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Pokyny pro učitele
V cíli Seminářů a institutů náboženství se uvádí: „Učíme studenty nauce a zásadám
evangelia tak, jak jsou obsaženy v písmech a ve slovech proroků.“ (Výuka a studium
evangelia – příručka pro učitele a vedoucí v Seminářích a institutech náboženství
[2012], x.) V semináři se tak děje zejména prostřednictvím studia písem v dané
posloupnosti, přičemž se knihy a verše v daném svazku písem probírají v přirozené
posloupnosti od začátku do konce. Starší David A. Bednar z Kvora Dvanácti
apoštolů zdůraznil, že „toto je první a základní způsob, jak získat živou vodu“.
(„Rezervoár živé vody“ [fireside Církevního vzdělávacího systému pro mladé
dospělé, 4. února 2007], 2; lds.org/broadcasts.)

Další způsob, jak studentům pomáháme porozumět nauce evangelia, uvěřit v ni
a žít podle ní, je prostřednictvím mistrovství v nauce. Mistrovství v nauce staví na
práci s dřívějšími materiály Seminářů a institutů náboženství, jako například na
mistrovství v písmu a na studiu Základních nauk, a tyto materiály nahrazuje.
Mistrovství v nauce si klade za cíl pomoci studentům dosáhnout těchto výsledků:

1. Naučit se božským zásadám a uplatňovat je za účelem získání duchovního
poznání.

2. Osvojit si nauku evangelia Ježíše Krista a verše z písem, v nichž se této nauce
učí. Zaměříme se obzvláště na nauku, která souvisí s těmito devíti tématy:

• Božstvo

• Plán spasení

• Usmíření Ježíše Krista

• Znovuzřízení

• Proroci a zjevení

• Kněžství a klíče kněžství

• Obřady a smlouvy

• Manželství a rodina

• Přikázání

Semináře a instituty náboženství vytvořily výukové materiály, které mají učitelům
a studentům pomoci těchto výsledků dosáhnout. K těmto materiálům patří
Mistrovství v nauce – základní dokument a Mistrovství v nauce – materiály pro učitele.
(Poznámka: Příručka Mistrovství v nauce – materiály pro učitele bude k dispozici pro
každý ze čtyř kurzů semináře.)

Mistrovství v nauce – základní dokument
Mistrovství v nauce – základní dokument je určen studentům. Sestává z 1) úvodu,
který vysvětluje, co mistrovství v nauce je a jak jim bude užitečné, 2) pokynů, které
je naučí zásadám získávání duchovního poznání, a 3) oddílu, který se zabývá výše
uvedenými naukovými tématy. U každého z naukových témat jsou uvedeny
formulace nauky, které se vztahují k životu studentů a u nichž je důležité, aby jim
studenti porozuměli, uvěřili jim a uplatňovali je.
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Některé z těchto nauk a zásad uvedených v materiálu Mistrovství v nauce – základní
dokument v oddílech „Získávejme duchovní poznání“ a „Nauková témata“ jsou
doloženy verši z písem z mistrovství v nauce. Pro jednotlivé studijní kurzy (Starý
zákon, Nový zákon, Kniha Mormonova a Nauka a smlouvy a historie Církve) je
do mistrovství v nauce zařazeno 25 veršů, což činí dohromady 100 veršů. Seznam
těchto veršů je uveden na konci materiálu Mistrovství v nauce – základní dokument.
Pomáhat studentům v tom, aby si tyto verše zapamatovali, dokázali je najít
a porozuměli tomu, jak tyto verše učí Spasitelově nauce, je důležitou součástí vaší
práce jakožto učitele.

Každého verše z těchto 100 veršů z mistrovství v nauce je využito k přímému
doložení pouze jedné formulace nauky uvedené v materiálu Mistrovství v nauce –
základní dokument. Například Joseph Smith–Životopis 1:15–20 se cituje v naukovém
tématu 4, „Znovuzřízení“, na doložení pravdy, že Bůh Otec a Jeho Syn, Ježíš
Kristus, se zjevili Josephu Smithovi v odpověď na jeho modlitbu a povolali
ho, aby se stal Prorokem Znovuzřízení. Tuto pasáž z mistrovství v nauce lze však
rovněž využít k doložení pravdy, kterou nacházíme v naukovém tématu 1,
„Božstvo“: Božstvo tvoří tři samostatné bytosti: Bůh, Věčný Otec; Jeho Syn,
Ježíš Kristus; a Duch Svatý. V tomto tématu je tedy tato pasáž z mistrovství
v nauce uvedena v seznamu souvisejících veršů z písem.

Budete-li si všímat toho, kde se jednotlivé verše z mistrovství v nauce uvádějí,
umožní vám to zjistit, který studijní prožitek v příručce Mistrovství v nauce –
materiály pro učitele určené pro letošní studijní kurz se daným veršem bude
zabývat. Pokud jde o předcházející příklad, verši Joseph Smith–Životopis 1:15–20 se
bude zabývat studijní prožitek týkající se „Znovuzřízení“ v příručce Mistrovství
v nauce: Nauka a smlouvy a historie Církve – materiály pro učitele.

V jednotlivých letech se nebude klást na každé naukové téma stejný důraz.
Přestože se bude každé naukové téma každý rok probírat, v jednotlivých letech
bude v lekcích, které se zabývají mistrovstvím v nauce, kladen důraz pouze na
konkrétní formulace nauky, jež budou doloženy verši z mistrovství v nauce
týkajícími se studijního kurzu pro daný rok.

Mistrovství v nauce – materiály pro učitele
Výukový materiál Mistrovství v nauce se skládá z 10 studijních prožitků, které se
mají probrat během studijního kurzu pro daný rok. K probrání učiva pro jednotlivé
studijní prožitky bude pravděpodobně zapotřebí více než jedné vyučovací hodiny.

První studijní prožitek se zaměřuje na to, aby studentům pomohl osvojit si
a uplatňovat zásady týkající se získávání duchovního poznání. Má se probrat
během prvních dvou týdnů školního roku. Pomůže studentům porozumět účelu
mistrovství v nauce. Zásady, kterým se učí v rámci tohoto studijního prožitku, se
navíc stanou základem, na němž se bude stavět a k němuž se bude vracet
následujících devět studijních prožitků, které se budou probírat ve zbytku roku.

Každý z následujících studijních prožitků je založen na jednom z devíti výše
uvedených naukových témat. Jsou navrženy tak, aby pomohly studentům hlouběji
porozumět Spasitelově nauce a snáze ji uplatňovat v životě. Každý z těchto
studijních prožitků sestává ze tří hlavních částí – „Porozumění nauce“, „Praktická
cvičení“ a „Opakování mistrovství v nauce“.
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Porozumění nauce. Tato část každého studijního prožitku obsahuje řadu
vzdělávacích činností neboli segmentů, které se mohou probrat během více než
jedné vyučovací hodiny. Tyto činnosti pomohou studentům získat hlubší
porozumění jednotlivým naukovým tématům a konkrétním formulacím nauky
souvisejícím s každým z nich.

Činnosti v rámci „Porozumění nauce“ obvykle začínají studiem naukového tématu
v materiálu Mistrovství v nauce – základní dokument. Kromě toho se tyto činnosti
zaměřují na konkrétní formulace nauky, které jsou doloženy verši z mistrovství
v nauce, jež se objevují ve svazku písem, který je předmětem studijního kurzu pro
daný rok. Například ve studijním prožitku týkajícím se „Božstva“ v příručce
Mistrovství v nauce: Nový zákon – materiály pro učitele je učitelům řečeno, že mají
pomoci studentům osvojit si Židům 12:9. Když budou studenti během dalších let
v rámci semináře studovat Knihu Mormonovu a Nauku a smlouvy a historii Církve,
zaměří se na další verše z mistrovství v nauce, které v materiálu Mistrovství v nauce
– základní dokument dokládají jiné formulace nauky spojené s tématem „Božstvo“.

Při činnostech v rámci „Porozumění nauce“ jsou studenti povzbuzováni k tomu,
aby si vyhledali, označili a prostudovali verše z mistrovství v nauce, tak aby je mohli
použít, když budou druhé učit formulacím nauky, jež jsou těmito verši doloženy,
nebo jim budou tyto formulace nauky vysvětlovat. Podle potřeby můžete použít
i doplňkové vzdělávací činnosti, abyste studentům pomohli osvojit si formulace
nauky a verše z mistrovství v nauce, které je dokládají.

Praktická cvičení. Každý studijní prožitek obsahuje alespoň jedno praktické
cvičení určené studentům. Tato cvičení obvykle sestávají z případových studií,
hraných scének, modelových situací či otázek, jichž se studenti mohou účastnit
nebo o nichž spolu mohou diskutovat v malých skupinkách nebo v rámci celé třídy.
Tato cvičení jsou velmi důležitá k tomu, aby studentům pomohla porozumět
souvislostem mezi naukovými formulacemi, jimž se učí, a situacemi, jež přináší
dnešní doba. Rovněž kladou důraz na to, jak může studentům určitá nauka, jíž se
naučili, požehnat a pomoci jim žít podle evangelia, učit mu druhé a nekonfliktně
a pokojně jim vysvětlit, čemu věří.

Opakování mistrovství v nauce. Časté opakování naukových formulací a veršů
z mistrovství v nauce, které byly vybrány, aby tyto formulace dokládaly, pomůže
studentům v jejich snaze dosáhnout mistrovství. Každý studijní prožitek obsahuje
oddíl s náměty, které vám pomohou vést studenty při opakování naukových
formulací a s nimi souvisejících veršů z mistrovství v nauce, které si osvojili
v průběhu školního roku.

Začlenění mistrovství v nauce do výuky
Mistrovství v nauce se začleňuje do výuky různými způsoby v závislosti na typu
programu semináře, do kterého se studenti zapsali, tj. seminář formou denního
studia (program ranního semináře nebo semináře formou uvolňování z vyučování),
seminář formou studia po internetu nebo seminář formou domácího studia.

Mistrovství v nauce v semináři formou denního studia
Očekává se, že činnostmi spojenými s mistrovstvím v nauce budete během výuky
ve školním roce trávit přibližně 30 minut týdně. Počet týdnů, které strávíte
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probíráním každého z 10 studijních prožitků, se bude lišit v závislosti na počtu
naukových formulací a veršů z mistrovství v nauce, na něž má být v rámci daného
naukového tématu kladen důraz a které bude třeba prostudovat. K probrání
některých témat postačí dva týdny, zatímco u jiných bude třeba několika týdnů
navíc. (Viz níže uvedený „Průvodce časovým rozložením mistrovství v nauce pro
Nový zákon“.)

Část „Porozumění nauce“ každého studijního prožitku mistrovství v nauce je
rozdělena do vzdělávacích činností (segmentů), které lze obvykle splnit během 5 až
10 minut. To umožňuje flexibilní přístup k využití času určeného pro mistrovství
v nauce ve vyučovacích hodinách. Jeden den si můžete například naplánovat, že si
během hodiny projdete jednu či dvě vzdělávací činnosti, zatímco další den bude
možná zapotřebí věnovat celou vyučovací hodinu tomu, abyste dostatečně probrali
daný blok písem, přičemž vám nezbude žádný čas na mistrovství v nauce. Některé
vzdělávací činnosti vyžadují více času, takže byste se jim možná mohli věnovat
během přizpůsobitelného dne. (Viz „Průvodce časovým rozložením výuky pro
učitele denního studia“ a „Náměty pro přizpůsobitelné dny“ v dodatku příručky
pro učitele.)

Kromě toho, že se budete věnovat klíčovým veršům z písem tematicky v rámci
mistrovství v nauce, měli byste tyto verše zdůraznit pokaždé, když na ně se
studenty narazíte během studia písem v dané posloupnosti. Studentům to pomůže
získat hlubší porozumění kontextu a obsahu každého verše či pasáže a klást větší
důraz na důležitost pravd, jimž se v jednotlivých verších či pasážích učí.

V rámci semináře formou denního studia staví mistrovství v nauce na programu
mistrovství v písmu a nahrazuje ho. U veršů z mistrovství v nauce, které se dříve
označovaly jako verše z mistrovství v písmu, obsahuje příručka Nový zákon –
příručka pro učitele semináře náměty a vzdělávací činnosti, které vám pomohou klást
na dané verše dostatečný důraz, zatímco je budete spolu se studenty během studia
písem v dané posloupnosti probírat. Pokud jde o nové verše z mistrovství v nauce,
nebudou v příručce pro učitele takto označeny; bude důležité, abyste tyto verše
efektivně a vhodně zdůraznili v rámci studia písem v dané posloupnosti.

Poznámka: Některé verše z písem jsou v příručce Nový zákon – příručka pro učitele
semináře označeny jako verše z mistrovství v písmu, ale nepatří mezi verše
z mistrovství v nauce. Tyto verše se již nemají zdůrazňovat v souladu s pokyny
k mistrovství v písmu v dané příručce, ale je třeba je probrat v rámci běžného studia
písem v dané posloupnosti.

Průvodce časovým rozložením mistrovství v nauce pro Nový zákon
Počet týdnů, které strávíte probíráním každého z 10 studijních prožitků týkajících se
Nového zákona, se bude lišit v závislosti na počtu bodů nauky a veršů z písem,
které bude třeba v rámci daného naukového tématu prostudovat. Každý týden se
má výuce mistrovství v nauce věnovat přibližně 30 minut za použití těchto
vzdělávacích činností:

• Segmenty porozumění nauce

• Praktická cvičení

• Činnosti spojené s opakováním mistrovství v nauce
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Například v níže uvedeném průvodci časovým rozložením výuky jsou dva týdny
určeny na činnosti spojené s mistrovstvím v nauce, které se týkají Božstva.
V pondělí prvního týdne byste mohli probrat první segment „Porozumění nauce“.
V úterý byste mohli probrat druhý a třetí segment a ve středu byste se mohli
rozhodnout projít si některou z činností na procvičení mistrovství o délce tří až pěti
minut, kterou si buď vytvoříte sami, nebo ji vyberete z materiálů a zdrojů
uvedených v dodatku příručky Nový zákon – příručka pro učitele semináře. Ve čtvrtek
byste se mohli rozhodnout, že nebudete dělat žádnou činnost k procvičení
mistrovství v nauce, protože budete potřebovat celou vyučovací hodinu k tomu,
abyste dostatečně probrali daný blok písem, a v pátek byste mohli probrat čtvrtý
segment „Porozumění nauce“. Druhý týden byste se mohli rozhodnout projít si
jednu doplňkovou činnost k procvičení mistrovství, kterou vybírá učitel, praktické
cvičení a činnost v rámci „Opakování mistrovství v nauce“.

Když si znovu projdete výukové materiály na příští týden v příručce Nový zákon –
příručka pro učitele semináře spolu se vzdělávacími činnostmi spojenými
s mistrovstvím v nauce, které jsou obsaženy v příručce Mistrovství v nauce: Nový
zákon – materiály pro učitele, pomůže vám to plánovat a vyhradit si ve výuce čas na
mistrovství v nauce. Možná bude zapotřebí, abyste určili části lekcí, které bude
možné pouze shrnout, abyste tak získali čas na vzdělávací činnosti spojené
s mistrovstvím v nauce a praktická cvičení.

Následující průvodce časovým rozložením výuky je založen na metodě, kdy se
jednotlivé body nauky probírají v pořadí, v němž se objevují v materiálu Mistrovství
v nauce – základní dokument. Nicméně pokud se nejprve probere studijní prožitek
„Získávejme duchovní poznání“, je možné se ostatními naukovými tématy zabývat
v jakémkoli pořadí. Zamyslete se nad těmito dvěma metodami:

• Probírejte nauková témata v pořadí, v němž se objevují v materiálu Mistrovství
v nauce – základní dokument (přičemž začnete „Božstvem“ a skončíte
„Přikázáními“).

• Do takové míry, jak to bude možné, sjednoťte nauková témata, která studenti
probírají, s tématy, která budou probírat během nedělních shromáždění.

Týden Naukové téma

1

2

3

4

Získávejme duchovní poznání

5

6

Božstvo

7

8

9

Plán spasení
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Týden Naukové téma

10

11

12

13

14

15

16

Usmíření

17

18

19

Znovuzřízení

20

21

22

23

Proroci a zjevení

24

25

Kněžství a klíče kněžství

26

27

Obřady a smlouvy

28

29

Manželství a rodina

29

31

32

Přikázání

Mistrovství v nauce v semináři formou studia po internetu
Vzdělávací činnosti spojené s mistrovstvím v nauce budou začleněny i do lekcí
semináře vyučovaných přes internet. Pokud budete učit třídu semináře přes
internet, bude užitečné, když si projdete předchozí oddíl, který se týká „Mistrovství
v nauce v semináři formou denního studia“, abyste lépe porozuměli důležitým
zásadám a postupům, které lze přizpůsobit a uplatnit i v podmínkách semináře
formou studia po internetu.

Mistrovství v nauce v semináři formou domácího studia
V současné době nejsou k dispozici aktualizované materiály pro učitele a studenty
semináře formou domácího studia, které by obsahovaly mistrovství v nauce. Proto
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mají učitelé a studenti i nadále využívat stávající materiály určené pro domácí
studium a v nich obsažené činnosti spojené s mistrovstvím v písmu. Dokud
nebudou materiály pro seminář formou domácího studia doplněny o nejnovější
informace, žádáme učitele, aby studentům poskytli výtisk materiálu Mistrovství
v nauce – základní dokument a povzbudili je k tomu, aby si ho spolu s verši
z mistrovství v nauce prostudovali samostatně.
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Byli muži hindustánští,
učením svým žili,
vydali se poznat slona,
(slepí ovšem byli).
Přesto všech šest chtělo zjistit,
jak vypadají sloni.

Získávejme duchovní
poznání
Část 1 (40 minut)
Poznámka: Části 1 a 2 lze probrat během dvou čtyřicetiminutových vyučovacích
hodin nebo je spojit a probrat v průběhu jedné osmdesátiminutové hodiny.

Hledání věčné pravdy
Napište na tabuli slovo pravda a položte studentům následující otázky:

• Proč může být objevit či zjistit pravdu náročné?

Poté, co několik studentů odpoví, napište na tabuli tuto otázku: Jak mohu zjistit
a poznat, co je pravda?

Vysvětlete, že president Dieter F. Uchtdorf z Prvního předsednictva hovořil o tom,
jak náročné je zjistit pravdu, když se podělil o dávné podobenství s názvem „Slepí
muži a slon“.

Slova presidenta Uchtdorfa byste mohli studentům ukázat nebo dát každému
z nich kopii tohoto textu. Některého studenta požádejte, aby tato slova přečetl.
Ostatní členy třídy vyzvěte, aby text sledovali a zjistili, v jakém smyslu toto
podobenství představuje některé výzvy, jimž při své snaze najít pravdu čelíme.

„Před více než sto lety jistý americký básník zveršoval jedno starověké
podobenství. První sloka této básně zní takto:

V básni každý z šesti poutníků nahmatá jinou část slona a pak popisuje druhým, co zjistil.

Jeden muž nachází nohu slona a popisuje, že slon je zaoblený a hrbolatý jako kmen stromu. Jiný
se dotýká klu a vysvětluje, že slon je jako kopí. Třetí nahmatává ocas a tvrdí, že slon je jako
provaz. Čtvrtý objevuje chobot a trvá na tom, že slon vypadá jako velký had.

Každý z nich popisuje pravdu.

A protože jejich pravda vychází z osobní zkušenosti, každý trvá na tom, že právě on ji zná.

Báseň končí takto:

A tak muži hindustánští
hádali se dlouhou chvíli,
hájili svůj vlastní názor
zarputile, s pílí.
Každý z nich má pravdu zčásti,
a přesto se mýlí!

1



[John Godfrey Saxe, The Poems of John Godfrey Saxe (1873), 135–136, books.google.com.]“

(„Co je pravda?“ [proslov na zasvěcujícím shromáždění Církevního vzdělávacího systému,
13. ledna 2013], lds.org/broadcasts.)

• Jak toto podobenství dokládá některé obtíže při objevování pravdy?

• Jaké další obtíže mohou nastat, když usilujeme o to, abychom se
dozvěděli pravdu?

• Co by slepým mužům pomohlo dobrat se přesnějšího poznání toho, co je to
slon? (Například pomoc někoho, kdo vidí slona celého.)

Bůh je zdrojem věčné pravdy
Vysvětlete, že studenti budou mít během studia v semináři mnoho příležitostí
prohloubit své porozumění věčné pravdě. Aby toho dokázali efektivněji dosáhnout,
zavádí se nový program s názvem mistrovství v nauce. Jeho součástí je snaha učit se
zásadám získávání duchovního poznání a uplatňovat je a dosáhnout hlubšího
porozumění klíčovým naukám evangelia Ježíše Krista.

Opatřete studentům výtisk materiálu Mistrovství v nauce – základní dokument
a vybídněte je, aby si nalistovali oddíl „Získávejme duchovní poznání“. Vyzvěte je,
aby si přečetli první odstavec a vyhledali zdroj věčné pravdy.

Požádejte studenty, aby se podělili o to, co zjistili. Mohli byste jim navrhnout, aby si
označili tuto nauku: Bůh ví všechno a je zdrojem veškeré pravdy.

Abyste studentům pomohli této nauce lépe porozumět, požádejte některého z nich,
aby přečetl Mosiáše 4:9. Vyzvěte členy třídy, aby text sledovali a zjistili, jak nám
tento verš pomáhá pochopit, proč se můžeme spolehnout na Boha jakožto zdroj
veškeré pravdy.

• Která slova nebo části textu v tomto verši popisují, proč je Bůh jediným
spolehlivým zdrojem pravdy?

• Proč je podle vás důležité spoléhat se na Boha jakožto zdroj veškeré pravdy?
(Pomozte studentům porozumět tomu, že vědět, kam se obrátit, abychom
poznali pravdu, je jedním z prvních kroků k tomu, abychom toho dosáhli.)

Jak získat duchovní poznání
Požádejte některého studenta, aby přečetl poslední větu prvního odstavce a celý
druhý odstavec oddílu „Získávejme duchovní poznání“ z materiálu Mistrovství
v nauce – základní dokument. Ostatní členy třídy vyzvěte, aby text sledovali a zjistili,
prostřednictvím čeho můžeme požádat Boha, aby nám zjevil duchovní pravdu.

Požádejte je, aby se podělili o to, co našli. Abyste studentům pomohli prohloubit
jejich porozumění tomu, co musíme dělat, abychom získali duchovní pravdu,
rozdělte členy třídy do čtyř skupin a každé z nich přidělte jeden z následujících
veršů či souborů veršů z mistrovství v nauce:

• Moroni 10:4–5

• Jan 7:17

ZÍSKÁVEJME DUCHOVNÍ  POZNÁNÍ
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• Jakub 1:5–6; 2. Nefi 32:8–9

• 2. Timoteovi 3:15–16; 2. Nefi 32:3

Vysvětlete, že dostanou pět minut na to, aby si ve skupině zadané verše přečetli
a diskutovali o tom, co četli, za použití následujících otázek. (Tyto otázky byste
mohli napsat na tabuli nebo je dát studentům k dispozici ve formě materiálu na
rozdání.)

1. Jaké zásadě hledání duchovní pravdy se v těchto verších učí?

2. Jak vám tyto verše mohou pomoci lépe porozumět tomu, jak můžete hledat
duchovní pravdu?

3. Jaké zážitky a zkušenosti jste měli s touto součástí vzorce pro získávání
duchovní pravdy?

Po uplynutí dostatečné doby požádejte jednoho člena z každé skupiny, aby se
s ostatními členy třídy podělil o to, o čem diskutovali. Ujistěte se, že až budou
jednotlivé skupiny hovořit o svých poznatcích, zazní také to, které části procesu
osvojování si duchovního vzdělání jejich verš učil.

Poté, co promluví všechny skupiny, byste mohli členy třídy požádat, aby se podělili
o další postřehy či zkušenosti ohledně získávání duchovní pravdy. Poté zvažte
možnost položit jim tuto otázku:

• Jak tyto jednotlivé způsoby hledání pravdy spolu navzájem souvisejí – jak nám
pomáhají získat duchovní poznání?

Požádejte některého studenta, aby přečetl následující slova staršího Richarda
G. Scotta z Kvora Dvanácti apoštolů. Členy třídy vyzvěte, aby se zaměřili na to, co
je podle staršího Scotta potřeba k získání duchovního poznání.

„Získání velmi cenného poznání vyžaduje neobyčejné osobní úsilí. Toto zvláště
platí v případě, kdy toužíme získat poznání duchovní.“ („Acquiring Spiritual
Knowledge“, Ensign, Nov. 1993, 87.)

• Proč podle vás Pán od nás vyžaduje, abychom vyvinuli určité úsilí, než budeme
moci získat duchovní poznání?

• Proč podle vás úsilí, které věnujete získávání duchovního poznání, jako je
například svědectví o našem Nebeském Otci, o Jeho Synu, Ježíši Kristu,
a o pravdivosti Jeho učení, stojí za to?

Vydejte svědectví o tom, že získání duchovního poznání vyžaduje naše nejlepší
osobní úsilí. Nebeský Otec je ochoten nás učit, ale my musíme být ochotni vykonat
svůj díl práce.

ZÍSKÁVEJME DUCHOVNÍ  POZNÁNÍ
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Kladení otázek a hledání odpovědí je nezbytnou součástí našeho úsilí
poznat pravdu
Požádejte některého studenta, aby přečetl třetí odstavec oddílu „Získávejme
duchovní poznání“ z materiálu Mistrovství v nauce – základní dokument. Členy třídy
vyzvěte, aby text sledovali a zjistili, čemu se v tomto odstavci učí o tom, jak je ve
snaze získat duchovní poznání důležité klást otázky.

Požádejte studenty, aby se podělili o to, co zjistili. Poté napište na tabuli tuto
formulaci pravdy: Kladení otázek a pilné hledání odpovědí je velmi důležitou
součástí našeho úsilí zjistit pravdu.

• Proč je podle vás důležité pilně hledat odpovědi na otázky, které vyvstanou,
zatímco se snažíme zjistit pravdu?

Abyste studentům pomohli pochopit důležitost tohoto aspektu získávání
duchovního poznání, požádejte jednoho z nich, aby přečetl následující slova
presidenta Dietera F. Uchtdorfa. Členy třídy vyzvěte, aby se zaměřili na to, čemu
president Uchtdorf učil o kladení správných otázek. (Pro každého studenta byste
mohli připravit kopii tohoto citátu.)

„Pokud jde o duchovní pravdu, jak můžeme poznat, že jsme na správné cestě?

Jednou z možností je klást si správné otázky – takové, které nám pomohou
zamyslet se nad svým pokrokem a zhodnotit, jak se nám co daří. Jsou to
otázky typu:

‚Má můj život smysl?‘

‚Věřím v Boha?‘

‚Věřím, že mě Bůh zná a miluje?‘

‚Věřím, že Bůh slyší mé modlitby a odpovídá na ně?‘

‚Jsem opravdu šťastný?‘

‚Snažím se v životě dosáhnout těch nejvyšších duchovních cílů a hodnot?‘

Hluboké otázky týkající se smyslu života vedou mnohé jedince i rodiny po celém světě k hledání
pravdy. Toto hledání je často přivádí k Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů a ke
znovuzřízenému evangeliu.“ („Funguje to úžasně!“ Liahona, listopad 2015, 20–21.)

• Jak nám tato slova presidenta Uchtdorfa pomáhají lépe porozumět důležitosti
kladení správných otázek?

Zeptejte se studentů, zda by si vzpomněli na nějaký příklad z písem, který
objasňuje, jak to, že někdo kladl otázky a pilně hledal odpovědi, vedlo k tomu, že
tento člověk získal duchovní poznání. (Možné příklady: Joseph Smith–Životopis
1:10–20; Enos 1:1–8; Nauka a smlouvy 138:1–11.)

Zdůrazněte tuto zásadu z konce třetího odstavce oddílu „Získávejme duchovní
poznání“: Postoj a záměr, s nimiž klademe otázky a hledáme odpovědi, budou
mít velký vliv na naši schopnost učit se prostřednictvím Ducha Svatého.
Mohli byste studentům navrhnout, aby si tuto zásadu ve svém výtisku materiálu
Mistrovství v nauce – základní dokument označili.

ZÍSKÁVEJME DUCHOVNÍ  POZNÁNÍ
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Abyste studentům objasnili rozdíl mezi kladením upřímných otázek a otázek,
jejichž cílem je ospravedlnit něčí chování nebo někoho kritizovat či ho chytit do
pasti, vyzvěte je, aby ve dvojicích srovnali otázky, které kladl Zezrom Almovi
a Amulekovi zpočátku, s těmi, které jim položil poté, co si vyslechl jejich svědectví.
Jednoho studenta z každé dvojice vybídněte, aby si prostudoval Almu 10:31–32
a 11:21, a druhého, aby si prostudoval Almu 12:8. Vyzvěte je, aby v rámci svých
dvojic jeden druhému vysvětlili, co zjistili o upřímnosti Zezromových otázek
a o tom, jaké k nim měl pohnutky. Poté, co spolu studenti prodiskutují zadané
verše, jim položte tyto otázky:

• Jaký je rozdíl mezi pohnutkami a stanovisky, které jsou patrné z prvních otázek,
které Zezrom Almovi a Amulekovi položil, a těmi, které jsou patrné z otázek,
jež jim položil poté, co si vyslechl jejich svědectví?

• Jakou pravdu chtěl Zezrom podle Almy 12:8 poznat poté, co si vyslechl Almovo
a Amulekovo svědectví? (Poukažte na to, že Zezrom měl otázky i poté, co si
vyslechl svědectví Almy a Amuleka, ale charakter těchto otázek se změnil.
Zezrom „se … počal pilně vyptávati, aby se dozvěděl více o království Božím“.)

Vysvětlete, že velká část nádherné nauky, jíž se učí v Almovi 12–13, pramenila
z otázek. Tyto otázky a odpovědi nakonec Zezromovi pomohly obrátit se
k evangeliu Ježíše Krista. (Viz Alma 14:6; 15:3–12.)

Mohli byste vydat svědectví o tom, jak je důležité klást upřímné otázky a pilně
hledat odpovědi. Zvažte možnost podělit se o to, jak jste zjistili, že Pán naše
upřímné otázky ochotně zodpoví.

Část 2 (40 minut)
Jak odpovídat na otázky související s naukou či historií
Požádejte některého studenta, aby přečetl tato slova presidenta Boyda K. Packera
z Kvora Dvanácti apoštolů:

„Mladí lidé se ptají ‚proč?‘ – proč je nám přikázáno dělat určité věci a proč je
nám přikázáno jiné věci nedělat?“ („The Great Plan of Happiness“ [proslov
k učitelům náboženství Církevního vzdělávacího systému, 10. srpna 1993],
si.lds.org.)

Vyzvěte studenty, aby se zamysleli, zda někdy přemýšleli o tom, proč je nám
přikázáno, abychom určité věci dělali, a jiné věci nedělali. Někdo může například
přemýšlet o tom, proč nám Bůh přikazuje, abychom světili den sabatu, nebo proč
přikázal, že k sexuální důvěrnosti má docházet pouze mezi mužem a ženou, kteří
jsou právoplatně oddáni. Poukažte na to, že cílem této části lekce týkající se
získávání duchovního poznání je pomoci studentům osvojit si zásady, jimiž se
budou moci řídit, když budou mít otázky ohledně nauky, náboženských praktik či
historie Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů nebo když jim takové otázky
položí druzí.
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Připomeňte studentům nauku, kterou si osvojili, ohledně zdroje pravdy a toho, jak
získat duchovní poznání – Bůh ví všechno a je zdrojem veškeré pravdy. Vysvětlete,
že když máme otázky ohledně Církve, které se zdají být složité na pochopení, je
užitečné mít tuto pravdu na paměti.

Ukažte studentům následující zásady nebo je napište na tabuli:

• Jednejte s vírou.

• Zkoumejte zásady a otázky z perspektivy věčnosti.

• Usilujte o hlubší porozumění skrze božsky určené zdroje a materiály.

Vysvětlete, že těmito zásadami se můžeme řídit tehdy, když usilujeme o to,
abychom se naučili a porozuměli věčné pravdě a vyřešili otázky či problémy.

Jednejte s vírou
Vyzvěte studenty, aby si v oddíle „Získávejme duchovní poznání“ v materiálu
Mistrovství v nauce – základní dokument přečetli zásadu 1, „Jednejte s vírou“.
Vybídněte je, aby vyhledali a označili si zásady, které jim pomohou zodpovědět
otázky o Církvi, jež mají oni sami i druzí lidé.

Požádejte studenty, aby se podělili o to, co zjistili. Pokud se sami nezmíní
o následující zásadě, poukažte na ni vy: Když usilujeme o to, abychom získali
hlubší porozumění a vyřešili své obavy, je důležité spoléhat se na své
stávající svědectví o Ježíši Kristu, Znovuzřízení Jeho evangelia a učení Jeho
vysvěcených proroků.

• Jak nám podle vás mohou tyto zásady pomoci, když upřímně usilujeme o to,
abychom porozuměli obtížným otázkám a problémům a našli na ně odpovědi?

Požádejte studenty, aby se podělili o příklady toho, kdy jim některá z těchto zásad
požehnala ve chvíli, kdy čelili nějakému problému, obavě či otázce.

Požádejte některého studenta, aby přečetl následující příběh, o který se podělil
starší Neil L. Andersen z Kvora Dvanácti apoštolů. Členy třídy vyzvěte, aby se
zaměřili na to, jak mladá žena jednala s vírou, zatímco čelila obtížné situaci.

„Nedávno jsem mluvil s jednou vavřínovou dívkou ze Spojených států. Cituji
z jejího e-mailu:

‚Vloni začali někteří moji přátelé na Facebooku vyjadřovat svůj postoj
k manželství. Mnozí obhajovali sňatky osob stejného pohlaví a několik mladých
Svatých posledních dnů tyto příspěvky „lajkovalo“. Já jsem k tomu nic nenapsala.

Rozhodla jsem se dát uváženě najevo, že věřím v tradiční manželství.

Ke svému profilovému obrázku jsem připsala: „Věřím v manželství mezi mužem a ženou.“ Téměř
okamžitě jsem začala dostávat zprávy. „Jsi sobecká.“ „Soudíš druhé.“ Někdo mě nazval
otrokářem. A také jsem dostala zprávu od dobré kamarádky, která je silnou členkou Církve:
„Měla by ses probudit! Svět se mění, a tak by ses měla změnit taky.“
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Nijak jsem se nebránila,‘ píše, ‚ale své stanovisko jsem z profilu nesmazala.‘

A na závěr dodává: ‚Někdy, jak řekl president Monson, „musíte stát sami“. Doufám, že jako
mládež budeme stát spolu a budeme věrni Bohu a učení Jeho žijících proroků.‘“ („Duchovní
vichřice“, Liahona, květen 2014, 19–20.)

• V jakém smyslu tato mladá žena jednala s vírou, když čelila obtížné situaci?

• Čelili jste někdy podobné kritice kvůli tomu, že jste se postavili za to, čemu
věříte? Jak jste zareagovali?

Požádejte studenty, aby ostatním členům třídy řekli, jak jim to, že se pevně drželi
toho, co již věděli, a že zůstali silní, když čelili obtížím, v životě požehnalo
a způsobilo, že se jejich svědectví prohloubilo. (Viz Jeffrey R. Holland, „Věřím,
Pane“, Liahona, květen 2013, 94.) Povzbuďte studenty k tomu, aby se rozhodli, že
budou vždy věrní svému svědectví o učení Ježíše Krista a Jeho proroků. (Viz Překlad
Josepha Smitha, Lukáš 14:28 [poznámka pod čarou b u Lukáše 14:27 v anglickém
vydání Bible SPD].)

Zkoumejte zásady a otázky z perspektivy věčnosti
Vysvětlete, že lidé v době apoštola Pavla čelili ve velké míře stejným otázkám
a obavám, s jakými se můžeme setkat dnes. Vyzvěte studenty, aby si přečetli
1. Korintským 2:5, 9–11 a zjistili, co je podle Pavla nezbytné k tomu, abychom
porozuměli duchovní pravdě. Mohli byste poukázat na inspirovanou změnu, kterou
učinil Prorok Joseph Smith ve verši 11. (Viz Překlad Josepha Smitha, 1. Korintským
2:11 [poznámka pod čarou c u 1. Korintským 2:11 v anglickém vydání Bible SPD].)

Požádejte studenty, aby shrnuli, co tyto verše říkají o tom, jak můžeme porozumět
duchovní pravdě. Pomozte jim porozumět tomu, že „hlubokosti Božské“
(1. Korintským 2:10), tj. pravdy, kterým je možné porozumět jen skrze zjevení,
můžeme poznat jedině prostřednictvím Ducha Božího.

Požádejte některého studenta, aby přečetl zásadu 2, „Zkoumejte zásady a otázky
z perspektivy věčnosti“, z oddílu „Získávejme duchovní poznání“ v materiálu
Mistrovství v nauce – základní dokument. Členy třídy vyzvěte, aby text sledovali
a zjistili, jak můžeme usilovat o pomoc Ducha a zkoumat zásady a otázky
z perspektivy věčnosti.

Požádejte studenty, aby uvedli pravdy zmíněné pod zásadou 2, jež jim pomáhají
porozumět tomu, jak nejlépe zkoumat otázky, které v jejich životě vyvstávají. Jejich
odpovědi pište na tabuli. (V odpovědích studentů mohou zaznít zásady podobné
těmto: Pohled z perspektivy věčnosti nám umožňuje dané otázky
přeformulovat a nahlížet na určité myšlenky na základě Pánových měřítek
pravdy spíše než na základě domněnek světa. Zůstáváme-li ukotveni ve své
důvěře v našeho Nebeského Otce a Jeho plán spasení, jsme schopni vidět
problémy jasněji.)

Abyste studentům pomohli lépe porozumět tomu, jak nám tyto zásady mohou
pomoci, když přemýšlíme o svých otázkách i o otázkách druhých, požádejte
některého z nich, aby přečetl následující slova staršího Dallina H. Oakse z Kvora
Dvanácti apoštolů. Členy třídy vyzvěte, aby se zaměřili na to, proč je důležité brát
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v úvahu domněnky či přesvědčení, na nichž je daná otázka založena. (Mohli byste
každému studentovi rozdat kopii tohoto citátu.)

„Díky našemu poznání [plánu spasení] i dalších pravd, jež Bůh zjevil, začínáme
s odlišnými předpoklady [či domněnkami] v porovnání s těmi, kteří naše poznání
nesdílejí. V důsledku toho docházíme k rozdílným závěrům v mnoha důležitých
otázkách, jež druzí posuzují pouze z hlediska svých vlastních názorů o smrtelném
životě. …

Často bude lepší, když [odpovíme] tím, že v těchto tvrzeních [druhých lidí
identifikujeme] světské předpoklady či názory a poté [identifikujeme] odlišné názory či
předpoklady, podle nichž se řídí uvažování Svatých posledních dnů. S tímto sice lidé, kteří
nesdílejí naše náboženské přesvědčení, nebudou souhlasit, ale může to diskusi odvést od
polemizování o závěrech k identifikování skutečné podstaty nesouhlasu.“ („As He Thinketh in His
Heart“ [večer se starším Dallinem H. Oaksem, 8. února 2013], broadcasts.lds.org.)

• Jak mohou naše přesvědčení či domněnky ovlivnit otázky, které klademe,
a závěry, k nimž docházíme? (Pomozte studentům porozumět tomu, že člověk,
který vychází ze světských domněnek, pravděpodobně dojde ke světským
závěrům. Protože si však přejeme porozumět věčné pravdě, je důležité
přemýšlet o otázkách v kontextu toho, co již víme o Bohu a o Jeho plánu
spasení.)

Poukažte na to, že naše znalost Boha a Jeho plánu spasení nám pomáhá porozumět
účelu přikázání, která nám dal. Naproti tomu ti, kteří s námi nesdílejí znalost plánu
spasení Nebeského Otce, budou pravděpodobně na přikázání pohlížet jinak, než
jak je vnímáme my.

Abyste objasnili vztah mezi domněnkami určitého člověka a otázkami a závěry,
k nimž může dojít, napište na tabuli tuto otázku: Proč by nás milující Bůh omezoval či
nás připravoval o naše práva tím, že nám dá přikázání, místo aby nám dopřál volnost
dělat cokoli, co nás činí šťastnými?

• K jakým domněnkám může člověk dojít, když položí tuto otázku?

• Jaké pravdy, jež známe ohledně Nebeského Otce a Jeho plánu, který pro nás
má, nám pomáhají pohlížet na tuto otázku z Jeho perspektivy?

• Jak tato věčná perspektiva mění naše chápání onoho problému?

Požádejte studenty, aby uvedli další otázky nebo problémy, na které je důležité
nahlížet z perspektivy věčnosti. Jejich odpovědi můžete psát na tabuli. Poté
studenty požádejte, aby vysvětlili, jak nám zásada týkající se zkoumání zásad
a otázek z perspektivy věčnosti může pomoci jasněji porozumět otázkám
a problémům, které rozpoznali, a posoudit je v souladu s Pánovým měřítkem
pravdy. Zvažte možnost položit v rámci diskuse návazné otázky, jako jsou
například tyto:

• Jak vám to, že jste prostřednictvím moci Ducha Svatého získali duchovní
svědectví o Znovuzřízení, o božském povolání Proroka Josepha Smitha
a o pravdivosti Knihy Mormonovy, pomáhá ve chvílích, kdy jsou vám kladeny
otázky ohledně Církve?
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• Když víte, že manželství mezi mužem a ženou je ustanoveno Bohem a že rodina
je ústředním bodem Jeho plánu, jaký vliv to má na vaše postoje, když názory
panující ve společnosti zpochybňují definici manželství jakožto svazku
muže a ženy?

Požádejte studenty, aby řekli, jak oni sami nebo někdo, koho znají, dokázali lépe
porozumět určité myšlence, učení či otázce, když se na ni podívali z perspektivy
věčnosti. Také byste se mohli podělit o vlastní zkušenost.

Usilujte o hlubší porozumění skrze božsky určené zdroje a materiály
Připomeňte studentům báseň založenou na dávném podobenství s názvem „Slepí
muži a slon“, která zazněla v citátu presidenta Dietera F. Uchtdorfa v části 1 tohoto
výukového materiálu „Získávejme duchovní poznání“. Požádejte studenty, aby
vysvětlili, jak tato báseň ilustruje obtíže spojené se snahou objevit pravdu
a porozumět jí.

Požádejte některého studenta, aby přečetl zásadu 3, „Usilujte o hlubší porozumění
skrze božsky určené zdroje a materiály“, z oddílu „Získávejme duchovní poznání“
v materiálu Mistrovství v nauce – základní dokument. Členy třídy vyzvěte, aby text
sledovali a zjistili, co nám Bůh dává, aby nám pomohl objevit a pochopit pravdu.
Mohli byste jim navrhnout, aby si to, co najdou, označili.

• Co nám Bůh dává, aby nám pomohl objevit a pochopit pravdu?

• Jaká požehnání můžeme obdržet, když se obracíme k Pánovým božsky určeným
zdrojům pravdy? (Během diskuse byste mohli studentům navrhnout, aby si
označili tuto zásadu: Když se při hledání odpovědí a vedení obracíme
k Pánovým božsky určeným zdrojům a materiálům, může nám být
požehnáno tím, že dokážeme rozlišovat mezi pravdou a omylem.)

• Jak báseň o slepých mužích a slonovi dokládá potřebu obracet se ve snaze získat
odpovědi a vedení na božsky určené zdroje a materiály?

Zdůrazněte první větu druhého odstavce pod zásadou 3, „Usilujte o hlubší
porozumění skrze božsky určené zdroje a materiály“, která zní: „Pravdu se můžeme
dozvědět i prostřednictvím jiných důvěryhodných zdrojů.“

• Jak můžeme rozpoznat pravdu, která se nachází v jiných důvěryhodných
zdrojích informací?

• Proč je důležité mít se na pozoru před nespolehlivými zdroji informací?

Požádejte studenty, aby se podělili o příklady toho, jak se jim dostalo požehnání,
když se poté, co byli postaveni před určitou otázku či problém, obrátili na božské
zdroje, aby získali odpovědi. Mohli byste být připraveni podělit se i o nějaký vlastní
příklad.

Zvažte možnost říci studentům o oficiálních internetových stránkách Církve
zpravy-mormon.cz (a bude-li to možné, jim tyto stránky i ukázat), kde Církev
objasňuje informace týkající se různých záležitostí veřejného zájmu, které s ní
souvisejí, a uvádí na pravou míru neúplné či mylné informace, které se šíří
prostřednictvím sdělovacích prostředků. Rovněž zvažte možnost ukázat studentům
církevní internetové stánky Gospel Topics [Témata z evangelia] na adrese
topics.lds.org. Eseje, které na stránkách Gospel Topics [Témata z evangelia]
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naleznete, obsahují cenné a přímé informace týkající se mnoha obtížných
historických a naukových problémů.

Vysvětlete studentům, že během školního roku budou kromě studia učení Nového
zákona v dané posloupnosti rovněž probírat devět naukových témat z materiálu
Mistrovství v nauce – základní dokument (jež odpovídají tématům v nedělních
studijních osnovách pro mládež) a verše z mistrovství v nauce z Nového zákona,
které s jednotlivými tématy souvisejí. Při studiu jednotlivých témat budou využívat
zásad získávání duchovního poznání, o nichž se hovoří v této lekci, aby přemítali
o skutečných otázkách, problémech a příležitostech uplatnit to, co si osvojili,
v osobním životě.

Vydejte svědectví o uplatňování těchto zásad ve chvílích, kdy čelíme obtížným
problémům či otázkám. Ujistěte studenty, že Pán si přeje učit je prostřednictvím
svého Ducha. Když se na Něj s vírou obrátíme, dá nám odpovědi a poskytne nám
v životě vedení.

Opakování mistrovství v nauce
Zvažte možnost během samostatné vyučovací hodiny využít následující činnost,
abyste studentům pomohli zopakovat si verše z mistrovství v nauce z Nového
zákona, které jsou v tomto studijním prožitku zaměřeném na získávání duchovního
poznání zmíněny v části 1 a 2.

Před hodinou napište na tabuli tyto odkazy na verše z mistrovství v nauce: Jan 7:17;
1. Korintským 2:5, 9–11; 2. Timoteovi 3:15–17 a Jakub 1:5–6.

Rozdělte studenty do skupinek po dvou či po třech. Každé skupině zadejte jeden
z odkazů na verše z mistrovství v nauce, které jsou uvedeny na tabuli. Řekněte jim,
aby si ve skupině dané verše společně přečetli a rozpoznali nauku, které se
v nich učí.

Požádejte studenty, aby se podělili o to, co zjistili. (Zvažte možnost využít materiál,
který se nachází v dřívější části tohoto studijního prožitku nebo v příslušných
lekcích příručky Nový zákon – příručka pro učitele semináře, abyste se podívali na
příklady toho, jak je možné pravdy, které s těmito verši z písem souvisejí,
formulovat.)

Poté studenty vyzvěte, aby ve spolupráci s ostatními ve skupině vybrali z daného
verše z písem několik slov, která nejlépe vystihují nauku, jíž se v daném verši učí.
V případě Jakuba 1:5–6 mohou studenti například vybrat slova nedostává, moudrosti,
žádejž a od Boha.

Požádejte jednoho studenta z každé skupiny, aby slova, která vybrali, napsal pod
příslušný odkaz na tabuli a vysvětlil, proč vybrali právě tato slova, přičemž začnete
skupinou, které jste zadali Jana 7:17. (Pokud jste zadali stejný odkaz více než jedné
skupině, ať na tabuli napíše vybraná slova některý student z každé z nich. Budou-li
se tato slova lišit, pomozte členům třídy shodnout se na slovech, která použijí.)
Spolu s celou třídou opakujte odkaz na daný verš z písem a slova na tabuli. Tento
postup opakujte i u zbývajících třech veršů z písem.

Zvažte možnost tyto verše z mistrovství v nauce a slova, která si z nich studenti
vybrali, zopakovat na začátku několika příštích vyučovacích hodin.
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Božstvo
Poznámka: Tyto činnosti související s mistrovstvím v nauce lze probrat v průběhu
několika vyučovacích hodin nebo během jedné vyučovací hodiny.

Porozumění nauce (35 minut)
Segment 1 (10 minut)
Vysvětlete, že jako členové Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů jsme
požehnáni jasným porozuměním rolím Nebeského Otce, Ježíše Krista a Ducha
Svatého.

Rozdělte členy třídy do skupinek po třech nebo po čtyřech. Každé skupince dejte
kopii následujících pokynů a studenty vyzvěte, aby se jimi během dané
činnosti řídili:

Ve svém výtisku materiálu Mistrovství v nauce – základní dokument si nalistujte naukové téma 1,
„Božstvo“. Střídejte se při čtení jednotlivých odstavců k tomuto tématu a vyhledávejte při tom
postřehy ohledně Božstva.

Jakmile dočtete, dejte každému členovi skupiny příležitost odpovědět na jednu z těchto otázek:

• Co jste se o Božstvu nebo o jednom z jeho členů dozvěděli nového?

• Které nauce o Božstvu či o některém z jeho členů je podle vás obzvláště důležité
porozumět? Proč?

Po uplynutí dostatečné doby požádejte několik studentů, aby se s ostatními podělili
o to, o čem ve své skupině diskutovali.

Segment 2 (5 minut)
Vyzvěte studenty, aby si v materiálu Mistrovství v nauce – základní dokument
nalistovali naukové téma 1, „Božstvo“. Poté se zeptejte:

• Který verš, jenž učí nauce, že Bůh je Otcem našeho ducha, je zde zmíněn?
(Židům 12:9.)

Vyzvěte studenty, aby si nalistovali Židům 12:9. Vysvětlete, že tento verš obsahuje
slova apoštola Pavla určená tehdejším členům Církve, kteří byli Židé. Pavel se snažil
pomoci členům Církve porozumět tomu, jak reagovat na Boží ukázňování neboli
nápravu a učení. (Viz Židům 12:7.)

Požádejte některého studenta, aby přečetl Židům 12:9. Členy třídy vyzvěte, aby text
sledovali a vyhledali titul, jímž Pavel označil Boha.

• Jakým titulem označil Pavel Boha?

Vyzvěte studenty, aby si do písem vedle Židům 12:9 zapsali tuto pravdu: Bůh je
Otcem našeho ducha. Vzhledem k tomu, že Židům 12:9 je verš z mistrovství
v nauce, mohli byste studentům navrhnout, aby si ho nějak výrazně označili, aby ho
mohli snadno najít.
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Segment 3 (10 minut)
Přečtěte si společně s celou třídou Židům 12:9. Studenty požádejte, aby uvedli
nauku o Bohu, které se z tohoto verše učíme.

Abyste studentům pomohli lépe porozumět nauce, že Bůh je Otcem našeho ducha,
požádejte několik z nich, aby se střídali při čtení odstavců z následujícího textu ze
sekce Gospel Topics [Témata z evangelia] na stránkách LDS.org. (Pokud to bude
možné, mohli byste studentům ukázat, jak s Gospel Topics [Témata z evangelia]
pracovat, aby věděli, jak si tento text mohou vyhledat sami.)

„Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů učí, že veškeré lidské bytosti, jak muži, tak ženy, jsou
milované duchovní děti nebeských rodičů – Nebeského Otce a Nebeské Matky. …

Svatí posledních dnů se při svém uctívání zaměřují na Nebeského Otce, ve jménu Krista,
a k Nebeské Matce se nemodlí. Řídí se při tom vzorem, který ustanovil Ježíš Kristus, jenž učil své
apoštoly ‚vždy [se] modliti k Otci ve jménu mém‘ [3. Nefi 18:19–21]. Svatí posledních dnů se učí,
aby se modlili k Nebeskému Otci, ale jak uvedl president Gordon B. Hinckley, ‚skutečnost, že se
nemodlíme k naší Matce v nebi, ji v žádném ohledu neznevažuje či nesnižuje‘ [„Daughters of
God“, Ensign, Nov. 1991, 100].

Stejně jako je tomu i u dalších pravd evangelia, jsou naše současné znalosti o Matce v nebi
omezené. Dostalo se nám však dostatečného poznání k tomu, abychom si vážili posvátnosti této
nauky a porozuměli božskému vzoru, který byl pro nás jakožto pro děti nebeských rodičů
ustanoven.“ (Gospel Topics, „Mother in Heaven“, lds.org/topics.)

• Proč je užitečné rozumět tomu, že máme jak Otce v nebi, tak Matku?

Segment 4 (10 minut)
V rámci zopakování Židům 12:9 a nauky, že Bůh je Otcem našeho ducha, dejte
každému studentovi kopii následujících pokynů a vyzvěte je, aby provedli
uvedenou činnost:

Přečtěte si následující slova presidenta Boyda K. Packera z Kvora Dvanácti apoštolů
a přemítejte o nich:

„Jste dítě Boží. On je otcem vašeho ducha. Po duchovní stránce jste vznešeného rodu, jste potomkem
Krále nebe. Vštěpte si tuto pravdu do mysli a držte se jí. Bez ohledu na to, kolik generací tvoří vaši
smrtelní předkové, bez ohledu na to, které rasy či lidu jste zástupci, rodokmen vašeho ducha lze
napsat na jeden jediný řádek. Jste dítě Boží!“ („To Young Women and Men“, Ensign, May 1989, 54.)

Do studijního deníku či zápisníku si napište odpovědi na tyto otázky:

• Jak víte, že jste dítě Boží?

• Když víte, že Bůh je Otcem vašeho ducha, jaký vliv to má na to, jak o sobě smýšlíte, a na
rozhodnutí, která činíte?

• Jak může porozumění tomu, že Bůh je Otcem našeho ducha, ovlivnit to, jak pohlížíme na druhé
a jak se k nim chováme?

Poté, co uplyne dostatek času, požádejte jednoho nebo dva studenty, kterým to
nebude činit obtíže, aby se podělili o to, co napsali.
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Zvažte možnost využít několika minut na začátku dalších několika vyučovacích
hodin, třeba během duchovního zahájení, k tomu, abyste požádali i další studenty,
aby se podělili o to, co v rámci této činnosti napsali. Pokud tak učiníte, požádejte
prvního studenta, který bude hovořit, aby přečetl Židům 12:9 a znovu uvedl nauku,
že Bůh je Otcem našeho ducha. Opakování tohoto verše z písem a této nauky může
studentům pomoci si tuto pravdu zapamatovat.

Praktické cvičení (12–15 minut)
Vyzvěte studenty, aby si ve svém výtisku materiálu Mistrovství v nauce – základní
dokument nalistovali oddíl „Získávejme duchovní poznání“. Zopakujte si význam
těchto tří zásad: jednejte s vírou, zkoumejte zásady a otázky z perspektivy věčnosti
a usilujte o hlubší porozumění skrze božsky určené zdroje a materiály.

Rozdělte třídu do skupin po dvou až třech studentech. Každé skupince dejte kopii
následujících pokynů a studenty vyzvěte, aby provedli uvedenou činnost:

1. Přečtěte následující modelovou situaci a zamyslete se nad tím, zda jste někdy měli podobné pocity
jako tato mladá žena:

Sára čelí několika problémům ve své rodině a ve vztazích s některými přáteli. Jednoho večera
poklekne, aby se pomodlila, ale modlit se nezačne. Ukřivděně si řekne: „Proč na mě Bohu
nezáleží?“ Posadí se na postel, přemýšlí o svých současných obtížích a každou z nich vnímá jako
důkaz toho, že na ní Bohu nezáleží.

O několik dnů později se během akce pro mládež Sáry jedna vedoucí Mladých žen zeptá, jak se
má. Sára odpoví: „Moc dobře ne. Mám to teď těžké.“ Sářina vedoucí se vyptává dál a Sára se
nakonec svěří se svým pocitem, že na ní Bohu nezáleží.

2. Diskutujte ve skupině o této otázce:

• Kdybyste byli vedoucí Sáry, co byste mohli udělat pro to, abyste jí pomohli jednat s vírou,
zkoumat problémy z perspektivy věčnosti a usilovat o porozumění prostřednictvím božsky
určených zdrojů a materiálů?

3. Pokračujte ve čtení modelové situace:

Sářina vedoucí vyjádří upřímný soucit a zeptá se: „Měla jsi někdy v životě pocit, že víš, že na tobě
Bohu záleží?“

Sára se na chvíli zamyslí a vzpomene si na několik zážitků, kdy Bůh zodpověděl její modlitby.
Zmíní se o tom své vedoucí. Ta jí odpoví: „Děkuji, že jsi mi o těchto zážitcích pověděla. Vím, že
Bůh je náš Otec a že nás miluje. A vím, že miluje i tebe a záleží Mu na tobě. Ale někdy je obtížné
pociťovat Jeho lásku, aniž bychom se aktivně snažili k Němu přilnout. Co jsi v poslední době
udělala pro to, abys přilnula těsněji k Nebeskému Otci?“

„No, obvykle se večer modlím. Ale ohledně těch obtíží, kterými procházím, jsem se k Nebeskému
Otci vlastně nemodlila,“ odpoví Sára.

„Nebeský Otec ti bude rád naslouchat, protože jsi Jeho dcera. Pomodlíš se a řekneš Mu o svých
problémech a otázkách?“ zeptá se Sářina vedoucí.

„Ano,“ řekne Sára. A pak dodá: „Děkuji. Potřebovala jsem si to připomenout.“

4. Diskutujte ve skupině o těchto otázkách:

• Jak podle vás Sáře její rozhodnutí jednat s vírou prospěje?
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• Co z toho, co víte o Bohu, vám může pomáhat během období, kdy budete mít pocit, že jste se
Mu vzdálili, nebo když budete přemýšlet o tom, zda Mu záleží na tom, čím procházíte?

Po uplynutí dostatečné doby požádejte několik studentů, aby se podělili o to, o čem
ve své skupině diskutovali.

Na závěr byste mohli vydat svědectví, že Bůh je Otcem našeho ducha a že nás
všechny jakožto své děti miluje a záleží Mu na nás. Vyzvěte studenty, aby vždy
pamatovali na to, že jsou děti Boží.

Opakování mistrovství v nauce
Vypište na tabuli všechny verše z mistrovství v nauce z Nového zákona, jimž se
studenti dosud během tohoto studijního kurzu naučili. Každému studentovi
přidělte jiný verš z mistrovství v nauce. Řekněte jim, aby na kus papíru napsali
modelovou situaci ve formě rozhovoru či popisu, v níž by bylo možné uplatnit
zásady a pravdy obsažené ve verši z mistrovství v nauce, který jim byl přidělen.

Jakmile studenti dopíší, tyto modelové situace sesbírejte. Poté některou z nich
přečtěte a vyzvěte studenty, aby rozpoznali, který verš z mistrovství v nauce by byl
v reakci na tuto modelovou situaci užitečný. Následně je požádejte, aby vysvětlili,
jak by bylo možné pravdy, které ve verších z mistrovství v nauce rozpoznali, v dané
modelové situaci uplatnit. Tuto činnost zopakujte i s dalšími modelovými situacemi.
Některé z nich byste mohli přečíst i na začátku či na konci vyučovacích hodin
během následujícího týdne.
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Plán spasení
Poznámka: Tyto činnosti související s mistrovstvím v nauce lze probrat v průběhu
několika vyučovacích hodin nebo během jedné vyučovací hodiny.

Porozumění nauce (60–70 minut)
Segment 1 (10 minut)
Poukažte na to, že mnoha lidem po celém světě chybí správné či důkladné
porozumění plánu spasení, který připravil Nebeský Otec. Jako členové Církve Ježíše
Krista Svatých posledních dnů jsme však požehnáni znalostí písem a učení
proroků, jež nám pomáhají porozumět plánu Nebeského Otce.

Vyzvěte studenty, aby nakreslili obrázek plánu spasení, který bude obsahovat
předsmrtelný život, smrtelný život a život po smrti. Jakmile budou hotovi, rozdělte
je do dvojic a vyzvěte je, aby si v materiálu Mistrovství v nauce – základní dokument
přečetli naukové téma 2, „Plán spasení“, a vyhledali další podrobnosti, které
mohou na svůj obrázek dokreslit. Požádejte je, aby v rámci svých dvojic jeden
druhému vysvětlili další podrobnosti, které našli, a to, jak nám tyto podrobnosti
pomáhají lépe porozumět Božímu plánu.

Segment 2 (10 minut)
Vyzvěte studenty, aby si v materiálu Mistrovství v nauce – základní dokument prošli
naukové téma 2, „Plán spasení“, a označili si formulace nauky doložené odkazy na
verše z písem obsažené v Novém zákoně. Jedná se například o tyto:

• Abychom tento plán naplnili a stali se takovými, jako je náš Otec v nebi,
musíme přijít k Němu a k Jeho Synu, Ježíši Kristu, a správně porozumět
Jejich charakteru a vlastnostem. (Viz Jan 17:3.)

• Naše tělo je posvátné a je třeba k němu přistupovat s úctou, jako k daru
od Nebeského Otce. (Viz 1. Korintským 6:19–20.)

• Každý člověk bude mít nakonec příležitost naučit se zásadám evangelia
a přijmout jeho obřady a smlouvy. Mnozí věrní budou kázat evangelium
těm, kteří jsou ve vězení duchů. Ti, kteří se rozhodnou přijmout
evangelium, činit pokání a přijmout obřady spasení, jež jsou za ně
vykonávány v chrámech, budou až do vzkříšení přebývat v ráji. (Viz
1. Petrova 4:6.)

• Každý člověk zrozený na zemi bude vzkříšen díky tomu, že Ježíš Kristus
překonal fyzickou smrt. (Viz 1. Korintským 15:20–22.)

• Po vzkříšení nastane Poslední soud. Ježíš Kristus bude soudit každého
člověka, aby určil, jakou věčnou slávu obdrží. Tento soud bude založen na
tužbách každého člověka a na tom, jak byl poslušen Božích příkazů. (Viz
Zjevení 20:12.)

• Existují tři království slávy – celestiální království, terestriální království
a telestiální království. (Viz 1. Korintským 15:40–42.)
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Segment 3 (20–25 minut)
Vyberte některé nebo všechny formulace nauky a verše z mistrovství v nauce
uvedené výše a použijte je k následující činnosti. Pokud se rozhodnete probrat
pouze několik těchto formulací, opakujte tuto činnost u zbývajících formulací nauky
a veršů z mistrovství v nauce v následujících dnech.

Vyzvěte studenty, aby si představili, že budou některému ze svých přátel odpovídat
na otázky ohledně plánu spasení. Požádejte je, aby si ve dvojicích nebo skupinkách
prostudovali verše z mistrovství v nauce, které jste vybrali. Na tabuli napište
následující otázky, o nichž mohou studenti diskutovat, zatímco budou studovat
jednotlivé verše:

• Jak byste použili daný verš z mistrovství v nauce, abyste vysvětlili formulaci
nauky, kterou tento verš v materiálu „Mistrovství v nauce – základní
dokument“ dokládá?

• Jak by daný verš z písem a nauka mohly pomoci někomu, kdo toho o plánu
spasení Nebeského Otce mnoho neví?

• Jak může ona nauka a učení obsažené v daném verši z mistrovství v nauce
ovlivnit to, jak se rozhodnete žít dnes?

Po uplynutí dostatečné doby několik studentů požádejte, aby se o své odpovědi
podělili se zbývajícími členy třídy. Abyste podnítili další diskusi a porozumění,
mohli byste položit další otázky, jako jsou například tyto:

• Proč je pro nás i ostatní na světě důležité těmto naukám porozumět?

• Na jaké otázky ohledně plánu Nebeského Otce získáváme díky těmto naukám
odpověď?

Segment 4 (20–25 minut)
Následující otázky přepište na kartičky nebo samostatné listy papíru a ty pak
položte ve třídě na stůl lícem dolů:

• Jestliže člověk musí přijmout evangelium Ježíše Krista, aby mohl být spasen, co se
stane s lidmi, kteří zemřeli, aniž by se kdy o evangeliu dozvěděli?

• Kdo bude vzkříšen?

• Proč mám být vděčný za své tělo, přestože s ním mohu mít problémy?

• Slyšel jsem, že všichni lidé nakonec půjdou do nebe nebo do pekla. Je to pravda?

• Co je tím nejdůležitějším poznáním, které mohu získat?

• Jak má rozhodnutí v tomto životě ovlivní to, co se se mnou stane po smrti?

Podle potřeby si zopakujte verše z mistrovství v nauce z Nového zákona, které
souvisejí s naukovým tématem 2, „Plán spasení“. Odkazy na verše z písem
k uvedeným pasážím byste mohli napsat na tabuli: Jan 17:3; 1. Korintským 6:19–20;
1. Korintským 15:20–22; 1. Korintským 15:40–42; 1. Petrova 4:6; Zjevení 20:12.
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Rozdělte studenty do dvojic. Jednu z nich požádejte, aby přišla dopředu. Vysvětlete,
že ostatní členové třídy představují přátele, kteří mají otázky ohledně učení Církve.
Kartičky položené na stole představují otázky, které tito přátelé mají ohledně plánu
spasení. Danou dvojici vyzvěte, aby se zamyslela nad tím, jak by na tyto otázky
mohla odpovědět pomocí veršů z mistrovství v nauce a formulací nauky, jimž se
ohledně plánu spasení naučili. Dvojici požádejte, aby si vybrala kartičku, a dalšího
studenta vybídněte, aby přečetl danou otázku, a poté dvojici umožněte, aby na tuto
otázku odpověděla pomocí veršů z mistrovství v nauce. Tuto činnost opakujte,
přičemž na otázky bude vždy odpovídat jiná dvojice studentů. (Poznámka: Abyste
rozdělili tuto činnost na kratší časové úseky, můžete zvážit možnost zodpovědět
jednu či více otázek v různé dny, spíše než abyste odpovídali na všechny najednou.)

Na závěr se studentů zeptejte, jak se během této činnosti prohloubilo jejich
porozumění a svědectví.

Praktické cvičení (30–40 minut)
S využitím oddílu „Získávejme duchovní poznání“ z materiálu Mistrovství v nauce –
základní dokument pomozte studentům procvičit si, jak používat tři zásady – jednejte
s vírou, zkoumejte zásady a otázky z perspektivy věčnosti a usilujte o hlubší
porozumění skrze božsky určené zdroje a materiály – a aby je uplatnili u formulací
nauky, kterým se ohledně plánu spasení naučili. Následující činnosti vám mohou
pomoci toho dosáhnout. Tyto činnosti můžete probrat tentýž den nebo jindy,
v závislosti na tom, kolik máte času, a na potřebách studentů.

Cvičení 1 (20–25 minut)
Přečtěte následující vyjádření a vyzvěte studenty, aby si představili, že je to
příspěvek, který se objevil na sociální síti:

„Mormony nechápu. Proč se v životě řídí tolika omezeními – žádné tetování ani
alkohol, zdrženlivost před manželstvím a jedině slušné oblečení? Já říkám – je to
tvoje tělo a tvůj život. Pokud neubližuješ nikomu jinému, dělej si, co chceš.
Mormoni by se měli uvolnit.“

Vyzvěte studenty, aby na tento příspěvek na sociální síti napsali odpověď.
Vybídněte je, aby ve svých odpovědích použili 1. Korintským 6:19–20 a zmíněné tři
zásady týkající se získávání duchovního poznání. Napište tyto zásady na tabuli:

• Jednejte s vírou.

• Zkoumejte zásady a otázky z perspektivy věčnosti.

• Usilujte o hlubší porozumění skrze božsky určené zdroje a materiály.

Abyste pomohli studentům procvičit si získávání hlubšího porozumění skrze
božsky určené zdroje a materiály, zvažte možnost vyzvat je, aby vyhledali další
verše z písem v Průvodci k písmům. Také mohou vyhledat citáty církevních
vedoucích, které vysvětlují posvátnost našeho těla. Mají-li k dispozici elektronická
zařízení, mohou je využít k vyhledávání na stránkách LDS.org, nebo mohou tyto
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citáty zkusit najít ve výtiscích církevních časopisů. Jako příklad byste mohli přečíst
tato slova staršího D. Todda Christoffersona z Kvora Dvanácti apoštolů:

„Ti, kteří si myslí, že naše tělo není nic víc než výsledek evoluční náhody,
nepociťují žádnou odpovědnost vůči Bohu ani nikomu jinému za to, co se svým
tělem nebo svému tělu dělají. Avšak my, kteří máme svědectví o tom, že
předsmrtelná, smrtelná a posmrtná věčnost je skutečná, si musíme uvědomit, že
máme zodpovědnost vůči Bohu, pokud jde o tento vrcholný čin Jeho fyzického
tvoření. Slovy Pavla:

‚Zdaliž nevíte, že tělo vaše jest chrám Ducha svatého v vás? Kteréhož máte od Boha, a nejste
sami svoji.

Nebo koupeni jste za mzdu. Oslavujtež tedy Boha tělem svým i duchem svým, kteréžto věci Boží
jsou.‘ (1. Korintským 6:19–20.)

Když si uvědomíme tyto pravdy …, jistě své tělo nebudeme hyzdit tetováním, ani ho nebudeme
oslabovat drogami, ani ho nebudeme znečišťovat smilstvem, cizoložstvím nebo necudností. Naše
tělo je nástrojem našeho ducha, a je proto důležité, abychom se o ně starali co nejlépe. Máme
zasvětit jeho schopnosti službě a podpoře díla Kristova.“ („Zamyšlení nad zasvěceným životem“,
Liahona, listopad 2010, 17.)

Jakmile studenti dopíší, požádejte je, aby své odpovědi přečetli některému dalšímu
členovi třídy a aby diskutovali o tom, jak ve snaze odpovědět na otázku
z uvedeného příspěvku využili oněch tří zásad. Požádejte je, aby se o některé své
odpovědi podělili s ostatními členy třídy a aby hovořili o tom, jak tyto odpovědi
dokládají zásady získávání duchovního poznání.

Na závěr studenty vyzvěte, aby přemýšleli o tom, jak mohou lépe žít v souladu
s naukou, kterou dnes probírali.

Cvičení 2 (10–15 minut)
V krátkosti si se studenty zopakujte verše z mistrovství v nauce z Nového zákona,
které pomáhají objasnit nauku o plánu spasení. Poté některého z nich požádejte,
aby ostatním členům třídy přečetl následující modelovou situaci. Studenty vyzvěte,
aby přemýšleli o tom, jak by nauky plánu spasení mohly pomoci Josému s jeho
rozhodnutími:

„Rychleji,“ křičel trenér na Josého, který právě promarnil šanci vstřelit gól. Josého
kamarádka Silvia ho pozorovala, jak se očividně zklamaný vrací na lavičku. Věděla,
jak moc mu záleží na tom, aby hrál dobře. Usilovně trénoval, aby se dostal do
fotbalového týmu. V týmu nebyl tím nejrychlejším či nejsilnějším, měl ale
výjimečnou techniku, kterou na trenéry zapůsobil.

José a Silvia byli kamarádi od té doby, co se José před pár lety přestěhoval do jejího
sboru. Zapůsobil na ni nejen svou laskavostí, ale také tím, s jakou oddaností
přistupoval ke svým kněžským povinnostem. Byla vděčná, že má kamaráda, který
sdílel stejnou víru.

Silvia sledovala, jak José ze své tašky vytahuje láhev s vodou a jak si bere jednu ze
zelených pilulek, kterých si nyní všimla na dně tašky. Zamračila se, když viděla, jak
si tuto pilulku bere a zapíjí ji několika doušky vody. Někteří jeho kamarádi z týmu
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mu před pár dny dali zakázané povzbuzující látky. José tvrdil, že má pocit, že od
chvíle, kdy je začal užívat, podává při zápasech větší výkon.

Silvia ho také viděla, jak si bere jednu pilulku, už ten den ráno, a nyní se rozhodla,
že mu něco řekne. „Ty víš, že není správné, abys tohle užíval,“ řekla mu, „a pokud
se to dozví trenér, určitě tě z týmu vyhodí.“

„Není to nic hrozného,“ odpověděl. „Jde o moje tělo, a jakmile se v rychlosti a síle
vyrovnám ostatním, tak s tím přestanu. Bavme se o něčem jiném.“

• Jakých problémů si v této modelové situaci všímáte?

• Co může být špatného na tom, jak José uvažuje a jedná?

• Jak podle vás vidí situaci Silvia?

Poté, co studenti na tyto otázky odpovědí, jim připomeňte tři zásady získávání
duchovního poznání: jednejte s vírou, zkoumejte zásady a otázky z perspektivy
věčnosti a usilujte o hlubší porozumění skrze božsky určené zdroje a materiály.

Zvažte možnost požádat dva studenty, aby sehráli scénku, jak by tato modelová
situace mohla pokračovat – jeden v roli Silvie a druhý v roli Josého. Požádejte
studenta, který bude hrát Silvii, aby předvedl, jak použít jednu či více z těchto tří
zásad získávání duchovního poznání, aby pomohl Josému znovu zvážit jeho
rozhodnutí. Studenta, který bude hrát Josého, požádejte, aby odpověděl uvážlivě
a upřímně.

Po této scénce vyzvěte ostatní členy třídy, aby řekli, které zásady byly znázorněny.
Také byste mohli studenty požádat, aby navrhli, jak jinak by se tyto zásady ještě
daly do scénky začlenit.

Vybídněte studenty, aby se podělili o své svědectví ohledně nauky a zásad, jimž se
v této činnosti učí.

Opakování mistrovství v nauce
Verše z mistrovství v nauce je zapotřebí v následujících dnech znovu zopakovat,
abyste studentům pomohli si je zapamatovat a aby byli schopni je použít.
Příležitosti k opakování těchto veršů z písem vyhledávejte i během celého
školního roku.

Následující činnost je navržena tak, aby studentům pomohla zapamatovat si šest
veršů z mistrovství v nauce z Nového zákona, které jsou uvedeny v materiálu
Mistrovství v nauce – základní dokument v naukovém tématu 2, „Plán spasení“. Tuto
činnost byste nicméně mohli upravit tak, aby zahrnovala jiné verše z mistrovství
v nauce, jimž se studenti v tomto školním roce naučili.

Dejte každému studentovi výtisk níže uvedeného kvízu týkajícího se veršů
z mistrovství v nauce z Nového zákona, které nám pomáhají porozumět

nauce o plánu spasení. Možná bude potřeba, abyste tyto verše z písem před touto
činností pravidelně opakovali, aby se studenti seznámili s odkazy na verše z písem
a s klíčovými částmi textu. Umožněte studentům, aby s využitím písem
a naukového tématu 2, „Plán spasení“, v materiálu Mistrovství v nauce – základní
dokument strávili ve dvojicích několik minut před tím, než začnou řešit kvíz,
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studiem. Poté kvíz rozdejte a studenty požádejte, aby správné odkazy na verše
z písem napsali na prázdné místo vedle jednotlivých čísel.

Kvíz opravte společně s celou třídou, abyste mohli zodpovědět otázky nebo
poskytnout detailnější vysvětlení těchto veršů.

1. ____________________„Zdaliž nevíte, že tělo vaše jest chrám Ducha svatého?“

2. ____________________„I souzeni jsou mrtví podlé … [knih], totiž podlé skutků svých.“

3. ____________________„Jiná sláva slunce, a jiná sláva měsíce, a jiná sláva hvězd. … Takť
bude i vzkříšení z mrtvých.“

4. ____________________„Proto jest zajisté i mrtvým kázáno evangelium.“

5. ____________________„Nebo jakož v Adamovi všickni umírají, tak i skrze Krista všickni
obživeni budou.“

6. ____________________„Totoť jest věčný život, aby poznali tebe samého pravého Boha,
a kteréhož jsi poslal, Ježíše Krista.“

Vyzvěte studenty, aby se tyto odkazy na verše z písem a jejich klíčové části naučili
nazpaměť. Během několika příštích týdnů byste mohli studenty z těchto veršů
z písem vyzkoušet i jinak.

Správné odpovědi kvízu: 1) 1. Korintským 6:19–20; 2) Zjevení 20:12;
3) 1. Korintským 15:40–42; 4) 1. Petrova 4:6; 5) 1. Korintským 15:20–22; 6) Jan
17:3.
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Usmíření Ježíše Krista
Poznámka: Tyto činnosti související s mistrovstvím v nauce lze probrat v průběhu
několika vyučovacích hodin nebo během jedné vyučovací hodiny.

Porozumění nauce (65 minut)
Segment 1 (10 minut)
Na tabuli napište následující větu: Ježíš Kristus pro nás může díky svému Usmíření
učinit mnohem více, než nám jen odpustit naše hříchy.

Požádejte studenty, aby kromě odpuštění hříchů uvedli i další požehnání, která díky
Spasitelově Usmíření můžeme získat. Odpovědi studentů pište na tabuli.

Vyzvěte studenty, aby si v materiálu Mistrovství v nauce – základní dokument
nalistovali naukové téma 3, „Usmíření Ježíše Krista“. Několik z nich požádejte, aby
se střídali při čtení prvních pěti odstavců. Členy třídy vyzvěte, aby text sledovali
a vyhledali požehnání, která díky Usmíření Ježíše Krista můžeme obdržet.

Požádejte studenty, aby se podělili o to, co zjistili, a k seznamu na tabuli připsali
jakákoli další požehnání, která ještě nebyla zmíněna.

Obraťte pozornost studentů na čtvrtý odstavec a vyzvěte je, aby si zvýraznili tuto
pravdu: Když s vírou přijdeme ke Spasiteli, posílí nás, abychom dokázali nést
svá břemena a splnit úkoly, které bychom vlastními silami splnit nezvládli.

• Jakým těžkostem a překážkám, které nejsou důsledkem našich hříchů, můžeme
ve smrtelnosti čelit?

Vyzvěte studenty, aby přemýšleli o těžkostech, před kterými stojí. Povzbuďte je, aby
se při dalším studiu o Usmíření Ježíše Krista zamysleli nad tím, jak by mohli od
Spasitele obdržet sílu, jež by jim s jejich těžkostmi pomohla.

Segment 2 (5 minut)
Rozdělte studenty do dvojic a vyzvěte je, aby si společně přečetli verše z mistrovství
v nauce Matouš 11:28–30 a označili si je. Požádejte je, aby diskutovali o těchto
otázkách:

• Jak tyto verše dokládají naukovou formulaci, kterou jsme rozpoznali dříve: Když
s vírou přijdeme ke Spasiteli, posílí nás, abychom dokázali nést svá břemena
a splnit úkoly, které bychom vlastními silami splnit nezvládli?

• Čemu tyto verše učí o našich zodpovědnostech?

• Čemu nás učí o tom, co pro nás Spasitel udělá, když k Němu přijdeme?

Segment 3 (5 minut)
Ukažte studentům následující citáty staršího Davida A. Bednara a staršího Dallina
H. Oakse z Kvora Dvanácti apoštolů nebo jim je vytiskněte a rozdejte. Vysvětlete,
že oba citáty těchto apoštolů nám pomáhají lépe porozumět tématu z mistrovství
v nauce „Usmíření Ježíše Krista“, a zejména nauce, že když s vírou přijdeme ke
Spasiteli, posílí nás, abychom dokázali nést svá břemena a splnit úkoly, které
bychom vlastními silami splnit nezvládli. Požádejte dva studenty, aby každý přečetl
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jeden citát. Členy třídy vyzvěte, aby text sledovali a zaměřili se na to, jak nás
Spasitel může posílit, abychom dokázali nést svá břemena.

„Neexistuje žádná fyzická bolest, žádná duchovní rána, žádná duševní muka či
zármutek, žádná vada či slabost, jimž kdy vy i já budeme během tohoto života
čelit a jež by Spasitel již neprožil. Ve slabé chvilce můžeme zvolat: ‚Nikdo neví,
jaké to je! Nikdo tomu nerozumí!‘ Ale Syn Boží to ví a rozumí tomu dokonale,
neboť On pociťoval a nesl břemena každého z nás. A díky své nekonečné a věčné
oběti (viz Alma 34:14) má dokonalý soucit a může k nám vztáhnout své rámě

milosrdenství. Může k nám vztáhnout pomocnou ruku, dotknout se nás, poskytnout nám úlevu
a uzdravit a posílit nás, abychom se stali něčím více, než čím bychom se kdy mohli stát, a pomoci
nám vykonat to, čeho bychom nikdy nedosáhli, kdybychom se spoléhali jen na vlastní
schopnosti.“ (David A. Bednar, „Snášeli svá břemena lehce“, Liahona, květen 2014, 90.)

„Usmíření nám také dává sílu vydržet ‚bolesti a strasti a pokušení všeho druhu‘,
protože náš Spasitel na sebe vzal také ‚bolesti a nemoci lidu svého‘. (Alma 7:11.)
Bratři a sestry, pokud vás vaše víra, modlitby a moc kněžství neuzdraví od vašeho
neduhu, moc Usmíření vám zcela jistě dá sílu, abyste toto břímě mohli nést.“
(Dallin H. Oaks, „Uzdravuje ty, kteří obtíženi jsou“, Liahona, listopad 2006, 9.)

Požádejte několik studentů, aby se podělili o nějakou část textu či postřeh, které je
zaujaly, a o to, jak jim pomohly lépe porozumět požehnáním, která jsou nám
dostupná skrze Usmíření Ježíše Krista.

• Jak jste byli vy nebo někdo, koho znáte, požehnáni takovou pomocí a posílením
od Spasitele?

Na závěr byste mohli vydat svědectví o tom, že Spasitel má moc nás posílit, když za
Ním přicházíme s vírou.

Segment 4 (5 minut)
Začněte tím, že vysvětlíte, že mnoho lidí v dnešním světě, včetně křesťanů,
nechápe, že Ježíš Kristus má vzkříšené tělo z masa a kostí. Vyzvěte studenty, aby se
zamysleli nad tím, proč záleží na tom, zda Ježíš Kristus byl, nebo nebyl vzkříšen
s nesmrtelným fyzickým tělem.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Lukáše 24:36–39. Členy třídy vyzvěte,
aby text sledovali a zjistili, čemu se zde učí o vzkříšeném těle Ježíše Krista. Řekněte
jim, že Lukáš 24:36–39 jsou verše z mistrovství v nauce, a povzbuďte je, aby si je
nějak výrazně označili, aby je snadno našli.

• Co podle těchto veršů Spasitel udělal, aby svým učedníkům dosvědčil, že vstal
z mrtvých s oslaveným fyzickým tělem?

Vyzvěte studenty, aby zvážili možnost zapsat si nauku Ježíš Kristus vstal z hrobu
s oslaveným nesmrtelným tělem z masa a kostí do písem poblíž Lukáše
24:36–39.
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Segment 5 (5 minut)
Napište na tabuli následující naukovou formulaci a související otázky:

Ježíš Kristus vstal z hrobu s oslaveným nesmrtelným tělem z masa a kostí.

1. Proč byl Ježíš Kristus schopen být tím prvním, kdo měl být vzkříšen?

2. Jaký vliv má Vzkříšení Ježíše Krista s oslaveným nesmrtelným tělem z masa
a kostí na veškeré lidstvo?

Vyzvěte studenty, aby si v materiálu Mistrovství v nauce – základní dokument
nalistovali naukové téma 3, „Usmíření Ježíše Krista“. Rozdělte studenty na dvě
poloviny a jednu z nich vyzvěte, aby si přečetla druhý odstavec a vyhledala
odpovědi na první otázku na tabuli. Druhé polovině dejte za úkol přečíst si třetí
odstavec a vyhledat odpovědi na druhou otázku na tabuli.

Po uplynutí dostatečné doby požádejte ty, kteří studovali první otázku, aby se
podělili o své postřehy. Poté požádejte ty, kteří studovali druhou otázku, aby se
podělili o to, co zjistili.

Segment 6 (5 minut)
Abyste studentům pomohli prohloubit porozumění nauce, že Ježíš Kristus vstal
z hrobu s oslaveným nesmrtelným tělem z masa a kostí, ukažte jim následující citát
presidenta Dietera F. Uchtdorfa z Prvního předsednictva nebo jim ho rozdejte.
Některého studenta požádejte, aby citát přečetl. Vyzvěte ostatní, aby text sledovali
a věnovali pozornost tomu, co president Uchtdorf řekl ohledně toho, jak dávné
apoštoly ovlivnilo to, když viděli vzkříšeného Ježíše Krista.

„V prvních hodinách po Jeho Ukřižování byli [Spasitelovi apoštolové] pohlceni
beznadějí a zármutkem a nerozuměli tomu, co se právě stalo. To vše ale změnila
jedna událost. Pán se jim zjevil a prohlásil: ‚Vizte ruce mé i nohy mé, já zajisté
jsem ten.‘ [Lukáš 24:39.]

Poté, co apoštolové poznali vzkříšeného Krista (poté, co zakusili nádherné
Vzkříšení svého milovaného Spasitele), stali se z nich jiní lidé. Nic je nemohlo

zadržet před tím, aby naplňovali své poslání. … Změnili život všech lidí, s nimiž přišli do styku.
Změnili svět.“ („Vděčni za každé situace“, Liahona, květen 2014, 76.)

• Jaký vliv mělo na apoštoly to, že viděli vzkříšeného Ježíše Krista?

• Jak může vaše svědectví o tom, že Ježíš Kristus byl vzkříšen s oslaveným
nesmrtelným tělem z masa a kostí, ovlivnit váš život podobným způsobem?

Segment 7 (10 minut)
Na tabuli napište tuto pravdu: Zaplacením trestu za naše hříchy nás však Ježíš
Kristus nezbavil naší osobní zodpovědnosti. Požádejte studenty, aby vlastními
slovy vysvětlili, co to znamená.
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Vyzvěte je, aby si v materiálu Mistrovství v nauce – základní dokument nalistovali
naukové téma 3, „Usmíření Ježíše Krista“, a přečetli si pátý odstavec, který začíná
větou uvedenou na tabuli. Vybídněte je, aby vyhledali důležité myšlenky týkající se
toho, co musíme dělat, abychom získali přístup k moci plynoucí z Usmíření
Ježíše Krista.

• Co je naší osobní zodpovědností, abychom mohli získat všechna požehnání
plynoucí ze Spasitelova Usmíření? (Musíme používat víru v Něho, činit pokání,
být pokřtěni, obdržet Ducha Svatého a vytrvat věrně až do konce života.)

Vysvětlete, že oddíly „Víra v Ježíše Krista“ a „Pokání“, které jsou součástí
naukového tématu 3, „Usmíření Ježíše Krista“, nám pomáhají lépe porozumět
tomu, co musíme dělat pro to, abychom mohli získat požehnání plynoucí
z Usmíření Ježíše Krista. Požádejte jednoho studenta, aby přečetl oddíl „Víra
v Ježíše Krista“, a druhého, aby přečetl oddíl „Pokání“. Členy třídy vyzvěte, aby text
sledovali a zaznamenali si postřehy, které jsou pro ně osobně důležité a které se
týkají toho, co musíme udělat, abychom přijali Spasitelovu oběť. (Poznámka: Mohli
byste vysvětlit, že o obřadech křtu a přijetí daru Ducha Svatého a o dodržování
smluv pojednává naukové téma 7, „Obřady a smlouvy“.)

Po přečtení oddílů o víře v Ježíše Krista a o pokání studenty požádejte, aby se
podělili o nauky a postřehy, které jsou pro ně důležité.

Segment 8 (5 minut)
Na tabuli napište tuto nedokončenou větu: Opravdová víra v Ježíše Krista vede ke …

Požádejte některého studenta, aby v materiálu Mistrovství v nauce – základní
dokument vyhledal naukové téma 3, „Usmíření Ježíše Krista“, a přečetl z něj oddíl
„Víra v Ježíše Krista“. Ostatní vyzvěte, aby text sledovali a přemýšleli o tom, jak by
mohli větu na tabuli dokončit.

• Jak byste větu na tabuli dokončili? (Poté, co studenti odpovědí, dokončete větu
na tabuli tak, aby vyjadřovala tuto nauku: Opravdová víra v Ježíše Krista
vede ke skutkům a vyjadřujeme ji tím, jak žijeme.)

• Proč se musí opravdová víra zaměřovat na Pána Ježíše Krista?

• Které příklady z písem o tom, jak opravdová víra v Ježíše Krista vedla dotyčného
člověka ke spravedlivým skutkům, byste mohli uvést?

Segment 9 (5 minut)
Napište na tabuli Jakub 2:17–18. Vysvětlete, že se jedná o verše z mistrovství
v nauce, a vyzvěte studenty, aby je v písmech vyhledali, přečetli a označili si je
nějakým jednoznačným způsobem. Také byste je mohli požádat, aby si do písem
vedle těchto veršů napsali tuto formulaci nauky: Opravdová víra v Ježíše Krista vede
ke skutkům a vyjadřujeme ji tím, jak žijeme.

Segment 10 (10 minut)
Rozdělte členy třídy do skupinek po třech nebo po čtyřech. Každou skupinku
vyzvěte, aby si společně přečetla Jakuba 2:17–18 a aby byla připravena podělit se
s ostatními ve třídě o své odpovědi na níže uvedené otázky. (Otázky byste mohli
napsat na tabuli nebo je pro každého studenta vytiskněte.) Mohlo by být užitečné

USMÍŘENÍ  JEŽÍŠE  KRISTA

24



členům třídy ještě před tím, než začnou číst, vysvětlit, že slovo skutky v těchto
verších označuje spravedlivé skutky.

• Proč je podle vás víra bez skutků (neboli spravedlivých skutků) „mrtvá“?

• Jaké skutky mají doprovázet opravdovou víru v Ježíše Krista?

• Jak byste mohli učit o tomto vztahu mezi vírou a spravedlivými skutky pětileté
dítě z Primárek, aby tomu porozumělo?

Po uplynutí dostatečné doby požádejte jednu nebo dvě skupinky, aby se podělily
o své odpovědi na první otázku, a další jednu nebo dvě skupinky, aby se podělily
o své postřehy týkající se druhé otázky. Poté požádejte alespoň jednu skupinku, aby
učila o vztahu mezi vírou a skutky, jako kdyby učila nějaké malé dítě.

Po diskusi ve třídě byste se mohli podělit o vlastní svědectví ohledně moci plynoucí
z používání víry ve Spasitele skrze spravedlivé skutky.

Praktické cvičení (20 minut)
Přečtěte studentům tuto situaci:

Mladá žena Svatých posledních dnů se začíná rozhodovat a jednat v rozporu
s některými měřítky Církve, včetně zákona cudnosti. Své jednání ospravedlňuje
tím, že říká, že nikdo není dokonalý a že dál chodí na shromáždění i na seminář
a že má dál víru v Ježíše Krista.

Ukažte studentům tyto otázky na tabuli nebo jim je rozdejte vytištěné na
papíře a vyzvěte je, aby o nich diskutovali ve skupinkách:

Jednejte s vírou:

• Pokud by tato mladá žena byla vaší kamarádkou, jak byste ji povzbudili k tomu, aby uplatnila víru
v Ježíše Krista a Jeho evangelium?

Zkoumejte zásady a otázky z perspektivy věčnosti:

• Jaké pravdy týkající se plánu spasení a víry v Ježíše Krista by mohly pomoci této mladé ženě, aby
lépe zhodnotila svá rozhodnutí a skutky?

Usilujte o hlubší porozumění skrze božsky určené zdroje a materiály:

• O jaké verše z písem nebo o jaké učení proroků byste se mohli podělit, abyste této mladé ženě
pomohli porozumět tomu, co znamená projevovat víru v Ježíše Krista skrze skutky?

Vydejte svědectví o nauce, že opravdová víra v Ježíše Krista vede ke skutkům
a vyjadřujeme ji tím, jak žijeme.

Opakování mistrovství v nauce
Když budou studenti k veršům vymýšlet vlastní vodítka, jejich porozumění veršům
z mistrovství v nauce se může prohloubit. Tato vodítka mohou zahrnovat otázky,
klíčová slova, modelové situace či možnosti uplatnění v praxi. Vyzvěte studenty, aby
společně jako třída nebo v malých skupinkách napsali několik vodítek, která se
budou vztahovat k určitým veršům z mistrovství v nauce. (Mohli byste vybrat
několik veršů, které byste chtěli, aby se studenti naučili nebo si je zopakovali.) Poté
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je požádejte, aby se střídali při čtení svých vodítek vám i ostatním členům třídy. Za
každý správně uhodnutý verš z mistrovství v nauce získáte vy, nebo člen třídy,
jeden bod.
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Znovuzřízení
Poznámka: Tyto činnosti související s mistrovstvím v nauce lze probrat v průběhu
několika vyučovacích hodin nebo během jedné vyučovací hodiny.

Porozumění nauce (40 minut)
Segment 1 (6 minut)
Na tabuli napište tuto otázku: Proč bylo zapotřebí evangelium znovuzřídit? Vyzvěte
studenty, aby diskutovali o této otázce, a poté je vyzvěte, aby si v materiálu
Mistrovství v nauce – základní dokument nalistovali naukové téma 4, „Znovuzřízení“.
Některého z nich požádejte, aby přečetl oddíl „Odpadlictví“. Členy třídy vyzvěte,
aby text sledovali a zjistili, co se stalo po Ukřižování Ježíše Krista a po smrti Jeho
apoštolů.

• Co se stalo po Ukřižování Ježíše Krista a po smrti Jeho apoštolů? (Pomozte
studentům rozpoznat tuto pravdu: K Velkému odpadlictví došlo tehdy, když
se lidé odvrátili od pravd evangelia a Pán odňal pravomoc a klíče kněžství
ze země.)

• Jaké problémy, popsané v oddíle, který jsme právě přečetli, souvisely s Velkým
odpadlictvím?

Segment 2 (8 minut)
Vyzvěte studenty, aby si v materiálu Mistrovství v nauce – základní dokument
nalistovali naukové téma 4, „Znovuzřízení“. Vybídněte je, aby si zběžně pročetli
oddíl „Odpadlictví“ a vzpomněli si na nauku, kterou již rozpoznali a jež se týká
Velkého odpadlictví. Poté je vyzvěte, aby zjistili, které verše z mistrovství v nauce
tuto nauku dokládají.

Vyzvěte studenty, aby si nalistovali 2. Tessalonicenským 2:1–3. Zvažte možnost
vyzvat je, aby si tyto verše nějak výrazně označili, aby je v budoucnu snadno našli.

Vysvětlete, že apoštol Pavel tyto verše napsal, aby uklidnil členy Církve, kteří si
dělali starosti s tím, že Druhý příchod již možná nastal nebo má brzy nastat.
Požádejte některého studenta, aby verše přečetl. Členy třídy vyzvěte, aby text
sledovali a zjistili, co se má podle Pavlových slov před Druhým příchodem Ježíše
Krista stát.

• Co se má podle Pavlových slov před Druhým příchodem stát?

• Co měl podle vás Pavel na mysli, když mluvil o „odstoupení“
(2. Tessalonicenským 2:3)?

Bude-li to potřeba, vysvětlete, že „odstoupení“ znamenalo Velké odpadlictví, které
mělo nastat po smrti apoštolů Ježíše Krista.

• Jak mohlo toto vysvětlení pomoci členům Církve za dnů apoštola Pavla?

• Proč je důležité, abychom v dnešní době rozuměli tomu, že k „odstoupení“
předpověděnému apoštolem Pavlem již došlo?
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Segment 3 (6 minut)
Abyste studentům pomohli lépe porozumět pravdě týkající se toho, že k Velkému
odpadlictví došlo tehdy, když se lidé odvrátili od pravd evangelia a Pán odňal
pravomoc a klíče kněžství ze země, požádejte některého z nich, aby přečetl tato
slova presidenta Russella M. Nelsona z Kvora Dvanácti apoštolů:

„Správný název Církve zní Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Je to
znovuzaložená původní Církev Ježíše Krista. Když kráčel po zemi, zorganizoval
svou Církev. Povolal apoštoly, sedmdesátníky a další vedoucí, jimž dal pravomoc
kněžství, aby jednali v Jeho jménu. [Viz Matouš 10:1; Lukáš 6:13; 10:1; Efezským
4:11–12.] Když Kristus a Jeho apoštolové zemřeli, lidé změnili obřady a nauku.
Původní Církev a kněžství byly ztraceny. Ježíš Kristus, po období temna a pod

vedením Nebeského Otce, navrátil svou Církev zpět. Nyní opět existuje, znovuzřízená a působící
pod Jeho božským vedením. [Viz NaS 1:30.]“ („Zeptejte se misionářů! Ti vám mohou pomoci!“
Liahona, listopad 2012, 18.)

• Proč bylo podle presidenta Nelsona Znovuzřízení nezbytné?

• Jak nám znalost o Velkém odpadlictví pomáhá vážit si významu Církve Ježíše
Krista Svatých posledních dnů?

Segment 4 (8 minut)
Požádejte několik studentů, aby se střídali při čtení prvních tří odstavců naukového
tématu 4, „Znovuzřízení“, z materiálu Mistrovství v nauce – základní dokument.
Členy třídy vyzvěte, aby text sledovali a vyhledali události, díky nimž došlo ke
Znovuzřízení evangelia v posledních dnech. Vyzvěte je, aby uvedli některé
významné události, které našli.

Poukažte na následující nauku v prvním odstavci: Znovuzřízení evangelia
v posledních dnech předpověděli dávní proroci. Vyzvěte studenty, aby zvážili
možnost zapsat si tuto pravdu do písem poblíž veršů z mistrovství v nauce,
Skutkové 3:19–21, které ji dokládají.

• Proč podle vás Pán zjevil svým dávným prorokům, že v posledních dnech dojde
ke Znovuzřízení, a proč jim přikázal, aby o tom prorokovali?

Segment 5 (12 minut)
Vyzvěte studenty, aby si nějak výrazně označili Skutky 3:19–21 jako verše
z mistrovství v nauce. Vysvětlete, že apoštolové Petr a Jan nedaleko chrámu
v Jeruzalémě uzdravili muže, který byl chromý neboli neschopný chodit. Zprávy
o tomto zázraku se rychle rozšířily a shromáždilo se mnoho lidí, včetně těch, kteří
dříve Ježíše Krista zavrhovali. Požádejte některého studenta, aby verše přečetl.
Členy třídy vyzvěte, aby tyto verše sledovali v písmech a věnovali pozornost tomu,
co apoštol Petr poradil těm, kteří se tam shromáždili.

• Jaké poselství Petr lidu předal?

Mohlo by být užitečné poukázat na to, že slova „když by přišli časové rozvlažení od
tváři Páně, a poslal by Ježíše Krista“ ve verších 19–20 označují dobu Druhého
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příchodu Ježíše Krista, kdy „země bude obnovena a obdrží svou rajskou slávu“.
(Články víry 1:10.)

Vysvětlete, že podle Skutků 3:21 Petr prorokoval, že Ježíš Kristus zůstane v nebi „až
do času napravení všech věcí“. Ve Skutcích 3:21 se slova „[čas] napravení všech
věcí“ týkají Znovuzřízení evangelia v posledních dnech.

• Kdo podle verše 21 kromě Petra prorokoval o tom, že v posledních dnech dojde
ke Znovuzřízení evangelia?

• Kdy se začalo Petrovo proroctví naplňovat? (Když se Bůh Otec a Ježíš Kristus
zjevili Josephu Smithovi v Posvátném háji.)

Podělte se o svědectví, že Pánovi proroci v mnoha různých obdobích prorokovali
o době, v níž žijeme, a vyhlíželi Znovuzřízení evangelia a Druhý příchod Páně.

Praktické cvičení (25 minut)
Pomozte studentům procvičit si, jak uplatňovat tři zásady získávání duchovního
poznání ve vztahu k tématu Znovuzřízení, a to jednat s vírou, zkoumat zásady
a otázky z perspektivy věčnosti a usilovat o hlubší porozumění skrze božsky určené
zdroje a materiály.

Níže uvedenou činnost lze provést během jedné vyučovací hodiny nebo ji lze
rozdělit do několika vyučovacích hodin v závislosti na tom, kolik máte času a jaké
jsou potřeby studentů.

Rozdělte studenty do dvojic a každé z nich dejte výtisk následujících
pokynů. (Abyste studentům pomohli připravit si odpovědi na otázky

ohledně božsky určených zdrojů, zvažte možnost ukázat jim, jak si vyhledat verše
z písem a další informace o odpadlictví a Znovuzřízení v Průvodci k písmům. Mohli
byste jim také ukázat, jak vyhledávat proslovy církevních vedoucích na tato témata
na stránkách LDS.org.)

Společně si přečtěte následující modelovou situaci a poté po každé zásadě diskutujte o otázkách.
Buďte připraveni pomoci příteli, který je v modelové situaci popisován, porozumět tomu, jak jednat
s vírou, hledět na otázky z perspektivy věčné pravdy a usilovat o hlubší porozumění prostřednictvím
božsky určených zdrojů a materiálů. (Později budete mít příležitost předvést tuto situaci s další dvojicí
studentů pomocí scénky.)

Někteří vaši přátelé nejsou členy Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Jednou, když mluvíte
o Josephu Smithovi a o Znovuzřízení evangelia, se jeden z vašich přátel, upřímně věřící křesťan jiného
vyznání, zeptá: „Proč by se musel Bůh zjevit Josephu Smithovi, když křesťanství již bylo ve světě
a mnozí lidé věřili v Bibli?“

Usilujte o hlubší porozumění skrze božsky určené zdroje a materiály:

• Jak byste mohli použít nauky a verše z mistrovství v nauce, které studujeme, k tomu, abyste
pomohli svému příteli získat hlubší porozumění ohledně této otázky?

• Které další božsky určené zdroje a materiály, kromě veršů z písem, můžete svému příteli doporučit
k prostudování, aby získal větší porozumění?

Zkoumejte otázku z perspektivy věčnosti:
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• Vezmete-li v úvahu víru vašeho přítele, kterou má v Boha a v Ježíše Krista, jak byste mu mohli
pomoci zkoumat tuto otázku z perspektivy jeho znalosti ohledně toho, jak se děti Boží odvracely
od pravdy i v jiných minulých dobách? (Například byste mohli zmínit, jak se lidé odvrátili od učení
proroků, jako byli Noé či Mojžíš.)

• Jak byste mohli při zkoumání této otázky povzbudit svého přítele, aby přemýšlel o tom, co ví
a čemu věří ohledně Boha a ohledně Jeho touhy učit své děti?

Jednejte s vírou:

• Jak může váš přítel používat víru v Boha, aby se učil pravdě?

• K čemu byste mohli svého přítele vyzvat nebo povzbudit, aby to posílilo jeho víru?

Po uplynutí dostatečné doby uspořádejte třídu tak, aby každá dvojice pracovala
s některou další dvojicí. Vyzvěte jednu dvojici, aby hrála roli přítele s otázkou,
a druhou dvojici, aby odpovídala podle toho, o čem diskutovala na základě oněch
tří zásad. Poté, co bude mít jedna dvojice možnost odpovídat, obě dvojice
požádejte, aby si vyměnily role.

Zvažte možnost požádat několik studentů, aby se podělili o to, čemu se naučili
nebo co pocítili během diskuse a předvedené scénky. Na závěr poskytněte několika
studentům příležitost podělit se o svědectví ohledně Znovuzřízení evangelia
v posledních dnech prostřednictvím Proroka Josepha Smitha.

Opakování mistrovství v nauce
Během následujících vyučovacích hodin si se studenty opakujte verše z mistrovství
v nauce, aby si je zapamatovali a byli schopni je používat. Příležitosti k opakování
těchto veršů z písem vyhledávejte i během celého školního roku. Můžete použít
například tyto činnosti:

Rozdejte studentům prázdné kartičky nebo kousek papíru. Vyzvěte je, aby si vybrali
několik veršů z mistrovství v nauce, které již v letošním roce studovali, a na každou
kartičku napsali odkaz na tyto verše. Vybídněte je, aby si na druhou stranu kartičky
napsali klíčové části textu či jiné vodítko, které by jim pomohlo rozpoznat, o které
verše se jedná. (Klíčové části textu pro verše z mistrovství v nauce najdete na
záložce pro mistrovství v nauce.)

Rozdělte třídu do skupin po dvou až třech studentech. Vyzvěte studenty, aby
pomocí vyrobených kartiček vyzkoušeli dalšího studenta či studenty ve své skupině.
Studenti mohou ostatním ukázat stranu s odkazem na verše a vybídnout je, aby
rozpoznali, o které verše se jedná, nebo jim mohou ukázat klíčové části textu
a vybídnout je, aby rozpoznali příslušnou knihu a kapitolu, a možná i verš či verše,
ve kterých se daná pasáž z mistrovství v nauce nachází.

Na závěr této činnosti byste mohli dát studentům za úkol slovně či písemně spojit
odkazy na verše z písem z mistrovství v nauce s odpovídajícími klíčovými
částmi textu.
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Proroci a zjevení
Poznámka: Tyto činnosti související s mistrovstvím v nauce lze probrat v průběhu
několika vyučovacích hodin nebo během jedné vyučovací hodiny.

Porozumění nauce (35 minut)
Segment 1 (10 minut)
Na tabuli napište tuto otázku: Díky jakým aspektům je naše Církev jedinečná?
Požádejte studenty, aby odpověděli. Zatímco budou odpovídat, pište jejich
odpovědi na tabuli. Vysvětlete, že jedním z aspektů, který naši Církev odlišuje od
jiných, je naše víra v žijící proroky a v pokračující zjevení.

Poukažte na to, že Nový zákon obsahuje tři pasáže z mistrovství v nauce, které nám
pomáhají lépe porozumět tématu proroků a zjevení. Na tabuli napište následující
odkazy na verše z písem a poskytněte studentům čas na to, aby si jednotlivé pasáže
přečetli a nějak výrazně si je označili, aby bylo zřejmé, že jde o mistrovství v nauce:
Jan 15:16; Efezským 2:19–20; Efezským 4:11–14.

Vyzvěte studenty, aby si v materiálu Mistrovství v nauce – základní dokument
nalistovali naukové téma 5, „Proroci a zjevení“. Několik z nich požádejte, aby se
střídali při čtení těchto pěti odstavců. Členy třídy vyzvěte, aby text sledovali
a vyhledali nauky, jichž jsou ony tři pasáže z mistrovství v nauce uvedené na tabuli
dokladem.

Poté je požádejte, aby se podělili o to, co našli. Mohli byste je vyzvat, aby si označili
či podtrhli následující formulace nauky:

• Prorok je člověk, který byl povolán Bohem, aby mluvil v Jeho zastoupení.

• Proroci svědčí o Ježíši Kristu a učí Jeho evangeliu. Oznamují Boží vůli
a Jeho pravou povahu. Odsuzují hřích, varují před jeho následky
a pomáhají nám vyhnout se tomu, abychom byli oklamáni.

• Pán během svého působení ve smrtelnosti a pak znovu v naší době
zorganizoval svou Církev na základě proroků a apoštolů.

Segment 2 (5 minut)
Na tabuli napište tuto nauku: Prorok je člověk, který byl povolán Bohem, aby mluvil
v Jeho zastoupení. Vyzvěte studenty, aby si přečetli Jana 15:16 a vyhledali slova, která
této nauce učí.

Požádejte studenty, aby se podělili o to, co našli. Mohli byste jim navrhnout, aby si
označili slova: „Ne vy jste mne vyvolili, ale já jsem vás vyvolil, a [vysvětil].“

• Čemu nás tento verš učí ohledně toho, jak se někdo stane prorokem?

• Proč je podle vás důležité porozumět tomu, že prorok je vybrán a povolán
Bohem, a ne člověkem?

Vysvětlete, že slovo vysvětit znamená oficiálně předat kněžskou pravomoc od Boha
vkládáním rukou.
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• Proč je podle vás důležité, aby byl člověk řádně vysvěcen, aby mohl mluvit
v zastoupení Boha?

Segment 3 (10 minut)
Na tabuli napište následující formulaci nauky: Proroci svědčí o Ježíši Kristu a učí Jeho
evangeliu. Oznamují Boží vůli a Jeho pravou povahu. Odsuzují hřích, varují před jeho
následky a pomáhají nám vyhnout se tomu, abychom byli oklamáni.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Efezským 4:11–14. Členy třídy vyzvěte,
aby text sledovali a vyhledali slova, která dokládají formulaci nauky napsanou
na tabuli.

Požádejte je, aby se podělili o to, co zjistili.

Poukažte na to, že verš 12 učí třem důležitým důvodům, proč Bůh povolává
proroky. Mohli byste studenty vyzvat, aby si tyto tři důvody označili.

Rozdělte členy třídy do tří skupin a každé z nich zadejte jednu z následujících
otázek, aby o ní studenti mohli ve své skupince diskutovat. (Vybídněte studenty,
aby při tom využívali formulace nauky týkající se veršů v Efezským 4:11–14, které
jsou napsané na tabuli. Připomeňte jim, že členům Prvního předsednictva a členům
Kvora Dvanácti apoštolů vyjadřujeme podporu jako prorokům.)

1. Jak proroci pomáhají zdokonalovat Svaté?

2. Jaké znáte příklady „díla služebnosti“ (verš 12), které proroci vykonávají?

3. Jak proroci vzdělávají neboli posilují Církev?

Vyzvěte studenty, aby přečetli Efezským 4:13–14 a vyhledali některá požehnání
plynoucí z toho, že v Církvi máme žijící proroky.

Požádejte je, aby se podělili o to, co zjistili.

• Jak nám, jakožto členům Církve, proroci pomáhají dosáhnout „jednot[y] víry“
(verš 13)? Proč je to důležité?

• Jak nám proroci pomáhají v tom, abychom se nezmítali a netočili každým
větrem učení (viz verš 14)?

• Můžete uvést několik příkladů falešných nauk, před kterými nás proroci chrání?

Zvažte možnost vyzvat studenty, aby si do studijního deníku nebo zápisníku zapsali
odpověď na následující otázku:

• Jak vám nedávný proslov, učení nebo svědectví proroka pomohly růst v poznání
Ježíše Krista a Jeho evangelia nebo vám pomohly vyvarovat se toho, abyste byli
oklamáni?

Po uplynutí dostatečné doby požádejte studenty, kterým to nebude nepříjemné, aby
se s ostatními členy třídy podělili o to, co napsali.

Segment 4 (10 minut)
Na tabuli napište tuto formulaci nauky, které učí verše Efezským 2:19–20: Pán
během svého působení ve smrtelnosti a pak znovu v naší době zorganizoval svou Církev na
základě proroků a apoštolů.
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Vysvětlete, že apoštol Pavel napsal svou epištolu Efezským s touhou duchovně
posílit, ochránit a sjednotit členy Církve, z nichž někteří ve své víře slábli.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Efezským 2:19–20. Členy třídy vyzvěte,
aby text sledovali a vyhledali slova, která dokládají formulaci nauky uvedenou
na tabuli.

Požádejte je, aby se podělili o to, co zjistili.

• Jak podle vás znalost toho, že Kristus zorganizoval svou Církev na základě
proroků a apoštolů, mohla posílit Svaté v Efezu?

• Proč je podle vás důležité, že i Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů je
zorganizována na základě proroků a apoštolů?

Rozdělte studenty do dvojic nebo do menších skupinek a vyzvěte je, aby diskutovali
o následující otázce:

• Mnozí lidé věří tomu, že náboženství není nezbytné, ale že jde spíše o lidský
výmysl. Jak můžete použít pravdu obsaženou v Efezským 2:19–20, abyste
někomu pomohli porozumět tomu, že je důležité být členem Církve Ježíše
Krista Svatých posledních dnů a být v ní aktivně zapojen?

Po uplynutí přiměřené doby studenty požádejte, aby se s ostatními ve třídě podělili
o to, o čem diskutovali.

Některého studenta požádejte, aby přečetl následující slova staršího D. Todda
Christoffersona z Kvora Dvanácti apoštolů. Členy třídy vyzvěte, aby se zaměřili na
to, co starší Christofferson řekl o účelu Církve. (Mohli byste každému studentovi
dát kopii tohoto citátu.)

„Vím, že jsou lidé, kteří se považují za nábožensky či duchovně zaměřené, přesto
však odmítají účast v církvi, či dokonce potřebnost této instituce jako takové.
Praktikování náboženství je pro ně čistě osobní záležitostí. Církev je však
výtvorem Toho, na Nějž se naše duchovnost zaměřuje – Ježíše Krista. …

V zenitu času Ježíš zorganizoval své dílo tak, že evangelium mohlo být zakládáno
zároveň ve více zemích a mezi rozdílnými národy. Tato organizace, Církev Ježíše

Krista, byla založena na apoštolech a prorocích, přičemž sám Ježíš Kristus byl jejím hlavním
úhelným kamenem. [Efezským 2:20.] Její součástí byli i další úředníci, jako například
sedmdesátníci, starší, biskupové, kněží, učitelé či jáhnové. …

V důsledku odpadlictví a rozpadu Církve, kterou Pán zorganizoval během svého působení na
zemi, znovuzřídil pak Církev Ježíše Krista ještě jednou prostřednictvím Proroka Josepha Smitha.
Dávný účel zůstává tentýž: totiž kázat dobrou zprávu evangelia Ježíše Krista a vykonávat obřady
spasení – jinými slovy, přivádět druhé ke Kristu.“ („Proč Církev“, Liahona, listopad 2015, 108.)

• Jaký byl podle staršího Christoffersona účel Církve v dávných dobách a jaký je
její účel v době dnešní?

Praktické cvičení (30–40 minut)
Pomozte studentům procvičit si, jak ve spojitosti s naukovým tématem „Proroci
a zjevení“ používat tři zásady získávání duchovního poznání, a to jednat s vírou,
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zkoumat zásady a otázky z perspektivy věčnosti a usilovat o hlubší porozumění
skrze božsky určené zdroje a materiály.

Činnosti obsažené v tomto oddíle můžete probrat během této vyučovací hodiny
nebo v průběhu jiných vyučovacích hodin, v závislosti na tom, kolik máte času, a na
potřebách studentů.

Cvičení 1 (20–25 minut)
Na tabuli napište tyto tři zásady:

• Jednejte s vírou.

• Zkoumejte zásady a otázky z perspektivy věčnosti.

• Usilujte o hlubší porozumění skrze božsky určené zdroje a materiály.

Všem studentům obstarejte brožurku Pro posílení mládeže [2012] a vyzvěte je, aby si
ji prošli a vyhledali v ní různé způsoby chování, ohledně kterých nám žijící proroci
radí, abychom se jich vyvarovali.

Požádejte studenty, aby se podělili o to, co našli, a několik jejich odpovědí napište
na tabuli.

Poté je vybídněte, aby si představili, že mají přítele jiného vyznání, který se zeptá:
„Myslím, že je fakt zvláštní, že mormoni nemohou …“ Vyzvěte studenty, aby
doplnili tuto větu pomocí některých odpovědí ze seznamu na tabuli.

Také je vyzvěte, aby se zamysleli nad tím, jak by mohli použít tři zásady
napsané na tabuli, aby na otázky svého přítele odpověděli přesvědčivě.

Řekněte jim, že budou mít příležitost si tuto situaci zahrát jako scénku. Zvažte
možnost položit studentům následující otázky, abyste jim pomohli uspořádat si
myšlenky. (Tyto otázky byste jim mohli poskytnout jako materiál na rozdání.)

Jednejte s vírou:

• Jak by vám podle vašeho názoru mohla věrná poslušnost učení proroků pomoci zodpovědět
otázku vašeho přítele?

• Jak byste mohli svého přítele vyzvat, aby ohledně své otázky jednal s vírou?

Zkoumejte zásady a otázky z perspektivy věčnosti:

• Co víte o úloze proroků v plánu spasení, který připravil Nebeský Otec?

• Jaké nepravdivé domněnky či nesprávné předpoklady může váš přítel ohledně proroků mít?

• Jak vás proroci posilují a pomáhají vám dozvědět se více o Ježíši Kristu a Nebeském Otci?

Usilujte o hlubší porozumění skrze božsky určené zdroje a materiály:

• Jaké zdroje a materiály můžete použít, abyste lépe porozuměli tomu, proč nám proroci radí
vyvarovat se jednání, které váš přítel zmínil ve své otázce? (Zvažte možnost poskytnout studentům
čas na to, aby vyhledali učení [jako například nauky obsažené v brožurce Pro posílení mládeže],
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proslovy a svědectví proroků posledních dnů, jež by jim pomohly hlouběji porozumět radám
a učení proroků a poté je vysvětlit.)

Poté, co jim poskytnete dostatek času, je rozdělte do dvojic a požádejte je, aby se
vzájemně podělili o to, jak by příteli ve výše popsané situaci odpověděli. Poté, co
všichni dostanou možnost něco říci, zvažte možnost zakončit tuto činnost tím, že
několik z nich požádáte, aby se podělili o svědectví ohledně proroků
posledních dnů.

Cvičení 2 (10–15 minut)
Na tabuli napište tyto tři zásady:

• Jednejte s vírou.

• Zkoumejte zásady a otázky z perspektivy věčnosti.

• Usilujte o hlubší porozumění skrze božsky určené zdroje a materiály.

Přečtěte členům třídy tuto modelovou situaci:

Ve vašem kvoru nebo třídě máte přítele, který začal vynechávat schůzky
vzájemného sdružení a nedělní církevní shromáždění. Rozhodli jste se, že si s ním
o tom promluvíte. Váš přítel odpoví: „Začínám přemýšlet, proč je nutné chodit do
nějaké konkrétní církve. Na zemi je spousta dobrých lidí, kteří nenavštěvují žádnou
církev, natož tu naši. Myslím, že pokud žijí dobře a chovají se k druhým správně, že
se stejně do nebe dostanou.“

• Které části nauky týkající se proroků a zjevení by mohly pomoci vašemu příteli
porozumět důležitosti věrného navštěvování církevních shromáždění?

• Co byste mohli udělat pro to, abyste svému příteli pomohli jednat s vírou,
zkoumat zásady a otázky z perspektivy věčnosti a usilovat o hlubší porozumění
skrze božsky určené zdroje a materiály, aby lépe porozuměl důležitosti
navštěvování církevních shromáždění?

Opakování mistrovství v nauce
Dejte studentům pár minut na to, aby si zopakovali verše z mistrovství v nauce,
kterým se již tento školní rok naučili. Požádejte některého studenta, aby si vzal
písma a předstoupil před třídu. Vybídněte ho, aby si nalistoval jeden verš
z mistrovství v nauce, aniž by ho komukoli ukázal. Nechte studenta napsat jedno
slovo z daného verše z mistrovství v nauce na tabuli. (Vybídněte ho, aby vybral
nějaká klíčová slova, nikoli slova jako například a nebo se.)

Ostatní ve třídě vyzvěte, aby v písmech našli onen verš z mistrovství v nauce, ze
kterého podle nich dané slovo pochází. Pokud na základě jednoho slova správný
verš nikdo najít nedokáže, požádejte dotyčného studenta, aby na tabuli napsal další
slovo z onoho verše z mistrovství v nauce. Tento proces opakujte, dokud alespoň
jeden student správný verš nenajde. Vyzvěte pak ostatní, aby si také příslušný verš
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nalistovali a společně ho odříkali. Činnost poté opakujte s jiným studentem
a s jiným veršem z mistrovství v nauce.
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Kněžství a klíče kněžství
Poznámka: Tyto činnosti související s mistrovstvím v nauce lze probrat v průběhu
několika vyučovacích hodin nebo během jedné vyučovací hodiny.

Porozumění nauce (20 minut)
Segment 1 (7 minut)
Ukažte studentům klíč nebo namalujte obrázek klíče na tabuli a požádejte je, aby
popsali, k čemu se používá. Vysvětlete, že Pán používá přirovnání ke klíči, aby nám
pomohl porozumět tomu, jak vede a řídí své kněžství a své dílo na zemi.

Požádejte několik studentů, aby se střídali při čtení naukového tématu 6, „Kněžství
a klíče kněžství“, z materiálu Mistrovství v nauce – základní dokument. Členy třídy
vyzvěte, aby text sledovali a podtrhli si formulace nauky, které jim pomáhají
porozumět tomu, co jsou to klíče kněžství a jak souvisejí s mocí kněžství.

• Jak je kněžství definováno?

• Jaké formulace nauky, které objasňují, co jsou to klíče kněžství, jste rozpoznali?
(Studenti by mohli diskutovat o několika formulacích nauky z toho, co přečetli.
Poté, co odpovědí, je vyzvěte, aby si ve třetím odstavci označili tuto nauku:
Klíče kněžství jsou právem předsednictví neboli mocí, kterou Bůh
uděluje člověku, aby vedl a řídil království Boží na zemi.)

Abyste studentům pomohli této nauce lépe porozumět, vyzvěte je, aby to, co si
v naukovém tématu označili, použili během diskuse o těchto otázkách:

• Jakou spojitost vidíte mezi klíči kněžství a obřady?

• Ke kterým kněžským obřadům musí ti, již drží příslušné klíče kněžství, udělit
oprávnění?

Pomozte studentům porozumět tomu, že k vykonání spásných obřadů (k nimž patří
křest, konfirmace, vysvěcení k Melchisedechovu kněžství [pro muže], chrámové
obdarování a chrámové pečetění) je nutné oprávnění od vedoucího kněžství, který
je držitelem příslušných klíčů kněžství nebo který jedná pod vedením toho, kdo je
držitelem těchto klíčů. (Viz také naukové téma 7, „Obřady a smlouvy“, v materiálu
Mistrovství v nauce – základní dokument.) Oprávnění je rovněž nutné v případě
udělení jména a požehnání dítěti, zasvěcení hrobu, udělení patriarchálního
požehnání a přípravy, žehnání a roznášení svátosti. Nositelé Melchisedechova
kněžství však mohou, aniž by museli nejprve požádat o oprávnění od vedoucího
kněžství, posvětit olej, udělit požehnání nemocnému, udělit otcovské požehnání
a udělit i jiné požehnání útěchy a rady.

• Jaká je spojitost mezi povoláními v Církvi, a to pro muže i pro ženy, a úlohou
klíčů kněžství?

Segment 2 (7 minut)
Zopakujte si se studenty tuto nauku: Klíče kněžství jsou právem předsednictví
neboli mocí, kterou Bůh uděluje člověku, aby vedl a řídil království Boží na zemi.
Abyste studentům pomohli získat hlubší porozumění této pravdě, vyzvěte je, aby si
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představili, že dostali vozidlo, které se startuje prostřednictvím klíče, klíč ale
neobdrželi.

• Proč vůbec potřebujete klíč, když již můžete do vozidla nastoupit? (Přestože
můžete do vozidla nastoupit, klíč potřebujete, abyste nastartovali a aby
vozidlo jelo.)

• Jak by mohlo toto přirovnání souviset s tím, jak jsou klíče kněžství nezbytné
k řízení práce kněžství a Božího království na zemi?

Ukažte studentům následující výklad o klíčích kněžství od presidenta Russella
M. Nelsona z Kvora Dvanácti apoštolů nebo jim ho nakopírujte a rozdejte.
Některého studenta požádejte, aby ho přečetl. Členy třídy vyzvěte, aby text
sledovali a zaměřili se na to, jak president Nelson popsal klíče kněžství.

„Klíče jsou důležité a cenné. Většina z nás nosí klíče v kapse nebo kabelce,
kamkoli jdeme. Jiné klíče jsou nejenom důležité a cenné, jsou drahocenné, mocné
a neviditelné! Mají věčný význam. Jsou to klíče kněžství. …

Kněžství je Boží pravomoc delegovaná člověku, aby sloužil pro spasení lidí. ‚Moc
řídit tuto práci tvoří klíče kněžství.‘ [Učení presidentů Církve: Joseph F. Smith
(2003), 141.] Rozlišujeme mezi ‚být nositelem kněžství‘ a ‚být držitelem klíčů

kněžství‘. Když jsou některému jedinci uděleny klíče, nezískává tím nějaké další kněžství. To, co
obdržel, je právo řídit práci kněžství.“ („Klíče kněžství“, Liahona, říjen 2005, 26.)

• Co jste se z výkladu presidenta Nelsona dozvěděli, co vám pomáhá lépe
porozumět klíčům kněžství?

Vyzvěte studenty, aby si přečetli čtvrtý odstavec v naukovém tématu 6, „Kněžství
a klíče kněžství“, z materiálu Mistrovství v nauce – základní dokument. Vybídněte je,
aby vyhledali několik příkladů držitelů klíčů kněžství. Požádejte je, aby se podělili
o to, co našli.

• Kdy byl váš život požehnán prostřednictvím někoho, kdo použil klíče kněžství?

Segment 3 (6 minut)
Napište na tabuli Matouš 16:15–19 a vysvětlete, že to jsou verše z mistrovství
v nauce, jež nás učí o klíčích kněžství. Vyzvěte studenty, aby si tyto verše v písmech
nějak výrazně označili, aby bylo zřejmé, že jsou to verše z mistrovství v nauce.
Vybídněte je, aby zvážili možnost napsat si na okraj stránky písem klíčová slova,
která jim pomohou zapamatovat si nauku, které se v těchto verších z písem
ohledně klíčů kněžství učí.

Vysvětlete, že Spasitel se jednou svých apoštolů zeptal, za koho Ho považují.
V odpověď Petr svědčil, že ví, že Ježíš je Syn Boží. Ježíš poté prohlásil, že Petrovi
předá klíče svého království. Požádejte několik studentů, aby se střídali při čtení
Matouše 16:15–19. Členy třídy vyzvěte, aby text sledovali a zjistili, co Ježíš Petrovi
řekl o klíčích kněžství.

• Co bude mít podle Spasitelových slov uvedených ve verši 19 Petr moc činit poté,
co obdrží klíče království neboli klíče kněžství? (Svazovat a rozvazovat na zemi
i v nebi. To znamená, že skutky, jako například obřady, při jejichž vykonávání
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byly tyto klíče kněžství uplatněny, jsou platné a zůstávají v platnosti ve
smrtelnosti i ve věčnosti, a to včetně svazování neboli pečetění rodin
v chrámech.)

• Jak můžete tyto verše z mistrovství v nauce použít, abyste někomu pomohli
porozumět důležitosti pravomoci, jejímiž držiteli jsou v dnešní době prorok
a apoštolové, aby řídili Boží dílo?

Poznámka: Verše z mistrovství v nauce je zapotřebí v následujících dnech znovu
zopakovat, abyste studentům pomohli si je zapamatovat a aby byli schopni je
použít. Příležitosti k opakování těchto i dalších veršů z mistrovství v nauce
vyhledávejte i během celého školního roku.

Praktické cvičení (25–30 minut)
Pomozte studentům procvičit si, jak uplatňovat tři zásady získávání duchovního
poznání ve vztahu k naukovému tématu 6, „Kněžství a klíče kněžství“, z materiálu
Mistrovství v nauce – základní dokument. Tyto zásady byste mohli před zahájením
praktických cvičení napsat na tabuli:

• Jednejte s vírou.

• Zkoumejte zásady a otázky z perspektivy věčnosti.

• Usilujte o hlubší porozumění skrze božsky určené zdroje a materiály.

Rozdělte třídu do tří skupin a poskytněte studentům v každé skupince
kopie materiálu na rozdání, který odpovídá číslu jejich skupiny. Každé

skupině poskytněte 8–10 minut na to, aby diskutovali o modelové situaci
a otázkách uvedených v daném materiálu na rozdání. Vysvětlete, že po diskusi ve
skupinkách bude mít každý student příležitost si procvičit, jak odpovědět na otázku
přidělenou jeho skupině, spolu se studenty ze zbylých dvou skupinek.

1. skupina
Ve skupině si přečtěte tuto modelovou situaci:

Sloužíte jako misionář a se svým společníkem učíte zájemkyni o důležitosti křtu. Když zájemkyni
vyzvete, aby se dala pokřtít, odpoví otázkou: „Proč je zapotřebí, abych se dala znovu pokřtít? Už jsem
byla pokřtěna ve své církvi.“

Diskutujte o tom, jak byste mohli zájemkyni pomoci prostřednictvím níže uvedených zásad a otázek:

Jednejte s vírou:

• Co by vaše zájemkyně mohla udělat, aby jednala s vírou, zatímco se bude snažit porozumět tomu,
proč je zapotřebí, aby se dala pokřtít pravomocí kněžství a pod vedením držitele klíčů kněžství?

Zkoumejte zásady a otázky z perspektivy věčnosti:

• Jak porozumění kněžství a klíčům kněžství pomáhá vidět otázku zájemkyně v novém světle?

Usilujte o hlubší porozumění skrze božsky určené zdroje a materiály:
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• Jak by mohla nauka, které učí Matouš 16:15–19, pomoci vaší zájemkyni najít odpověď na
její otázku?

• Existují další verše z písem, které by vaší zájemkyni pomohly porozumět tomu, proč je zapotřebí,
aby se dala pokřtít náležitou pravomocí?

2. skupina
Ve skupině si přečtěte tuto modelovou situaci:

Jeden přítel se vám svěří, že se dopustil několika závažných hříchů, které se týkají porušení zákona
cudnosti, a snaží se činit pokání. Při studiu písem jste se dozvěděli, že v každém sboru či odbočce drží
biskup nebo president odbočky Církve klíče Aronova kněžství, což zahrnuje klíče „evangelia pokání“
(NaS 13:1).

Svému příteli doporučujete, aby navštívil svého biskupa, on ale říká: „Nevím, proč je třeba, abych se
sešel s biskupem. Vím, že je třeba, abych vyznal to, co jsem provedl, ale to jsem již vyznal Pánu.
Modlil jsem se o odpuštění a změnil své chování. Přijal jsem svátost. Proč musím jít za biskupem,
abych získal Pánovo odpuštění? Není to snad mezi mnou a Pánem?“

Diskutujte o tom, jak byste mohli svému příteli odpovědět prostřednictvím níže uvedených zásad
a otázek:

Jednejte s vírou:

• Co může váš přítel udělat, aby uplatnil a posílil svou víru ve Spasitele a v klíče kněžství, které Pán
předal svým oprávněným služebníkům?

Zkoumejte zásady a otázky z perspektivy věčnosti:

• Jak porozumění klíčům kněžství, jejichž držitelem je biskup, pomáhá objasnit otázku vašeho
přítele?

Usilujte o hlubší porozumění skrze božsky určené zdroje a materiály:

• Jak mohou Spasitelova slova v Matoušovi 16:19 pomoci vašemu příteli porozumět tomu, jak klíče
kněžství, jejichž držitelem je biskup, souvisejí s věčnými požehnáními, jež jsou mu dostupná,
včetně odpuštění hříchu?

• Jaké další božsky určené zdroje a materiály může váš kamarád použít, aby získal hlubší
porozumění?

3. skupina
Ve skupině si přečtěte tuto modelovou situaci:

Zatímco trávíte se svou širší rodinou týden na dovolené, vaše rodina hovoří o tom, že najde sbor či
odbočku, kterou v neděli navštíví. Váš bratranec, který je knězem v Aronově kněžství, se k vám otočí
a říká: „Proč si prostě neuděláme své vlastní shromáždění svátosti? Jsem knězem a mohu požehnat
a roznést svátost a ty a pár dalších členů rodiny se můžete postarat o modlitby a proslovy.“

Diskutujte o tom, jak byste mohli reagovat na návrh bratrance prostřednictvím níže uvedených zásad
a otázek:

Jednejte s vírou:

KNĚŽSTVÍ  A KLÍČE KNĚŽSTVÍ
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• Jak by mohla vaše rodina projevit víru v pravomoc těch, kteří jsou držiteli klíčů kněžství, aby řídili
práci kněžství, zatímco bude plánovat, jak na dovolené přijmout svátost?

Zkoumejte zásady a otázky z perspektivy věčnosti:

• Jak porozumění nauce o klíčích kněžství pomáhá objasnit, kdy může nositel kněžství provést určitý
obřad, jako například vykonat obřad svátosti?

Usilujte o hlubší porozumění skrze božsky určené zdroje a materiály:

• Jaké božsky určené zdroje a materiály byste mohli použít, abyste získali hlubší porozumění tomu,
kdy je nositel kněžství oprávněn vykonat určitý kněžský obřad?

Potřebují-li studenti pomoc s vyhledáním božsky určených zdrojů a materiálů
týkajících se otázek v modelových situacích, které jim byly přiděleny, zvažte
možnost je vyzvat, aby si prošli tyto zdroje:

1. skupina: Nauka a smlouvy 22:2–4.

2. skupina: Mosiáš 26:12–15, 29–31; starší C. Scott Grow, „Co musím vyznat svému
biskupovi a proč?“ Liahona, říjen 2013, 58–60.

3. skupina: „Priesthood Ordinances and Blessings“, Handboook 2: Administering the
Church (2010), 20.1, LDS.org; starší Dallin H. Oaks, „Klíče a pravomoc kněžství“,
Liahona, květen 2014, 49–52.

Poté, co každá skupina prodiskutuje přidělenou modelovou situaci a možné
odpovědi, rozdělte studenty do skupinek po třech tak, aby se každá z nich skládala
z jednoho člena 1. skupiny, jednoho člena 2. skupiny a jednoho člena 3. skupiny.
Každého studenta požádejte, aby ostatním přečetl modelovou situaci přidělenou
jeho skupině a aby poté pomocí scénky předvedl, jak by na danou otázku mohl
odpovědět.

Poté, co studentům poskytnete dostatek času, několik z nich požádejte, aby se
podělili o své myšlenky a svědectví ohledně požehnání plynoucích z toho, že jsme
vedeni těmi, kteří jsou držiteli klíčů kněžství.

Opakování mistrovství v nauce
Abyste studentům pomohli zapamatovat si, kde se nacházejí verše z mistrovství
v nauce, které doposud v kurzu probrali, vyzvěte každého z nich, aby si na kousek
papíru nakreslil tabulku o čtyřech řádcích a čtyřech sloupcích. Požádejte je, aby si
každý řádek odshora dolů očíslovali a jednotlivé sloupce nadepsali písmeny A, B, C
a D.

A B C D

1

2

3

4

KNĚŽSTVÍ  A KLÍČE KNĚŽSTVÍ

41



Zopakujte si verše z mistrovství v nauce, kterým se již studenti během tohoto kurzu
naučili. Poté je vyzvěte, aby si do náhodně zvolených políček tabulky napsali
odkazy na 16 veršů z mistrovství v nauce. (Pokud si studenti zatím osvojili méně
než 16 veršů, mohli by uvést některé z nich vícekrát. Pokud se jich naučili více než
16, mohli byste je vyzvat, aby si podle potřeby do tabulky dokreslili řádky či
sloupce.)

Přečtěte část některého verše z mistrovství v nauce, a každý student ať si položí
prst na odkaz v tabulce, o kterém si myslí, že tomuto verši odpovídá. Až dočtete,
řekněte, o který odkaz na verše z písem šlo, aby si studenti mohli zaškrtnout své
odpovědi. Ukazují-li na správný odkaz, požádejte je, aby si ho označili
prostřednictvím X.

Jakmile se některému studentovi podaří zaškrtnout čtyři čtverečky v řadě
v jakémkoli směru, ať vykřikne „mistrovství v nauce“. Můžete pokračovat, dokud
se všem nepodaří zaškrtnout čtyři čtverečky v řadě nebo dokud se jim nepodaří
zaškrtnout všechny čtverečky.

KNĚŽSTVÍ  A KLÍČE KNĚŽSTVÍ
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Obřady a smlouvy
Poznámka: Tyto činnosti související s mistrovstvím v nauce lze probrat v průběhu
několika vyučovacích hodin nebo během jedné vyučovací hodiny.

Porozumění nauce (20 minut)
Segment 1 (10 minut)
Napište na tabuli slova obřady a smlouvy. Požádejte studenty, aby uvedli, jak by
definovali tato slova někomu, kdo je možná nebude znát.

Požádejte několik studentů, aby se po odstavcích střídali ve čtení naukového
tématu 7, „Obřady a smlouvy“, v materiálu Mistrovství v nauce – základní dokument.
Ostatní vyzvěte, aby text sledovali a označili si slova nebo části textu, jež jim
pomáhají lépe porozumět tomu, co jsou obřady a smlouvy.

Po uplynutí přiměřené doby několik studentů požádejte, aby se podělili o to, co si
označili. Zvažte možnost položit studentům tyto otázky:

• Co je to spásný obřad?

• Které spásné obřady evangelia jste již přijali?

• Čemu učí toto naukové téma o tom, proč je křest nezbytný? (Vyzvěte studenty,
aby si ve svém výtisku materiálu Mistrovství v nauce – základní dokument označili
tuto pravdu: Křest je nutným předpokladem pro to, aby se člověk mohl stát
členem Církve Ježíše Krista a mohl vstoupit do celestiálního království.)

• Proč je podle vás křest nutným předpokladem pro to, aby se člověk mohl stát
členem Církve Ježíše Krista a aby mohl vstoupit do celestiálního království?

Vyzvěte studenty, aby se na chvíli v tichosti zamysleli nad okamžikem, kdy byli
pokřtěni a konfirmováni za člena Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů.
Několik z nich požádejte, aby uvedli, kde a kým byli pokřtěni, a dodali jakékoli
dojmy nebo pocity, o které by se chtěli v souvislosti s tímto zážitkem podělit.

Segment 2 (10 minut)
Zopakujte si se studenty následující nauku, které se učí v rámci naukového tématu
„Obřady a smlouvy“ v materiálu Mistrovství v nauce – základní dokument: Křest je
nutným předpokladem pro to, aby se člověk mohl stát členem Církve Ježíše Krista
a mohl vstoupit do celestiálního království.

• Který verš z Nového zákona tuto nauku dokládá?

Vyzvěte studenty, aby si nalistovali Jana 3:5. Mohli byste jim navrhnout, aby si tento
verš z mistrovství v nauce nějak výrazně označili, aby ho mohli snadno najít.
Vysvětlete, že Jan 3 obsahuje to, čemu Spasitel učil farizea jménem Nikodém, jenž
usiloval o to, aby se dozvěděl o evangeliu něco více.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Jana 3:5. Členy třídy vyzvěte, aby text
sledovali a zjistili, co je podle Spasitelových slov nezbytné k tomu, abychom mohli
vstoupit do Božího království.
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• Co je podle Spasitelových slov nezbytné k tomu, abychom mohli vstoupit do
Božího království?

• Který spásný obřad označují slova narodit se „z vody“?

• Který spásný obřad označují slova narodit se „z Ducha“?

• Jak vám to, že jste pokřtěni, pomáhá ve snaze být způsobilí vstoupit do
celestiálního království a žít opět s vaším Otcem v nebi?

Praktické cvičení (10 minut)
Připomeňte studentům tři zásady uvedené v materiálu Mistrovství v nauce –
základní dokument v oddíle „Získávejme duchovní poznání“ a napište je na tabuli:

• Jednejte s vírou.

• Zkoumejte zásady a otázky z perspektivy věčnosti.

• Usilujte o hlubší porozumění skrze božsky určené zdroje a materiály.

Abyste pomohli studentům procvičit si použití těchto tří zásad ve vztahu k otázkám
týkajícím se tématu „Obřady a smlouvy“, přečtěte tuto modelovou situaci:

Jedna z vašich kamarádek má zájem dozvědět se o Církvi něco více, a učí ji
misionáři. Přečetla některé části Knihy Mormonovy, několikrát navštívila církevní
shromáždění a řekla, že věří ve znovuzřízené evangelium. Zatímco jdete po jedné
misionářské diskusi domů, vaše kamarádka zmíní: „Věřím tomu, čemu mě
misionáři učí, ale nemohu snad být dobrým člověkem a dobrou křesťankou, aniž
bych se dala pokřtít do nějaké konkrétní církve?“

• Jak byste mohli svou kamarádku vyzvat, aby jednala s vírou, zatímco bude
zvažovat, zda se dá pokřtít?

• Jak byste mohli své kamarádce pomoci podívat se na svou otázku ohledně křtu
z věčné perspektivy? O jaké pravdy týkající se plánu spasení a evangelia Ježíše
Krista byste se mohli podělit, abyste jí pomohli porozumět tomu, jak je obřad
křtu důležitý z hlediska věčnosti?

• Co byste mohli udělat, abyste své kamarádce pomohli usilovat o hlubší
porozumění skrze božsky určené zdroje a materiály?

• Jak byste mohli použít Jana 3:5, abyste své kamarádce pomohli?

Poskytněte studentům několik minut na to, aby v Průvodci k písmům nebo na
církevních internetových stránkách vyhledali další informace či verše z písem, které
by mohly jejich kamarádce pomoci k tomu, aby nalezla odpověď na svou otázku.
Po uplynutí dostatečné doby je rozdělte do dvojic nebo menších skupinek a vyzvěte
je, aby se navzájem podělili o to, co našli. Zvažte možnost strávit s každou
skupinkou nějaký čas, abyste mohli naslouchat diskusi a podle potřeby
nabídnout pomoc.

OBŘADY A SMLOUVY
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Na závěr byste mohli jednoho nebo více studentů požádat, aby se podělili o své
svědectví ohledně důležitosti obřadů a smluv – zejména obřadu křtu – v plánu
Nebeského Otce.

Opakování mistrovství v nauce
Zvažte možnost použít kvízy, abyste studentům poskytli příležitosti otestovat si, jak
dobře si pamatují verše z mistrovství v nauce. Otázky mohou zahrnovat vodítka,
jako jsou například klíčová slova, odkazy na verše z písem, citáty z veršů nebo
modelové situace, které dokládají pravdy, jimž dané verše učí. Kvízové otázky byste
mohli přečíst nebo je napsat na tabuli či na list papíru. Po kvízu zvažte možnost dát
do dvojic studenty, kteří získali hodně bodů, s těmi, kteří jich získali méně.
Studenti, kteří získali hodně bodů, mohou pomoci studentům s méně body
porozumět tomu, jak efektivně studovat verše z mistrovství v nauce a lépe si je
osvojit. V rámci této snahy by si mohla dvojice stanovit cíl, že v příštím kvízu získá
společně ještě více bodů. Mohli byste připravit tabulku nebo nástěnku, na které
vyvěsíte cíle studentů a budete zaznamenávat jejich pokrok.

OBŘADY A SMLOUVY
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Manželství a rodina
Poznámka: Tyto činnosti související s mistrovstvím v nauce lze probrat v průběhu
několika vyučovacích hodin nebo během jedné vyučovací hodiny.

Porozumění nauce (25–30 minut)
Segment 1 (10 minut)
Na tabuli napište 1. Korintským 11:11. Poukažte na to, že se jedná o verš
z mistrovství v nauce, a studenty vyzvěte, aby si ho v písmech vyhledali a nějak
výrazně označili, aby ho mohli snadno najít. Vysvětlete, že tento verš nám pomáhá
porozumět naukovému tématu manželství a rodiny.

Také vysvětlete, že apoštol Pavel učil v dopise členům Církve v Korintu (v dnešním
Řecku) o manželství. Požádejte některého studenta, aby přečetl 1. Korintským
11:11. Členy třídy vyzvěte, aby text sledovali a zaměřili se na to, čemu Pavel učil
o vztahu mezi manželem a manželkou.

Vysvětlete, že slova „v Pánu“ se týkají plánu evangelia Nebeského Otce, který nám
umožňuje získat věčný život a stát se takovými, jako je On.

• Co tento verš naznačuje ohledně toho, proč je zapotřebí manželství mezi
mužem a ženou?

Vyzvěte studenty, aby si v materiálu Mistrovství v nauce – základní dokument přečetli
naukové téma 8, „Manželství a rodina“, a vyhledali slova, která nám pomáhají
porozumět tomu, proč je v Božím plánu zapotřebí manželství mezi mužem
a ženou.

Požádejte studenty, aby se podělili o to, co našli. Poté poukažte na následující
pravdu z onoho tématu: Muž a žena mohou naplnit svůj božský, věčný
potenciál jedině tehdy, když vstoupí do smlouvy celestiálního manželství
a budou ji věrně dodržovat. Mohli byste studentům navrhnout, aby si tuto nauku
napsali do písem vedle 1. Korintským 11:11.

Segment 2 (5–10 minut)
Na tabuli napište tuto nauku: Muž a žena mohou naplnit svůj božský, věčný potenciál
jedině tehdy, když vstoupí do smlouvy celestiálního manželství a budou ji věrně dodržovat.
Vyzvěte studenty, aby našli verš z mistrovství v nauce z Nového zákona, který této
nauce učí. Jakmile najdou 1. Korintským 11:11, požádejte některého z nich, aby
tento verš přečetl.

Požádejte některého studenta, aby přišel dopředu. Poté ho vybídněte, aby natáhl
obě ruce před sebe.

• V čem jsou si vaše ruce podobné?

• V čem se liší?

Požádejte studenta, aby si dal jednu ruku za záda. Poté členům třídy položte
tyto otázky:

• Jaké činnosti může být obtížné vykonávat pouze pomocí jedné ruky?
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• Jaké příklady toho, jak jsme díky spolupráci obou rukou silnější, vás napadají?

• Jak bychom mohli vztáhnout příklad používání rukou k této naukové pravdě
týkající se manželství mezi mužem a ženou?

Poukažte na to, že někteří lidé nemají příležitost vstoupit do smlouvy celestiálního
manželství v tomto životě. Požádejte některého studenta, aby přečetl následující
slova presidenta Howarda W. Huntera:

„Žádné požehnání, včetně požehnání věčného manželství a věčné rodiny, nebude
žádnému způsobilému jedinci odepřeno. I když některým může trvat trochu déle,
možná dokonce za hranice tohoto smrtelného života, než tohoto požehnání
dosáhnou, nebude jim odepřeno.“ („The Church Is for All People“, Ensign, June
1989, 76.)

• Proč je podle vás důležité porozumět tomu, že v plánu Nebeského Otce všichni
způsobilí jedinci budou mít nakonec příležitost vstoupit do smlouvy
celestiálního manželství a mít věčnou rodinu?

Segment 3 (10 minut)
Ukažte studentům výtisk níže uvedeného citátu staršího Davida A. Bednara z Kvora
Dvanácti apoštolů nebo jim poskytněte jeho kopii. Některého z nich požádejte, aby
ho přečetl. Členy třídy vyzvěte, aby text sledovali a vyhledali důležité postřehy
týkající se nauky, kterou ohledně manželství mezi mužem a ženou studují.

„Poté, co byla stvořena země, byl Adam umístěn do zahrady Eden. Je však
důležité, že Bůh řekl, že ‚není dobré, aby muž byl samotný‘ (Mojžíš 3:18; viz také
Genesis 2:18), a tak se Eva stala Adamovou společnicí a vhodnou pomocnicí. Aby
byl uskutečněn plán štěstí, bylo zapotřebí jedinečné kombinace duchovních,
tělesných, duševních a citových schopností jak mužů, tak žen. … Muž a žena se
mají jeden od druhého učit, posilovat se, žehnat si a navzájem se doplňovat.“

(„Věříme, že máme býti cudní“, Liahona, květen 2013, 41.)

• Jak se to, čemu učil starší Bednar, vztahuje na pravdu, které učí verš
v 1. Korintským 11:11?

Vyzvěte studenty, aby si ve studijním deníku odpověděli na jednu
z následujících otázek:

• Jak se vlastnosti a zodpovědnosti mužů a žen v manželství a rodině vzájemně
doplňují?

• Jaké vlastnosti mohou manžel a manželka rozvíjet během svého manželství ve
smlouvě, aby se mohli stát takovými, jako je Nebeský Otec?

Požádejte několik studentů, aby se o své odpovědi podělili s ostatními členy třídy.
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Praktické cvičení (45–55 minut)
Následující činnosti mohou studentům pomoci uplatňovat zásady, kterým se naučili
na začátku školního roku během studijního prožitku týkajícího se získávání
duchovního poznání. Abyste studentům pomohli si tyto zásady připomenout, může
být užitečné napsat je na tabuli:

• Jednejte s vírou.

• Zkoumejte zásady a otázky z perspektivy věčnosti.

• Usilujte o hlubší porozumění skrze božsky určené zdroje a materiály.

Tyto činnosti můžete probrat tentýž den nebo jindy, v závislosti na tom, kolik máte
času, a na potřebách studentů.

Cvičení 1 (20–25 minut)
Poznámka: Bude-li to nutné, poupravte následující modelovou situaci podle
životních zkušeností vašich studentů.

Požádejte některého studenta, aby přečetl tuto modelovou situaci:

Zatímco se snažíte získat po misii další vzdělání, seznámíte se a začnete chodit na
rande s někým, kdo má silné svědectví o Ježíši Kristu, chová se k vám s úctou
a pomáhá vám stát se co nejlepšími. Časem se vaše vzájemná láska prohlubuje
a začnete mluvit o sňatku a manželství. Když však uvažujete o sňatku, začnete si
dělat starosti ohledně stresu a výzev, které manželství a založení rodiny přinese,
zatímco budete studovat, pracovat a začínat svou profesní dráhu. Říkáte si: „Nebylo
by jednodušší a lepší, kdybych prostě počkal a odložil manželství a rodinu na dobu,
až dokončím školu, najdu si dobře placenou práci a našetřím dostatek peněz?“

• Proč může být v takové situaci lákavé manželství odložit nebo se mu vyhnout?

• Co byste mohli dělat, abyste jednali s vírou, když budete zvažovat tuto otázku
a plánovat budoucnost?

• Jak vám může vyhledávání božského vedení pomoci činit moudrá rozhodnutí
týkající se vzdělání, plánování profesní dráhy, manželství a rodiny?

Vyzvěte studenty, aby přemýšleli o tom, co vědí o úloze manželství a rodiny v plánu
spasení.

• Jak by se nauka, které se učíme v 1. Korintským 11:11, mohla vztáhnout na tuto
situaci?

• Jak byste mohli tuto obavu přeformulovat tak, abyste nad ní přemýšleli
z pohledu věčné perspektivy? (Možné příklady: O co mohu přijít, pokud budu
se svatbou otálet? Jaké z toho, když v životě učiním manželství a rodinu svou
prioritou, plynou výhody a požehnání, nyní i na věčnosti?)

Rozdělte členy třídy do skupinek po třech až pěti studentech a poskytněte jim
5–10 minut na to, aby se podívali do písem a proslovů z poslední generální
konference, jsou-li k dispozici, a do dalších církevních zdrojů a materiálů, aby
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získali hlubší porozumění, které by mohlo pomoci vést je v jejich jednání
a rozhodnutích týkajících se manželství a rodiny. Abyste studentům poskytli určitý
příklad, mohli byste některého z nich požádat, aby přečetl tato slova presidenta
Thomase S. Monsona určená mužům v Církvi:

„Pokud máte obavy o finanční zabezpečení manželky a rodiny, dovolte mi ujistit
vás, že manželský pár, který se musí uskrovnit a musí šetřit, se nemá za co stydět.
Většinou právě v těchto náročných časech přilnete těsněji jeden k druhému,
zatímco se budete učit přinášet oběti a činit obtížná rozhodnutí.“ („Kněžská
moc“, Liahona, květen 2011, 67.)

Vyzvěte studenty, aby se s ostatními členy třídy podělili o to, jaké verše z písem
nebo materiály, které jim přinesly hlubší porozumění, našli.

• Proč je podle vás důležité mít manželství a rodinu v osobním životě jako jednu
z priorit?

• Co můžete dělat nyní, abyste se připravili na vytvoření věčného manželství
a rodiny?

Cvičení 2 (25–30 minut)
Přečtěte tuto modelovou situaci:

Když si jednou večer povídáte se svým bratrem, svěří se vám, že zápolí s učením
Církve ohledně sňatků osob stejného pohlaví. Říká: „Je pro mě těžké porozumět
tomu, proč Církev stále učí tomu, že sňatek osob stejného pohlaví je špatný. Proč
nedopřát lidem štěstí, které by mohlo pramenit z oddaného vztahu osob stejného
pohlaví?“

Vyzvěte studenty, aby přemýšleli o tom, jak by v takovéto situaci zareagovali.

• Co byste mohli udělat, abyste jednali s vírou, zatímco se budete snažit
odpovědět na otázky svého bratra?

• Jak byste mohli svému bratrovi pomoci jednat s vírou?

• Která zásada, jíž jsme se naučili během studia 1. Korintským 11:11, nám může
pomoci porozumět otázce sňatku osob stejného pohlaví z Pánovy perspektivy?

• Jaké další naukové pravdy nám mohou pomoci nahlížet na sňatek osob
stejného pohlaví z perspektivy věčnosti?

Abyste studenty povzbudili, aby k získání hlubšího porozumění studovali
učení proroků, poskytněte jim kopie materiálu na rozdání s názvem „Proč

je manželství základem“, který najdete na konci tohoto studijního prožitku. Je
z proslovu „Marriage Is Essential to His Eternal Plan“ [„Manželství je základem
Jeho věčného plánu“] staršího Davida A. Bednara z Kvora Dvanácti apoštolů.
Vyzvěte studenty, aby si ho přečetli se spolužákem a zaměřili se na pravdy týkající
se manželství a rodiny, které by jim mohly pomoci vyřešit otázku sňatku osob
stejného pohlaví.
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• Jak byste mohli použít učení staršího Bednara k tomu, abyste pomohli svému
bratrovi podívat se na otázku sňatku osob stejného pohlaví z perspektivy plánu
spasení a evangelia Ježíše Krista?

Poznámka: Mohli byste zvážit možnost použít namísto tohoto materiálu na rozdání
jiný či novější proslov některého církevního vedoucího.

Opakování mistrovství v nauce
Abyste studentům pomohli zapamatovat si verše z mistrovství v nauce, které tento
školní rok již probrali, a zjistit, jak je najít, použijte vodítka, která jim pomohou
nacvičit si rychlé vyhledávání veršů v písmech. Vodítka mohou zahrnovat klíčová
slova, popis kontextu, nauku či zásady a náměty na uplatnění v praxi.

Činnosti, jako je například honba za verši, při nichž studenti závodí v hledání veršů
z mistrovství v nauce, jim mohou pomoci aktivně se seznámit s danými pasážemi.
Tyto činnosti provádějte tak, aby se nikdo necítil nepříjemně a abyste neuráželi
Ducha. Dbejte na to, aby studenti nezacházeli s písmy neuctivě nebo aby nebyli
příliš soutěživí. Studenty nechte závodit raději tak, aby překonávali určitou metu,
než aby soutěžili se sebou navzájem. Studenti mohou například závodit s učitelem
nebo je můžete nechat jen tak závodit, abyste viděli, zda určité procento třídy
dokáže najít zadaný verš či pasáž ve stanoveném časovém limitu.

Abyste studenty připravili na zapojení se do činností typu honby za verši, zvažte
možnost poskytnout jim několik minut na to, aby si zopakovali odkazy a klíčová
slova pro verše z mistrovství v nauce před začátkem této činnosti. Mohou pracovat
ve dvojicích nebo si mohou verše zopakovat jako třída.

Proč je manželství základem
Starší David A. Bednar

Kvorum Dvanácti apoštolů

Výňatek z proslovu „Marriage Is Essential to His Eternal Plan“, Ensign, June 2006, 82–87, nebo
Liahona, June 2006, 50–55
V dokumentu „Rodina – prohlášení světu“ První předsednictvo a Rada Dvanácti apoštolů prohlašují,
„že manželství mezi mužem a ženou je ustanoveno Bohem a že rodina je středem Stvořitelova plánu
pro věčný osud jeho dětí“. [„Rodina – prohlášení světu“, Liahona, listopad 2010, 129.] Tato klíčová
věta prohlášení nás učí mnohému o naukové důležitosti manželství a zdůrazňuje prvořadé postavení
manželství a rodiny v Otcově plánu. Spravedlivé manželství je přikázání a nezbytný krok v procesu
vytváření láskyplného rodinného vztahu, který může pokračovat i za hrob.

Dva přesvědčivé naukové důvody nám pomáhají porozumět tomu, proč je věčné manželství v Otcově
plánu zcela zásadní.

Důvod č. 1: Podstata mužského a ženského ducha se navzájem doplňuje a zdokonaluje, tudíž muži
a ženy jsou určeni k tomu, aby společně postupovali směrem k oslavení.

Věčnou povahu a důležitost manželství lze plně pochopit pouze v souhrnném kontextu Otcova plánu
pro Jeho děti. „Všechny lidské bytosti – muži a ženy – jsou stvořeny podle obrazu Božího. Každý je
milovaný duchovní syn nebo dcera nebeských rodičů a … má … božskou podstatu a určení.“
[„Rodina – prohlášení světu“.] Veliký plán štěstí umožňuje duchovním synům a dcerám Nebeského
Otce obdržet hmotné tělo, získat pozemskou zkušenost a pokročit směrem k dokonalosti.
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„Pohlaví je základní charakteristikou předpozemské, smrtelné a věčné totožnosti a účelu jednotlivce“
[„Rodina – prohlášení světu“] a do značné míry určuje, kým jsme, proč jsme zde na zemi, co máme
udělat a čím se máme stát. Z božských důvodů se duchové mužů a žen od sebe výrazně liší
a doplňují se.

Poté, co byla stvořena země, byl Adam umístěn do zahrady Eden. Je však důležité, že Bůh řekl, že
„není dobré člověku býti samotnému“ (Genesis 2:18; Mojžíš 3:18), a tak se Eva stala Adamovou
společnicí a vhodnou pomocnicí. Aby byl uskutečněn plán štěstí, bylo zapotřebí jedinečné kombinace
duchovních, tělesných, duševních a citových schopností jak mužů, tak žen. Sami o sobě by ani muž,
ani žena nedokázali naplnit účel svého stvoření.

Podle božského záměru je určeno, že muži a ženy mají postupovat společně směrem k dokonalosti a k
plnosti slávy. Muži a ženy, díky své rozdílné povaze a schopnostem, vnášejí do manželského vztahu
svůj jedinečný náhled a zkušenosti. Muž a žena rozdílně, avšak stejným dílem, přispívají k jednotě
a shodě, které nelze dosáhnout žádným jiným způsobem. Muž doplňuje a zdokonaluje ženu a žena
doplňuje a zdokonaluje muže, zatímco se jeden učí od druhého a vzájemně se posilují a žehnají si. „A
však ani muž bez ženy, ani žena bez muže v Pánu.“ (1. Korintským 11:11; kurzíva přidána.)

Důvod č. 2: Podle božského záměru jsou jak muž, tak žena zapotřebí k tomu, aby přivedli do
smrtelnosti děti a aby zajistili to nejlepší prostředí pro jejich výchovu a pro péči o ně.

Přikázání dané v dávné době Adamovi a Evě, aby se množili a naplnili zemi, zůstává i dnes v platnosti.
„Bůh přikazuje, aby posvátné moci plození bylo používáno pouze mezi mužem a ženou, kteří jsou
zákonně oddáni jako manžel a manželka. … Způsob, kterým je tvořen smrtelný život, [je] božsky
určený.“ [„Rodina – Prohlášení světu“.] A tak je manželství mezi mužem a ženou schválenou cestou,
po které předsmrtelní duchové vstupují do smrtelnosti. Úplná sexuální abstinence před manželstvím
a naprostá věrnost v manželství chrání posvátnost této svaté cesty.

Rodina složená z milujícího a oddaného manžela a manželky je nejlepším prostředím, ve kterém lze
vychovávat děti v lásce a spravedlivosti a ve kterém lze uspokojit duchovní i fyzické potřeby dětí. Právě
tak, jako jedinečné vlastnosti mužů i žen přispívají k úplnosti manželského vztahu, tak jsou tytéž
vlastnosti nezbytné pro výchovu a výuku dětí a pro péči o ně. „Děti mají právo na to, aby se narodily
v manželském svazku a byly vychovávány otcem a matkou, kteří s naprostou věrností ctí manželské
smlouvy.“ [„Rodina – prohlášení světu“.]
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Přikázání
Poznámka: Tyto činnosti související s mistrovstvím v nauce lze probrat v průběhu
několika vyučovacích hodin nebo během jedné vyučovací hodiny.

Porozumění nauce (25 minut)
Segment 1 (10 minut)
Na tabuli napište tyto otázky:

• Proč nám Bůh dává přikázání?

• Proč jich máme být poslušni?

Vyzvěte studenty, aby si v materiálu Mistrovství v nauce – základní dokument přečetli
první odstavec naukového tématu 9, „Přikázání“, a vyhledali odpovědi na otázky
uvedené na tabuli.

• Proč nám Bůh dává přikázání? (Aby nám pomohl činit pokrok a stát se
takovými, jako je On. Přikázání jsou projevem lásky, kterou k nám Bůh chová.)

• Proč je důležité, abychom byli poslušni Božích přikázání? (Poslušnost přikázání
nám umožňuje projevovat lásku k Pánu a přinese nám štěstí a požehnání.)

Vyzvěte studenty, aby si nalistovali Jana 14:15, a navrhněte, aby si ho jakožto verš
z mistrovství v nauce označili. Vysvětlete, že poté, co Ježíš před svým Ukřižováním
naposledy jedl s apoštoly, je učil důležité myšlence ohledně toho, jak máme
přistupovat k dodržování přikázání. Věnujte několik minut tomu, abyste studentům
pomohli si zapamatovat text tohoto verše z písem a to, kde se nachází, a poté se
zeptejte:

• Co dáváme podle tohoto verše Spasiteli najevo, když dodržujeme přikázání?
(Poté, co studenti odpovědí, byste mohli zvážit možnost napsat na tabuli tuto
pravdu: Svou lásku ke Spasiteli projevujeme tím, že dodržujeme Jeho
přikázání.)

• Proč je podle vás dodržování přikázání projevem naší lásky ke Spasiteli?

Segment 2 (5 minut)
Vyzvěte studenty, aby si na okraj stránky v písmech vedle Jana 14:15 napsali křížový
odkaz na Matouše 22:36–39. Poté je vybídněte, aby si Matouše 22:36–39 nalistovali,
a vyzvěte je, aby si ho označili jako verše z mistrovství v nauce.

Abyste studentům pomohli porozumět kontextu těchto veršů, vyzvěte je, aby si
přečetli Matouše 22:34–36 a vyhledali otázku určenou Spasiteli.

• Na co se zákoník Spasitele zeptal?

Požádejte některého studenta, aby přečetl Matouše 22:37–39. Členy třídy vyzvěte,
aby text sledovali a vyhledali Spasitelovu odpověď.
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• Která jsou podle Spasitelových slov dvě velká přikázání? (Studenti by měli
rozpoznat tuto nauku: Dvě velká přikázání jsou tato: Milovati budeš Pána
Boha svého z celého srdce svého, a ze vší duše své, a ze vší mysli své
a milovati budeš bližního svého jako sebe samého.)

Požádejte některého studenta, aby z materiálu Mistrovství v nauce – základní
dokument přečetl druhý odstavec naukového tématu 9, „Přikázání“. Členy třídy
vyzvěte, aby text sledovali a zaměřili se na vztah mezi láskou k Bohu a láskou
k druhým.

• Jaký je vztah mezi láskou k Bohu a láskou k druhým?

• Proč jsou podle vás tato dvě přikázání považována za velká?

Povzbuďte studenty, aby se zamysleli nad tím, co dělají, aby projevovali lásku
k Bohu a k lidem kolem sebe.

Segment 3 (5 minut)
Vyzvěte studenty, aby se rozpomněli, jak podle toho, čemu učil Ježíš Kristus, znějí
dvě velká přikázání, a aby rozpoznali verše z mistrovství v nauce, v nichž se této
pravdě učí.

Abyste studentům pomohli lépe porozumět Matoušovi 22:36–39 a nauce, že dvě
velká přikázání jsou tato: Milovati budeš Pána Boha svého z celého srdce svého,
a ze vší duše své, a ze vší mysli své a milovati budeš bližního svého jako sebe
samého, některého z nich požádejte, aby přečetl Matouše 22:40. Členy třídy
vyzvěte, aby text sledovali a zaměřili se na to, co o těchto dvou přikázáních
řekl Ježíš.

• Co Ježíš řekl o těchto dvou přikázáních? (Na těchto dvou velkých přikázáních
záleží neboli jsou založena všechna přikázání, jimž se učí v zákoně i v prorocích,
tj. ve dvou hlavních částech písem tehdejší doby.)

Mohli byste studentům ukázat následující citát presidenta Dietera F. Uchtdorfa
z Prvního předsednictva nebo jim ho vytisknout. Některého z nich požádejte, aby
ho přečetl. Členy třídy vyzvěte, aby text sledovali a zjistili, jak jsou všechna další
přikázání založena na oněch dvou velkých přikázáních.

„Spasitel to dobře vyjádřil, když řekl, že každé další přikázání vychází ze zásady
lásky. Neopomíjíme-li tyto velké zákony – učíme-li se opravdu milovat Nebeského
Otce a své bližní celým svým srdcem, duší a myslí – vše ostatní zapadne na své
místo.“ („Láska Boží“, Liahona, listopad 2009, 24.)

• Jak jsou všechna další přikázání založena na oněch dvou velkých přikázáních?

Studenty poté, co jim poskytnete dostatek času na to, aby odpověděli, vyzvěte, aby
si v materiálu Mistrovství v nauce – základní dokument přečetli poslední tři odstavce
naukového tématu 9, „Přikázání“. Vybídněte je, aby si označili některá další
přikázání, která jsou zde uvedena, a aby přemýšleli nad tím, jak poslušnost těchto
přikázání ukazuje naši lásku k Bohu a k druhým.
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Segment 4 (5 minut)
Vyzvěte studenty, aby si na okraj stránky v písmech vedle Matouše 22:36–39
napsali křížový odkaz na Matouše 5:14–16. Vysvětlete, že v Kázání na hoře Spasitel
učil tomu, jak můžeme projevovat lásku k Bohu a k druhým. Studenty požádejte,
aby si nalistovali Matouše 5:14–16 a označili si ho jako verše z mistrovství v nauce.
Vysvětlete, že Spasitel dal v těchto verších svým učedníkům přikázání, které je
jedním z nejdůležitějších způsobů, jak můžeme projevovat svou lásku k lidem
kolem sebe a k Bohu.

Vyzvěte studenty, aby si přečetli Matouše 5:14–16 a zjistili, čemu Spasitel učil své
apoštoly.

• Co podle vás znamená „tak svěť světlo vaše před lidmi“ (Matouš 5:16)?

• Jak nám tyto verše z mistrovství v nauce pomáhají porozumět tomu, jak
můžeme sdílet evangelium s lidmi kolem sebe? (Když budeme dodržovat
přikázání a budeme spravedlivým příkladem, lidé kolem nás si budou všímat
našich rozhodnutí a následných požehnání a budou možná otevřenější k přijetí
evangelia.)

Vyzvěte studenty, aby si vedle Matouše 5:14–16 napsali zásadu, že druhé můžeme
učit evangeliu tím, že budeme dobrým příkladem.

Zeptejte se studentů, zda se jim někdy dostalo nějakého ponaučení nebo zda byli
posíleni díky příkladu kamaráda či člena rodiny, který se rozhodl dodržovat
přikázání. Několik studentů požádejte, aby se podělili o své zkušenosti, pokud jim
to nebude nepříjemné.

Zvažte možnost vyzvat studenty, aby si na okraj stránky v písmech vedle Matouše
5:14–16 napsali křížový odkaz na Jana 14:15. Pokud budete mít během vyučovací
hodiny dostatek času, pomozte studentům vyhledat verše, které si v rámci této
činnosti k procvičení mistrovství v nauce zapsali na okraj stránek písem,
a poskytněte jim čas na to, aby se tyto verše z písem naučili nazpaměť.

Na závěr vydejte svědectví o zásadách, o nichž se hovoří v naukovém tématu
„Přikázání“ v materiálu Mistrovství v nauce – základní dokument.

Praktické cvičení (20 minut)
Následující činnost může studentům pomoci jednat podle tří zásad, kterým se
naučili v oddíle „Získávejme duchovní poznání“ v materiálu Mistrovství v nauce –
základní dokument. Abyste studentům tyto zásady připomněli, může být užitečné je
napsat na tabuli:

• Jednejte s vírou.

• Zkoumejte zásady a otázky z perspektivy věčnosti.

• Usilujte o hlubší porozumění skrze božsky určené zdroje a materiály.

Vyzvěte studenty, aby si v materiálu Mistrovství v nauce – základní dokument znovu
prošli naukové téma 9, „Přikázání“, a poté se jich zeptejte, kterých přikázání by
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mohlo být pro mladého člověka obtížné uposlechnout, pokud by jasně nerozuměl
jejich účelu. Jejich odpovědi pište na tabuli.

Vyzvěte studenty, aby pracovali ve dvojicích a aby si ze seznamu na tabuli
vybrali jedno přikázání. Každé dvojici dejte kopii následujícího materiálu

na rozdání a studenty vyzvěte, aby si ho přečetli a diskutovali o svých odpovědích
na tyto otázky.

Jednejte s vírou:

• Co byste mohli udělat, abyste někoho povzbudili, aby jednal s vírou, když má potíže porozumět
tomu, proč nám Bůh dává toto konkrétní přikázání?

Zkoumejte zásady a otázky z perspektivy věčnosti:

Zopakujte nauku, které se učí v Janovi 14:15, Matoušovi 5:14–16 a Matoušovi 22:36–39.

• Jak může nauka, které tyto verše učí, pomoci někomu lépe porozumět přikázání, které jste si
vybrali?

• Jaké další pravdy by mohly napomoci získání věčné perspektivy namísto té světské, pokud jde
o přikázání, které jste si vybrali?

Usilujte o hlubší porozumění skrze božsky určené zdroje a materiály:

• Čemu učili v poslední době Pánovi proroci, co by mohlo někomu pomoci porozumět tomu, jak je
důležité být poslušen přikázání, které jste si vybrali? (Mohli byste se podívat na citáty členů
Prvního předsednictva a Kvora Dvanácti apoštolů, které se nacházejí na stránkách LDS.org
a v církevních časopisech.)

Poté, co studentům poskytnete dostatek času k tomu, aby tyto otázky
prodiskutovali, je požádejte, aby sehráli scénku. Jednoho studenta z každé dvojice
požádejte, aby hrál osobu, která má potíže porozumět tomu, proč Pán po svých
dětech požaduje, aby žily podle přikázání, které si daná dvojice vybrala. Druhého
studenta požádejte, aby této osobě, která má potíže jednat s vírou, pomohl dané
přikázání zkoumat z perspektivy věčnosti a usilovat o hlubší porozumění tomuto
přikázání skrze božsky určené zdroje a materiály. Poskytněte studentům přibližně
10 minut na názorné předvedení této situace.

Poté, co studentům poskytnete dostatek času na to, aby svou scénku sehráli, zvažte
možnost diskutovat v rámci celé třídy o některých z těchto otázek:

• Jak se můžeme rozhodnout jednat s vírou, když nerozumíme určitým
přikázáním nebo se nám zdá obtížné je dodržovat?

• Jak jste pomohli svému kamarádovi prozkoumat jeho konkrétní otázku či obavu
ohledně určitého přikázání z perspektivy věčnosti?

• Jaké božsky určené zdroje a materiály jste použili, abyste na danou otázku
odpověděli nebo abyste povzbudili svého kamaráda, který má obtíže, aby
usiloval o hlubší porozumění?

Na závěr této činnosti požádejte studenty, aby se podělili o jakékoli postřehy, které
během jejího provádění získali.
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Opakování mistrovství v nauce
Vyzvěte studenty, aby si prošli pasáže z mistrovství v nauce z Nového zákona
a vybrali si jednu, která obsahuje nauku nebo zásadu, o níž mají svědectví.
Požádejte je, aby o této nauce nebo zásadě vydali svědectví a podělili se
o zkušenosti, které jim pomohly toto svědectví získat. Když se studenti budou dělit
o svědectví, Duch Svatý jim potvrdí pravdivost oné nauky a zásady, o které budou
svědčit. Jejich svědectví také může inspirovat druhé, aby jednali s vírou.
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