛm tﬁídy pochopit, Ïe v chrámu se uãí o plánu spásy.
P¤ÍPRAVA
1. Pﬁed zaãátkem hodiny si pﬁipravte tabuli nebo vût‰í papír s kresbou
neúplného schématu plánu spásy (viz strana 3). (Tato neúplná
schémata mÛÏete nakreslit pro kaÏdého ãlena tﬁídy i na kus papíru,
aby si je bûhem diskuse pﬁi hodinû doplnili.)
2. Ujistûte se, Ïe kaÏd˘ ãlen tﬁídy má pﬁístup k písmÛm. KaÏdému
ãlenovi tﬁídy také zajistûte v˘tisk broÏurky Pﬁíprava na vstup do
svatého chrámu. Ty mají b˘t objednány jako souãást materiálÛ
pro tﬁídu.
3. MÛÏete povûﬁit nûkolik ãlenÛ tﬁídy, aby vám pomohli s druhou
ãástí lekce. MÛÏete dát nûkterému ãlenovi tﬁídy odkazy na písma
ke kaÏdé ãásti plánu spásy (pﬁedsmrteln˘ Ïivot, AdamÛv pád atd.)
a poÏádat ho, aby si na dal‰í hodinu pﬁipravil shrnutí toho, co se
v tûchto ver‰ích dozvídáme o plánu spásy.
4. Máte-li k dispozici videokazetu Come unto Me (53146), mÛÏete
promítnout 13 minutov˘ film „Man‘s Search for Happiness“
(„âlovûk hledá ‰tûstí“).
V¯UKA LEKCE
CHRÁM JE DUCHOVNÍ ·KOLOU

Vyzvûte nûkoho, aby pronesl úvodní modlitbu.
Vysvûtlete, Ïe v kaÏdé lekci se budou pouÏívat písma. Povzbuìte ãleny
tﬁídy, aby si svá písma nosili na kaÏdou hodinu.
Rozdejte kaÏdému ãlenovi tﬁídy v˘tisk broÏurky Pﬁíprava na vstup do
svatého chrámu. Vysvûtlete, Ïe je to studijní doplnûk k tomuto kursu.
V lekcích se bude probírat látka z broÏurky a v t˘dnech, kdy se bude
kurs vyuãovat, ji má kaÏd˘ ãlen tﬁídy ãíst.
Zaãnûte tím, Ïe vysvûtlíte, Ïe chrám je duchovní ‰kolou, která nám
pomáhá dovûdût se více o smyslu Ïivota a plánu spásy.
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Nechte ãleny tﬁídy pﬁeãíst tyto citáty, které objasÀují nûco z toho, co se
uãíme v chrámu:
President Gordon B. Hinckley ﬁekl, Ïe chrám „se stává ‰kolou pro
vzdûlávání se v pﬁíjemn˘ch a posvátn˘ch vûcech BoÏích. Zde máme
nastínûn plán milujícího Otce pro Jeho syny a dcery v‰ech pokolení.
Zde se pﬁed námi r˘suje vûãná pouÈ ãlovûka od pﬁedsmrtelné existence tímto Ïivotem aÏ do Ïivota na onom svûtû. Vyuãuje se zde velk˘m
základním a zásadním pravdám se srozumitelností a jednoduchostí,
jeÏ je velmi dobﬁe srozumitelná pro v‰echny, kteﬁí sly‰í.“ („The Salt
Lake Temple“, Ensign, Mar. 1993, 5–6.)
President Brigham Young uãil, Ïe chrámov˘ obﬁad s názvem obdarování nám dává pouãení nutné pro vûãn˘ Ïivot: „Va‰e obdarování
znamená pro vás pﬁijmout v domû Pánû v‰echny ty obﬁady, které jsou
pro vás nezbytné, abyste se, aÏ opustíte tento Ïivot, mohli vrátit zpût
do pﬁítomnosti Otce.“ (Discourses of Brigham Young, sel. John A.
Widtsoe [1954], 416.)
Nechte ãleny tﬁídy pﬁeãíst Jana 17:3.
• Co se ﬁíká v tomto ver‰i o nejdÛleÏitûj‰ím druhu znalosti, kter˘
mÛÏeme získat?

„Budeme je tím
zkou‰eti, abychom
vidûli, budou-li
ãiniti v‰echny vûci,
jeÏ jim Pán, jejich
BÛh, pﬁikáÏe.“
(Abraham 3:25.)

Vysvûtlete, Ïe v chrámu se více pouãíme o Nebeském Otci a JeÏí‰i
Kristu a dokáÏeme se Jim více pﬁiblíÏit. Pouãíme se o Jejich plánu pro
nás, kter˘ se v písmech oznaãuje rÛzn˘mi názvy, jako napﬁíklad plán
vykoupení nebo plán spásy.
• Co vám dosud v Ïivotû pomohlo získat pouãení o plánu spásy?
• Jak˘m zpÛsobem bylo pochopení plánu spásy pro vás poÏehnáním?
V CHRÁMU SE UâÍME O PLÁNU SPÁSY

Vysvûtlete, Ïe jako souãást chrámového obdarování je vyuãován plán
spásy. Tato ãást lekce ãlenÛm tﬁídy pomÛÏe pﬁipravit se na to, aby
tomuto uãení v chrámu porozumûli.
ObraÈte se k neúplné kresbû na tabuli a proberte následující informace s pouÏitím ver‰Û z písem, abyste tak ãlenÛm tﬁídy pomohl porozumût základním my‰lenkám. Tak jak jednotlivé ver‰e probíráte, pi‰te
je do pﬁíslu‰n˘ch linek schématu (viz vyplnûné schéma na stranû 5).
Pokud mají ãlenové tﬁídy vlastní papír s okopírovan˘m schématem,
aÈ si do nich tyto odkazy na ver‰e z písem doplÀují.
Pokud jste urãil nûjaké ãleny tﬁídy, aby vám pomohli, poÏádejte je,
aby pﬁednesli, co zjistili o plánu spásy. Vysvûtlete, Ïe tato diskuse
se zamûﬁí na následující otázky: Odkud jsme pﬁi‰li? Proã jsme zde
na zemi? Kam pÛjdeme po tomto Ïivotû?
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KRÁLOVSTVÍ SLÁVY

P¤EDSMRTELN¯ ÎIVOT
PÁD

OD SMRTI
KE VZK¤Í·ENÍ
SMRTELN¯ ÎIVOT

Pﬁedsmrteln˘ Ïivot

1. Jsme duchovní dûti Boha, na‰eho Nebeského Otce, a Ïili jsme
s ním, neÏ jsme pﬁi‰li na zem (viz ¤ímanÛm 8:16–17.)
2. Nebesk˘ Otec svolal velkou radu v nebi (viz Abraham 3:22–23).
Tam pﬁednesl plán pro ná‰ vûãn˘ rozvoj a ‰tûstí, coÏ se naz˘vá
plán spásy. My jsme se rozhodli Jeho plán následovat.
3. V souladu s tímto plánem se JeÏí‰ Kristus, Prvorozen˘ Syn
Nebeského Otce, dobrovolnû nabídl, Ïe bude na‰ím Spasitelem
(viz MojÏí‰ 4:2; Abraham 3:27).
4. Lucifer, dal‰í BoÏí syn, se vzbouﬁil proti plánu Nebeského Otce a
snaÏil se zniãit svobodu jednání ãlovûka. On i jeho následovníci
byli vyvrÏeni z nebe a byla jim odepﬁena v˘sada získat fyzické
tûlo a proÏít smrtelnost. Po celé vûky se Satan, jak je Lucifer nyní
naz˘ván, snaÏí o to, aby se celé lidstvo stalo tak bídn˘m, jako je
on, tím, Ïe je pokou‰í, aby byli zlovolní (viz MojÏí‰ 4:1, 3–4;
2. Nefi 2:17–18).
Pád

1. Adam a Eva byli vyvoleni, aby byli prvními dûtmi Nebeského Otce,
které mûly pﬁijít na zemi, a byli umístûni do zahrady Eden. V té
dobû nebyla jejich tûla smrtelná (viz MojÏí‰ 3:7–8, 21–23).
2. Adam a Eva se rozhodli pojíst ovoce, které jim BÛh jíst zakázal.
Následkem toho byli vylouãeni z BoÏí pﬁítomnosti. Tomuto odlouãení se ﬁíká duchovní smrt. Stali se smrteln˘mi, coÏ znamená,
Ïe jejich fyzická tûla mûla nakonec zemﬁít. Také se stali schopn˘mi
mít dûti. Této zmûnû, která pﬁinesla smrtelnost, se ﬁíká pád (viz
2. Nefi 2:19–25; NaS 29:40–41).
Smrteln˘ Ïivot

1. V‰ichni ti, kteﬁí si v pﬁedsmrtelném Ïivotû zvolili následovat plán
Nebeského Otce, získají fyzické tûlo tím, Ïe se narodí na tuto zemi.
Bûhem na‰eho pozemského Ïivota jsme zkou‰eni, aby se ukázalo,
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zda jsme ochotni Ïít na základû víry a b˘t poslu‰ni pﬁikázání
Nebeského Otce, kdyÏ nejsme v Jeho fyzické pﬁítomnosti (viz
Alma 34:32; Abraham 3:24–26).
2. V tomto Ïivotû si mÛÏe kaÏd˘ svobodnû zvolit, zda bude následovat
Boha nebo Satana (viz 2. Nefi 2:27).
Od smrti ke vzkﬁí‰ení

1. KdyÏ zemﬁeme, ná‰ duch vstoupí do duchovního svûta a na‰e tûlo
zÛstává na zemi. Toto období odlouãení trvá aÏ do doby na‰eho
vzkﬁí‰ení. Duchové spravedliv˘ch jsou pﬁijati do stavu klidu, míru
a ‰tûstí, kter˘ se naz˘vá ráj. Duchové hﬁí‰n˘ch jsou umístûni do
stavu temnoty, kter˘ se nûkdy naz˘vá vûzení (viz Alma 40:9–14;
viz také 1. Petrova 3:19).

„Vûﬁíme, Ïe skrze
usmíﬁení Kristovo
mÛÏe b˘ti spaseno
ve‰keré lidstvo,
skrze poslu‰nost
zákonÛ a obﬁadÛ
evangelia.“
(âlánky víry 1:3.)

2. Usmíﬁení a vzkﬁí‰ení JeÏí‰e Krista poskytuje celému lidstvu cestu,
jak pﬁekonat fyzickou smrt skrze vzkﬁí‰ení. Vzkﬁí‰ení znamená, Ïe
ná‰ duch bude opûtnû spojen s dokonal˘m tûlem na vûãnost (viz
1. Korintsk˘m 15:22; 2. Nefi 9:10–13; Alma 11:42–44).
3. Usmíﬁení JeÏí‰e Krista také umoÏÀuje, aby nám bylo odpu‰tûno a
abychom byli oãi‰tûni od hﬁíchu, abychom tak mohli pﬁeb˘vat
v BoÏí pﬁítomnosti. V zahradû getsemanské a na kﬁíÏi trpûl Spasitel
za hﬁíchy celého lidstva. V dÛsledku Jeho usmíﬁení mÛÏeme ãinit
pokání ze sv˘ch hﬁíchÛ a získat odpu‰tûní. Pokud Ïijeme podle
evangelia, mÛÏeme se stát zpÛsobil˘mi k pﬁijetí daru vûãného Ïivota a stát se mu podobn˘mi (viz Mosiá‰ 3:5–12).
Království slávy

Pﬁi vzkﬁí‰ení bude kaÏdému ãlovûku urãeno nûjaké království slávy.
Ti, kteﬁí jsou spravedliví, zdûdí vût‰í radost a poÏehnání neÏ ti, kteﬁí
neposlouchají BoÏí pﬁikázání (viz 1. Korintsk˘m 15:35, 40–42).
1. Telestiální sláva je pro ty, kteﬁí nepﬁijímají evangelium JeÏí‰e Krista,
JeÏí‰ovo svûdectví nebo BoÏí proroky a kteﬁí Ïijí hﬁí‰n˘m Ïivotem
(viz NaS 76:81–88, 98–103).
2. Terestriální sláva je pro úctyhodné lidi svûta, kteﬁí jsou oklamáni,
a pro ty, kteﬁí nejsou stateãní ve svûdectví o JeÏí‰i Kristu (viz NaS
76:71–79).
3. Celestiální sláva je urãena pro ty, kteﬁí poslouchají pﬁikázání a pﬁijímají obﬁady, vírou v JeÏí‰e Krista pﬁekonávají v‰echny vûci a stávají
se ãist˘mi v srdci (viz NaS 76:50–70).
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PoÏádejte ãleny tﬁídy, aby odpovûdûli na tyto otázky:
• Co jste se dovûdûli o plánu spásy, co jste pﬁedtím nevûdûli?
• Co pociÈujete, kdyÏ pﬁem˘‰líte o podílu JeÏí‰e Krista na tomto velkém
plánu?
• Jak mÛÏeme Nebeskému Otci a JeÏí‰i Kristu ukázat, Ïe jsme jim za
Jejich plán vdûãní?
Pro zdÛraznûní toho, jak velmi dÛleÏité je v plánu spásy Spasitelovo
usmíﬁení, napi‰te pod vyplnûné schéma tﬁetí ãlánek víry, jak je to
znázornûno níÏe.
ZÁVùR

ZdÛraznûte, Ïe chrám nám poskytuje znalost o tomto plánu, znalost,
která do na‰eho Ïivota pﬁiná‰í veliká poÏehnání. Vydejte svûdectví o
tom, jaká poÏehnání jste obdrÏel díky tomu, Ïe rozumíte plánu spásy
a Ïe Ïijete podle zásad evangelia.
MÛÏete skonãit tím, Ïe promítnete film „âlovûk hledá ‰tûstí“.
Vyzvûte nûkoho, aby pronesl závûreãnou modlitbu.

KRÁLOVSTVÍ SLÁVY

P¤EDSMRTELN¯ ÎIVOT

¤ímanÛm 8:16–17
Abraham 3:22–23, 27
MojÏí‰ 4:1–4
2. Nefi 2:17–18

PÁD

MojÏí‰ 3:7–8, 21–23
2. Nefi 2:19–25
NaS 29:40–41

SMRTELN¯ ÎIVOT

Alma 34:32
Abraham 3:24–26
2. Nefi 2:27

OD SMRTI
KE VZK¤Í·ENÍ

1. Korintsk˘m 15:35, 40–42
NaS 76:81–88, 98–103
NaS 76:71–79
NaS 76:50–70

Alma 40:9–14
1. Petrova 3:19
1. Korintsk˘m 15:22
2. Nefi 9:10–13
Alma 11:42–44
Mosiá‰ 3:5–12

„Vûﬁíme, Ïe skrze usmíﬁení Kristovo mÛÏe b˘ti spaseno ve‰keré lidstvo,
skrze poslu‰nost zákonÛ a obﬁadÛ evangelia.“ (âlánky víry 1:3.)
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2
„KéÏ by se splnila
nejhlub‰í touha
mého srdce a kaÏd˘
ãlen Církve byl
hoden vstupu do
chrámu. KéÏ bych
mohl mít nadûji,
Ïe kaÏd˘ dospûl˘
ãlen bude hoden
platného chrámového doporuãení
a mûl ho.“
(President Howard
W. Hunter.)

ABYCHOM MOHLI VSTOUPIT DO CHRÁMU,
MUSÍME B¯T TOHO HODNI

CÍL
Pomozte ãlenÛm tﬁídy pochopit, Ïe musejí b˘t hodni toho, aby mohli
vstoupit do chrámu.
P¤ÍPRAVA
1. V dostateãném pﬁedstihu pﬁed v˘ukou lekce pozvûte biskupa ãi presidenta odboãky, aby tﬁídû povûdûl o tom, jak získat chrámové doporuãení. Doporuãen˘ materiál je k tomu uveden v ãásti „Postup
pro získání chrámového doporuãení je poÏehnáním“ na stranách
10–11. Nemá-li biskup ãas, mÛÏete o tuto prezentaci poÏádat jednoho z jeho rádcÛ.
2. Napi‰te na tabuli nebo vût‰í kus papíru následující citát: „Vyz˘vám
v‰echny ãleny Církve, aby v Ïivotû vûnovali stále vût‰í pozornost
Ïivotu a pﬁíkladu Pána JeÏí‰e Krista.“ (President Howard W. Hunter,
Conference Report, Oct. 1994, 7; nebo Ensign, Nov. 1994, 8.)
V¯UKA LEKCE
Vyzvûte nûkoho, aby pronesl úvodní modlitbu.
Zeptejte se ãlenÛ tﬁídy, zda mají nûjaké otázky. Vûnujte dostatek ãasu
tomu, abyste odpovûdûl na otázky, jak budete nejlépe umût a jak budete veden Duchem Pánû. Mûjte na pamûti, Ïe o urãit˘ch oblastech
chrámové práce se nesmí hovoﬁit mimo chrám.
Vysvûtlete, Ïe ti, kteﬁí vstupují do chrámu, musejí prokázat víru v
Nebeského Otce a JeÏí‰e Krista tím, Ïe Ïijí podle evangelia a dodrÏují
pﬁikázání. Musejí b˘t morálnû ãistí, platit pln˘ desátek, dodrÏovat
Slovo moudrosti, svûtit den sabatu a snaÏit se i jinak Ïít spravedlivû.
Musejí mít také pohovor s biskupem ãi presidentem odboãky a presidentem kÛlu ãi misie a musejí b˘t shledáni hodn˘mi obdrÏet chrámové doporuãení. V této lekci se probírají nûkteré zásady evangelia a
pﬁikázání, podle nichÏ musejí ãlenové tﬁídy Ïít, aby byli hodni chrám
nav‰tívit.
MORÁLNÍ âISTOTA

Vysvûtlete, Ïe Pán a Jeho proroci opakovanû uãí, Ïe b˘t morálnû ãist˘
je velice dÛleÏité. President Gordon B. Hinckley uãil: „Vûﬁíme v cud-
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nost pﬁed sÀatkem a v naprostou vûrnost po sÀatku. To shrnuje v‰e.
Toto je cesta ke ‰tûstí v Ïivotû. Toto je cesta ke spokojenosti. Pﬁiná‰í
pokoj do srdce a pokoj do domova.“ (Conference Report, Oct. 1996,
68; nebo Ensign, Nov. 1996, 49.)
Pﬁeãtûte si spoleãnû tyto ver‰e z písem:
Nauka a smlouvy 42:22–24 (Pán nám pﬁikázal, abychom milovali
svou Ïenu a nehledali nikoho jiného, a Ïe se nesmíme dopustit cizoloÏství.)
Nauka a smlouvy 121:45 (Pán nám pﬁikázal, aby se na‰e my‰lenky
neustále plnily ctností.)
1. Timoteovi 4:12 (Máme b˘t pﬁíkladem ãistoty.)
1. Nefi 10:21 (Nic neãistého nemÛÏe pﬁeb˘vat s Bohem.)
âlánky víry 1:13 (Vûﬁíme, Ïe máme b˘t cudní a ctnostní.)
• Proã Pán tak zdÛrazÀuje morální ãistotu?
• Jaké jsou nûkteré následky nemorálnosti, které vidíme ve svûtû
kolem nás? Jaká poÏehnání plynou z morálnû ãistého Ïivota?
Zamûﬁte pozornost ãlenÛ tﬁídy na citát, kter˘ jste napsal na tabuli
nebo na vût‰í papír (viz oddíl „Pﬁíprava“ v této lekci).
• Jak mÛÏe tato rada nám a na‰im dûtem pomoci odolat svûtsk˘m
poku‰ením a Ïít morálnû ãist˘m Ïivotem?
DESÁTEK

PoÏádejte ãleny tﬁídy, aby pﬁeãetli Nauku a smlouvy 119:4.
Upozornûte na to, Ïe První pﬁedsednictvo podalo následující vysvûtlení t˘kající se správného desátku: „Nejjednodu‰‰í prohlá‰ení, o kterém
víme, je prohlá‰ení samotného Pána; a sice, Ïe ãlenové Církve mají
platit jednu desetinu ve‰kerého svého pﬁírÛstku roãnû, ãímÏ se rozumí pﬁíjem.“ (First Presidency letter, 19 Mar. 1970.) Prostﬁedky z desátkÛ se pouÏívají ke stavbû sborov˘ch domÛ a chrámÛ, k podpoﬁe
misionáﬁské práce a k budování království BoÏího na zemi.
Podûlte se o následující prohlá‰ení presidenta Jamese E. Fausta:
„Desátek je zásada, která je základem osobního ‰tûstí a blahobytu ãlenÛ Církve na celém svûtû, jak bohat˘ch, tak chud˘ch. Desátek je zásada obûti a klíã k otevﬁení prÛduchÛ nebesk˘ch... âlenové Církve, kteﬁí
neplatí desátek, neztrácejí své ãlenství, ztrácejí pouze poÏehnání.“
(Liahona, leden 1999, 67–68.)
Projdûte si se ãleny tﬁídy tyto ver‰e z písem:
Leviticus 27:30 (Desátek je PánÛv, je svat˘ Pánu.)
7
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Malachiá‰ 3:8–11 (KdyÏ Pánu odpíráme desátek, okrádáme jej. BÛh
bohatû poÏehná tûm, kteﬁí platí desátek.)
• Jaká poÏehnání jste získali díky tomu, Ïe platíte desátek?
• Proã okrádáme Boha, kdyÏ mu odpíráme desátek? (Viz NaS 104:14.)
Vysvûtlete, Ïe kaÏd˘ rok jsou ãlenové poÏádáni, aby se setkali se sv˘m
biskupem ãi presidentem odboãky pﬁi vyrovnání desátkÛ a vyjádﬁili se,
zda platí pln˘ desátek. Toto setkání je pro ãleny pﬁíleÏitostí ke zhodnocení toho, jak dobﬁe plní toto dÛleÏité pﬁikázání.
SLOVO MOUDROSTI

Vysvûtlete, Ïe dﬁíve, neÏ smíme vstoupit do chrámu, Pán od nás oãekává, Ïe se oprostíme ode v‰ech praktik, které nás zneãi‰Èují a jsou
nezdravé jak duchovnû, tak fyzicky.
Pﬁeãtûte ãást nebo v‰echny tyto ver‰e z písem:
1. Korintsk˘m 3:16–17 (Na‰e tûlo je BoÏí chrám a nemá b˘t zneãi‰Èováno.)
Nauka a smlouvy 89 (Toto zjevení je známé jako Slovo moudrosti. Ve
ver‰ích 1–9 se hovoﬁí o tom, co bychom nemûli poÏívat; ve ver‰ích
10–17 se hovoﬁí o tom, co je pro na‰e tûlo dobré, a ve ver‰ích 18–21
jsou popsány Pánovy sliby tûm, kdo Jeho pﬁikázání dodrÏují.)
• Co nás v dne‰ním svûtû svádí k tomu, abychom poru‰ovali pﬁikázání, která nám byla dána ve Slovû moudrosti?
• Jak mÛÏeme pomoci sobû i sv˘m dûtem dodrÏovat Pánovy zdravotní zákony?
PoÏádejte ãleny tﬁídy, aby pﬁeãetli Nauku a smlouvy 29:34.
• Co myslíte, v ãem pro nás mÛÏe b˘t dodrÏování Slova moudrosti
jak duchovním, tak fyzick˘m poÏehnáním?
• Jaké „veliké poklady poznání“ (NaS 89:19) mÛÏeme získat dodrÏováním tûchto pﬁikázání?
Podûlte se o následující prohlá‰ení presidenta Boyda K. Packera:
„To, ãemu se nauãíte v duchovní oblasti, závisí do jisté míry na tom,
jak zacházíte se sv˘m tûlem. Z toho dÛvodu je Slovo moudrosti tak
dÛleÏité.
Návykové látky, které toto zjevení zakazuje – ãaj, káva, lihoviny,
tabák – jsou pﬁekáÏkou pro jemné pocity duchovní komunikace,
stejnû jako jsou pﬁekáÏkou i ostatní návykové látky.
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Nezanedbávejte Slovo moudrosti, neboÈ byste mohli pﬁijít o ,veliké
poklady poznání, vpravdû skryté poklady‘, které jsou slíbeny tûm,
kteﬁí ho dodrÏují. A dodateãn˘m poÏehnáním je dobré zdraví.“
(Conference Report, Oct. 1994, 78; nebo Ensign, Nov. 1994, 61.)
DEN SABATU

Pﬁeãtûte si spoleãnû Exodus 20:8–11.
Vysvûtlete, Ïe Pánovu lidu bylo vÏdy pﬁikazováno, aby svûtil den
sabatu. Tûm, kteﬁí tak ãiní, slíbil Pán velká poÏehnání.
PoÏádejte ãleny tﬁídy, aby pﬁeãetli Nauku a smlouvy 59:9–13.
• Jaké hlavní dÛvody uvedl Pán pro svûcení dne sabatu?
• V ãem pro nás mohou b˘t ver‰e z Nauky a smlouvy 56:9–13
vodítkem pﬁi zachovávání dne sabatu?
• Jaká poÏehnání jsou napﬁíklad slíbena tûm, kteﬁí den sabatu ﬁádnû
zachovávají?
V rámci této diskuse se podûlte o následující zásady, kter˘m uãil star‰í
James E. Faust:
„Proã po nás BÛh poÏaduje, abychom ctili den sabatu? Myslím, Ïe
je to nejménû ze tﬁí dÛvodÛ. První dÛvod se t˘ká fyzické potﬁeby
odpoãinku a obnovení sil...
Druh˘ dÛvod je podle mého názoru mnohem dÛleÏitûj‰í. T˘ká se
potﬁeby regenerace a posílení na‰eho duchovního já...
Tﬁetí dÛvod je moÏná nejdÛleÏitûj‰í ze v‰ech tﬁí. T˘ká se poslu‰nosti
pﬁikázání jako vyjádﬁení na‰í lásky k Bohu. PoÏehnaní jsou ti, kteﬁí
kromû své lásky ke Spasiteli nepotﬁebují Ïádné jiné dÛvody k dodrÏování jeho pﬁikázání.“ (Conference Report, Oct. 1991, 46–47; nebo
Ensign, Nov. 1991, 35.)
• Jaká poÏehnání jste v Ïivotû získali díky tomu, Ïe jste svûtili den
sabatu?
Vyzvûte ãleny tﬁídy, aby se zavázali, Ïe budou dodrÏovat pﬁikázání,
o kter˘ch jste dnes diskutovali: morální ãistota, desátek, Slovo moudrosti a zachovávání dne sabatu. Potom budou lépe pﬁipraveni k náv‰tûvû
chrámu a hojnûji obdrÏí Pánova poÏehnání.
POSTUP PRO ZÍSKÁNÍ CHRÁMOVÉHO DOPORUâENÍ JE POÎEHNÁNÍM

Vysvûtlete, Ïe pﬁedtím, neÏ mohou jít ãlenové do chrámu, musí b˘t
kaÏd˘ z nich shledán hodn˘m toho dostat chrámové doporuãení. Jak
je vysvûtleno v následující pasáÏi, postup pro získání tohoto doporuãení mÛÏe b˘t pro kaÏdého poÏehnáním:
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„Vyz˘vám... ãleny
Církve, aby si
z chrámu Pánû
uãinili velk˘ symbol
svého ãlenství a
nadpozemské místo
pro své nejposvátnûj‰í smlouvy.“
(President Howard
W. Hunter.)

„Biskupovou zodpovûdností je poloÏit nám otázky ohlednû na‰í osobní zpÛsobilosti. Tento pohovor je pro vás jako ãleny Církve velmi
dÛleÏit˘, neboÈ je to pﬁíleÏitost posoudit s vysvûcen˘m Pánov˘m sluÏebníkem smûr va‰eho Ïivota. Je-li ve va‰em Ïivotû nûco ‰patného,
biskup bude schopen vám pomoci to vyﬁe‰it. Na základû této porady
s v‰eobecn˘m soudcem v Izraeli mÛÏete se svolením Pánû prohlásit,
Ïe jste zpÛsobil˘ vstoupit do chrámu, anebo vám lze pomoci zpÛsobil˘m se stát.“ (Pﬁíprava na vstup do svatého chrámu, 3.)
Vysvûtlete, Ïe biskup ãi president odboãky a president kÛlu ãi misie
vykonává pohovor se v‰emi, kteﬁí o chrámové doporuãení Ïádají poprvé, a s tûmi, kteﬁí se chystají uzavﬁít sÀatek v chrámu. Rádci v biskupstvu a pﬁedsednictvu kÛlu mohou vykonávat pohovory s tûmi,
kteﬁí Ïádají o obnovení svého chrámového doporuãení.
V tuto chvíli poÏádejte biskupa ãi presidenta odboãky nebo jednoho
z rádcÛ v biskupstvu, aby pﬁednesl svÛj pﬁíspûvek o chrámov˘ch doporuãeních. Nemá tﬁídû ãíst vlastní otázky k pohovoru, mÛÏe v‰ak
ãlenÛm tﬁídy ﬁíci, co mohou oãekávat, aÏ budou mít pohovor pro
chrámové doporuãení. Jako vodítka lze pouÏít tûchto informací:
âlenové, kteﬁí Ïádají o chrámové doporuãení, mají mít svûdectví o
Nebeském Otci, Pánu JeÏí‰i Kristu a Duchu Svatém. Mají podporovat
Pánova proroka, ostatní generální autority a své místní církevní vedoucí. Nemají sympatizovat nebo b˘t ve spojení se skupinami nebo
jednotlivci, kteﬁí odpadli od Církve a jejichÏ uãení ãi praktiky jsou
proti evangeliu.
Ti, kdo Ïádají o doporuãení, mají vûrnû chodit na shromáÏdûní svátosti, knûÏská shromáÏdûní a dal‰í církevní shromáÏdûní. Mají svûdomitû vykonávat svá povolání, která jim byla dána prostﬁednictvím
knûÏské pravomoci. Mají se snaÏit dodrÏovat v‰echna Pánova pﬁikázání, vãetnû placení plného desátku, ãestnosti v ﬁeãi i skutcích a zdrÏování se poÏívání ãaje, kávy, alkoholu, tabáku a dal‰ích ‰kodliv˘ch
a návykov˘ch látek.
Mají Ïít ãist˘m a ctnostn˘m Ïivotem a b˘t poslu‰ni Pánova zákona
cudnosti, jenÏ zakazuje sexuální vztahy s k˘mkoli jin˘m neÏ s manÏelem nebo manÏelkou, s níÏ jsou zákonnû oddáni. Jak v duchovních,
tak ve fyzick˘ch vztazích s dal‰ími ãleny své rodiny mají Ïít v souladu se zásadami evangelia. Nesmûjí se podílet na duchovním, tûlesném, du‰evním nebo citovém t˘rání ãi zneuÏívání druh˘ch.
Musejí b˘t ochotni pﬁiznat své hﬁíchy a zanechat jich. ZávaÏné hﬁíchy
jako jsou morální pﬁestupky, t˘rání ãi zneuÏívání ãlenÛ rodiny, spojení
s odpadlick˘mi skupinami nebo praktikami nebo závaÏné poru‰ení
zákonÛ zemû musejí vyznat biskupovi ãi presidentovi odboãky s dostateãn˘m pﬁedstihem pﬁed pohovorem pro chrámové doporuãení.
Pokud nûkomu kvÛli svûdomí, coÏ je svûtlo Kristovo dané v‰em lidem,
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vyvstane v mysli otázka, zda má s biskupem ãi presidentem odboãky
o urãité vûci hovoﬁit, pravdûpodobnû o ní hovoﬁit má.
Ti, kteﬁí jsou rozvedení, moÏná budou potﬁebovat pﬁed získáním
chrámového doporuãení souhlas od biskupa ãi presidenta odboãky a
presidenta kÛlu ãi misie. Musejí vÏdy dodrÏovat ustanovení v rozhodnutí o rozvodu, vãetnû pravidelného placení v˘Ïivného.
âlenové, kteﬁí Ïádají o chrámové doporuãení, musejí mít pohovor
s ãlenem pﬁedsednictva kÛlu ãi s presidentem misie poté, co mûli
pohovor se ãlenem biskupstva ãi s presidentem odboãky. Nûkteﬁí se
mohou ptát, proã je to nutné. KdyÏ Ïádáme o chrámové doporuãení,
Ïádáme vlastnû od Pána svolení ke vstupu do chrámu. Máme v˘sadu
potvrdit svou zpÛsobilost pﬁed dvûma svûdky, kteﬁí jsou Pánov˘mi
povûﬁen˘mi sluÏebníky. Potvrdit pﬁed Pánov˘mi sluÏebníky svou
zpÛsobilost vstoupit do svatého chrámu je pro nás poÏehnáním.
ZÁVùR

Abyste zdÛraznili, jak je dÛleÏité b˘t hoden vstupu do chrámu a vÏdy
mít platné chrámové doporuãení, projdûte si toto prohlá‰ení presidenta Howarda W. Huntera:
„Vyz˘vám... ãleny Církve, aby z chrámu Pánû uãinili velk˘ symbol
svého ãlenství a nadpozemské místo pro své nejposvátnûj‰í smlouvy.
KéÏ by se splnila nejhlub‰í touha mého srdce a kaÏd˘ ãlen Církve byl
hoden vstupu do chrámu. KéÏ bych mohl mít nadûji, Ïe kaÏd˘ dospûl˘ ãlen bude hoden platného chrámového doporuãení a bude je mít,
i kdyÏ vzdálenost chrámu neumoÏní jeho bezprostﬁední nebo ãastou
náv‰tûvu.“ (Poselství Prvního pﬁedsednictva, listopad 1994, 4.)
Vydejte svûdectví o poÏehnáních, která jste v Ïivotû získal díky tomu,
Ïe Ïijete tak, abyste byl zpÛsobil˘ vstoupit do chrámu.
Vyzvûte nûkoho, aby pronesl závûreãnou modlitbu.
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„A my tû prosíme,
Svat˘ Otãe, aby
sluÏebníci tvoji
mohli vyjíti
z tohoto domu
ozbrojeni mocí
tvou a aby jméno
tvé mohlo b˘ti na
nich a sláva tvá
byla kolem nich.“
(NaS 109:22.)

CHRÁMOVÁ PRÁCE P¤INÁ·Í DO NA·EHO
ÎIVOTA VELKÁ POÎEHNÁNÍ

CÍL
Pomozte ãlenÛm tﬁídy pochopit, Ïe ti, kdo nav‰tûvují chrám a jsou
toho hodni, obdrÏí od Pána velká poÏehnání.
P¤ÍPRAVA
1. Peãlivû si projdûte ver‰e z písem, které jsou pouÏity v této lekci,
abyste byl pﬁipraven vést o nich ve tﬁídû diskusi.
2. MÛÏete pﬁipravit ãleny tﬁídy na to, aby zazpívali náboÏenskou
píseÀ o chrámové práci nebo o vûãném charakteru pravdy, jako
napﬁíklad „¤ekni, co je pravda“ (Zpûvník náboÏensk˘ch písní a písnû
pro dûti 1, 54.)
3. Máte-li k dispozici Family Home Evening Video Supplement (International) (53277) (Videodoplnûk pro rodinné domácí veãery) mÛÏete také
pustit 6 minutov˘ film „Temples Are for Eternal Covenants“.
V¯UKA LEKCE
Vyzvûte nûkoho, aby pronesl úvodní modlitbu.
Zeptejte se ãlenÛ tﬁídy, zda mají nûjaké otázky. Vûnujte dostatek ãasu
tomu, abyste zodpovûdûl dané otázky, jak budete nejlépe umût a jak
budete veden Duchem Pánû. Mûjte na pamûti, Ïe o urãit˘ch oblastech
chrámové práce se nesmí hovoﬁit mimo chrám.
CHRÁMOVÁ PRÁCE EXISTOVALA ODEDÁVNA

Na zaãátku lekce si mÛÏete spoleãnû zazpívat náboÏenskou píseÀ o
chrámové práci nebo o vûãném charakteru pravdy.
Vysvûtlete, Ïe Pán vÏdy pﬁikazoval svému lidu, aby budoval chrámy.
Také zjevil, jaká práce má b˘t v chrámech vykonávána.
• O jak˘ch chrámech nebo stáncích se zmiÀují písma?
Vyzvûte ãleny tﬁídy, aby si pro‰li rejstﬁíky v písmech a vyhledali odkazy na chrámy a stánky. Odpovûdi ãlenÛ mÛÏete napsat na tabuli.
MÛÏete také poÏádat ãleny tﬁídy, aby si pro‰li tyto ver‰e z písem:
MojÏí‰Ûv stánek: Exodus 40:1–2, 34–38
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·alomounÛv chrám: 2. Paralipomenon 3:1–2; 5:1
HerodÛv chrám: Matou‰ 21:12–15
Nefitské chrámy: 2. Nefi 5:16; Mosiá‰ 1:18; 3. Nefi 11:1
Vysvûtlete, Ïe kvÛli odpadlictví ztratily v‰echny tyto chrámy nakonec
svÛj prav˘ úãel a byly zniãeny. Chrámová práce byla dnes znovuzﬁízena prostﬁednictvím proroka Josepha Smitha a pﬁinesla do na‰eho
Ïivota veliká poÏehnání.
Star‰í Bruce R. McConkie ﬁekl: „Inspirovaná stavba chrámÛ a jejich
správné vyuÏití je jedním z velk˘ch dÛkazÛ boÏskosti Pánova díla...
Kde jsou chrámy, ve kter˘ch je duch zjevení spoãívající na tûch, kdo
v nich vykonávají obﬁady, tam lze nalézt PánÛv lid; kde nejsou, tam
není Církev, království ani nebeská pravda.“ (Mormon Doctrine,
2nd ed., 781.)
TùM, KTE¤Í NAV·TùVUJÍ CHRÁM A JSOU TOHO HODNI, JSOU SLÍBENA
VELKÁ POÎEHNÁNÍ

Chrám, neboli dÛm Pánû, je místem, kam jdeme, abychom se pﬁipravili na oslavení v celestiálním království. Dozvíme se tam více o
Nebeském Otci a JeÏí‰i Kristu. Uzavíráme s Nimi smlouvy a Oni nám
slibují nádherná poÏehnání.
V Nauce a smlouvách popsal Pán nûkterá poÏehnání, která získávají
ti, kteﬁí nav‰tûvují chrám a Ïijí tak, Ïe jsou hodni smluv, které tam
uãinili. Nûkterá tato poÏehnání jsou popsána v oddíle 109, coÏ je
modlitba pronesená pﬁi zasvûcení chrámu v Kirtlandu. Slova této
modlitby byla dána Josephu Smithovi zjevením.
President Howard W. Hunter ﬁekl, Ïe tato modlitba „je stále platná
pro nás jako jednotlivce, pro nás jako rodiny a pro nás jako lidstvo
prostﬁednictvím moci knûÏství, kterou nám Pán dal k pouÏívání ve
sv˘ch svat˘ch chrámech.“ („Velk˘ symbol na‰eho ãlenství“, Poselství
Prvního pﬁedsednictva, listopad 1994, 3.)
President Hunter potom citoval nûkteré ver‰e ze 109. oddílu.
PoÏádejte ãleny tﬁídy, aby pﬁeãetli tyto ver‰e: Nauka a smlouvy
109:10–12, 22–23, 59, 67, 72, 75. PoÏádejte je, aby vyhledali poÏehnání, o nichÏ se Pán zmiÀuje.
Po pﬁeãtení tûchto ver‰Û ãleny tﬁídy poÏádejte, aby vyjmenovali poÏehnání, která na‰li. Napi‰te je na tabuli. Zmínûná poÏehnání mohou
zahrnovat:
1. Pánova sláva bude na Jeho lidu.
2. Pánovi sluÏebníci vyjdou z chrámu s Pánovou mocí, jménem a
slávou a budou je ochraÀovat andûlé.
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3. Pánovi sluÏebníci vezmou pravdu evangelia z chrámu aÏ ke koncÛm
svûta.
4. Budou zorganizovány kÛly, aby mohl b˘t shromáÏdûn PánÛv lid.
5. V‰echen rozpt˘len˘ Izrael se dozví pravdu a bude se radovat.
6. Pán bude pamatovat na rodiny Svat˘ch i na v‰echny jejich nemocné a ztrápené.
7. Pánovo království naplní celou zemi.
8. Jednoho dne budou Pánovi sluÏebníci uchopeni a pozdviÏeni, aby
se setkali s Pánem, a budou s Ním navÏdy.
„Ano, a bude [v
mém domû] pﬁítomnost má, neboÈ já
do nûho pﬁijdu a
v‰ichni ãistí v srdci,
kteﬁí do nûho pﬁijdou, uvidí Boha.“
(NaS 97:16.)

• Jaké máte pocity, kdyÏ pﬁem˘‰líte o tûchto nádhern˘ch poÏehnáních slíben˘ch tûm, kteﬁí nav‰tûvují chrám, jsou toho hodni a ctí
své smlouvy?
President Howard W. Hunter ﬁekl: „Mûli lidé nûkdy tak strhující a
nádherné sliby? Není divu, Ïe si Pán pﬁeje, aby se Jeho následovníci
obrátili k Jeho pﬁíkladu a k Jeho chrámÛm.“ („Velk˘ symbol na‰eho
ãlenství“, Poselství Prvního pﬁedsednictva, listopad 1994, 3.)
Sliby spojené s chrámy dal Pán také v Nauce a smlouvách 97.
PoÏádejte ãleny tﬁídy, aby pﬁeãetli Nauku a smlouvy 97:15–21.
• Co podle ver‰Û 15–17 musí dûlat PánÛv lid, aby byl hoden Pánov˘ch
poÏehnání v Jeho chrámech? (B˘t ãist˘ v srdci a nedopustit, aby do
chrámÛ pﬁi‰lo cokoli neãistého.)
Vysvûtlete, Ïe ti, kteﬁí jsou ãistí v srdci, jsou naz˘váni Sionem. Ve ver‰ích 15–21 se ﬁíká, Ïe mÛÏeme pomoci budovat Sion tím, Ïe budeme
nav‰tûvovat chrám, budeme toho hodni a budeme usilovat o to, abychom byli ãistí v srdci a neposkvrnûni zlem.
• Jaká poÏehnání jsou v tûchto ver‰ích slíbena lidu, kter˘ bude hoden toho b˘t naz˘ván Sionem?
Vysvûtlete, Ïe v dávn˘ch dobách existovalo mûsto jménem Sion. Toto
mûsto vybudoval prorok Enoch se sv˘m lidem. Díky spravedlivosti
jeho lidu bylo vzato do nebe (viz NaS 38:4; MojÏí‰ 7:18–21, 69).
Sion bude existovat také v posledních dnech. V desátém ãlánku víry
Pán slibuje, Ïe mûsto jménem Sion bude vybudováno na americkém
kontinentu. PoÏádejte ãleny tﬁídy, aby tento ãlánek víry pﬁeãetli.
Vysvûtlete, Ïe do tohoto slavného a nádherného mûsta se shromáÏdí
rozpt˘len˘ lid Izraele (viz NaS 103:11–13).
Dnes je ãlenÛm dávána rada, aby se stali zpÛsobil˘mi k náv‰tûvû svatého chrámu a aby budovali Sion, aÈ bydlí kdekoli na svûtû. Na‰e domovy mají b˘t jako chrámy – místa ãistoty, lásky a osobního zjevení.
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• Co mÛÏeme dûlat pro to, abychom se stali ãistûj‰ími v srdci?
• Jak˘m zpÛsobem nám svût nûkdy ztûÏuje na‰i snahu zÛstat ãist˘mi
v srdci?
• Jak mÛÏete pomoci ãlenÛm své rodiny, odboãky nebo sboru, aby se
stali ãist˘mi v srdci?
Vysvûtlete, Ïe ti, kdo uzavírají a dodrÏují chrámové smlouvy a po cel˘
Ïivot usilují o to, aby se stali ãist˘mi v srdci, jsou tûmi, kdo pomáhají
budovat Sion.
ZÁVùR

Vydejte svûdectví o tom, Ïe ti, kdo nav‰tûvují chrám a jsou toho
hodni, získají od Pána velká poÏehnání, vãetnû poÏehnání b˘t lidem
Sionu. Musíme dûlat v‰e, co mÛÏeme, abychom se stali hodn˘mi
tûchto poÏehnání a stali se ãist˘mi v srdci.
MÛÏete také pustit videofilm „Temples Are for Eternal Covenants“
(„Chrámy jsou kvÛli vûãn˘m smlouvám“).
Vyzvûte nûkoho, aby pronesl závûreãnou modlitbu.
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„A bez obﬁadÛ jeho
a bez pravomoci
knûÏství se moc
boÏskosti lidem
v tûle neprojevuje.“
(NaS 84:21.)

P¤IJÍMÁNÍ CHRÁMOV¯CH
OB¤ADÒ A SMLUV

CÍL
Pomozte ãlenÛm tﬁídy pochopit dÛleÏitost chrámov˘ch obﬁadÛ a
smluv.
P¤ÍPRAVA
1. Máte-li ve své oblasti k dispozici videofilm Together Forever (53411)
(Spoleãnû navÏdy), mÛÏete ho pustit. Videofilm trvá pﬁibliÏnû 27
minut.
2. MÛÏete pﬁipravit ãleny tﬁídy na to, aby zazpívali píseÀ „Víc svatosti
dej mi“ (Zpûvník náboÏensk˘ch písní a písnû pro dûti 2, ã. 19).
V¯UKA LEKCE
Vyzvûte nûkoho, aby pronesl úvodní modlitbu.
Zeptejte se ãlenÛ tﬁídy, zda mají nûjaké otázky. Vûnujte dostatek ãasu
tomu, abyste zodpovûdûl dané otázky, jak budete nejlépe umût a jak
budete veden Duchem Pánû. Mûjte na pamûti, Ïe o urãit˘ch oblastech chrámové práce se nesmí hovoﬁit mimo chrám.
V CHRÁMU P¤IJÍMÁME OB¤ADY A UZAVÍRÁME SMLOUVY

Vysvûtlete, Ïe v chrámu pﬁijímáme obﬁady, které mám umoÏní vrátit
se do pﬁítomnosti BoÏí. Také tam uzavíráme smlouvy, Ïe budeme Ïít
podle zákonÛ evangelia. Tento materiál poskytuje informace o obﬁadech a smlouvách obecnû a konkrétnû o chrámov˘ch obﬁadech a
smlouvách.
Obﬁady

Vysvûtlete, Ïe obﬁad je posvátn˘ úkon, kter˘ má duchovní v˘znam a
úãinnost.
PoÏádejte ãleny tﬁídy, aby jmenovali nûkteré z církevních obﬁadÛ.
(Mohou se zmínit o poÏehnání a pojmenování dítûte, kﬁtu, konfirmaci,
svátosti, vysvûcení ke knûÏství a chrámov˘ch obﬁadech.)
Vysvûtlete, Ïe obﬁady vykonávané mocí knûÏství jsou nezbytné pro
na‰e oslavení. Právû prostﬁednictvím tûchto obﬁadÛ pﬁijímáme ve
svém Ïivotû moc BoÏí.
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PoÏádejte ãleny tﬁídy, aby pﬁeãetli Nauku a smlouvy 84:19–21.
• Co je nutné k tomu, aby se v na‰em Ïivotû projevila moc boÏskosti?
(Obﬁady Melchisedechova knûÏství. „Vût‰í knûÏství“, o kterém se zmiÀují tyto ver‰e, je knûÏství Melchisedechovo.)
„Uzavíráme smlouvu, Ïe budeme dávat ze svého ãasu,
penûz a talentÛ –
v‰echno, co jsme a
co vlastníme – ve
prospûch království
BoÏího na zemi.“
(Pﬁíprava na
vstup do svatého
chrámu, 34.)

PoÏádejte ãleny tﬁídy, aby si nalistovali stranu 28 v broÏurce Pﬁíprava
na vstup do svatého chrámu. PoÏádejte jednoho ãlena, aby nahlas pﬁeãetl následující pasáÏ:
„Jak dÛleÏité jsou tyto obﬁady pro nás jako ãleny Církve?
MÛÏete b˘t bez nich ‰Èastni, vykoupeni nebo oslaveni? Odpovûì:
Jsou více neÏ doporuãeníhodné a Ïádoucí nebo dokonce více neÏ
nezbytné. Dokonce je‰tû více neÏ nepostradatelné a Ïivotnû dÛleÏité.
Jsou pro kaÏdého z nás rozhodující.“
Smlouvy

ZdÛraznûte, Ïe smlouva je posvátná dohoda mezi Bohem a osobou
nebo skupinou lidí. BÛh stanovuje urãité podmínky a slibuje nám,
Ïe kdyÏ budeme dodrÏovat tyto podmínky, bude nám Ïehnat. KdyÏ
se rozhodneme, Ïe smlouvy dodrÏovat nebudeme, nemÛÏeme obdrÏet
daná poÏehnání, a v nûkter˘ch pﬁípadech nás stihne trest v dÛsledku
na‰í neposlu‰nosti. Spasitelné obﬁady knûÏství jsou vÏdy spojeny se
smlouvami.
• Jaké smlouvy jste v Ïivotû dosud s Pánem uzavﬁeli? (âlenové tﬁídy
se mohou zmínit o smlouvû kﬁtu, která je obnovována pokaÏdé, kdyÏ
pﬁijímáme svátost.)
• Jaké smlouvy uzavíráme, kdyÏ jsme pokﬁtûni? (Viz Mosiá‰ 18:8–10;
NaS 20:37.)
ZdÛraznûte, Ïe kdyÏ uzavíráme s Bohem smlouvy, vyjadﬁujeme tím
svou touhu slouÏit Bohu a ochotu b˘t poslu‰ni ve v‰em, co je od nás
poÏadováno. BÛh nám za to slibuje mnoho nádhern˘ch poÏehnání.
Abychom dûlali pokroky smûrem k vûãnému Ïivotu, musíme uzavﬁít
smlouvy a dodrÏovat je.
Chrámové obﬁady a smlouvy

Vysvûtlete, Ïe k chrámov˘m obﬁadÛm patﬁí obdarování a peãetûní
(chrámov˘ sÀatek a pﬁipeãetûní dûtí k rodiãÛm) jak pro Ïijící, tak pro
mrtvé. Obﬁad kﬁtu za mrtvé se stejnû jako dal‰í knûÏské obﬁady vykonává v chrámech. Pﬁi chrámov˘ch obﬁadech uzavíráme slavnostní
smlouvy, Ïe vûnujeme svÛj Ïivot Bohu a Ïe budeme pomáhat budovat
Jeho království na zemi.
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O smlouvách, které uzavíráme pﬁi obdarování, star‰í James E.
Talmage ﬁekl:
„Obﬁady obdarování obsahují urãité závazky ze strany ãlovûka, jako
napﬁ. smlouvu a slib zachovávání zákona pﬁísné ctnosti a cudnosti,
mít lásku k bliÏnímu, b˘t laskav˘, sná‰enliv˘ a ãist˘; zasvûtit své
talenty i materiální prostﬁedky k ‰íﬁení pravdy a pozvedání lidstva;
b˘t stále oddan˘ vûci pravdy a v‰emoÏnû se snaÏit pﬁispût k tomu,
aby zemû byla pﬁipravena pﬁijmout svého Krále – Pána JeÏí‰e Krista.
S kaÏdou smlouvou, kterou uzavíráme, a s kaÏd˘m závazkem, kter˘
pﬁijímáme, je nám slíbeno poÏehnání, které je závislé na vûrném
dodrÏování dan˘ch podmínek.“ (The House of the Lord, rev. ed., 84.)
Smlouvy, které byly právû popsány, mÛÏete znovu projít tím, Ïe je
napí‰ete na tabuli. ZdÛraznûte, Ïe uzavíráme smlouvu, Ïe budeme
spravedliví a ãistí a také Ïe vûnujeme v‰e, co máme, pro vybudování
Pánova království. Pﬁeãtûte následující pasáÏ:
„Jsme lidem smlouvy. Uzavíráme smlouvu, Ïe budeme dávat ze svého
ãasu, penûz a talentu – v‰echno, co jsme a co vlastníme – ve prospûch
království BoÏího na zemi.“ (Pﬁíprava na vstup do svatého chrámu, 34.)
• Jak mÛÏeme vûnovat BoÏímu království „v‰e, co jsme a co vlastníme“?
• Co nûkdy ãlenÛm brání v tom, aby Pánovu království vûnovali v‰e,
co mají?
MÛÏete se podûlit o své svûdectví o poÏehnáních, která jste v Ïivotû
získal díky tomu, Ïe jste uzavﬁel chrámové smlouvy a dodrÏujete je.
Nebo mÛÏete o svûdectví poÏádat nûkoho jiného, kdo obdrÏel obdarování.
MUSÍME B¯T VùRNI SMLOUVÁM, KTERÉ UZAVÍRÁME V CHRÁMU

Vysvûtlete, Ïe Pán ﬁekl: „KomuÏ jest mnoho dáno, mnoho bude od
nûho poÏadováno.“ (Luká‰ 12:48.)
• Jak myslíte, Ïe se tento ver‰ vztahuje na smlouvy, které uzavíráme
v chrámu?
Vysvûtlete, Ïe Pán poskytl chrámové obﬁady a smlouvy, aby mohly
Jeho dûti porozumût smyslu tohoto Ïivota a byly pﬁipraveny na nádherné moÏnosti vûãného Ïivota. KdyÏ dostaneme tato poÏehnání,
staneme se zodpovûdn˘mi za to, Ïe budeme Ïít tak, abychom byli
hodni své vût‰í znalosti a vût‰ích pﬁíleÏitostí. ZdÛraznûte, Ïe musíme
b˘t vûrni smlouvám uzavﬁen˘m v chrámu.
• Proã je tak dÛleÏité, abychom byli vûrni smlouvám, které uzavíráme
v chrámu?
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PoÏádejte ãleny tﬁídy, aby pﬁeãetli Nauku a smlouvy 82:10.

„Já, Pán, jsem
zavázán, kdyÏ
ãiníte to, co ﬁíkám;
ale kdyÏ neãiníte to,
co ﬁíkám, nemáte
Ïádného zaslíbení.“
(NaS 82:10.)

President Joseph Fielding Smith ﬁekl: „Pravím vám, Ïe Pán není
zavázán, pokud smlouvu nedodrÏujete. Pán svou smlouvu nikdy
neporu‰uje. KdyÏ s jedním z nás uzavﬁe smlouvu, tak ji neporu‰í.
Bude-li poru‰ena, poru‰íme ji my sami. KdyÏ je v‰ak poru‰ena,
není nám zavázán dát nám poÏehnání a my je nedostaneme.“
(Doctrines of Salvation, comp. Bruce R. McConkie, 3 vols.
[1954–1956], 2:256–257.)
VùRNOST NA·IM SMLOUVÁM NÁM P¤INESE POKOJ A BEZPEâÍ

Vysvûtlete, Ïe chrám je místem pokoje a svatyní a útoãi‰tûm ve ztrápeném svûtû. KdyÏ nav‰tûvujeme pravidelnû chrám a jsme vûrni
sv˘m smlouvám, najdeme ve svém Ïivotû pokoj, bezpeãí a smûr.
Star‰í Neal A. Maxwell ﬁekl: „Budeme-li dodrÏovat své smlouvy, tyto
smlouvy nás duchovnû ochrání.“ (Conference Report, Apr. 1987, 87;
nebo Ensign, May 1987, 71.)
• Jak vás smlouvy, které jste doposud uzavﬁeli, pomohly duchovnû
ochránit?
PoukaÏte na to, Ïe v chrámu uzavíráme smlouvu, Ïe budeme Ïít tak,
abychom byli hodni vrátit se do pﬁítomnosti Nebeského Otce a JeÏí‰e
Krista. Uprostﬁed na‰ich kaÏdodenních problémÛ si nûkdy mÛÏeme
klást otázku, zda je takov˘ Ïivot moÏn˘.
PoÏádejte ãleny tﬁídy, aby pﬁeãetli 1. Nefi 17:3, 13.
• Jak nám podle tûchto ver‰Û Pán pomÛÏe, kdyÏ usilujeme o to,
abychom se k Nûmu mohli vrátit? Jak se tyto ver‰e naplnily ve
va‰em Ïivotû?
Star‰í Boyd K. Packer ﬁekl: „KdyÏ pﬁijdete do chrámu a pﬁijmete své
obdarování a pokleknete u oltáﬁe a budete zpeãetûni, mÛÏete Ïít
bûÏn˘m Ïivotem a b˘t normálními lidmi – zápasit s poku‰eními,
podlehnout a ãinit pokání a opût podlehnout a ãinit pokání, ale
vÏdy odhodláni dodrÏovat své smlouvy... Potom pﬁijde den, kdy
vám bude pochvalnû ﬁeãeno: ,To dobﬁe, sluÏebníãe dobr˘ a vûrn˘,
nad málem byl jsi vûrn˘, nad mnohem tebe ustanovím. VejdiÏ v
radost pána svého.‘ (Matou‰ 25:21.)“ (Let Not Your Heart Be Troubled
[1991], 257.)
President Howard W. Hunter nás vyzval, abychom ãasto chodili do
chrámu „kvÛli osobním poÏehnáním chrámové bohosluÏby, pro
posvûcení a jistotu, kterou lze v tûchto posvûcen˘ch a zasvûcen˘ch
zdech získat. Chrám je místem krásy, je to místo zjevení, je to místo
klidu a míru. Je to dÛm Pánû. Je svat˘ Pánu. Má b˘t svat˘ i pro nás.“
(Liahona, ãerven 1995, 21.)
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ZÁVùR

PoÏádejte ãleny tﬁídy, aby ostatním povûdûli o tom, co si myslí o
poÏehnáních, která pramení z pﬁijetí chrámov˘ch obﬁadÛ a uzavﬁení
smluv s Nebesk˘m Otcem.
Pokud je ve va‰í oblasti k dispozici videofilm Together Forever (Spoleãnû
navÏdy) a pokud to ãas dovolí, mÛÏete ho pustit.
MÛÏete poÏádat ãleny tﬁídy, aby zazpívali píseÀ „Víc svatosti dej mi“.
Vydejte svûdectví o poÏehnáních, která pramení z pﬁijetí chrámov˘ch
obﬁadÛ, a o v˘sadû, Ïe mÛÏeme uzavírat smlouvy s Nebesk˘m Otcem.
Vyzvûte nûkoho, aby pronesl závûreãnou modlitbu.
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5
„Dám dûtem
lidsk˘m ﬁádku za
ﬁádkou, pﬁedpis
za pﬁedpisem,
tu trochu a
tam trochu; a
poÏehnaní jsou ti,
jiÏ poslouchají
pﬁedpisy moje.“
(2. Nefi 28:30.)

UâTE SE OD PÁNA PROST¤EDNICTVÍM
SYMBOLÒ

CÍL
Pomozte ãlenÛm tﬁídy porozumût pouÏití symbolÛ v chrámu a váÏit
si jich.
P¤ÍPRAVA
1. Pﬁineste si va‰i státní vlajku nebo její obrázek.
2. PoÏádejte ãlena tﬁídy, aby shrnul pﬁíbûh o tom, jak jeden z bratﬁí
zodpovûdûl otázku t˘kající se chrámov˘ch garmentÛ. Tento pﬁíbûh
je uveden v broÏurce Pﬁíprava na vstup do svatého chrámu, na stranách 20–21 a 23.
Poznámka pro uãitele: Chrámové obﬁady a smlouvy jsou posvátné a
hovoﬁit se o nich má v prvé ﬁadû pouze uvnitﬁ chrámu. Diskuse ve
tﬁídû se má proto omezit na vysvûtlení daná v této pﬁíruãce.
V¯UKA LEKCE
Vyzvûte nûkoho, aby pronesl úvodní modlitbu.
Zeptejte se ãlenÛ tﬁídy, zda mají nûjaké otázky. Vûnujte dostatek ãasu
tomu, abyste zodpovûdûl dané otázky, jak budete nejlépe umût a jak
budete veden Duchem Pánû. Mûjte na pamûti, Ïe o urãit˘ch oblastech chrámové práce se nesmí hovoﬁit mimo chrám.
SYMBOLY JSOU V NA·EM DENNÍM ÎIVOTù DÒLEÎITÉ

Vysvûtlete, Ïe v na‰em kaÏdodenním Ïivotû stále pouÏíváme symboly.
Nakreslete na tabuli níÏe uvedené nebo jiné vhodné symboly.
PoÏádejte ãleny tﬁídy, aby popsali, co kaÏd˘ symbol znamená.

UkaÏte tﬁídû va‰i státní vlajku nebo její obrázek a poÏádejte je,
aby popsali, co pro nû vlajka znamená.
• Jaké jiné pﬁedmûty nebo ãinnosti projevují vlastenectví? (PíseÀ,
uniforma, ãást odûvu, svátek nebo oslava.)
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PoukaÏte na to, Ïe toto jsou symboly, které pﬁedstavují vlastenectví.
• Jaké jsou napﬁíklad symboly lásky a úcty? (Darování prst˘nku,
polibek nebo objetí, pﬁedmût ve tvaru srdce.)
• Chápou v‰ichni lidé symboly stejnû? Proã ano nebo proã ne?
• Proã pouÏíváme symboly?
Nechte ãleny tﬁídy diskutovat. Mohou napﬁíklad navrhnout toto:
1. Symboly nám mohou pomoci pamatovat si dÛleÏité vûci.
2. Symboly nás mohou uãit abstraktním pravdám, kter˘m bychom
se jinak moÏná uãili obtíÏnû.
3. Symboly mohou pﬁedstavovat pocity.
4. Symboly nás mohou uãit rÛzn˘m zásadám podle toho, jak jsme
osobnû pﬁipraveni se uãit.
Vysvûtlete, Ïe kdyÏ se symboly opakují, nauãíme se jim lépe rozumût.
JEÎÍ· KRISTUS I JEHO PROROCI POUÎÍVALI SYMBOLY

Vysvûtlete, Ïe Spasitel pﬁi svém uãení opakovanû pouÏíval symboly.
• V jak˘ch pﬁípadech Pán napﬁíklad uãil pomocí symbolÛ?
âlenové tﬁídy se mohou zmínit napﬁíklad o ztracené oveãce (viz
Matou‰ 18:12–14), hoﬁãiãném semínku (viz Matou‰ 13:31–32) nebo
drahocenné perle (viz Matou‰ 13:45–46).
• Proã myslíte, Ïe Spasitel pﬁi svém uãení pouÏíval symboly?
Nechte ãleny tﬁídy diskutovat. Potom s nimi projdûte následující citát:
„Sám Pán, Mistr uãitel, své uãedníky stále uãil v podobenstvích –
slovním zpÛsobu, jak symbolicky znázornit to, ãemu by jinak asi
bylo obtíÏné porozumût. Mluvil o obyãejn˘ch zku‰enostech ze Ïivota
sv˘ch uãedníkÛ – hovoﬁil o slepicích a kuﬁatech, o ptácích, kvûtinách,
li‰kách, stromech, lupiãích, loupeÏnících, o západech slunce, o bohat˘ch a chud˘ch... Mluvil o hoﬁãiãném semínku, o perle. Chtûl své
posluchaãe uãit, a tak mluvil obraznû o jednoduch˘ch vûcech. Îádná
z tûchto vûcí není tajemná nebo záhadná a v‰echny jsou symbolické.“
(Pﬁíprava na vstup do svatého chrámu, 8.)
Vysvûtlete, Ïe proroci a apo‰tolové k uãení o JeÏí‰i Kristu a Jeho smírné obûti ãasto pouÏívali symboly. Usmíﬁení JeÏí‰e Krista je základem
evangelia a v‰ech poÏehnání, která získáváme. Díky usmíﬁení je spása
moÏná. Vût‰ina symbolÛ v písmech nás tudíÏ uãí o Spasiteli a o Jeho
obûti.
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PoÏádejte ãleny tﬁídy, aby pﬁeãetli MojÏí‰e 6:63.
• Co na zemi vydává svûdectví o Spasiteli?
PoÏádejte ãleny tﬁídy, aby pﬁeãetli Almu 13:16.
• Jak˘m zpÛsobem knûÏské obﬁady vydávají svûdectví o Spasiteli?
PoukaÏte na to, Ïe pﬁedtím, neÏ Spasitel vykonal usmíﬁení, Jeho lid
smlouvy obûtoval zvíﬁata jako symbol Jeho usmiﬁující obûti (viz
MojÏí‰ 5:4–8). Toto obûtování zvíﬁat skonãilo Spasitelovou smrtí a
vzkﬁí‰ením. Nyní nám Pán pﬁikazuje, abychom mu pﬁiná‰eli za obûÈ
zlomené srdce a zkrou‰eného ducha (viz 3. Nefi 9:20). A knûÏské obﬁady nám i nadále pomáhají pamatovat na Spasitelovu usmiﬁující
obûÈ. Star‰í Russel M. Nelson uãil:
„Nezbytné obﬁady evangelia symbolizují usmíﬁení. Kﬁest ponoﬁením
je symbolem smrti, pohﬁbu a vzkﬁí‰ení Vykupitele. Pﬁijímání svátosti
obnovuje smlouvy kﬁtu a také nám znovu pﬁipomíná Spasitelovo zlomené tûlo a krev, kterou za nás prolil. Obﬁady chrámu symbolizují
na‰e smíﬁení s Pánem a peãetí rodiny navÏdy k sobû.“ (Conference
Report, Oct. 1996, 47; nebo Ensign, Nov. 1996, 35.)
JESTLIÎE JSME DUCHOVNù CITLIVÍ, SYMBOLY NÁS UâÍ PRAVDù

Vysvûtlete, Ïe kdyÏ Spasitel Ïil na zemi, Jeho uãedníci se Ho zeptali,
proã uãí v podobenstvích. Podobenství jsou pﬁíbûhy, v nichÏ se uãí
dÛleÏit˘m pravdám a ãasto se v nich pouÏívá symbolického jazyka.
Nechte ãleny tﬁídy pﬁeãíst Matou‰e 13:10–12, aby se dozvûdûli, co
Spasitel ﬁekl.
• Co myslíte, Ïe mûl Spasitel na mysli, kdyÏ toto ﬁekl?
Vysvûtlete, Ïe Pán odhaluje a zjevuje pravdu tûm, kteﬁí jsou duchovnû pﬁipraveni ji pochopit. Ti, kdo pravdu pﬁijímají s vírou a poslu‰ností, pokraãují v pﬁijímání dal‰í pravdy. Ti, kteﬁí nejsou duchovnû
pﬁipraveni a kteﬁí ji nepﬁijmou nebo ji pﬁijmou s pochybujícím srdcem, postupnû ztratí pravdu, kterou mají.
Pﬁíbûhy se symboly pﬁedkládají pravdu tak, aby ti, kteﬁí jsou duchovnû pﬁipraveni, v˘znamu symbolÛ porozumûli. Ti, kteﬁí nejsou pﬁipraveni, v˘znamu nerozumûjí.
Nûkteﬁí lidé ve Spasitelovû dobû poselstvím Jeho podobenství rozumûli, mnozí v‰ak ne. Stejnû je tomu i dnes. Mezi spravedliv˘mi ãleny
Církve je mnoho úrovní duchovního porozumûní.
Nechte ãleny tﬁídy pﬁeãíst 2. Nefiho 28:30 a Nauku a smlouvy
42:49–50.
• Jak se podle tûchto ver‰Û uãíme pravdû od Boha?
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Vysvûtlete, Ïe je moÏné, aby kaÏd˘ z nás dosáhl takové duchovní
úrovnû, kdy dokáÏe porozumût v˘znamu symbolÛ uÏívan˘ch
v evangeliu, v písmech a zvlá‰tû v chrámu.
NEJPOSVÁTNùJ·Í UâENÍ V SYMBOLECH P¤IJÍMÁME V CHRÁMU

„V‰echny vûci mají
svou podobnost a
v‰echny vûci jsou
stvoﬁeny a uãinûny,
aby vydávaly
svûdectví o mnû,
jak vûci, které jsou
ãasné, tak vûci,
které jsou
duchovní.“
(MojÏí‰ 6:63.)

Vysvûtlete, Ïe nejposvátnûj‰í uãení v symbolech, které na zemi je,
pﬁijímáme v chrámu. Uãení a obﬁady chrámu nás pomocí symbolÛ
vedou cestou vzhÛru k vûãnému Ïivotu, která konãí symbolick˘m
vstupem do pﬁítomnosti BoÏí. Zobrazované postavy, fyzické prostﬁedí,
obleãení, které máme na sobû, daná znamení a v‰echny události,
o nichÏ se hovoﬁí v chrámu, jsou symbolické. KdyÏ jim ãlovûk porozumí, pomohou kaÏdému rozeznat pravdu a duchovnû rÛst.
Nûkteré symboly jsou zjevné a jejich v˘znam je snadno patrn˘.
Samotn˘ chrám je symbol:
„Pokud jste veãer vidûli jeden z chrámÛ plnû osvûtlen˘, víte, jak˘ to
mÛÏe b˘t pÛsobiv˘ pohled. DÛm Pánû koupající se ve svûtle a vystupující z temnoty se stává symbolick˘m znázornûním moci a inspirace
evangelia JeÏí‰e Krista, které stojí jako maják ve svûtû, kter˘ klesá
stále hloubûji do duchovní temnoty.“ (Pﬁíprava na vstup do svatého
chrámu, 10.)
Chrámové obleãení je také symbolické. KdyÏ vstoupíme do chrámu,
pﬁevlékneme se z bûÏného odûvu do bílého chrámového obleãení,
které je symbolem ãistoty. President James E. Faust ﬁekl:
„Základem chrámového uctívání je zásada, Ïe ,BÛh není pﬁijimaã
osob‘. [Skutkové 10:34.] Mezi posvátn˘mi zdmi chrámu neexistuje
Ïádné upﬁednostÀování na základû pozice, bohatství, spoleãenského
postavení, rasy ãi vzdûlání. V‰ichni jsou obleãeni v bílém. V‰ichni
získávají tytéÏ pokyny. V‰ichni ãiní tytéÏ smlouvy a sliby. V‰ichni
získávají tatáÏ nadpozemská, vûãná poÏehnání, pokud Ïijí tak, aby
byli hodni ãinit si na nû nárok. V‰ichni jsou si rovni pﬁed sv˘m
Stvoﬁitelem.“ (Conference Report, Apr. 1997, 23; nebo Ensign,
May 1997, 20.)
Vysvûtlete, Ïe ãlenové, kteﬁí pﬁijímají chrámové obﬁady a uzavírají
smlouvy s Bohem, nosí aÏ do konce Ïivota zvlá‰tní garmenty
(spodní obleãení). Pﬁeãtûte následující citát:
„Garment pﬁedstavuje posvátné smlouvy. Podporuje cudnost a stává
se jeho nositeli ‰títem a ochranou... Garment zakr˘vající tûlo je viditelnou a hmatatelnou pﬁipomínkou [smluv uzavﬁen˘ch v chrámu].
Pro mnoho ãlenÛ Církve je garment ochranou, kdyÏ jsou vystaveni
poku‰ení. Mimo jiné symbolizuje na‰i hlubokou úctu k BoÏím zákonÛm – mezi nimi i k morálním zásadám.“ (Pﬁíprava na vstup do svatého chrámu, 20, 23.)
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PoÏádejte urãeného ãlena tﬁídy, aby shrnul, jak jeden z bratﬁí popsal
úãel chrámového garmentu (viz Pﬁíprava na vstup do svatého chrámu,
20–21, 23).
Vysvûtlete, Ïe chrámové obﬁady jsou témûﬁ po v‰ech stránkách symbolické. To znamená, Ïe kaÏd˘ se má pﬁipravit na to, aby byl duchovnû co nejcitlivûj‰í k symbolické povaze chrámového obdarování.
• Co by mohlo ãlovûku bránit v tom, aby byl v chrámu duchovnû
citliv˘?
âlenové tﬁídy se mohou zmínit napﬁíklad o tûchto vûcech:
1. âlovûk mÛÏe b˘t nezpÛsobil˘. Ten, kdo neãinil upﬁímné pokání a
pokornû a s modlitbou se nepﬁipravil na vstup do chrámu, shledá,
Ïe mu symboly nic neﬁíkají, a jejich v˘znamy mu budou skryty.
2. âlovûk mÛÏe postrádat víru. Ten, kdo nemá víru v JeÏí‰e Krista
a v chrámov˘ obﬁad, nemÛÏe od Ducha Svatého získat inspiraci,
která je nutná pro pochopení chrámového obdarování.
3. âlovûk se mÛÏe natolik zamûﬁit na vnûj‰í stránku obﬁadÛ, Ïe mu
ujde mocné uãení, které symboly znázorÀují.
• Jak se mÛÏeme pﬁipravit na to, abychom byli v chrámu duchovnû
citliví?
ZÁVùR

PoukaÏte na to, Ïe ti, kdo jdou do chrámu poprvé, mohou oãekávat,
Ïe se dozvûdí mnoho nového a pocítí moc Ducha Pánû. Povzbuìte
ãleny tﬁídy, aby se na svou zku‰enost v chrámu duchovnû pﬁipravili.
PﬁipomeÀte jim, Ïe v‰emu, co se tam uãí, není moÏné porozumût bûhem jedné náv‰tûvy. Do chrámu se mají vracet co nejãastûji, aby se
mohli dále uãit a obnovovat své duchovní pocity.
Vyzvûte nûkoho, aby pronesl závûreãnou modlitbu.
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6
„A nakolik lid
mÛj postaví pro
mne dÛm ve jménu
Pánû a nestrpí,
aby do nûj ve‰la
jakákoli neãistá
vûc, aby nebyl
poskvrnûn, sláva
má spoãine
na nûm.“
(NaS 97:15.)

P¤ÍPRAVA NA VSTUP DO SVATÉHO CHRÁMU

CÍL
Pﬁipravujte ãleny tﬁídy na to, aby ‰li do chrámu a byli toho hodni.
V¯UKA LEKCE
Vyzvûte nûkoho, aby pronesl úvodní modlitbu.
Zeptejte se ãlenÛ tﬁídy, zda mají nûjaké otázky. Vûnujte dostatek ãasu
tomu, abyste zodpovûdûl dané otázky, jak budete nejlépe umût a jak
budete veden Duchem Pánû. Mûjte na pamûti, Ïe o urãit˘ch oblastech chrámové práce se nesmí hovoﬁit mimo chrám.
KAÎD¯ SE MÁ NA CHRÁM P¤IPRAVIT

Vysvûtlete, Ïe kaÏd˘ je sám zodpovûdn˘ za to, Ïe bude ãinit takové
kroky, které ho povedou k úpln˘m poÏehnáním chrámu.
Krátce prodiskutujte následujících pût my‰lenek. V kaÏdé se pﬁedkládá zpÛsob, jak˘m máme b˘t pﬁipraveni na vstup do chrámu. Pﬁi
diskusi o kaÏdém bodu jej mÛÏete také napsat na tabuli.
1. KaÏd˘ ãlovûk toho má b˘t hoden.
PoÏádejte ãleny tﬁídy, aby pﬁeãetli Nauku a smlouvy 97:15–17.
• Co se v této pasáÏi ﬁíká o tom, jak je dÛleÏité b˘t zpÛsobil˘, kdyÏ
vstupujete do chrámu?
President Howard W. Hunter nás poÏádal, abychom pﬁem˘‰leli o
„postojích a spravedlivém chování, na které Pán poukazoval, kdyÏ
dával prostﬁednictvím proroka Josepha Smitha Svat˘m v Kirtlandu
radu t˘kající se chrámu, kter˘ se chystali stavût.“
Tato rada je uvedena v Nauce a smlouvách 88:119. PoÏádejte ãleny
tﬁídy, aby tuto pasáÏ pﬁeãetli.
PoÏádejte také ãleny tﬁídy, aby se zamysleli nad otázkou, kterou poloÏil president Hunter: „OdráÏejí tyto postoje a chování skuteãnû to,
ãím kaÏd˘ z nás touÏí b˘t a o co usiluje?“ („Velk˘ symbol na‰eho
ãlenství“, Poselství Prvního pﬁedsednictva, listopad 1994, 1.)
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2. KaÏd˘ ãlovûk má b˘t pokorn˘.
KaÏd˘ ãlovûk má vstupovat do chrámu s pokorou a touhou b˘t uãen
shÛry.
• Proã je pokora tak dÛleÏitá bûhem na‰í sluÏby a vzdûlávání v
chrámu?
Nechte ãleny tﬁídy pﬁeãíst Nauku a smlouvy 136:32–33.
• Co se v tûchto ver‰ích ﬁíká o dÛleÏitosti pokory? Jak byste mohli
tuto radu pouÏít pﬁi své první náv‰tûvû chrámu?
„Zorganisujte se;
pﬁipravte kaÏdou
nutnou vûc; a zﬁiìte
dÛm, a to dÛm
modlitby, dÛm
pÛstu, dÛm víry,
dÛm uãení, dÛm
slávy, dÛm poﬁádku,
dÛm BoÏí.“
(NaS 88:119.)

3. KaÏd˘ ãlovûk by mûl pochopit, Ïe pﬁijetí chrámov˘ch obﬁadÛ a
smluv je nezbytné pro získání vûãného Ïivota.
President Harold B. Lee ﬁekl: „Chrámové obﬁady vytvoﬁil moudr˘
Nebesk˘ Otec, kter˘ nám je v tûchto posledních dnech zjevil jako
vedení a ochranu pro cel˘ ná‰ Ïivot, abyste vy ani já nepﬁi‰li o
oslavení v celestiálním království, kde BÛh a Kristus dlí.“ („Enter a
Holy Temple“, Improvement Era, June 1967, 144.)
President Joseph Fielding Smith ﬁekl: „Tato poÏehnání nám skrze na‰i
vûrnost zaji‰Èují drahocennou perlu, kterou nám Pán nabízí, neboÈ
toto jsou ta nejvût‰í poÏehnání, která mÛÏeme v tomto Ïivotû obdrÏet.
Je skvûlé vstoupit do Církve, oslavení v‰ak nemÛÏete získat, dokud
neuzavﬁete smlouvy v domû Pánû a nezískáte klíãe a pravomoci,
které jsou tam udûlovány a které dnes nemohou b˘t pﬁedány na
Ïádném jiném místû na zemi.“ (Doctrines of Salvation, comp. Bruce R.
McConkie, 3 vols. [1954–1956], 2:253.)
4. KaÏd˘ ãlovûk má chápat dÛleÏitost no‰ení chrámového garmentu.
Vysvûtlete, Ïe ti, kteﬁí se zúãastnili chrámového obﬁadu, mají v˘sadu
nosit garment svatého knûÏství. V prohlá‰ení Církvi První pﬁedsednictvo ﬁeklo:
„âlenové Církve, kteﬁí byli v chrámu odûni garmentem, uzavﬁeli
smlouvu, Ïe ho budou nosit po cel˘ svÛj Ïivot. Toto bylo vyloÏeno,
Ïe se nosí jako spodní obleãení ve dne i v noci...
Základní zásadou má b˘t no‰ení garmentu a ne hledání pﬁíleÏitostí
odkládat ho... KdyÏ garment musíme odloÏit,... máme si ho na sebe
co nejdﬁíve opût vzít.
Z této smlouvy vypl˘vají zásady slu‰nosti a udrÏování správnû zakrytého tûla a tûmito zásadami se má ﬁídit i to, jaké nosíme obleãení.
Obdarovaní ãlenové Církve nosí garment jako pﬁipomínku posvátn˘ch smluv, které uzavﬁeli s Pánem, a také jako ochranu proti poku‰ení a zlu. To, jak jej nosíme, je vnûj‰ím vyjádﬁením vnitﬁního
závazku následovat Spasitele.“ (First Presidency letter, 10 Oct. 1988.)
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5. KaÏd˘ ãlovûk má b˘t pﬁipraven na osobní a posvátné uctívání.
Pﬁed obﬁady, bûhem nich a po nich má v chrámu ãlovûk moÏnost
rozjímat a pﬁiblíÏit se Nebeskému Otci a JeÏí‰i Kristu. KaÏd˘ ãelí otázkám, které vyÏadují odpovûdi, bﬁemenÛm, která potﬁebují odlehãit,
a problémÛm, které potﬁebují b˘t vyﬁe‰eny. Mnozí si cení chrámu
jako místa, kde se oprostí od svûta a kde komunikují s Nebesk˘m
Otcem. Mnozí nalezli v chrámu odpovûdi, klid a radost.
President Ezra Taft Benson ﬁekl: „Chrámy jsou místa osobního zjevení. KdyÏ mû trápil nûjak˘ problém, ‰el jsem s modlitbou v srdci pro
odpovûì do domu Pánû. Tyto odpovûdi pﬁi‰ly jasn˘m a nepochybn˘m zpÛsobem.“ („What I Hope You Will Teach Your Children
about the Temple“, Ensign, Aug. 1985, 8.)
Vysvûtlete, Ïe v chrámu mÛÏeme pﬁedloÏit jména tûch, kteﬁí mají
zvlá‰tní potﬁeby, takÏe ti, kteﬁí nav‰tûvují chrám, se mohou spojit
ve víﬁe a v modlitbách ve prospûch tûchto lidí.
ZVLÁ·TNÍ P¤ÍPRAVA NA PRVNÍ NÁV·TùVU CHRÁMU

Následující informace pomohou kaÏdému ãlovûku uãinit v‰e nutné
pﬁi pﬁípravû na první náv‰tûvu chrámu a zajistit, aby tato náv‰tûva
byla povzná‰ející. Proberte se ãleny tﬁídy informace, které se t˘kají
jejich situace.
1. Chrámové doporuãení. Získejte chrámové doporuãení. KdyÏ jdete do
chrámu, ujistûte se, Ïe jej máte s sebou, neboÈ tam mohou vstoupit
jen ti, kteﬁí mají platné doporuãení. KdyÏ Ïijete zpÛsobil˘m Ïivotem, doporuãení vám umoÏní bûhem následujících dvou let vstoupit do kteréhokoliv chrámu Církve tak ãasto, jak budete chtít.
K obnovení svého chrámového doporuãení musíte mít pohovor
se ãlenem svého biskupstva ãi s presidentem odboãky a se ãlenem
pﬁedsednictva svého kÛlu ãi s presidentem misie.
2. Plánování a domluvení náv‰tûvy. NeÏ pÛjdete do chrámu, abyste pﬁijali obdarování nebo obﬁad peãetûní, zavolejte do chrámu a náv‰tûvu si domluvte. Zjistûte si, kdy budete muset do chrámu pﬁijít, na
jak dlouho si máte naplánovat svÛj pobyt a co si s sebou máte vzít.
Je-li to nutné, poÏádejte o pomoc s pﬁekladem.
3. Cestovní plány. Pokud bydlíte daleko od chrámu, mûli byste zváÏit
toto:
• Pﬁedem si zajistûte dopravu, nocleh a stravu. Je-li to moÏné, mÛÏe
b˘t pro vás v˘hodnûj‰í cestovat ve skupinû.
• Je-li to nutné, zaﬁiìte si v˘mûnu penûz za mûnu zemû, v které
se chrám nachází.
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• Vezmûte si s sebou dostatek finanãních prostﬁedkÛ na pokrytí
v‰ech v˘dajÛ. MoÏná si budete potﬁebovat koupit dal‰í garmenty,
pÛjãit si za poplatek chrámové obleãení a zaplatit za nocleh a cestu.
(Mûjte na pamûti, Ïe v mnoha chrámech není moÏné vypÛjãit si
obleãení. První pﬁedsednictvo povzbuzuje v‰echny ãleny, aby si
zakoupili vlastní chrámové obleãení.)
4. Odûv. Poãítejte se stejn˘m obleãením jako na nedûlní shromáÏdûní.
Îeny nemají do chrámu chodit v kalhotách.
5. Doprovod. KaÏd˘, kdo jde do chrámu poprvé, mÛÏe mít s sebou doprovod. Tím mÛÏe b˘t pﬁíbuzn˘ nebo pﬁítel stejného pohlaví, kter˘
jiÏ byl v chrámu, nebo mÛÏe pomoci jeden z chrámov˘ch pracovníkÛ. Pracovníci v chrámu vám vÏdy nabídnou pﬁátelské vedení.
6. Peãeticí práce. Pokud plánujete vykonávat peãetûní za své zemﬁelé
pﬁedky, mûli byste si vzít s sebou do chrámu vyplnûné rodinné skupinové záznamy. Pokud máte b˘t zpeãetûn se sv˘m manÏelsk˘m
partnerem nebo pokud k vám budou pﬁipeãetûny dûti, musíte mít
svÛj vlastní rodinn˘ skupinov˘ záznam. Pokud se chystáte uzavﬁít
chrámov˘ sÀatek, musíte jednat v souladu s ve‰ker˘mi civilními
zákony a vzít si s sebou platn˘ oddací list. Pro podrobnûj‰í informace o tom, jak zaji‰Èovat chrámové obﬁady jak pro Ïijící, tak pro
mrtvé, si peãlivû proãtûte PrÛvodce ãlena po chrámové práci a rodinné
historii (34697 121). Také se mÛÏete spojit s chrámov˘m správcem
záznamÛ v chrámu, kter˘ se chystáte nav‰tívit.
7. Péãe o dûti. Pokud jdou do chrámu dûti, aby se zúãastnily obﬁadu
peãetûní, postarají se o nû v chrámovém stﬁedisku pro dûti aÏ do
doby, neÏ se k vám pﬁipojí v peãeticí místnosti. Pro dûti bude k obﬁadu zaji‰tûno bílé obleãení. Po skonãení peãeticího obﬁadu se vrátí
do tohoto stﬁediska, aby na vás poãkaly. V chrámu se nezaji‰Èuje
péãe o dûti, které se neúãastní peãetûní.

„Chrámové obﬁady
vytvoﬁil moudr˘
Nebesk˘ Otec,...
abyste vy ani já
nepﬁi‰li o oslavení
v celestiálním
království.“
(President
Harold B. Lee.)

8. Chrámové garmenty. NeÏ vstoupíte do chrámu, bude potﬁeba, abyste
si koupil jeden nebo dva páry chrámov˘ch garmentÛ. Neoblékejte
si je dﬁíve, dokud k tomu nedostanete pokyny v chrámu. Poté, co
obdrÏíte obdarování a aÏ budete spokojen s vhodnou velikostí a
materiálem, si mÛÏete koupit dal‰í páry garmentÛ. Nûkteﬁí lidé si
pﬁed nákupem dal‰ích garmentÛ první pár vyperou, aby se ujistili,
Ïe jim pohodlnû padne. Chrámové garmenty vyrábí Církev a lze
je zakoupit prostﬁednictvím církevních distribuãních sluÏeb.
9. Chrámové obleãení. První pﬁedsednictvo povzbuzuje ãleny, aby si zakoupili a pouÏívali vlastní chrámové obleãení. V nûkter˘ch chrámech si za mal˘ poplatek mÛÏete pÛjãit chrámové obleãení, av‰ak
je vhodnûj‰í, aby ãlenové mûli vlastní chrámové obleãení, o které
se sami starají. Biskup ãi president odboãky vám mÛÏe poskytnout
informace t˘kající se toho, kde lze toto obleãení zakoupit.
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Sestry si mohou na svou svatbu vzít své svatební ‰aty, ty v‰ak musejí b˘t bílé s dlouh˘mi rukávy, musejí b˘t cudné co do stﬁihu a
materiálu a nesmûjí mít vleãku ani nároãné zdobení.
ZÁVùR

Podûlte se o svûdectví t˘kající se posvátnosti chrámové práce.
Vyjádﬁete svou radost z toho, Ïe jste pﬁi tom, kdyÏ se ãlenové tﬁídy
pﬁipravují na vstup do chrámu.
Vyzvûte nûkoho, aby pronesl závûreãnou modlitbu.
Tam, kde je to moÏné, mají po této lekci úãastníci kursu a uãitelé
spoleãnû nav‰tívit chrám.
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7
„NeboÈ vûzte,
Ïe pﬁijímám tento
dÛm, a jméno
mé nechÈ tu
pﬁeb˘vá a zde
chci milostí
dávat svému
lidu zjevení.“
(NaS 110:7.)

VYUÎÍVEJTE I NADÁLE POÎEHNÁNÍ
Z NÁV·TùV CHRÁMU

CÍL
NavaÏte na první náv‰tûvu chrámu, kterou ãlenové tﬁídy uskuteãnili,
a pomozte jim pﬁipravit se na to, aby se po cel˘ svÛj Ïivot tû‰ili
z chrámu.
P¤ÍPRAVA
1. Pﬁipravte se na to, aby tato lekce byla vûnována vzájemnému sdílení záÏitkÛ. Vût‰ina ãlenÛ tﬁídy bude chtít hovoﬁit o své první náv‰tûvû chrámu.
2. Urãete ãlena tﬁídy, aby se pﬁipravil na to, Ïe pﬁeãte Nauku a
smlouvy 110:1–10 a podûlí se s ostatním, co si o tom myslí.
3. Urãete ãlena tﬁídy, aby shrnul informace o Eliá‰ovi uvedené v
broÏurce Pﬁíprava na vstup do svatého chrámu na stranách 23–24.
4. Pﬁipravte se na zodpovûzení otázek, které mohly vyvstat bûhem
první náv‰tûvy chrámu, ale nediskutujte o otázkách, které mají b˘t
vyhrazeny pro diskusi v samotném chrámu. Mají-li ãlenové takové
otázky, povzbuìte je, aby si naplánovali dal‰í náv‰tûvy chrámu.
V¯UKA LEKCE
Vyzvûte nûkoho, aby pronesl úvodní modlitbu.
Zeptejte se ãlenÛ tﬁídy, zda mají nûjaké otázky. Vûnujte dostatek ãasu
tomu, abyste zodpovûdûl dané otázky, jak budete nejlépe umût a jak
budete veden Duchem Pánû. Mûjte na pamûti, Ïe o urãit˘ch oblastech chrámové práce se nesmí hovoﬁit mimo chrám.
JAK UDRÎOVAT LÁSKU K CHRÁMOVÉ SLUÎBù

• Jak jste se cítili, kdyÏ jste byli v chrámu?
Vysvûtlete, Ïe chrámová sluÏba pﬁinese stálá poÏehnání do Ïivota
tûch, kteﬁí ãasto nav‰tûvují chrám. Povûzte ãlenÛm tﬁídy, Ïe zatímco
mají svou zku‰enost z chrámu je‰tû ãerstvû v pamûti, mohou si své
dojmy z ní napsat do deníku. PﬁipomeÀte jim, Ïe aãkoli si mohou
zaznamenat své dojmy, nemají psát o urãit˘ch podrobnostech t˘kajících se chrámové práce, o kter˘ch se nemá hovoﬁit mimo chrám.
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• Co mÛÏete dûlat pro to, abyste si po cel˘ Ïivot udrÏeli lásku
k chrámové sluÏbû?
Nápady ãlenÛ tﬁídy napi‰te na tabuli. MÛÏete jim také pﬁedloÏit tyto
návrhy:
1. KaÏd˘ den pﬁem˘‰lejte o záÏitcích z chrámu.
Vysvûtlete, Ïe nûkteﬁí lidé mají k náv‰tûvám chrámu více pﬁíleÏitostí
neÏ jiní. KdyÏ jsme v‰ak uÏ jednou byli v chrámu a pociÈovali tam
Ducha, máme kaÏd˘ den vyuÏít pﬁíleÏitosti k tomu, abychom rozjímali o chrámov˘ch obﬁadech a uvaÏovali o smlouvách, které jsme
uzavﬁeli. KdyÏ to budeme dûlat, povzbudí nás to kaÏd˘ den k tomu,
abychom mysleli a jednali spravedlivûji.
O chrámu si nemÛÏeme zapamatovat v‰echno. Máme se v‰ak snaÏit,
abychom si po kaÏdé náv‰tûvû zapamatovali co nejvíce. Také máme
studovat písma a slova prorokÛ t˘kající se chrámu. Nûkteré z nich
byly v tomto kursu pﬁedneseny.
MÛÏete poÏádat nûkterého ãlena tﬁídy, aby shrnul následující pasáÏ,
která se nachází na stranû 10 v broÏurce Pﬁíprava na vstup do svatého
chrámu:
„Chrámov˘m obﬁadÛm není moÏné plnû porozumût hned napoprvé.
To jim porozumíte jen ãásteãnû. Vracejte se znovu a znovu a znovu.
Vracejte se, abyste se pouãili. Poznáte vûci, které vás trápily nebo
které vám byly záhadou, nebo vyﬁe‰íte vûci, se kter˘mi jste si lámali
hlavu...
KdyÏ máte v chrámu moÏnost zúãastnit se zasedání pro obdarování
nebo b˘t svûdky peãetûní, rozjímejte o hlub‰ím v˘znamu toho,
co vidíte pﬁed sebou. A v následujících dnech po náv‰tûvû chrámu
o tûchto vûcech pﬁem˘‰lejte, v klidu a s modlitbou si je procházejte
a shledáte, Ïe va‰e poznání bude vzrÛstat.
Jednou z velk˘ch hodnot chrámové zku‰enosti je, Ïe pﬁedkládá obsáhl˘ celkov˘ pohled na BoÏí zámûry t˘kající se této zemû. KdyÏ jednou projdeme chrámov˘mi obﬁady (a mÛÏeme se vracet a vzpomínky
si oÏivovat), Ïivotní události zapadnou na své místo v plánu. Z perspektivy uvidíme, kde jsme, a pohotovû také uvidíme, kdy scházíme
z cesty.“
2. Mûjte na pamûti, Ïe stﬁedem ve‰kerého chrámového uctívání je
Spasitel JeÏí‰ Kristus.
V písmech se ﬁíká, Ïe dÛleÏit˘m dÛvodem pro stavûní chrámÛ je,
„aby Syn MuÏe mohl míti místo, kde by se projevoval lidu svému.“
(NaS 109:5.) Symboly a obﬁady chrámu nám pomáhají zamûﬁit svou
pozornost na Spasitele.
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Vysvûtlete, Ïe Spasitel se zjevil v chrámu Kirtland. Zjevil se Josephu
Smithovi a Oliveru Cowderymu, aby pﬁijal tento chrám jako svÛj
dÛm. Tato náv‰tûva je zaznamenána v Nauce a smlouvách 110:1–10.
PoÏádejte urãeného ãlena tﬁídy, aby tuto pasáÏ pﬁeãetl a ﬁekl k ní svÛj
komentáﬁ.
• Jaká poÏehnání slíbil Spasitel tûm, kteﬁí stavûjí a nav‰tûvují chrámy?
V CHRÁMU JSOU RODINY ZPEâETùNY NA VùâNOST

PoÏádejte ãleny tﬁídy, aby pﬁeãetli Malachiá‰e 4:5–6.
PoÏádejte urãeného ãlena tﬁídy, aby shrnul informace o Eliá‰ovi
uvedené v broÏurce Pﬁíprava na vstup do svatého chrámu, na stranách
23–24.
Vysvûtlete, Ïe Eliá‰ se vrátil a znovuzﬁídil klíãe knûÏství, které
rodinám umoÏÀují, aby byly v chrámu zpeãetûny na vûãnost.
PoÏádejte ãleny tﬁídy, aby si pro‰li Nauku a smlouvy 110:13–16.
Poté poÏádejte ãlena tﬁídy, aby pﬁeãetl následující pasáÏ, která se
nachází na stranû 27 v broÏurce Pﬁíprava na vstup do svatého chrámu:
„Od téhoÏ dne, 3. dubna 1836, se zaãala srdce dûtí obracet k jejich
otcÛm. Od té doby nebyly obﬁady prozatímní, ale trvalé. Mûli jsme
peãeticí moc. Není cennûj‰ího oprávnûní neÏ toto. Tato moc dává
smysl a vûãné trvání v‰em obﬁadÛm vykonan˘m s náleÏitou pravomocí jak pro Ïijící, tak pro mrtvé.“
Spasitel popsal peãeticí moc, kdyÏ promlouval ke svému apo‰tolu
Petrovi, jak je to zaznamenáno v Matou‰ovi 16:19. Nechte ãleny tﬁídy
tento ver‰ pﬁeãíst.
Vysvûtlete, Ïe drÏitelem t˘chÏ klíãÛ je dnes prorok a president Církve.
„Tato posvátná peãeticí moc je nyní v Církvi. Nic není ctûno s posvátnûj‰ím pﬁemítáním tûmi, kteﬁí znají v˘znam této pravomoci. Nic není
drÏeno pevnûji. V kterékoli dané dobû je na zemi relativnû málo muÏÛ,
kteﬁí drÏí tuto peãeticí moc – v kaÏdém chrámu jsou bratﬁí, kter˘m byla
dána. Nikdo ji nemÛÏe získat jinak neÏ od proroka, vidoucího a zjevovatele a presidenta Církve JeÏí‰e Krista Svat˘ch posledních dnÛ nebo
od tûch, které delegoval, aby ji pﬁedávali ostatním.“ (Pﬁíprava na vstup
do svatého chrámu, 24.)
Vysvûtlete, Ïe peãeticí obﬁady zahrnují zpeãetûní manÏelÛ k sobû a
pﬁipeãetûní dûtí k rodiãÛm. KdyÏ jsou rodiãe zpeãetûni v chrámu,
dûti, které se jim narodí, jsou narozeny ve smlouvû zpeãetûní sv˘ch
rodiãÛ a ke sv˘m rodiãÛm jiÏ pﬁipeãetûny b˘t nepotﬁebují.
• Jak mÛÏe podle va‰eho názoru spoleãné zpeãetûní v chrámu
ovlivnit kaÏdodenní my‰lení a jednání rodiny?
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• Co myslíte, jaká poÏehnání mÛÏe získat rodina díky svému
chrámovému zpeãetûní?
President Gordon B. Hinckley ﬁekl: „Îil nûkdy muÏ, kter˘ opravdu
miloval Ïenu, nebo Ïena, která opravdu milovala muÏe, kteﬁí by se
nemodlili, aby jejich vztah mohl pokraãovat za hrob? Bylo nûkdy
dítû pochováno rodiãi, kteﬁí by netouÏili po uji‰tûní, Ïe jejich milované bude ve svûtû pﬁí‰tím opût jejich? MÛÏe nûkdo, kdo vûﬁí ve
vûãn˘ Ïivot, pochybovat o tom, Ïe by nedal BÛh nebes sv˘m synÛm
a dcerám to nejdrahocennûj‰í, co k Ïivotu patﬁí, lásku, která nachází
své nejsmysluplnûj‰í vyjádﬁení v rodinn˘ch vztazích? Ne, rozum
poÏaduje, aby rodinné vztahy pokraãovaly i po smrti. Lidské srdce
po tom touÏí a BÛh nebes zjevil cestu, kterou to lze zajistit. Poskytují
to posvátné obﬁady domu Pánû.“ („Why These Temples?“
Temples of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints [1988], 4.)
CHRÁMY NÁM DÁVAJÍ MOÎNOST SLOUÎIT TùM, KTE¤Í ZEM¤ELI

Nechte ãleny tﬁídy pﬁeãíst Abdiá‰e 1:21.
Prorok Joseph Smith vysvûtlil, jak se mohou ãlenové Církve stát
spasiteli na hoﬁe Sion:

„Tato zástupná
práce vykonávaná
v na‰ich chrámech
musí b˘t provádûna
ve stejném duchu
nesobecké oddanosti
a obûti, kter˘ charakterizoval
Ïivot Mistra.“
(President Thomas S.
Monson.)

„Jak se v‰ak mají [Svatí] stát spasiteli na hoﬁe Sion? Tím, Ïe budou
stavût chrámy, budovat v nich kﬁtitelnice a pﬁijímat v‰echny obﬁady,
kﬁty, konfirmace, omytí, pomazání, vysvûcení a peãeticí moc na své
hlavy za v‰echny své pﬁedky, kteﬁí jsou mrtví, a vykoupí je, aby mohli vyjít pﬁi prvním vzkﬁí‰ení a b˘t s nimi oslaveni na trÛny slávy;
a v tom je ﬁetûz, kter˘ váÏe srdce otcÛ k dûtem a dûtí k otcÛm, coÏ
naplÀuje Eliá‰ovo poslání.“ (History of the Church, 6:184.)
Vysvûtlete, Ïe ná‰ Nebesk˘ Otec jako souãást svého plánu spásy
pﬁipravil cestu pro pﬁijetí spásn˘ch obﬁadÛ evangelia pro ty, kteﬁí
zemﬁeli, aniÏ by je obdrÏeli. Lidé v duchovním svûtû mají moÏnost
sly‰et evangelium. Mohou je tam i pﬁijmout, nemohou v‰ak pro
sebe obdrÏet obﬁady evangelia. Pán nám pﬁikázal, abychom tyto
obﬁady vykonali za nû ve svat˘ch chrámech. Máme vyvíjet zvlá‰tní
úsilí v práci na rodinné historii, abychom mohli pﬁijmout obﬁady
v zastoupení za své pﬁedky.
K obﬁadÛm za mrtvé, které se vykonávají v chrámech, patﬁí kﬁty, konfirmace, vysvûcení ke knûÏství, obdarování a peãetûní manÏelÛ a dûtí
k rodiãÛm.
Do chrámu se máme vracet tak ãasto, jak nám to jen na‰e podmínky
dovolují, abychom mohli slouÏit tûm, kteﬁí zemﬁeli, tím, Ïe za nû vykonáme obﬁady. PoÏehnáme Ïivot tûch, kter˘m slouÏíme, i Ïivot svÛj.
Informace o tom, jak pracovat na rodinné historii a vykonávat obﬁady za své pﬁedky, poskytuje PrÛvodce ãlena po chrámové práci a rodinné
historii (34697 121).
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President Thomas S. Monson ﬁekl:
„To, Ïe si budou ãlenové na‰í rodiny cenit chrámového obdarování a
peãeticích obﬁadÛ, je více sblíÏí a kaÏd˘ bude mít touhu umoÏnit sv˘m
drah˘m, kteﬁí ode‰li na onen svût, aby získali stejná poÏehnání...
Tato zástupná práce vykonávaná v na‰ich chrámech se musí provádût
ve stejném duchu nesobecké oddanosti a obûti, kter˘ charakterizoval
Ïivot Mistra. KdyÏ jej máme na pamûti, stává se pro nás lehãím vykonávat svÛj osobní díl v této velmi dÛleÏité práci. PokaÏdé, kdyÏ se
díváme na jeden z tûchto svat˘ch domÛ, nám to mÛÏe pﬁipomenout
vûãné moÏnosti, jeÏ se nacházejí uvnitﬁ, nejen pro nás samotné, ale
i pro na‰e zesnulé.“ (Pathways to Perfection [1973], 206–207.)
ZÁVùR

ZdÛraznûte, Ïe náv‰tûva chrámu nám umoÏÀuje slouÏit druh˘m a pokraãovat v získávání vût‰í duchovní znalosti. Podûlte se o následující
pasáÏ:
„Îádná jiná ãinnost nepﬁiná‰í této Církvi více ochrany neÏ chrámová
práce a genealogické bádání, které ji podporuje. Îádná jiná práce
tolik duchovnû nezjemÀuje. Îádná jiná práce, kterou dûláme, nám
nedává více síly. Îádná jiná práce nevyÏaduje vy‰‰í úroveÀ
spravedlivosti...
JestliÏe pﬁijmeme zjevení t˘kající se práce na chrámov˘ch obﬁadech
a jestliÏe uzavﬁeme své smlouvy bez v˘hrad a v˘mluv, Pán nás bude
chránit. Získáme dostateãnou inspiraci pro Ïivotní problémy a
zkou‰ky...
A tak pﬁijìte do chrámu – pﬁijìte a doÏadujte se sv˘ch poÏehnání.
Je to posvátná práce.“ (Pﬁíprava na vstup do svatého chrámu, 37.)
Lekci zakonãete vydáváním svûdectví. Povzbuìte ãleny tﬁídy, aby se
do chrámu ãasto vraceli, aby je mohl uãit Duch Pánû.
MÛÏete se zmínit o tom, Ïe ãlenové tﬁídy mohou z církevních distribuãních stﬁedisek získat videofilm Hora Pánû (53300), na kter˘ se mohou doma podívat. Tento 73 minutov˘ film vypráví o stavbû chrámu
v Salt Lake City.
Vyzvûte nûkoho, aby pronesl závûreãnou modlitbu.
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