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PouÏívanie tejto príruãky
Táto príruãka poskytuje 35 lekcií, ktoré sa t˘kajú základn˘ch zásad
evanjelia a povinností nositeºov Áronovho a Melchisedekovho
kÀazstva. Vedúci a uãitelia musia na základe vnuknutia Ducha
plánovaÈ a uãiÈ také lekcie, ktoré oslovujú duchovné, citové i
doãasné potreby ãlenov v ich poboãke alebo zbore.

Táto príruãka sa má pouÏívaÈ ako manuál pre Melchisedekovo ako aj
Áronovo kÀazstvo v t˘ch jednotkách Cirkvi, kde e‰te nie sú vydané
príruãky Teachings of Presidents of the Church a príruãky pre Áronovo
kÀazstvo v potrebnom jazyku. V t˘chto jednotkách majú byÈ tieto
príruãky k dispozícii v‰etk˘m drÏiteºom Melchisedekovho kÀazstva,
ako aj vedúcim a uãiteºom Áronovho kÀazstva. Miestni vedúci musia
zistiÈ z In‰trukcií o uãebnom pláne pre vedúcich kÀazstva a pomocn˘ch
vedúcich, v ktor˘ch rokoch sa má preberaÈ ãasÈ A, a v ktor˘ch rokoch
ãasÈ B príruãky Povinnosti a poÏehnania kÀazstva.

V cirkevn˘ch jednotkách, v ktor˘ch sú k dispozícii Teachings of Presidents
of the Church a príruãka Áronovho kÀazstva, sa tieto majú pouÏívaÈ
(1) ako zdroj pre v˘uãbu Melchisedekovho kÀazstva, a to kaÏdú prvú
a ‰tvrtú nedeºu v mesiaci, (2) tieÏ ako doplnkov˘ zdroj pre v˘uãbu
Áronovho kÀazstva a (3) podobne pre v˘uãbu v ZdruÏení pomoci ako
zdroj k lekciám „Uãenie pre na‰u dobu“ kaÏdú ‰tvrtú nedeºu v mesiaci. V
tak˘chto jednotkách majú byÈ tieto príruãky k dispozícii vedúcim a
uãiteºom v Pomocnom zdruÏení, Melchisedekovom i Áronovom
kÀazstve. Okrem toho, môÏu vedúci povzbudiÈ drÏiteºov
Melchisedekovho kÀazstva, aby si kúpili exemplár tejto príruãky a
pouÏívali ju pre osobné ‰túdium a pre v˘uãbu rodiny v domove.

Príprava na v˘uãbu
Uãebné pomôcky poskytnuté v tejto knihe, zah⁄Àa oddiel s názvom
„Príprava uãiteºa“, tieÏ otázky, ktoré sa môÏu uãitelia p˘taÈ, návrhy pre
zapojenie triedy a pokyny k tomu, ako pouÏívaÈ obrázky a tabuºky.
Okrem otázok k diskusiám a navrhnut˘ch metód, môÏu uãitelia pouÏiÈ
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aj iné metódy alebo prístupné lekcie, zahrÀujúce efektívne zapájanie sa
ãlenov triedy, a ktoré stimulujú ich úãasÈ a uãenie sa. Takmer v kaÏdej
lekcii je navrhnuté pouÏiÈ tabuºu, ak je to moÏné, uãitelia sa majú
postaraÈ o to, aby tabuºa a kriedy boli k dispozícii pre kaÏdú lekciu.
Mnohé z vizuálnych pomôcok navrhnut˘ch k tomu, aby sa pouÏili ako
plagáty, sa môÏu nakresliÈ alebo napísaÈ na tabuºu. ëal‰ie námety pre
v˘uãbu sa dajú nájsÈ v Príruãke pre v˘uãbu (34595) a v Teaching, No
Greater Call (36123).

âlenovia triedy musia byÈ povzbudzovaní k tomu, aby sa pripravovali
na diskusiu v triede ‰tudovaním urãenej lekcie v priebehu t˘ÏdÀa.
TaktieÏ musia byÈ povzbudzovaní k tomu, aby si nosili Písma.

Zapájanie ãlenov so ‰peciálnymi potrebami
Poãas svojej pozemskej sluÏby vy‰iel JeÏi‰ na vrch pri Galilejskom mori.

„Tu pri‰li k Nemu veºké zástupy, ktoré mali so sebou chrom˘ch,
mrzákov, slep˘ch, nem˘ch a mnoh˘ch inak‰ích: kládli Mu ich k
nohám a On ich uzdravoval, takÏe sa zástupy ãudovali, keì videli,
Ïe nemí hovoria, mrzáci sú zdraví, chromí chodia a slepí vidia;
i oslavovali Boha izraelského“ (Matú‰ 15:30–31).

Spasiteº nám dal príklad, aby sme pociÈovali súcit s t˘mi, ktorí majú
‰peciálne potreby. Keì nav‰tívil Nefitov po svojom vzkriesení,
povedal, Ïe je naplnen˘ milosrdenstvom k ºuìom.

Sp˘tal sa Nefitov, ãi majú medzi sebou chor˘ch, chrom˘ch, slep˘ch,
krívajúcich zmrzaãen˘ch, malomocn˘ch, zohaven˘ch, hluch˘ch alebo
trápen˘ch nejak˘m in˘m spôsobom. Potom im povedal, aby k Nemu
t˘ch ºudí priviedli, Ïe on ich uzdraví, pretoÏe má s nimi súcit a je
naplnen˘ milosrdenstvom (pozri 3. Nefi 17:6–7).

Uãiteº v Cirkvi je vo vynikajúcom postavení, v ktorom môÏe ukázaÈ
súcit s t˘mi, ktorí majú ‰peciálne potreby. Má byÈ chápav˘ a má maÈ
túÏbu zahrnúÈ t˘chto ãlenov do uãebn˘ch aktivít triedy. Nasledujúce
body majú pomôcÈ uãiteºovi pri oslovení t˘ch, ktorí si vyÏadujú
zvlá‰tnu pozornosÈ.

■ Poznajte potreby a schopnosti kaÏdého ãlena triedy.

■ Porozprávajte sa s postihnut˘mi ãlenmi vopred, predt˘m ako ich
vyzvete ãítaÈ, modliÈ sa alebo ich inak zapojíte. Sp˘tajte sa ich asi
takto: „Chceli by ste v triede ãítaÈ?“ alebo „Nebol by to pre vás
problém, ak by ste sa v triede pomodlili?“

■ Porozprávajte sa s kÀazsk˘mi vedúcimi, rodiãmi, rodinn˘mi
príslu‰níkmi a pokiaº je to vhodné so samotn˘mi ãlenmi so
‰peciálnymi potrebami, aby ste zistili, aké sú ich zvlá‰tne potreby.
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■ Zaistite, aby v‰etci ãlenovia triedy k sebe prechovávali úctu a mali
jeden pre druhého porozumenie.

■ Chovajte sa prirodzene, priateºsky a láskavo. Pamätajte si, Ïe kaÏd˘
ãlovek má potrebu lásky a porozumenia.

Uãitelia v Cirkvi musia maÈ na pamäti, Ïe kaÏd˘ ãlen, bez ohºadu
na fyzické, psychické, emocionálne alebo sociálne schopnosti, má
potenciál rásÈ k osláveniu. Uãiteº má povinnosÈ pomáhaÈ kaÏdému
jedincovi, aby sa nauãil v‰etko, ãoho je schopn˘. Pamätajte na
Spasiteºove slová: „âokoºvek ste urobili jednému z t˘chto mojich
najmen‰ích bratov, mne ste urobili“ (Matú‰ 25:40).





Ke∂ si pripomíname narodenie JeΩißa Krista pred
dvomi tisícro™iami, vydávame svoje svedectvo o
pravdivosti Jeho jedine™ného Ωivota a nekone™nej

sile Jeho ve˝kej zmiernej obete. Nikto in≥ nemal tak≥ siln≥
vplyv na vßetko, ™o Ωilo a eßte bude Ωi¡ na zemi.

On bol ve˝k≥m Jehovom Starého zákona a Mesiáßom
Nového. Pod vedením svojho Otca bol Stvorite˝om zeme.
„Vßetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo ani
jedno z toho, ™o povstalo.“ (Ján 1:3) I ke∂ bol bez
hriechov, bol pokrsten≥, aby naplnil vßetku spravodlivos¡.
„Preßiel zem dobre ™iniac“ (Sk. ap. 10:38) a eßte ním za to
opovrhovali. Jeho evanjelium bolo posolstvom pokoja a
dobrej vôle. Prosil vßetk≥ch, aby nasledovali Jeho príklad.
Krá™al po cestách Palestíny, uzdravoval chor≥ch, slep≥m
dával vidie¡ a m˜tvych kriesil. U™il o ve™n≥ch pravdách, o
skuto™nosti naßej predpozemskej existencie, o zmysle
náßho Ωivota na zemi a o príleΩitosti pre BoΩích synov a
dcéry v Ωivote, ktor≥ príde.

Ustanovil Ve™eru Pána ako pamiatku na Jeho ve˝kú
zmiernu obe¡. Uveznili Ho a odsúdili na základe faloßnej
obΩaloby, uznali ho vinn≥m, aby sa upokojili masy a odsúdili
ho na smr¡ na kríΩi na Kalvárii. On poloΩil svoj Ωivot, aby
zmieril hriechy celého ˝udstva. Bol ve˝k≥m zástupn≥m
darom v prospech vßetk≥ch, ™o kedy Ωili na zemi.

Pokorne sved™íme, Ωe Jeho Ωivot, ktor≥ je stredobodom
celej ˝udskej histórie, nikdy neza™al v Betleheme, ani
neskon™il na Kalvárii. On bol Prvoroden≥m Otca,
Jednoroden≥ Syn v tele, Vykupite˝ sveta.

Vstal z hrobu, aby sa stal „prvotinou t≥ch, ktorí zosnuli“
(1. Korin¡anom 15:20). Ako vzkriesen≥ Pán navßtívil t≥ch,
ktorí ho milovali po™as Jeho Ωivota. SlúΩil aj svojim „in≥m
ove™kám“ (Ján 10:16) v starovekej Amerike. V modernom
svete sa On a Jeho Otec ukázali chlapcovi Josephovi

Smithovi, aby za™ali dlho s˝ubovanú „dobu plnosti ™asov“
(EfeΩanom 1:10).

Prorok Joseph Smith napísal o Ωivom Kristovi, Ωe Jeho o™i
planuli oh~om, vlasy na Jeho hlave sa skvel belos¡ou a
™istotou snehu, Jeho tvár prekonala jas slnca a Jeho hlas znel
ako ßumenie povodne, áno, hlas Jehovov, ktor≥ hovoril, Ωe
On je prv≥m a posledn≥m, Ωe Ωije, Ωe bol zabit≥, a Ωe je naßím
orodovníkom u Otca. (Vi∂ NaZ 110:3-4)

Prorok o ~om tieΩ prehlásil, Ωe po mnoh≥ch svedectvách,
ktoré boli vydané o Spasite˝ovi, toto je svedectvo posledné
zo vßetk≥ch, Ωe Spasite˝ Ωije.

Prorok Ho videl po pravici BoΩej a po™ul hlas
dosved™ujúci, Ωe On je Jednoroden≥m Otca, Ωe Ním a cez
Neho a od Neho svety boli a sú stvorené a Ωe ich
obyvatelia sú synmi a dcérami Boha. (Vi∂ naZ 76:22-24)

Vyhlasujeme slávnostne, Ωe Jeho k~azstvo a Jeho Cirkev
boli znovuzriadené na zemi - „vybudované na základe
apoßtolov a prorokov, kde je uho˝n≥m kame~om sám JeΩiß
Kristus“ (EfeΩanom 2:20).

Sved™íme, Ωe sa raz vráti na zem. „A zjaví sa sláva
Hospodinova, a uvidia vßetci, kaΩdé telo dovedna.“ (Izaiáß
40:5) Bude kra˝ova¡ ako Krá˝ Krá˝ov a vládnu¡ ako Pán
Pánov a kaΩdé koleno sa skloní a kaΩd≥ jazyk bude velebi¡
a uctieva¡ pred Ním. KaΩd≥ z nás bude pred Ním stá¡, 
aby sme Ním boli súdení pod˝a naßich skutkov a túΩob
náßho srdca.

Vydávame svedectvo ako Jeho náleΩite vysvätení
apoßtoli, Ωe JeΩiß je Ωijúcim Kristom, nesmrte˝n≥m Synom
BoΩím. Je ve˝k≥m krá˝om Immanuelom, ktor≥ dnes stojí po
pravici Svojho Otca. On je svetlom, Ωivotom a nádejou
sveta. Jeho smerom je cesta, ktorá vedie k ß¡astiu v tomto
Ωivote a ve™nému Ωivotu vo svete, ktor≥ príde. Bohu v∂aka
za jedine™n≥ dar Jeho boΩského Syna.

KRISTUS ÛIJE
SVEDECTVO APOπTOLOV

CERKEV JEÛIπA KRISTA SVÄT≤CH NESKORπÍCH DNÍ
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K≈AZSTVO
1 .  l e k c i a

2

Cieºom tejto lekcie je pomôcÈ nám pochopiÈ, ão je kÀazstvo a ako
rozvíjaÈ na‰e povolania v kÀazstve.

Úvod
PoÏiadajte ãlenov, aby si spomenuli na dobu, keì im bolo udelené
kÀazstvo. Duch Pána bol nepochybne prítomn˘, keì obdrÏali kÀazstvo
vkladaním rúk od t˘ch, ktorí mali na to právomoc. Poãas toho, ako
ãlenovia prem˘‰ºajú o tejto skúsenosti, vyzvite ich, aby si sami sebe
poloÏili nasledovné otázky.

1. âo sa mi skutoãne v ten deÀ prihodilo?

2. Som in˘m ãlovekom potom ão som obdrÏal kÀazstvo?

3. Som dnes in˘m ãlovekom, pretoÏe som nositeº kÀazstva?

4. Som prostredníctvom kÀazstva schopn˘ slúÏiÈ ostatn˘m?

5. Je môj Nebesk˘ Otec spokojn˘ so spôsobom, ak˘m pouÏívam
kÀazstvo?

KÀazstvo je moc od Boha
„Keì [konáme] v mene Pána, ako drÏitelia kÀazstva, robíme to v mene a
v zastúpení Nebeského Otca. KÀazstvo je moc, ktorou prostredníctvom
ºudí pracuje ná‰ Nebesk˘ Otec“ (Harold B. Lee, v Conference Report,
apríl 1973, 128; alebo Ensign, júl 1973, 98).

KÀazstvo je BoÏou veãnou mocou a právomocou. Boh vykonáva
Jeho prácu prostredníctvom kÀazstva. Touto mocou stvoril veci a
prostredníctvom nej vládne zemi i nebu. V Drahocennej perle ãítame,
Ïe kÀazstvo, ktoré bolo na zaãiatku, bude i na konci sveta (pozri
MojÏi‰ 6:7).

Boh a JeÏi‰ Kristus dali kÀazstvo hodn˘m muÏom Cirkvi, aby mohli
pomôcÈ uskutoãniÈ nesmrteºnosÈ a veãn˘ Ïivot ãloveka (pozri MojÏi‰
1:39). KÀazstvo je právomoc Boha daná muÏom, aby vykonávali v‰etky
veci pre spásu ºudstva.
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DrÏitelia kÀazstva majú právomoc konaÈ v BoÏom mene. Keì sa
prezident Joseph Fielding Smith prihováral ku v‰etk˘m nositeºom
kÀazstva, povedal:

„Sme sprostredkovatelia Pána; zastupujeme Ho; dal nám právomoc,
ktorá nás oprávÀuje robiÈ v‰etky veci, ktoré sú potrebné k spáse a
osláveniu nás samotn˘ch ako aj Jeho ostatn˘ch detí na svete.

Sme vyslancami Pána JeÏi‰a Krista. Na‰im poslaním je zastupovaÈ
Ho. Sme vedení..., aby sme robili to, ão by robil On, keby bol osobne
prítomn˘“ (v Conference Report, apr. 1971, 47; Ensign, jún 1971, 49).

KÀazská moc, prichádza prostredníctvom spravodlivého Ïivota
„KaÏd˘ z nás, kto je drÏiteºom kÀazstva, má právomoc konaÈ za Pána,
av‰ak efektívnosÈ na‰ej právomoci—alebo ak chcete, moc, ktorá
prichádza prostredníctvom tejto právomoci—závisí od toho, ako Ïijeme;
závisí od na‰ej spravodlivosti“ (H. Burke Peterson, v Conference
Report, apr. 1976, 50; Ensign, máj 1976, 33).

V Náuke a zmluvách nám Pán objasnil, Ïe musíme ÏiÈ spravodlivo, aby
sme mali nielen právomoc, ale aj moc kÀazstva.

Povedal, Ïe je veºa povolan˘ch, ale málo vyvolen˘ch. A preão nie sú
vyvolení?

PretoÏe ich srdcia veºmi túÏia po veciach tohoto sveta a usilujú o
ºudské pocty, preto sa neuãia tejto veci—

Ïe práva kÀazstva sú neoddeliteºne spojené s mocnosÈami nebies,
a Ïe mocnosti nebies sa dajú ovládaÈ a pouÏívaÈ iba na zásadách
spravodlivosti.

Tieto práva nám môÏu byÈ udelené, to je pravda ale akonáhle sa snaÏíme
zakr˘vaÈ na‰e hriechy; alebo uspokojiÈ na‰u p˘chu ãi márnivú ctiÏiadosÈ;
alebo uplatniÈ vplyv, alebo nadvládu ãi nátlak na ºudské du‰e v
akejkoºvek miere nespravodlivosti, nebesá sa samé odvrátia. Duch
Pána bude zarmúten˘, a ak sa od nás odvráti, je koniec s kÀazstvom
alebo právomocou toho ãloveka (pozri NaZ 121:34–37).

■ V t˘chto ver‰och Pán zjavil, preão niektorí drÏitelia kÀazstva nie sú
schopní pouÏívaÈ kÀazstvo s mocou. Preão nám tieto veci bránia maÈ
moc kÀazstva?

Zdrojom kÀazskej moci je Boh, ktor˘ pracuje prostredníctvom Ducha
Svätého. Aby nás pri pouÏívaní kÀazstva mohol viesÈ Duch Svät˘,
musíme dodrÏiavaÈ prikázania a ÏiÈ hodne. Moc v kÀazstve k nám
prichádza iba od ná‰ho Nebeského Otca prostredníctvom Ducha
Svätého. S mocou kÀazstva môÏeme vykonávaÈ Pánovu prácu; bez
tejto moci ju vykonávaÈ nemôÏeme.
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■ UkáÏte obrázok 1-a: „DrÏitelia kÀazstva Ïehnajú chor˘m dnes, práve
tak, ako to robil v minulosti Kristus.“

Ak pre to budeme ÏiÈ, môÏeme maÈ moc od Nebeského Otca, ktorá
prinesie mier do znepokojeného domova. MôÏeme maÈ moc, ktorá
poÏehná a ute‰í malé deti, ktorá prinesie spánok uplakan˘m oãiam v
skor˘ch rann˘ch hodinách. MôÏeme maÈ moc, ktorá prinesie ‰Èastie do
ná‰ho rodinného domáceho veãera, moc, ktorá upokojí ustarostenú
manÏelku. MôÏeme maÈ moc, ktorá usmerní zmäten˘ch a zraniteºn˘ch
mlad˘ch ºudí. Moc poÏehnaÈ dcére predt˘m, ako pôjde na svoje prvé
rande alebo predt˘m, ako sa vydá v chráme, ãi poÏehnaÈ synovi,
predt˘m ako odíde na misiu alebo do ‰koly. Moji mladí bratia, môÏeme
maÈ moc zastaviÈ zlé my‰lienky skupiny chlapcov, ktorí sa zi‰li k
vulgárnemu rozhovoru. MôÏeme maÈ moc uzdravovaÈ chor˘ch a
ute‰ovaÈ osamoten˘ch. Toto sú niektoré z dôleÏit˘ch cieºov kÀazstva“
(H. Burke Peterson, v Conference Report, apríl 1976, 50–51; Ensign, máj
1976, 33).

■ PoÏiadajte vopred urãeného drÏiteºa kÀazstva, aby sa podelil o svoju
skúsenosÈ, ktorá ukazuje silu kÀazstva v jeho Ïivote.

Rozvíjanie moci kÀazstva
Je niekoºko vecí, ktoré môÏeme robiÈ, aby sme rozvíjali moc v kÀazstve:

TúÏiÈ po nej
Najskôr musíme maÈ túÏbu rozvíjaÈ moc v kÀazstve. Písma uãia, Ïe
ºudia dostávajú od Pána podºa svojich túÏob (pozri Alma 29:4; NaZ 4:3;
6:8; 7:1–3).

ÎiÈ spravodlivo
Mali by sme sa snaÏiÈ dodrÏiavaÈ v‰etky prikázania ná‰ho Nebeského
Otca. Ak Ïijeme spravodlivo, môÏeme prijaÈ Ducha Svätého za stáleho
spoloãníka a On nás bude viesÈ, aby sme robili to, ão máme robiÈ (pozri
2. Nefi 32:5). Spravodlivé Ïitie znamená aj to, Ïe sa uãíme ovládaÈ na‰e
my‰lienky, slová a skutky.

ÎiÈ pokorne
Alma uãí, Ïe ten, kto sa skutoãne pokorí, ãiní pokánie zo svojich
hriechov a vytrvá aÏ do konca, bude poÏehnan˘ (pozri Alma 32:15).
Máme byÈ ochotní prijímaÈ a nasledovaÈ rady na‰ich vedúcich, tieÏ
plniÈ úlohy, ktoré nám dávajú na‰i kÀazskí vedúci a nasledovaÈ
nabádanie Ducha. ëal‰ie spôsoby ako môÏeme preukázaÈ pokoru
zah⁄Àajú to, Ïe (1) ãestne zvaÏujeme spravodlivé Ïelania ãlenov rodiny,
aj napriek tomu, Ïe sa nezhodujú s na‰imi; (2) s rovnakou pozornosÈou
poãúvame— aj tie najmen‰ie deti; (3) uprednostníme blaho rodiny pred
svojim vlastn˘m pohodlím; a (4) budeme hovoriÈ spôsobom, ktor˘
bude vÏdy odráÏaÈ na‰u lásku a starosÈ o druh˘ch.
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1-a, DrÏitelia kÀazstva Ïehnajú chor˘m dnes, práve tak, ako to robil v 
minulosti Kristus. (Kristus lieãi slepého, od Carla Blocha. PouÏité so 

súhlasom Národného historického múzea vo Frederiksborgu v Hillerøde.)
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·tudovaÈ
Musíme bádaÈ v Písmach a prem˘‰ºaÈ o nich. Jedine osobn˘m ‰túdiom
Písiem môÏeme poznaÈ BoÏiu vôºu a ÏiÈ podºa evanjelia. TieÏ
potrebujeme ‰tudovaÈ na‰e príruãky pre kÀazstvo, aby sme poznali
na‰e konkrétne povinnosti ako drÏitelia kÀazstva. Prezident George
Albert Smith uãil: „Najprv je va‰ou povinnosÈou nauãiÈ sa to, ão Pán
poÏaduje, a potom mocou a silou Jeho svätého kÀazstva zvelebovaÈ
va‰e povolanie... takÏe ºudia vás budú radi nasledovaÈ“ (v Conference
Report, apr. 1942, 14)

ModliÈ sa
Musíme sa p˘taÈ ná‰ho Nebeského Otca, ão by On chcel, aby sme
robili. VÏdy sa máme modliÈ o vedenie, ako správne pouÏívaÈ
kÀazstvo. âo sa t˘ka sily modlitby, prezident Gordon B. Hinckley uãil:
„Modlitba otvára moc nebies v ná‰ prospech. Modlitba je veºk˘ dar
ná‰ho Veãného Otca, prostredníctvom ktorého sa k Nemu môÏeme
priblíÏiÈ a hovoriÈ s Ním v mene Pána JeÏi‰a Krista. Buìte naplnení
modlitbou. NedokáÏete to sami. NemôÏete to dosiahnuÈ sami, svojimi
vlastn˘mi schopnosÈami. Potrebujete Pánovu pomoc“ (Teachings of
Gordon B. Hinckley [1997], 470).

MilovaÈ ostatn˘ch
JeÏi‰ Kristus nás uãil, Ïe moc kÀazstva je zaloÏená na láske, a na tom
Ïe máme milovaÈ v‰etk˘ch ºudí (pozri NaZ 121:41–42, 45–46). Láska
zaãína doma. Máme milovaÈ na‰e rodiny a maÈ záujem o ich blaho.
Jedn˘m zo spôsobov, ako môÏeme ukázaÈ lásku ãlenom na‰ej rodiny, je
to, Ïe pouÏívame kÀazstvo, aby viedlo a Ïehnalo ich Ïivoty.

PouÏívaÈ kÀazstvo, aby sme Ïehnali a posilÀovali na‰e rodiny
Keì pouÏívame kÀazstvo, sme príkladom ostatn˘m drÏiteºom
kÀazstva, svetu, a ão je snáì najdôleÏitej‰ie, na‰im rodinám. Ak nás
na‰i ãlenovia rodiny vidia pouÏívaÈ na‰e kÀazstvo, budú vedieÈ, Ïe sme
sluÏobníkmi Pána a prídu za nami, keì budú potrebovaÈ pomoc.
V‰etky rodiny majú poznaÈ poÏehnania, ktoré prichádzajú, keì otcovia
a synovia pouÏívajú kÀazstvo ku prospechu svojej rodiny.

KÀazstvo môÏe v na‰ich domovoch spôsobiÈ zmenu. Prezident David
O. McKay povedal: „Domov sa mení, pretoÏe muÏ je drÏiteºom
kÀazstva a ctí si ho“ („Priesthood,“ Instructor, okt. 1968, 378).

■ Ak˘m spôsobom poÏehnalo kÀazstvo vás alebo va‰u rodinu?

Záver
„V‰etci si máme uvedomiÈ, Ïe na svete nie je niã mocnej‰ie neÏ BoÏie
kÀazstvo“ (N. Eldon Tanner, v Conference Report, apr. 1976, 63; alebo
Ensign, máj 1976, 41).
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V nasledujúcom príbehu vysvetlil Prezident N. Eldon Tanner, aké je
dôleÏité byÈ hodn˘m prijaÈ kÀazstvo:

„Keì som bol biskupom, mal som v mojom zbore ‰esÈ chlapcov,
ktorí boli vo veku, keì mohli byÈ vysvätení za star‰ích. Mohol som
v‰ak doporuãiÈ len piatich, pretoÏe jeden z nich nebol pripraven˘.
Niekoºkokrát sme o tom spolu hovorili, on mi v‰ak povedal: ,Nie som
hodn˘.‘ Veºmi zle sa kvôli tomu cítil, no neãakal, Ïe ho odporuãíme...
Jeho str˘ko pri‰iel za mnou a povedal: ,Vy urãite nenecháte toho
chlapca pozadu v porovnaní s jeho piatimi priateºmi, ktorí postúpia o
krok vpred.‘ Prosil ma, aby som mu dovolil staÈ sa star‰ím. Povedal:
,Ak tak neurobíte, vyÏeniete ho z Cirkvi.‘

Vysvetlil som tomuto muÏovi, ‘kÀazstvo je tou najdôleÏitej‰ou vecou,
ktorú môÏeme tomuto chlapcovi daÈ. Nerozdávame kÀazstvo len tak...
Rozumiem si s t˘mto chlapcom. On nie je pripraven˘ na to, aby bol
vysväten˘ za star‰ieho.‘A nakoniec nebol doporuãen˘.

O niekoºko rokov neskôr som bol na generálnej konferencii... a pri‰iel
ku mne jeden mlad˘ muÏ a povedal: ,Prezident Tanner, asi si ma
nepamätáte. Som ten chlapec, ktorého ste nedoporuãili, aby bol
vysväten˘ za star‰ieho.‘ Vystrel ruku a povedal: ‘Chcem vám za to
poìakovaÈ. Teraz som biskupom v Kalifornii. Ak by ste ma odporuãili
vtedy, keì som toho nebol hodn˘, pravdepodobne by som nikdy
neocenil hodnotu kÀazstva, ani to, ão sa od drÏiteºa kÀazstva oãakáva a
urãite by som sa nikdy nestal biskupom, ktor˘m dnes som‘ “
(v Conference Report, apr. 1973, 122, alebo Ensign, júl 1973, 94).

Musíme sa nauãiÈ, Ïe práva kÀazstva sú neoddeliteºne spojené s
mocami nebies, a Ïe moci nebies môÏeme ovládaÈ a pouÏívaÈ iba na
zásadách spravodlivosti (pozri NaZ 121:36). Aby sme obdrÏali moc
od Boha, musíme sa staÈ toho hodn˘mi.

VÏdy máme pamätaÈ na to, Ïe máme BoÏiu právomoc a moc, a Ïe
Ho zastupujeme. Keì pouÏívame kÀazstvo, máme sa p˘taÈ sami seba:
„âo by chcel JeÏi‰ Kristus, aby som robil v tejto situácii? Konám tak˘m
spôsobom, ktor˘m by chcel On, aby som konal?“

V˘zvy
ZaviaÏte sa sami sebe, Ïe budete starostlivo ‰tudovaÈ pokyny v tejto
kÀazskej príruãke, a Ïe prijmete v˘zvy, ktoré sú dané v kaÏdej lekcii.
T˘m, Ïe budete tieto v˘zvy plniÈ, vyviniete si moc v kÀazstve, priblíÏite
sa k Nebeskému Otcovi a budete môcÈ lep‰ie slúÏiÈ druh˘m.

DoplÀujúce Písma
■ Náuka a zmluvy 107:1–14 (rozdiely medzi Melchisedekov˘m a

Áronov˘m kÀazstvom)
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Príprava uãiteºa
Skôr, ako uvediete túto lekciu:

1. Pre‰tudujte si kapitolu 20 „Organizácia kÀazstva“ v Základoch
evanjelia.

2. Preãítajte si NaZ 121:34–46.

3. PoÏiadajte urãeného drÏiteºa kÀazstva, aby sa podelil o svoju
skúsenosÈ, ktorá ukazuje na silu kÀazstva.

4. PoÏiadajte v‰etk˘ch ãlenov triedy, aby si kaÏd˘ t˘ÏdeÀ na kÀazské
zhromaÏdenie nosili svoje Písma, a aby boli pripravení na kaÏdej
lekcii ãítaÈ a oznaãovaÈ si konkrétne ver‰e v Písmach.

5. Vyberte spomedzi ãlenov triedy t˘ch, ktor˘ch by ste poãas lekcie
chceli poprosiÈ o pomoc s preãítaním vami vybran˘ch príbehov,
písiem, alebo citátov a zadajte im ich úlohu.
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Cieºom tejto lekcie je pomôcÈ nám pochopiÈ, Ïe kÀazstvo bolo dané
Adamovi a ostatn˘m spravodliv˘m muÏom behom vekov.

Úvod
Adam bol prv˘m muÏom, ktor˘ bol drÏiteºom kÀazstva. To znamená,
Ïe Boh mu dal právomoc viesÈ svoju rodinu a vykonávaÈ obrady, ktoré
potrebovali, aby sa mohli vrátiÈ do Jeho prítomnosti. On bol tieÏ prv˘m
prorokom, ktor˘ obdrÏal kºúãe predsedníctva, alebo právomoc viesÈ
BoÏiu Cirkev na zemi. S touto právomocou udelil kÀazstvo mnoh˘m
muÏom a uãil ich ako ho pouÏívaÈ. V‰etci proroci Pána v kaÏdej
dispenzácii od Adama, mali túto istú právomoc.

■ UkáÏte obrázok 2-a „KÀazstvo vo v‰etk˘ch pokoleniach.“ Vysvetlite,
Ïe obrázok je rozdelen˘ na sedem ãasov˘ch období zvan˘ch
dispenzácie. Preãítajte, ão slovo dispenzácia znamená na spodnej
strane obrázka. Vysvetlite, Ïe nevieme koºko dispenzácií evanjelia
uÏ na zemi bolo, ale Ïe t˘chto sedem predstavuje niektoré z
najhlavnej‰ích. Tak ako budete spomínaÈ kaÏdú dispenzáciu
v priebehu lekcie, poukáÏte na príslu‰n˘ obrázok, a ak vám to
umoÏÀuje ãas, preãítajte úryvok z Písiem, ktor˘ je priraden˘ ku
kaÏdému z obrázkov.

Dispenzácia Adamova
■ UkáÏte obrázok 2-a „KÀazstvo vo v‰etk˘ch pokoleniach.“ UkáÏte

ãasÈ s dispenzáciou Adama a preãítajte si Náuku a zmluvy 107:40–41,
tak ako je to zobrazené na obrázku.

âoskoro potom ako boli Adam a Eva vyhnaní zo záhrady Eden,
zjavil sa im anjel a uãil ich evanjelium (pozri MojÏi‰ 5:6–9). Bola
zorganizovaná Cirkev a Adam bol vo vode pokrsten˘ rovnak˘m
spôsobom, ak˘m sme krstení dnes (MojÏi‰ 6:64–65). Vtedy bolo
Adamovi dané kÀazstvo, aby mal právomoc vykonávaÈ pre svoju
rodinu v‰etky obrady evanjelia. S touto právomocou pokrstil ãlenov
svojej rodiny a udelil kÀazstvo t˘m synom, ktorí boli spravodliví.



MILÉNIUM

DISPENZÁCIA ENOCHOVA
(pozri NaZ 107:48, 53)

DISPENZÁCIA NOEMOVA
(MojÏi‰ 8:19–20)

DISPENZÁCIA ABRAHÁMOVA
(pozri NaZ 84:14; Abrahám 1:16, 18)

DISPENZÁCIA MOJÎI·OVA
(pozri NaZ 84:6)

DISPENZÁCIA UPROSTRED âASOV
JeÏi‰ Kristus a Jeho apo‰tolovia

(Matú‰ 16:19; Îidom 5:5–10; 3 Nefi 11:19–22; 12:1)

DISPENZÁCIA PLNOSTI âASOV
Joseph Smith a ostatní proroci neskor‰ích dní

Znovuzriadenie Cirkvi (pozri NaZ 20:1) 
Znovuzriadenie kÀazstva (pozri NaZ 13; 27:8, 12–13)

DISPENZÁCIA ADAMOVA
(pozri NaZ 107:40–41)

Odpadlíctvo

Odpadlíctvo

Odpadlíctvo

Odpadlíctvo

Odpadlíctvo

ASI 4000 P. N. L.

ASI 3765 P. N. L.

ASI 3000 P. N. L.

ASI 2000 P. N. L.

ASI 1500 P. N. L.

ASI 30 N. L.

1830 N. L.

Dispenzácia: Obdobie, v ktorom má na zemi Pán aspoÀ jedného oprávneného sluÏobníka,
ktor˘ má kÀazstvo a kºúãe, na to aby mohol hlásaÈ evanjelium.

Veºké odpadlíctvo
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2-a, KÀazstvo vo v‰etk˘ch pokoleniach
Pán povedal, Ïe tí, ktorí prijímajú toto kÀazstvo, prijímajú Jeho (pozri NaZ 84:35).
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V‰etci ºudia majú moÏnosÈ voºby alebo slobodu v˘beru. Na základe tejto
slobody sa niektoré z Adamov˘ch detí rozhodli poru‰iÈ prikázania. Stále
viac z nich sa odvrátilo od pravdy, zaãali byÈ telesn˘mi, zmyseln˘mi a
zl˘mi (pozri MojÏi‰ 5:12–13). Tento spôsob odpadnutia od pravdy sa
naz˘va odpadlíctvo.

Dispenzácia Enochova a Noemova
Adam a tí, ktorí dodrÏiavali prikázania, kázali t˘mto ºuìom a snaÏili
sa ich priviesÈ k pokániu. Väã‰ina ºudí nechcela ãiniÈ pokánie, av‰ak tí,
ão ho ãinili, sa pripojili k prorokovi Enochovi a volali sa Sion. Písma
nám hovoria, Ïe Enoch a v‰etci jeho ºudia kráãali s Bohom,... a stalo sa,
Ïe Sion uÏ nebol, pretoÏe ho Boh prijal do svojej vlastnej hrude (pozri
MojÏi‰ 7:69).

■ UkáÏte na obrázku ãasÈ s dispenzáciou Enocha a preãítajte si Náuku
a zmluvy 107:48, 53.

Potom ako boli Enoch a ºudia Sionu vzatí zo zeme, bezboÏní ºudia sa
stali veºmi poãetn˘mi. Pán poslal proroka Noeho, aby ich varoval a
volal k pokániu. Noe povedal bezboÏn˘m ºuìom, Ïe ak nebudú ãiniÈ
pokánie, budú veºkou potopou zmätení z povrchu zemského. Av‰ak
jediní, ktorí ho poãúvali a dodrÏiavali prikázania, boli ãlenovia jeho
rodiny. Pri‰la potopa, tak ako Noe varoval a on a jeho rodina boli
jedin˘mi, ktorí sa zachránili.

■ UkáÏte na obrázku ãasÈ s dispenzáciou Noema a preãítajte si MojÏi‰a
8:19–20.

KÀazstvo po potope
Po potope Noe udelil kÀazstvo svojim spravodliv˘m deÈom a vnukom.
Jedn˘m zo spravodliv˘ch muÏov, ktorí Ïili po Noemovi a ktorí obdrÏali
kÀazstvo bol Melchisedek. Melchisedek bol tak˘ spravodliv˘, Ïe bolo
po Àom pomenované kÀazstvo (pozri NaZ 107:2–4, tieto ver‰e tieÏ
vysvetºujú, Ïe kÀazstvo bolo pomenované po Melchisedekovi, aby sa
Pánovo meno neopakovalo príli‰ ãasto). Melchisedek vysvätil
Abraháma do kÀazstva a Abrahám vysvätil ìal‰ích ºudí. Takto
pokraãovalo Melchisedekovo kÀazstvo, aÏ do ãias MojÏi‰a.

■ UkáÏte na obrázku ãasÈ s dispenzáciou Abraháma a preãítajte Náuku
a zmluvy 84:14.

OdÀatie Melchisedekovho kÀazstva Izraelu
Abrahám udelil kÀazstvo svojmu synovi Izákovi a Izák svojmu synovi
Jakubovi. Jakubovo meno bolo zmenené na Izrael, a odvtedy boli
Jakubovi potomkovia známi ako deti Izraela.
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Za dní MojÏi‰a, potom ako vyviedol deti Izraela z Egypta, Pán ponúkol
deÈom Izraela plnosÈ Jeho evanjelia. Túto ponuku odmietli, takÏe Pán
od nich odÀal Melchisedekovo kÀazstvo a vy‰‰ie obrady evanjelia. Boli
im nechané zákony, ktoré mali riadiÈ telesné alebo ãasné ãinnosti ºudí.
Tieto zákony boli vykonávané Áronov˘m kÀazstvom (kÀazstvo bolo
pomenované podºa Árona, MojÏi‰ovho brata). Mnohé z t˘chto zákonov
sa dajú nájsÈ v knihách Exodus, Levitikus a Deuterónomium v Starom
zákone. Ich úmyslom nebolo nahradiÈ plnosÈ evanjelia, ale tieto zákony
boli dané, aby pripravili deti Izraela ÏiÈ podºa evanjelia v jeho plnosti,
v neskor‰ej dobe.

Napriek tomu, Ïe Melchisedekovo kÀazstvo bolo odÀaté od izraelského
národa, nebolo natrvalo odÀaté zo zeme. V období medzi MojÏi‰om a
príchodom JeÏi‰a Krista, bolo niekoºko prorokov—drÏiteºov
Melchisedekovho kÀazstva. Niektorí z t˘chto prorokov boli Eliá‰,
Izaiá‰, Jeremiá‰, Lehi, Daniel a Ezechiel.

■ UkáÏte na obrázku ãasÈ s dispenzáciou MojÏi‰a a preãítajte si Náuku
a zmluvy 84:6.

KÀazstvo za dní JeÏi‰a
Keì pri‰iel JeÏi‰ na zem, znovuzriadil evanjelium v jeho plnosti.
DrÏal kºúãe alebo plnú právomoc kÀazstva, vysvätil apo‰tolov (pozri
Matú‰ 10:1–4) a sedemdesiatnikov (pozri Luká‰ 10:1). Medzi svojim
nasledovníkmi zorganizoval svoju Cirkev, a keì napokon odi‰iel zo
zeme, apo‰tolom bola daná právomoc vysväcovaÈ druh˘ch do rôznych
úradov v kÀazstve (pozri Skutky 14:23). T˘mto spôsobom bolo
kÀazstvo predávané ìalej a zostalo základom Cirkvi JeÏi‰a Krista.

■ UkáÏte obrázok a preãítajte si Matú‰a 16:19; Îidom 5:5–10 a 3 Nefi
11:19–22; 12:1.

Veºké odpadlíctvo
E‰te nejak˘ ãas po tom, ako JeÏi‰ vystúpil na nebesia, pokraãovala
Cirkev vo vyuãovaní právd a tisíce ºudí z mnoh˘ch miest sa pripojili
k Cirkvi. Av‰ak, po ãase niektorí, ktorí sa pripojili k Cirkvi, odmietli
poslúchaÈ zákony a obrady evanjelia a zmenili ich, aby vyhovovali ich
spôsobu myslenia. Mnoho ãlenov vrátane apo‰tolov a in˘ch vedúcich
kÀazstva bolo prenasledovan˘ch a zabit˘ch. Ich smrÈou a t˘m, Ïe
ostatní odpadli od pravdy, Cirkev stratila právomoc kÀazstva.
Nakoniec, kÀaÏstvo ostalo v Cirkvi uÏ len krátko.

Po mnoho storoãí nebola na zemi plnosÈ evanjelia. Cirkvi, ktoré boli
zorganizované poãas odpadlíctva, nemali kÀazstvo. Následkom toho,
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nemohli od Boha obdrÏaÈ vedenie a vykonávaÈ obrady spasenia.
Ako povedal Izaiá‰, pretoÏe ºudia „prestúpili zákony a prekroãili
ustanovenia, ru‰ili veãnú zmluvu“ (Izaiá‰ 24:5).

Znovuzriadenie kÀazstva
Jednoho dÀa, na jar roku 1820, sa mlad˘ muÏ menom Joseph Smith
modlil o to, ku ktorej Cirkvi sa má pridaÈ. Ako odpoveì na jeho
modlitbu sa mu zjavili Boh Otec a Jeho Syn, JeÏi‰ Kristus. JeÏi‰ povedal
Josephovi, aby sa nepridával ku Ïiadnej z cirkví. Povedal, Ïe sa cirkvi k
nemu blíÏia perami, ale sú srdcami ìaleko od neho; uãia ºudsk˘m
prikázaniam. Majú síce zdanie boÏskosti, ale popierajú jeho silu (pozri
Joseph Smith—History 1:19).

Prostredníctvom Josepha Smitha, Pán priniesol na zem svoju pravdivú
Cirkev a znovuzriadil v‰etky potrebné zásady a obrady Svojho
evanjelia. Pán dal Josephovi Smithovi sväté kÀazstvo, ktorého
drÏiteºmi poãas vekov boli Adam a iní spravodliví muÏi. Máme ho aj
dnes a Pán sºúbil, Ïe v tejto dispenzácii, dispenzácii plnosti ãasov,
nebude kÀazstvoznovu odÀaté. Bude tu, keì sa Kristus vráti na zem.

■ UkáÏte na obrázku ãasÈ s dispenzáciou plnosti ãasov a preãítajte si
Náuku a zmluvy 13; 20:1; 27:8, 12–13.

Záver
■ UkáÏte obrázok 2-b „MuÏi dostávajú kÀazstvo vkladaním rúk od

t˘ch, ktorí dostali právomoc od Boha.“

KÀazstvo, ktorého drÏiteºmi sú dnes hodní muÏskí ãlenovia Cirkvi,
je to isté kÀazstvo, ktoré bolo poãas vekov dané Adamovi a in˘m
prorokom. Je moc a právomoc od Boha a my sme Jeho zástupcami na
zemi. PretoÏe sme Jeho zástupcami, drÏíme moc, aby sme pomohli
sami sebe, na‰im rodinám a ostatn˘m vrátiÈ sa do BoÏej prítomnosti.
Keì je nám dané povolenie od biskupa alebo prezidenta poboãky,
môÏeme krstiÈ, udeºovaÈ dar Ducha Svätého a vysvätiÈ in˘ch do
kÀazstva. T˘mito a in˘mi spôsobmi môÏe kÀazstvo priná‰aÈ radosÈ
do na‰ich Ïivotov a Ïivotov ostatn˘ch.

V˘zvy
Diskutujte o kÀazstve so svojou rodinou. Nájdite spôsoby, ktor˘mi
môÏete pomôcÈ svojim synom, aby sa stali hodn˘mi obdrÏaÈ kÀazstvo.
SnaÏte sa byÈ príkladom hodného nositeºa kÀazstva.

Vo vhodnom ãase, a keì budete maÈ k tomu právomoc, pokrstite
svoje deti, potvrìte ich za ãlenov cirkvi a vysväÈte svojich synov
do kÀazstva.
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2-b, MuÏi dostávajú kÀazstvo vkladaním rúk od t˘ch, 
ktorí dostali právomoc od Boha.
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Príprava uãiteºa
Skôr, ako uvediete túto lekciu:

1. Pre‰tudujte si kapitolu 20 „Organizácia kÀazstva“ v Základoch
evanjelia.

2. Zadajte ãlenom triedy, aby uviedli nejaké príbehy, písma alebo citáty
podºa vá‰ho v˘beru.
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Cieºom tejto lekcie je pomôcÈ nám pochopiÈ znovuzriadenie svätého
kÀazstva, ktoré bolo po Kristovej dobe odÀaté zo Zeme.

Úvod
Ako nositelia kÀazstva sme drÏiteºmi rovnakej právomoci, akú dal Boh
svojim sluÏobníkom v minulosti.

■ UkáÏte obrázok 3-a: „Kristus vysvätil dvanástich apo‰tolov a dal im
kºúãe kÀazstva.“

Nasledujú niektoré z obradov, ktoré môÏeme vykonávaÈ pomocou
kÀazstva:

1. KrstiÈ, tak ako krstil Ján Krstiteº a Nefiti (pozri Matú‰ 3:15–17
a 3 Nefi 11:19–26).

2. PodávaÈ Veãeru Pánovu, rovnak˘m spôsobom ako to robil JeÏi‰
(pozri Luká‰ 22:19–20).

3. UdeºovaÈ Ducha Svätého, tak ako to robil Pavol a Nefiti (pozri
Skutky 19:5–6 a 3 Nefi 18:37).

4. UzdravovaÈ chor˘ch, tak ako uzdravoval Peter (pozri Skutky 3:1–8).

Tieto kÀazské obrady v minulosti vykonávali mnohí verní drÏitelia
kÀazstva. Dnes môÏeme vykonávaÈ kÀazské povinnosti, pretoÏe BoÏie
kÀazstvo je opäÈ na zemi. Hodn˘m muÏom Jeho Cirkvi je dané to isté
kÀazstvo, ktoré drÏali Jeho starovekí sluÏobníci.

Veºké odpadlíctvo a znovuzriadenie
Ako sme prebrali v 2. lekcii, po Kristovej dobe nastalo odpadlíctvo.
Kvôli hrie‰nosti ºudí, bolo kÀazstvo a väã‰ina uãenia JeÏi‰a Krista
zmenená alebo stratená. Mnoho veºk˘ch prorokov predpovedalo, Ïe
príde ãas, keì ºudia odpadnú od pravdy. Jedn˘m z t˘chto prorokov bol
Izaiá‰. Keì hovoril o odpadlíctve, povedal, preto Ïe ºudia „prestúpili
zákony a prekroãili ustanovenia, ru‰ili veãnú zmluvu“ (Izaiá‰ 24:5).
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3-a, Kristus vysvätil dvanástich apo‰tolov a dal im kºúãe kÀazstva.
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Izaiá‰ove proroctvo sa splnilo. Kvôli prestúpeniu bol po Kristovej smrti
prav˘ rád kÀazstva odÀat˘ zo zeme. ªud knihy Mormonovej bol po
nejak˘ ãas jedin˘m ºudom, ktor˘ sa te‰il poÏehnaniam kÀazstva, ale
napokon aj on odpadol od pravdy. Kvôli odpadlíctvu nemohli uÏ viac
ºudia na zemi poãuÈ pravé evanjelium a obdrÏaÈ kÀazské obrady
spasenia.

Nebesk˘ Otec chce, aby sa k Nemu vrátili v‰etky Jeho deti. Preto bolo
pre Neho dôleÏité, aby pre nás znovuzriadil kÀazstvo, jeho obrady a
v‰etky ostatné pravdy nevyhnutné k tomu, aby sme sa k Nemu vrátili.

Mnohí proroci sa te‰ili na znovuzriadenie. Napríklad, Izaiá‰
prorokoval o ãase, v ktorom bude Pán „zaobchádzaÈ s t˘mto ºudom
podivne a predivne“ (Izaiá‰ 29:13–14). Peter tieÏ predpovedal ãas,
v ktorom dôjde k „napraveniu v‰etk˘ch vecí“ (pozri Skutky 3:19–21).
Napravenie znamená priniesÈ späÈ nieão, ão bolo odÀaté alebo stratené.
KÀazstvo a evanjelium muselo byÈ znovuzriadené, lebo inak by celé
ºudstvo bolo stratené. Znovuzriadenie zaãalo v roku 1820, keì sa Boh
Otec a Pán JeÏi‰ Kristus zjavili Josephovi Smithovi.

Joseph Smith a znovuzriadenie kÀazstva
Joseph Smith bol jedn˘m zo „vzne‰en˘ch a veºk˘ch“ duchovn˘ch detí
ná‰ho Nebeského Otca. Tak isto ako Abrahám, bol k veºmi dôleÏitému
poslaniu vyvolen˘ predt˘m, ako pri‰iel na zem (pozri Abrahám 3:22–23).
V˘sledkom bolo, Ïe poslanie Josepha Smitha bolo predpovedané
mnoh˘mi z dávnych prorokov. Jozef Egyptsk˘ i Lehi, prorok Knihy
Mormonovej, vedeli o Josephovi Smithovi a jeho poslaní. Lehi hovoril
so svojim synom Jozefom o proroctve, ktorému uãil Jozef Egyptsk˘, a to o
prorokovi neskor‰ích dní, ktor˘ sa má tieÏ volaÈ Jozef.

■ âítajte 2. Nefi 3:6–15.

Joseph Smith zaãal hºadaÈ pravdu ako veºmi mlad˘. Keì mal iba
14 rokov, i‰iel do lesa a prosil Boha, aby mu povedal, ku ktorej cirkvi sa
má pripojiÈ. V˘sledkom jeho modlitby bolo to, Ïe sa mu zjavili Boh a
JeÏi‰ Kristus a pouãovali ho. O tri roky neskôr, v roku 1823
sa Josephovi Smithovi zjavil anjel Moroni a povedal mu o Knihe
Mormonovej. Nakoniec, Moroni dal tento posvätn˘ záznam b˘val˘ch
obyvateºov Ameriky Josephovi Smithovi. S BoÏou pomocou bol Joseph
schopn˘ tento záznam preloÏiÈ. Kniha Mormonova a zjavenia dané
Josephovi Smithovi znovuzriadili mnohé z právd, ktoré boli poãas
odpadlíctva stratené.

Ale znovuzriadenie pravdy o Bohu a Jeho náukách nepostaãovalo.
Joseph Smith sa narodil, keì na zemi nebolo kÀazstvo. PretoÏe bez
kÀazstva nemohol naplniÈ svoje poslanie, bolo potrebné, aby mu bolo
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kÀazstvo prinavrátené t˘mi, ktorí drÏali kºúãe alebo právomoc vysvätiÈ
ho. V roku 1838 Joseph Smith urobil záznam o tom, ako on a Oliver
Cowdery obdrÏali Áronovo kÀazstvo.

■ UkáÏte obrázok 3-b: „Áronovo a Melchisedekovo kÀazstvo bolo
znovuzriadené na brehu rieky Susquehanna.“

On a Oliver pokraãovali na preklade do budúceho mesiaca (máj, 1829).
V jeden deÀ i‰li do lesa modliÈ sa a p˘taÈ Pána na krst pre odpustenie
hriechov, o ktorom na‰li zmienku v prekladan˘ch doskách. Zatiaº ão sa
modlili a volali k Pánovi, zostúpil k nim v svetelnom oblaku posol z
nebies, poloÏil na nich svoje ruky a vysvätil ich [do Áronovho kÀazstva]...

Posol, ktor˘ ich nav‰tívil bol Ján Krstiteº. Povedal im, Ïe konal pod
vedením Petra, Jakuba a Jána, ktorí drÏia kºúãe vy‰‰ieho kÀazstva, toto
sa naz˘va Melchisedekovo kÀazstvo. TieÏ im bolo prisºúbené, Ïe toto
kÀazstvo im bude udelené neskôr, vo vhodnej dobe. On a Oliver boli
toho dÀa (15. mája 1829) tieÏ pokrstení (pozri Joseph Smith—History
1:68–72; pozri tieÏ NaZ 13).

Neskôr v tom istom roku, 1829, bolo Josephovi Smithovi a Oliverovi
Cowderymu dané Melchisedekovo kÀazstvo. Zjavili sa im JeÏi‰ovi
starovekí apo‰toli Peter, Jakub a Ján, ktorí poloÏili svoje ruky na ich hlavy
a vysvätili ich (pozri NaZ 27:12). Takto obdrÏal Joseph Smith Áronovo i
Melchisedekovo kÀazstvo. Právomoc kÀazstva bola znovuzriadená—tí,
ktorí ju drÏali v dávnych ãasoch, priniesli späÈ na zem BoÏiu moc.

Áronovo kÀazstvo
Áronovo kÀazstvo je, doplnok ku vy‰‰iemu, alebo tak zvanému
Melchisedekovmu kÀazstvu (pozri NaZ 107:14). Je pomenované po
Áronovi, ktor˘ bol MojÏi‰ov˘m bratom, pretoÏe bolo udelené jemu a
jeho potomstvu. Bratia, ktorí sú drÏiteºmi Áronovho kÀazstva majú
právomoc vykonávaÈ obrady ako krst, poÏehnávanie a rozná‰anie
sviatosti (pozri NaZ 107:13–14, 20).

Poslaním Áronovho kÀazstva je pomáhaÈ t˘m, ktorí sú jeho drÏiteºmi:

ObrátiÈ sa k evanjeliu JeÏi‰a Krista a ÏiÈ podºa Jeho uãenia.

ZvelebovaÈ svoje kÀazské povolania.

PoskytovaÈ zmysluplnú sluÏbu.

PripraviÈ sa na prijatie Melchisedekovho kÀazstva.

PripraviÈ sa slúÏiÈ na misii.

ÎiÈ tak, aby boli hodní obdrÏaÈ chrámové zmluvy a aby sa stali
dobr˘mi manÏelmi a otcami.
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3-b, Áronovo kÀazstvo a Melchisedekovo kÀazstvo bolo 
znovuzriadené na brehu rieky Susquehanna.
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Keì je muÏovi udelené Áronovo kÀazstvo, je vysväten˘ do úradu v
tomto kÀazstve. T˘mito úradmi sú: diakon, uãiteº a kÀaz. Bratia, ktorí
zastávajú rovnak˘ úrad, sú organizovaní do kvóra. KaÏdému kvóru
predsedá vedúci, ktor˘ uãí ãlenov kvóra ich povinnostiam a
povzbudzuje medzi nimi bratstvo“ (Príruãka pre vedúcich
kÀazstva a pomocn˘ch organizácií [2002], 6–7).

Áronovo kÀazstvo je kÀazstvom prípravn˘m. Pripravuje cestu pre
t˘ch, ktorí vykonávajú poÏehnania Melchisedekovho kÀazstva a
poskytuje drÏiteºom Áronovho kÀazstva skúsenosti, ktoré potrebujú,
aby mohli obdrÏaÈ Melchisedekovo kÀazstvo.

■ âo môÏu robiÈ drÏitelia Áronovho kÀazstva, aby sa pripravili na
obdrÏanie Melchisedekovho kÀazstva? Ako im môÏu pomôcÈ
drÏitelia Melchisedekovho kÀazstva?

Melchisedekovo kÀazstvo
Melchisedekovo kÀazstvo je pomenované po Melchisedekovi, ktor˘
Ïil za dní starozákonného proroka Abraháma. Pred ním sa naz˘valo
Svät˘m kÀazstvom podºa rádu Syna BoÏieho. Aby sa zabránilo príli‰
ãastému opakovaniu mena BoÏieho, Cirkev bola pouãená, aby bolo
pomenované po Melchisedekovi, pretoÏe Melchisedek bol naozaj
vysok˘m kÀazom (pozri NaZ 107:1–6).

Náuka a zmluvy zjavuje, Ïe Melchisedekovo kÀazstvo má právo
predsedníctva nad v‰etk˘mi úradmi v Cirkvi. Bratia, ktorí sú drÏiteºmi
Melchisedekovho kÀazstva, majú právomoc, ktorá je potrebná na to,
aby viedli Cirkev, a aby dohliadali na kázanie evanjelia. Majú tieÏ
právomoc predsedaÈ zborom, poboãkám, kôlom a misiám. Neexistuje
Ïiadna vy‰‰ia právomoc alebo kÀazstvo. Okrem toho, má toto kÀazstvo
právomoc vykonávaÈ v‰etky duchovné obrady, ktoré sú pre nás
nevyhnutné, aby sme sa mohli vrátiÈ k ná‰mu Nebeskému Otcovi
(pozri NaZ 107:8–19).

Niektoré z mocí a povinností Melchisedekovho kÀazstva sú:

Udeºovanie daru Ducha Svätého.

Vysväcovanie hodn˘ch muÏov do Melchisedekovho kÀazstva.

Vykonávanie chrámovej práce za Ïiv˘ch a m⁄tvych.

Îehnanie chor˘ch.

Staranie sa o duchovné a ãasné blaho v‰etk˘ch ºudí.

Úrady Melchisedekovho kÀazstva, a to star‰í, vysok˘ kÀaz,
patriarcha, sedemdesiatnik a apo‰tol sa lí‰ia len svojimi ‰pecifick˘mi
zodpovednosÈami. DrÏitelia Melchisedekovho kÀazstva môÏu
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vykonávaÈ v‰etky povinnosti Áronovho kÀazstva. Prostredníctvom
Melchisedekovho kÀazstva pripravujeme sami seba a ostatn˘ch, aby
sme jedného dÀa mohli vstúpiÈ do nebeského kráºovstva.

■ Vyzvite ãlenov triedy, aby diskutovali o niektor˘ch poÏehnaniach,
ktor˘m sa te‰ia vìaka znovuzriadenému kÀazstvu. Vyzvite ich tieÏ
k tomu, aby prem˘‰ºali o tom, ako sa môÏu e‰te viac te‰iÈ v‰etk˘m
poÏehnaniam, ktoré sú dostupné prostredníctvom kÀazstva.

Záver
Star‰í Ezra Taft Benson povedal: „Boh opäÈ prehovoril z nebies. Po
storoãiach temnoty bolo kÀazstvo a právomoc konaÈ v Jeho mene opäÈ
znovuzriadené pre muÏov na zemi. PlnosÈ veãne trvajúceho evanjelia je
tu so v‰etk˘mi svojimi spásonosn˘mi zásadami“ (The Teachings of Ezra
Taft Benson [1988], 113).

Keby na zemi nebolo kÀazstvo, nemohli by sme robiÈ BoÏiu prácu a
pravá Cirkev by nemohla existovaÈ. Následkom toho by nikto nemohol
získaÈ veãn˘ Ïivot. Veãn˘ Ïivot dostanú len tí, ktorí dodrÏiavajú zásady
a obrady evanjelia, priãom obrady evanjelia sa nedajú vykonávaÈ bez
kÀazstva. PretoÏe kÀazstvo je BoÏou mocou a nie ºudskou, nemôÏe si
daÈ ãlovek sám sebe kÀazstvo. TieÏ ho nemôÏe udeliÈ in˘m, iba ak k
tomu obdrÏal právomoc (pozri NaZ 42:11). Pre tieto príãiny bolo
kÀazstvo znovuzriadené a udelené Josephovi Smithovi nebesk˘mi
poslami. Dnes sa kÀazstvo nachádza v pravej Cirkvi JeÏi‰a Krista, ktorá
bola znovuzriadená, aby vykonávala Pánovu prácu pre blaho celého
ºudstva (pozri NaZ 84:17).

KaÏd˘ muÏsk˘ ãlen Cirkvi, ktor˘ obdrÏal BoÏie kÀazstvo, má veºkú
zodpovednosÈ pomáhaÈ sám sebe, svojej rodine a v‰etk˘m ºuìom
okolo seba, obdrÏaÈ poÏehnania veãného Ïivota.

V˘zvy
Nauãte sa príleÏitostiam a povinnostiam kÀazstva. MôÏete takto urobiÈ
prostredníctvom ãítania písiem, postením sa a modlitbou, ‰tudovaním
va‰ich príruãiek, a tieÏ cez pokyny, ktoré obdrÏíte od svojich
kÀazsk˘ch vedúcich.

Vykonávajte svoje kÀazské povinnosti najlep‰ie ako viete a vÏdy sa
snaÏte zlep‰ovaÈ.

Podporujte t˘ch, ktorí sú povolaní nad vami a buìte opatrní, aby ste si
pri tom neprisvojovali Ïiadnu moc alebo právomoc, ktorá vám nebola
daná.
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Príprava uãiteºa
Skôr, ako uvediete túto lekciu:

1. Preãítajte si Náuku a zmluvy 13, 20, 84, 107, 121 a 124, aby ste získali
lep‰ie porozumenie o kÀazstve.

2. Pre‰tudujte si kapitolu 19 „Cirkev JeÏi‰a Krista v dne‰n˘ch dÀoch“
v Základoch evanjelia.

3. Vyberte spomedzi ãlenov triedy t˘ch, ktor˘ch by ste poãas lekcie
chceli poprosiÈ o pomoc s preãítaním vami vybran˘ch príbehov,
písiem alebo citátov a zadajte im ich úlohu.
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Cieºom tejto lekcie je pomôcÈ nám porozumieÈ rôznym spôsobom,
prostredníctvom ktor˘ch môÏe kÀazské kvórum pomáhaÈ jednotlivcom,
rodinám a Cirkvi.

Úvod
Lekciu zaãnite s piesÀou „Usilujme sa v práci Pána“ (Cirkevné piesne a
piesne pre deti, 10).

Ako drÏitelia kÀazstva, máme slobodu a zodpovednosÈ konaÈ mnoho
vecí sami od seba, bez toho, aby nám Cirkevní vedúci povedali, Ïe ich
máme konaÈ (pozri NaZ 58:26–29). MôÏeme pracovaÈ; staraÈ sa o ãlenov
rodiny; byÈ poslu‰n˘mi a môÏeme konaÈ mnoho dobr˘ch vecí sami pre
seba, pre na‰e rodiny a pre ostatn˘ch. Mali by sme v‰etci prijaÈ za fakt
to, Ïe obãas budeme potrebovaÈ pomoc od niekoho iného. MôÏeme
uviaznuÈ v blate, byÈ chorí bez sily na to, aby sme za‰li pre pomoc, maÈ
zlomené srdce kvôli neposlu‰nému dieÈaÈu, alebo strácaÈ odvahu,
pretoÏe sa zdá, Ïe na nás nikomu nezáleÏí. Nasledujúci príbeh
zobrazuje, Ïe je dôleÏité, aby sme u druh˘ch poÏiadali o pomoc, keì ju
potrebujeme:

Jedného dÀa sa farmár pripravoval zozbieraÈ a uloÏiÈ seno do stodoly,
keì videl, Ïe prichádza prietrÏ mraãien. Ak by neuloÏil seno predt˘m
ako zaãne pr‰aÈ, seno by sa zniãilo. Potreboval okamÏitú pomoc.
PoÏiadal o pomoc svojich susedov a oni mu pomohli uloÏiÈ seno
predt˘m ako ho mohol po‰kodiÈ dáÏì. Vìaka ich pomoci dokázal
zachrániÈ úrodu.

Keì máme osobné alebo rodinné problémy, ktoré nedokáÏeme sami
vyrie‰iÈ, nemáme sa báÈ poÏiadaÈ o pomoc u druh˘ch.

■ Koho by sme mohli poÏiadaÈ o pomoc v ãase núdze?

Definícia a úãel kÀazsk˘ch kvór
KÀazské kvórum je organizovaná skupina bratov, ktorí sú drÏiteºmi
rovnakého kÀazského úradu. V niektor˘ch Cirkevn˘ch jednotkách,
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v ktor˘ch je málo drÏiteºov kÀazstva, sa môÏu v‰etci drÏitelia kÀazstva
stretávaÈ spoloãne poãas lekcie o kÀazstve.

V Cirkevn˘ch jednotkách, v ktor˘ch je veºa drÏiteºov kÀazstva, je
organizované kvórum vysok˘ch kÀazov, kvórum star‰ích, kvórum
kÀazov, kvórum uãiteºov a kvórum diakonov. KaÏdému kvóru, okrem
kÀazského, predsedá prezident a dvaja radcovia. KÀazskému kvóru
predsedá biskup s dvomi kÀazmi, ktorí sú jeho asistenti. Prezident
kôlu a jeho radcovia tvoria predsedníctvo kvóra vysok˘ch kÀazov
pre v‰etk˘ch vysok˘ch kÀazov v kôle.

Nebesk˘ Otec zaloÏil kÀazské kvóra, aby pomáhali drÏiteºom kÀazstva
v spoloãnom stretávaní sa, za úãelom uãenia sa ako zvelebovaÈ
kÀazstvo, a aby získali ìal‰ie pouãenia o evanjeliu. KÀazské kvóra sa
stretávajú kaÏdú nedeºu, aby pomáhali svojim ãlenom plniÈ si svoje
záväzky, aby si navzájom pomáhali a aby sa navzájom uãili svojim
zodpovednostiam. Cieºom t˘chto stretnutí je uãiÈ evanjelium, uãiÈ
kÀazsk˘m zodpovednostiam, prebraÈ záleÏitosti kvóra, diskutovaÈ o
potrebách kvóra alebo zboru, deliÈ sa o svedectvá a budovaÈ jednotu.

Písma nám hovoria ako máme napæÀaÈ na‰e kÀazské zodpovednosti a
povinnosti.

■ Preãítajte si Náuku a zmluvy 107:99–100.

Predsedníctva kvór ãi vedúci skupiny sú zodpovední za to, Ïe nás uãia
na‰im kÀazsk˘m povinnostiam, a Ïe nám dávajú príleÏitosÈ nauãiÈ sa
ako tieto povinnosti vykonávaÈ. Potom ako sme sa nauãili na‰im
povinnostiam, je na‰ou zodpovednosÈou usilovne pôsobiÈ v na‰om
stanovenom kÀazskom úrade. Keì zvelebujeme na‰e kÀazské
povolania t˘m, Ïe slúÏime ostatn˘m, a t˘m, Ïe prijímame úlohy od
na‰ich kÀazsk˘ch predsedníctiev, zvy‰ujeme na‰e porozumenie a
na‰u schopnosÈ slúÏiÈ.

■ Nechajte ãlenov, aby diskutovali o niektor˘ch kÀazsk˘ch
povinnostiach, ktor˘m sa nauãili a potom vykonávali.

Ako fungujú kÀazské kvóra
KÀazské kvóra fungujú podºa zásad, ktoré pomáhajú ãlenom kvóra
lep‰ie ÏiÈ podºa evanjelia a te‰iÈ sa z poÏehnaní, ktoré priná‰a ãlenstvo
v kvóre. Niektoré z t˘chto zásad sú spravodlivosÈ, jednota, pomoc a
priateºstvo.

SpravodlivosÈ
Pán povedal, Ïe práva kÀazstva sú neoddeliteºne spojené s mocou
nebies, a Ïe moc nebies sa môÏe ovládaÈ a pouÏívaÈ iba na zásadách
spravodlivosti (pozri NaZ 121:36). Sila ná‰ho kÀazského kvóra závisí
od sily jeho ãlenov. âím spravodlivej‰ími sa staneme, t˘m viac sily a
vedenia získame od Pána.
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Jednota
Aby kÀazské kvóra dosiahli svoj cieº, musia byÈ zjednotené. „Kvórum
má byÈ zjednotené tak, aby sme si dokázali pomáhaÈ nielen duchovne,
ale aj finanãne a ak˘mkoºvek ìal‰ím spôsobom. Ak v na‰ich kvórach
dokáÏeme získaÈ ducha jednoty, potom zaãíname chápaÈ pln˘ v˘znam
na‰ej organizácie v Cirkvi“ (David O. McKay, „The Fundamental Basis
for Home Teaching,” Improvement Era, júl 1963, 615).

Pomoc
Jedn˘m z najdôleÏitej‰ích cieºov kÀazského kvóra je povzbudzovaÈ
ãlenov kvóra, aby si navzájom slúÏili. „V‰etk˘m kÀazsk˘m kvóram je.
,prikázané‘ [Pánom], aby usporiadali svoje sily a pod vplyvom ducha a
silou kÀazstva, dohliadali na to, aby kaÏdá osoba, ktorá je v ÈaÏkostiach,
získala pomoc od svojho kvóra, a tak sa stala sebestaãnou“ (Harold B.
Lee, „The Place of the Priesthood Quorum in the Church Security
Program,“ Improvement Era, okt. 1973, 634).

Prezident J. Reuben Clark Jr. urobil zoznam niekoºk˘ch príkladov toho,
ako si môÏeme navzájom pomáhaÈ. Povedal: „Pomoc kvóra môÏe byÈ
formou pomáhania bratovi v núdzi s jeho skutoãn˘mi potrebami a
problémami ako postaviÈ dom, zaãaÈ s mal˘m obchodom alebo ak je
remeselníkom, zadováÏiÈ mu remeselnícke náradie, ak je farmárom,
zadováÏiÈ mu semená, pomôcÈ mu zasiaÈ alebo zoÏaÈ úrodu, alebo
mu pomôcÈ vyrovnaÈ urgentn˘ úver alebo mu poskytnúÈ obleãenie,
prístre‰ie, jedlo, lekársku pomoc, vzdelanie pre deti ãi poskytnúÈ
pomoc mnoh˘mi in˘mi spôsobmi“ („Church Welfare Plan“ [A
discussion before the First Citizen’s Conference on Government
Management at Estes Park, Colorado, 20. júna 1939], 20).

Priateºstvo
V poãiatkoch Cirkvi dali muÏi kvóram „svoju nedeliteºnú vernosÈ a
oddanosÈ... Nikdy nebudeme poznaÈ plnú silu a krásu priateºstiev
vytvoren˘ch v t˘chto kÀazsk˘ch [kvórach]. MuÏi sa navzájom starali
o svoje rodiny, keì i‰li na misiu. Zdieºali biedu a Ïiaº, vytvorili
vernosÈ... MuÏi obetovali i svoje vlastné Ïivoty jeden za druhého...

Je pravda, Ïe nie sme vystavení rovnakému telesnému nebezpeãenstvu,
aké existovalo kedysi, ale sme obkolesení in˘mi nespoãetn˘mi
nebezpeãenstvami, ktoré, obávam sa, sú niekedy v koneãn˘ch
následkoch hor‰ie ako tie, ktor˘m ãelili na‰i predkovia. Potrebujeme
v tak˘chto situáciách priateºov? Áno, potrebujeme!“ (Stephen L.
Richards, „The Priesthood Quorum: A Three–Fold Definition,“
Improvement Era, máj 1939, 294).

Má byÈ pre nás zdrojom útechy, keì vieme, Ïe ak by sme niekedy
potrebovali posilnenie v evanjeliu, v‰etci verní bratia ná‰ho kvóra by
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sa zjednotili, aby nás varovali, duchovne posilnili a pomohli nám nájsÈ
cestu späÈ k aktivite. Star‰í Boyd K. Packer povedal: „MuÏ, ktor˘ sa
stáva neaktívnym, nestráca svoje ãlenstvo v kvóre. MôÏe stratiÈ záujem
o kvórum, ale kvórum nesmie stratiÈ záujem o neho. Kvórum je vÏdy a
neustále zodpovedné za kaÏdého svojho ãlena. IgnorovaÈ neaktívneho
ãlena, stratiÈ o neho záujem a kontakt s ním, je ako zbaviÈ ho jeho práv
ako drÏiteºa kÀazstva“ (A Royal Priesthood [Melchizedek Priesthood
personal study guide, 1975], 134).

Cirkev potrebuje kaÏdého ãlena, aby mohli byÈ v‰etci spoloãne
vzdelávaní, aby systém mohol byÈ udrÏiavan˘ v dokonalosti (pozri
NaZ 84:110). KÀazské kvóra sú Ïivotne dôleÏitou ãasÈou Cirkevnej
organizácie. Keì si kÀazské kvórum plní svoje zodpovednosti, musí
rátaÈ s kaÏd˘m ãlenom. Star‰í Packer povedal: „Ak kÀazské kvórum
funguje správne, muÏ [alebo chlapec], podporovan˘ bratmi svojho
kvóra, nemôÏe zlyhaÈ v zodpovednostiach v Ïiadnom Ïivotnom
období“ (A Royal Priesthood [1975], 134).

Kvórum pracuje správne, keì kaÏd˘ ãlen kvóra robí svoju ãasÈ. Napr.
drÏitelia kÀazstva sú spojením medzi prezidentom kvóra a kaÏdou
rodinou kvóra, keì slúÏia ako domáci uãitelia. Keì domáci uãitelia
zistia problémy a informujú o nich, kvórum môÏe zaãaÈ konaÈ. S t˘mito
informáciami, môÏe kvórum, pod vedením predsedníctva kÀazského
kvóra, pomáhaÈ ãlenom kvóra v núdzi. Hneì po rodine je kvórum
prv˘m zdrojom pomoci pre t˘ch, ktorí sú v núdzi.

■ Aké sú niektoré z konkrétnych spôsobov, ktor˘mi si ãlenovia
kÀazského kvóra môÏu navzájom slúÏiÈ?

■ Nech si ãlenovia preãítajú a oznaãia Náuku a zmluvy 108:7. âo nám
toto písmo hovorí o tom, ão môÏeme urobiÈ, aby sme sa navzájom
posilnili? (Na tabuºu napí‰te zoznam odpovedí.)

Plnenie na‰ich úloh ako ãlenov kÀazského kvóra
Jedn˘m zo zámerov kÀazského kvóra je pomôcÈ kaÏdému drÏiteºovi
kÀazstva, nauãiÈ sa ako pouÏívaÈ kÀazstvo a pomáhaÈ ostatn˘m ãlenom
kvóra v ãasoch núdze. Tento zámer najlep‰ie dosiahneme, ak kaÏd˘
ãlen je ochotn˘ pomáhaÈ, a ak sú identifikované konkrétne potreby
ãlenov kvóra. Z tohoto dôvodu, musíme informovaÈ vedúcich ná‰ho
kvóra o potrebách, o ktor˘ch vieme a sami sme ochotní poÏiadaÈ o
pomoc, ak sme v núdzi. Pokiaº ãlenovia kvóra nevedia o potrebách
ostatn˘ch, nemôÏu im pomôcÈ. KaÏd˘ drÏiteº kÀazstva sa má snaÏiÈ
vyrie‰iÈ si svoje vlastné problémy, ale prídu ãasy, keì budeme
potrebovaÈ pomoc kvóra. Nemáme sa hanbiÈ poÏiadaÈ o pomoc,
pretoÏe toto poskytne ostatn˘m príleÏitosÈ slúÏiÈ.
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Nasledujúci príbeh ukazuje, ako kvórum pomohlo jednému zo svojich
ãlenov:

„Na jeseÀ v roku 1918, toho stra‰ného roku vyvrcholenia Prvej svetovej
vojny, poãas ktorej zomrelo viac ako 14 miliónov ºudí na hroznú
pohromu „ãierny mor“ alebo inak ‰panielsku chrípku, ... pri‰la zima
veºmi skoro... veºa z úrody cukrovej repy zamrzlo v zemi. Môj otec a
brat Francis sa zúfalo snaÏili dostaÈ zo zamrznutej zeme aspoÀ jeden
náklad repy denne. Repu vyorávali zo zeme, orezávali z nej vr‰ky a
hádzali jednu po druhej na veºk˘ ãerven˘ voz, a potom odváÏali
náklad do cukrovaru. Bola to pomalá a únavná práca, mrzlo a na farme
nebol dostatok pomoci, keìÏe môj brat Floyd a ja sme boli v armáde...

Zatiaº, ão boli zamestnaní zbieraním úrody, ktorá bola jedin˘m
príjmom rodiny, jedného dÀa poãas toho ako veãerali, dostali telefonát
od ná‰ho najstar‰ieho brata Georga Alberta, ... priniesol im tragickú
zvesÈ, Ïe Kenneth, deväÈ roãn˘ syn ná‰ho brata Charlesa, ... dostal tú
hroznú chrípku a potom, po niekoºk˘ch hodinách stra‰nej choroby
zomrel v otcovom lone. George Albert prosil otca, aby pri‰iel do
Ogdenu, vzal chlapca domov a pochoval ho na rodinnom mieste
na cintoríne v mesteãku Lehi.

Môj otec... sa vybral do Five Points v Ogdene, aby priniesol svojho
vnúãika domov na pohreb. Keì pri‰iel do domu, na‰iel Charla ako
leÏal na studenom telíãku jeho milovaného syna, a... doslovne horel
od horúãky.

”,Zober si môjho chlapca domov‘ zamrmlal mlad˘ otec, ktor˘ bol
postihnut˘ chorobou, uloÏ ho na rodinné miesto a zajtra príì po mÀa.‘

Otec priniesol Kennetha domov a vyrobil truhlu vo svojej stolárskej
dielni. Matka a na‰e sestry... ju vystlali látkou a poloÏili do nej vankú‰,
potom otec s Franzom a dvomi mil˘mi susedmi vykopali hrob.
Zomieralo tak veºa ºudí, Ïe rodiny si museli samy vykopávaÈ hroby.
Mali sme povolen˘ iba krátky obrad pri hrobe.

Sotva sa rodina vrátila z cintorína, keì telefón opäÈ zazvonil a na linke
bol George Albert (Bert) s ìal‰ou zdrvujúcou správou: Charl zomrel a
dve z jeho krásnych mal˘ch dcér—7 roãná Vesta a 5 roãná Elaine, boli v
kritickom stave a dve z mal˘ch detí—4 roãná Raeldon a 3 roãná
Pauline—boli zasiahnuté chorobou.

Na‰i dobrí bratranci... dokázali pre Charla zohnaÈ truhlu. Telo v truhle
poslali domov v Ïelezniãnom vozni pre batoÏinu. Otec s mlad˘m
Franzom priniesli telo zo Ïelezniãnej stanice...

Nasledujúci deÀ, zavolali môjho statného a neporaziteºného otca na
e‰te jednu z jeho neradostn˘ch misií—tento raz, aby priniesol domov
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Vestu, usmievajúce sa dievãatko s havraními vlasmi a veºk˘mi
modr˘mi oãami.

Keì pri‰iel do domu, na‰iel Juliett zniãenú smútkom ako kºaãala pri
postieºke svojej milovanej malej Elaine, dieÈatka s anjelsky modr˘mi
oãkami a zlat˘mi kuãerami. Juliett unavene vzlykala a modlila sa...

Predt˘m ako sa otec stihol vrátiÈ s Vestou domov, pri‰la ìal‰ia desivá
správa. Elaine odi‰la za svojim otcom, bratom Kenetthom a sestrou
Vestou. A tak sa stalo, Ïe otec podnikol e‰te jednu srdcervúcu cestu, aby v
jednom t˘Ïdni priniesol domov a pochoval ‰tvrtého ãlena svojej rodiny.

Telefón uÏ v ten veãer, keì pochovali Elaine nezazvonil a ani na druh˘
deÀ nepri‰li Ïiadne smutné správy...

Po raÀajkách otec povedal Franzovi: ,NuÏ, syn môj, mali by sme rad‰ej
ísÈ na pole a zistiÈ, ãi sa nám podarí dostaÈ zo zeme ìal‰í náklad repy
predt˘m ako zamrzne e‰te viac. Zapriahni a vydajme sa na cestu.‘

Francis priviezol na cestu voz, Èahan˘ ‰tyrmi koÀmi a otec do neho
vyliezol. Ako sa viezli k Saratoga Road, pre‰li popri mnoÏstve vozov
pln˘ch repy, ktoré smerovali k továrni, a na ktor˘ch sa viezli farmári
zo susedstva. Ako popri nich i‰li, kaÏd˘ z farmárov im zak˘val na
pozdrav: ,Ahoj, str˘ko George,‘ ,George, je mi to ºúto,‘ ,Úprimnú
sústrasÈ,‘ ,George, má‰ mnoÏstvo priateºov.‘

Na poslednom voze sedel... Jasper Rolfe. Veselo zamával na pozdrav a
zakriãal: ,Tak to sú v‰etky, str˘ko George!‘

Môj otec sa obrátil k Francisovi a povedal: ,Prial by som si, aby to
v‰etko bolo na‰e.‘

Keì pri‰li k bráne farmy, Francis zoskoãil dole z veºkého ãerveného
voza na repu a otvoril bránu, ktorá viedla na pole. Zostal stáÈ, zastavil
kone, na chvíºu znehybnel a oãami pre‰iel po poli, zºava doprava,
zozadu a dopredu—a ãuduj sa svete, na celom poli nebola ani jedna
cukrová repa. V tom momente pochopil, ão myslel Jasper Rolfe, keì
zakriãal: ,Tak to sú v‰etky, str˘ko George!‘

Potom otec zi‰iel z voza, zodvihol za hrsÈ úrodnej, hnedej zeme,
ktorú tak veºmi miloval a v jeho ºavej ruke bez palca, stisol zvy‰ok
repy.Chvíºu sa pozeral na tieto symboly jeho práce tak, akoby
nemohol uveriÈ vlastn˘m oãiam.

Vzápätí si otec sadol na hromadu zvr‰kov repy—tento muÏ, ktor˘
poãas ‰iestich dní priniesol domov ‰tyroch svojich blízkych, aby ich
pochoval, vyrobil truhly, vykopal hroby a dokonca i pomáhal s
obleãením pre zosnul˘ch—tento úÏasn˘ muÏ, ktor˘ nikdy nestratil
odvahu, ani necúvol, ani nezaváhal po cel˘ ãas tejto bolestnej skú‰ky—
sedel na hromade zvy‰kov repy a vzlykal ako malé dieÈa.
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Potom sa postavil, utrel si oãi veºkou, ãervenou, batikovanou
vreckovkou, pozrel na oblohu a povedal: ,ëakujem Ti, Otãe, za star‰ích
ná‰ho zboru‘ “ (Les Goates, citované Vaughnom J. Featherstoneom, v
Conference Report, apr. 1973, 46–48; alebo Ensign, júl 1973, 36–37).

Záver
V‰etky kvóra Cirkvi sú organizované, aby vykonali Pánove zámery. Ako
drÏitelia kÀazstva musíme plniÈ zodpovednosti, ktoré sú nám dané.

Prezident Joseph Fielding Smith napísal: „Nikdy predt˘m v histórii
Cirkvi nebolo tak potrebné plnenie zodpovednosti, ktorá bola daná
kÀazstvu ako teraz. Nikdy predt˘m sme nemali väã‰iu povinnosÈ slúÏiÈ
Pánovi, dodrÏiavaÈ Jeho prikázania a zvelebovaÈ povolania, do ktor˘ch
sme boli povolaní“ (Doctrines of Salvation, zostavil Bruce R. McConkie,
3 zväzky. [1954–56], 3:117).

V˘zvy
SplÀte úlohy, ktoré ste dostali.

Buìte si vedom˘ potrieb ostatn˘ch ãlenov kvóra.

Keì potrebujete pomoc, poÏiadajte o Àu ãlenov vá‰ho kÀazského kvóra.

Príprava uãiteºa
Skôr, ako uvediete túto lekciu:

1. Preãítajte si Náuku a zmluvy 107:21–26, 58–66 a 85–100.

2. Vyberte spomedzi ãlenov triedy t˘ch, ktor˘ch by ste poãas lekcie
chceli poprosiÈ o pomoc s preãítaním vami vybran˘ch príbehov,
písiem alebo citátov a zadajte im ich úlohu.
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Cieºom tejto lekcie je pomôcÈ nám pochopiÈ povinnosti diakonov.

Úvod
Predsedajúci biskup Cirkvi dal diakonom nasledujúcu radu:

„V‰etci ºudia sú BoÏie deti, ale vy máte nieão navy‰e. Máte právomoc
konaÈ v Jeho mene. Toto vás oddeºuje od zvy‰ku sveta. Nerobí vás to
automaticky lep‰ími ako sú ostatní, ale dáva vám to zodpovednosÈ k
tomu, aby ste Ïili lep‰í Ïivot neÏ ostatní ºudia.

KeìÏe viete, Ïe ste BoÏími deÈmi a drÏíte Jeho kÀazstvo, oãakáva sa od
vás viac, neÏ od t˘ch, ktorí toto veºké poÏehnanie nemajú“ (Victor L.
Brown, v Conference Report, apr. 1972, 101, alebo Ensign, júl 1972, 90).

Povinnosti diakona
Ako diakoni sme v Pánovej sluÏbe (pozri NaZ 64:29). Pánove dielo je
na‰im dielom. Keì vykonávame na‰e kÀazské povinnosti, ctíme si
Spasiteºa. Jedn˘m z najlep‰ích spôsobov, ako môÏeme preukázaÈ svoju
lásku k Spasiteºovi je, Ïe si budeme vykonávaÈ na‰e povinnosti
diakonov. Niektor˘mi z t˘chto povinností sú nasledovné veci.

■ UkáÏte plagát s nasledujúcim zoznamom, alebo napí‰te informácie
na tabuºu:

Povinnosti diakona

1. Rozná‰aÈ SviatosÈ.

2. DozeraÈ nad Cirkvou.

3. VarovaÈ, vysvetºovaÈ, napomínaÈ, uãiÈ a poz˘vaÈ
v‰etk˘ch, aby pri‰li ku Kristovi.

4. PomáhaÈ biskupovi s ãasn˘mi záleÏitosÈami.

5. BudovaÈ priateºské vzÈahy s ãlenmi kvóra a in˘mi
mlad˘mi muÏmi.
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5-a, Rozná‰anie Sviatosti je posvätná zodpovednosÈ.
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Rozná‰aÈ SviatosÈ
Jednou z najposvätnej‰ích povinností, ktoré ako diakoni máme, je
rozná‰anie Sviatosti. Keì tak konáme, máme cítiÈ Ducha Pána a
dôleÏitosÈ tohoto obradu. Máme byÈ hodní toho, aby sme rozná‰ali
SviatosÈ Svät˘m ako zástupcovia Pána. Máme sa obliekaÈ a správaÈ tak,
ako by to On chcel.

Jedna generálna autorita si spomenula na svoju sluÏbu diakona
nasledujúcimi slovami: „Pamätám si, Ïe som pokladal za ãesÈ, zúãastniÈ
sa posvätnej sluÏby [Sviatosti]. Veºmi dobre si pamätám ako ma moji
rodiãia uãili, Ïe moje ruky a srdce majú byÈ ãisté a nevinné, aby som
bol hodn˘m zúãastniÈ sa na tomto obrade“ (Victor L. Brown, v
Conference Report, apr. 1972, 101; alebo Ensign, júl 1972, 89–90).

Keì rozná‰ame SviatosÈ správnym spôsobom, napæÀame e‰te ìal‰iu
povinnosÈ diakona. Tou povinnosÈou je, aby sme sa povzbudzovali a
navzájom upevÀovali (pozri NaZ 107:85). Keì budeme oddaní tejto
povinnosti, ãlenovia budú pevní a budú maÈ väã‰iu túÏbu vykonávaÈ
svoje povinnosti.

■ UkáÏte obrázok 5-a: „Rozná‰anie Sviatosti je posvätná povinnosÈ.“

DozeraÈ nad Cirkvou, varovaÈ, vysvetºovaÈ, napomínaÈ a uãiÈ
Jedn˘m zo spôsobov, ako môÏeme dozeraÈ nad Cirkvou, je pomáhaÈ
ãlenom dodrÏiavaÈ prikázania.

■ Ako môÏeme pomáhaÈ ãlenom pri dodrÏiavaní prikázaní? (MôÏeme
ich uãiÈ evanjelium prostredníctvom na‰ich slov a skutkov.)

■ Nech si ãlenovia preãítajú Náuku a zmluvy 20:58–59. Ak˘mi
spôsobmi môÏeme varovaÈ, uãiÈ a pozvaÈ v‰etk˘ch, aby pri‰li
ku Kristovi?

Ak varujeme, poz˘vame a uãíme ostatn˘ch, pomáhame napæÀaÈ
duchovné potreby ãlenov Cirkvi. Jedn˘m zo spôsobov, ako to môÏeme
robiÈ je, Ïe sa prihovárame poãas Cirkevn˘ch zhromaÏdení. Keì si s
modlitbou pripravujeme na‰e príhovory, Duch Svät˘ potvrdí ãlenom
pravdivosÈ na‰ich slov. ëal‰ím zo spôsobov ako môÏeme plniÈ tieto
povinnosti je, Ïe ãlenom podávame informácie o zhromaÏdeniach,
delíme sa o evanjelium a vydávame svedectvo.

PomáhaÈ biskupovi s ãasn˘mi záleÏitosÈami
Diakoni pomáhajú biskupovi dozeraÈ na ãasné potreby Cirkvi.
Tieto môÏu v sebe zahrÀovaÈ vyberanie pôstnych obetí, pomoc pri
starostlivosti o t˘ch, ktorí sú v núdzi a pomoc pri starostlivosti o
zhromaÏìovacie budovy a pozemky.
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Nasledujúci príbeh o vyberaní pôstnych obetí ukazuje ako sa jeden
mlad˘ diakon nauãil o dôleÏitosti tejto zodpovednosti. Stalo sa to pred
mnoh˘mi rokmi, keì ãlenovia dávali pôstne obete vo forme jedla,
obleãenia a paliva, aby sa tieto rozdelili t˘m, ktorí boli v núdzi.

Ako diakon som mal na starosti vyzbieranie ,pôstu‘ v na‰om bloku.
Bradat˘ gentleman, ktor˘ mal za sebou stredné roky, brat Peter Reid,
mal povinnosÈ dozeraÈ a zabezpeãiÈ zhromaÏdenie pôstnych obetí a ich
rozdelenie medzi t˘ch, ktorí boli v núdzi...

Ja som mal nav‰tíviÈ kaÏd˘ dom v bloku... a daÈ im príleÏitosÈ na to,
aby darovali nieão, ão pomôÏe chudobn˘m. Jeden dom dal veºk˘ kus
uhlia, druh˘ trochu dreva, ìal‰í naberaãku múky, pohár ovocného
kompótu, hrnãek cukru, kus slaniny a tak ìalej...

V tú sobotu mal ná‰ futbalov˘ tím naplánovan˘ zápas, ktor˘ som chcel
stra‰ne hraÈ. Vedel som, Ïe bolo mojou povinnosÈou vyzbieraÈ ,pôst‘,
a Ïe ak tak neurobím, nebude to správne, ale chcel som ten zápas hraÈ
viac ako ãokoºvek na svete. Dal som prednosÈ pote‰eniu pred
povinnosÈou a hral som futbal...

Na druh˘ deÀ skoro ráno zaklopal brat Reid na na‰e zadné dvere a
vyp˘tal si ma. Mal som v˘ãitky svedomia—chcel som utiecÈ a skryÈ
sa—av‰ak postavil som sa k nemu so sklonenou hlavou. Iba povedal:
,Willard, má‰ ãas na krátku prechádzku?‘

Bol to chladn˘ jesenn˘ deÀ.

I‰iel som s ním najprv na mal˘ dvor, na rohu Prvej severnej a Tretej
západnej ulice. Jemne zaklopal na jedny z dverí, ktoré pri‰la otvoriÈ
biedne vyzerajúca malá chudá pani.

Povedala: ,Brat Reid, vãera sme nedostali na‰e jedlo a v dome nemáme
niã na jedenie.‘

Brat Reid povedal: ,Je mi to ºúto, sestra, ale som si ist˘, Ïe k˘m sa deÀ
skonãí, budeme nieão pre vás maÈ.‘

Podi‰li sme k in˘m dverám, ktoré boli blízko horného konca dvora.
Odpoveìou na na‰e zaklopanie bol hlas, ktor˘ nás pozval ìalej.

Vo‰li sme a zbadali zostárnutého muÏa a jeho Ïenu v posteli. Povedal:
,Brat Reid, sme bez uhlia a tak sme museli zostaÈ v posteli, aby sme sa
zohriali.‘

V ìal‰ej ãasti dvora nás pozdravila mladá matka, so svojimi mal˘mi
deÈmi, ktoré sa k sebe chúlili. Bábätko plakalo a ostatné deti mali oãi
zmáãané od sæz.

To mi staãilo!...
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5-b, Jednou z povinností diakona je vyberanie pôstnych obetí.
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Bol som na pokraji sæz—premoÏen˘ mojim desiv˘m zanedbaním
povinnosti... Títo ºudia mali v to popoludnie svoje jedlo a uhlie—a
ja som sa nauãil najcennej‰iu lekciu“ (Willard R. Smith, citovan˘ v
„Program Outline for Teaching Observance of the Law of the Fast“
[1965], 19–20)“.

Vyberanie pôstnych obetí je len jedn˘m zo spôsobov ako pomôcÈ s
ãasn˘mi potrebami Cirkvi a jej ãlenov. ëal‰ím zo spôsobov môÏe byÈ
napríklad to, Ïe pomôÏeme vdove pri sadení úrody v jej záhrade, pri
polievaní a vytrhávaní buriny. TieÏ jej môÏeme pomôcÈ zbieraÈ a
uskladniÈ úrodu. Keì robíme tieto veci, pomáhame plniÈ jej ãasné
potreby.

■ UkáÏte obrázok 5-b: „Jednou z povinností diakona je vyberanie
pôstnych obetí,“ a 5-c: „Jedn˘m zo spôsobov ako diakoni dozerajú
nad Cirkvou je, Ïe spoloãne ako kvórum pracujú na
verejnoprospe‰n˘ch projektoch.“

BudovaÈ priateºské vzÈahy s ãlenmi kvóra a in˘mi mlad˘mi muÏmi
Túto povinnosÈ môÏeme plniÈ t˘m, Ïe sa budeme navzájom
povzbudzovaÈ, aby sme sa zúãastnili zhromaÏdení kvóra a jeho
aktivít. TieÏ sa máme zaujímaÈ o duchovn˘ a ãasn˘ blahobyt ãlenov
kvóra a robiÈ v‰etko, ão môÏeme, aby sme ich podporovali.

■ Vyzvite ãlenov triedy, aby sa zamysleli nad nasledujúcimi otázkami
bez toho, aby na ne nahlas odpovedali: S ktor˘mi mlad˘mi muÏmi
môÏem budovaÈ priateºské vzÈahy a posilÀovaÈ ich?

Ako sa diakoni nauãia svoje povinnosti
Povinnosti diakonov sa môÏeme nauãiÈ mnoh˘mi spôsobmi a na
mnoh˘ch miestach. Jedn˘m zo spôsobov je osobné ãítanie písiem a
modlitba. Na toto by sme si mali nájsÈ tak˘ ãas a miesto, kde môÏeme
byÈ sami, aby sme ‰tudovali na‰e povinnosti, tak ako sú vysvetlené v
písmach a modlili sa za ich pochopenie.

Na‰e povinnosti sa tieÏ uãíme doma, od na‰ich rodiãov a star‰ích
bratov. Tieto povinnosti môÏu byÈ vyuãované poãas rodinného
domáceho veãera. Tieto pokyny tieÏ uãí prezident kvóra diakonov
poãas nedeºÀaj‰ích kÀazsk˘ch zhromaÏdení. Pán prikázal prezidentovi
kvóra diakonov, aby predsedal nad diakonmi vo svojom kvóre a uãil
ich svojim povinnostiam (pozri NaZ 107:85). Prezident kvóra diakonov
nám môÏe pomôcÈ v pochopení na‰ich povinností a v tom, ako sa
máme v úrade diakona správaÈ. T˘mto povinnostiam ho uãí kÀazsk˘
poradca alebo ãlen biskupstva ãi predsedníctva poboãky.

Jedn˘m z najlep‰ích spôsobov ako sa nauãiÈ na‰im povinnostiam je
vykonávaÈ ich. Keì vykonávame na‰e povinnosti, lep‰ie ich chápeme a
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te‰íme t˘m Spasiteºa. A keì je s nami Pán spokojn˘, zjaví nám veºa vecí
prostredníctvom Ducha Svätého. Ako diakoni musíme ÏiÈ tak, aby sme
boli hodní maÈ Ducha Svätého so sebou.

Ako kvórum diakonov pomáha diakonom
âlenovia kvóra si môÏu navzájom pomáhaÈ mnoh˘mi spôsobmi. Keì sa
spoloãne stretávame poãas zhromaÏdení kvóra, môÏeme sa navzájom
priateliÈ. TieÏ si môÏeme pomôcÈ, keì sa budeme navzájom uãiÈ o
na‰ich povinnostiach a plánovaÈ aktivity, ktoré nám pomôÏu pri ich
vykonávaní. Medzi na‰e povinnosti patrí pomáhanie ãlenom pri plnení
ich ãasn˘ch potrieb, príprava na misionársku sluÏbu a poskytovanie
misionárskej sluÏby, pracovanie na rodinnej histórii, vykonávanie
krstov za m⁄tvych, aktivizovanie mlad˘ch muÏov vo veku kvóra a
uãenie sa o evanjeliu. Kvórum nám dáva príleÏitosÈ k tomu, aby sme
spoloãne pracovali na plnení t˘chto povinností. A keì vykonávame
na‰e povinnosti, pomáhame budovaÈ BoÏie kráºovstvo.

SluÏba v kvóre nám tieÏ umoÏní duchovne rásÈ v evanjeliu. Ak
‰tudujeme evanjelium a vykonávame to, za ão sme zodpovední,
rastieme vznalosti. Keì slúÏime ako úradníci v kvóre, zväã‰ujeme
na‰e vodcovské schopnosti.

■ PoÏiadajte ãlenov, aby si preãítali Náuku a zmluvy 107:60–62, 85.
Kto má predsedaÈ kvóru diakonov? Aké sú jeho povinnosti?

Tí, ktorí majú nad nami právomoc vyberú prezidenta kvóra a povolajú
ho, aby slúÏil. Prezident si potom vyberie dvoch radcov, ktorí musia
byÈ podporení a povolaní t˘mi, ktorí na to majú právomoc. Poradca
kvóra potom nauãí úradníkov svojim povinnostiam. TieÏ môÏe dávaÈ
lekcie o evanjeliu poãas zhromaÏdenia kvóra. Úradníci kvóra uãia
ãlenov kvóra o ich kÀazsk˘ch povinnostiach. T˘mito a in˘mi
podobn˘mi spôsobmi sa ãlenovia kvóra uãia o tom, ako majú
dozeraÈ nad Cirkvou.

Kvórum diakonov tieÏ poskytuje miesto, kde môÏeme cítiÈ priateºstvo
a obdrÏaÈ pomoc. Ak sme odradení alebo nemáme istotu o pravde,
môÏe nám kvórum poskytnúÈ povzbudenie a pomoc pri hºadaní
odpovedí na na‰e problémy. Nasledujúci príbeh ukazuje ako sa
môÏeme navzájom upevÀovaÈ t˘m, Ïe o seba budeme prejavovaÈ
záujem. V tomto prípade sa záujem preukazoval menej aktívnemu
ãlenovi kvóra.

Jeden diakon bol menej aktívny v Cirkvi. V nedeºu zvyãajne vykonával
práce okolo domu. Poãas t˘chto príleÏitostí myslel ãasto na kÀazské
zhromaÏdenie a túÏil po niekom, kto by s ním nadviazal priateºské
vzÈahy. Ale nakoºko ho nikto predt˘m nepozval, aby nav‰tívil kÀazské
zhromaÏdenie, nemal pocit, Ïe by bol vítan˘. Jednu nedeºu, keì
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5-c, Jedn˘m zo spôsobov ako diakoni dozerajú nad Cirkvou je, 
Ïe spoloãne ako kvórum pracujú na verejnoprospe‰n˘ch projektoch.
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maºoval izbu, ho nav‰tívilo predsedníctvo kvóra diakonov. Sp˘tali
sa ho, ãi by sa chcel na nasledujúcu nedeºu zúãastniÈ kÀazského
zhromaÏdenia. Povedal, Ïe nie. Jeho odpoveì ich mohla odradiÈ, ale
oni sa odmietli vzdaÈ. Títo traja chlapci ho s rovnakou ponukou aj
naìalej nav‰tevovali kaÏdú nedeºu.

Aj napriek tomu, Ïe tento menej aktívny chlapec nikdy nenav‰tívil
Cirkev, ako diakon, láska a záujem predsedníctva kvóra ho upevÀovali
a urobili na neho hlbok˘ dojem. Tento záujem ho motivoval k tomu,
aby vyhºadal Cirkev, keì bol star‰í. Dnes je aktívnym v Cirkvi a
vykonáva si svoje kÀazské povinnosti.

Záver
Keì sa uãíme na‰im povinnostiam a zvelebujeme kÀazstvo ako
diakoni, budeme posilnení a pomôÏeme si navzájom ÏiÈ podºa
evanjelia. Toto je to, ão znamená dozeraÈ nad Cirkvou a byÈ
trval˘mi sluÏobníkmi Cirkvi (pozri NaZ 84:111).

V˘zvy
Îite podºa evanjelia a buìte dobr˘mi príkladmi drÏiteºa kÀazstva.

Buìte úctiví poãas obradu Sviatosti; a keì rozná‰ate SviatosÈ, správajte
sa a obliekajte tak, ako sa majú správaÈ a obliekaÈ zástupcovia
Spasiteºa.

Vyberajte pôstne obete, ak vás o to poÏiadajú.

·tudujte a modlite sa o t˘ch písmach, ktoré uãia o povinnostiach
diakonov.

DoplÀujúce Písma
■ 1 Timoteovi 3:8–10 (poÏiadavky na diakona)

■ Náuka a zmluvy 84:30–32 (úrad diakona je doplnkom k niÏ‰iemu
kÀazstvu)

Príprava uãiteºa
Skôr, ako uvediete túto lekciu:

1. Preãítajte si Náuku a zmluvy 20:38–60; 107:1–100.

2. UkáÏte plagát pre túto lekciu, alebo napí‰te informácie na tabuºu.

3. Vyberte spomedzi ãlenov triedy t˘ch, ktor˘ch by ste poãas lekcie
chceli poprosiÈ o pomoc s preãítaním vami vybran˘ch príbehov,
písiem alebo citátov a zadajte im ich úlohu.
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Cieºom tejto lekcie je pomôcÈ nám pochopiÈ povinnosti uãiteºov.

Povinnosti uãiteºa
Hodní bratia môÏu byÈ vysvätení za uãiteºov, keì majú aspoÀ 14 rokov.
Uãiteº má v‰etky zodpovednosti diakona. TieÏ má dodatoãné
zodpovednosti. KeìÏe niektorí z nás sú uãitelia a iní nimi jedného dÀa
budú, máme sa nauãiÈ o povinnostiach tohto úradu.

■ PoÏiadajte ãlenov, aby si preãítali Náuku a zmluvy 20:53. Aké sú
niektoré povinnosti uãiteºa? (Na tabuºu napí‰te zoznam odpovedí.)

ByÈ s ãlenmi a povzbudzovaÈ ich znamená, Ïe ich spoznáme, budeme
sa spoloãne s nimi zúãastÀovaÈ na Cirkevn˘ch podujatiach, budeme ich
uãiÈ a pomôÏeme im pri naplÀovaní ich potrieb a pri sluÏbe in˘m.

■ PoÏiadajte ãlenov, aby si preãítali Náuku a zmluvy 20:54–55. Aké sú
niektoré ìal‰ie povinnosti uãiteºa? (Napí‰te ich na tabuºu.)

Uãitelia majú dozrieÈ na to, aby v Cirkvi nebola Ïiadna bezboÏnosÈ,
vzájomná nevraÏivosÈ a Ïiadne klamanie, osoãovanie ãi zlé reãi. TieÏ
majú pomôcÈ ãlenom vykonávaÈ svoje povinnosti.

Ako uãiteº vypæÀa svoje povinnosti?
Existuje mnoÏstvo spôsobov ako môÏe uãiteº vykonávaÈ to, za ão
je zodpovedn˘. Napríklad, môÏe byÈ dobr˘m príkladom, dobr˘m
domácim uãiteºom, môÏe vítaÈ ãlenov v Cirkvi, pripravovaÈ
SviatosÈ, pomáhaÈ doma a byÈ tvorcom pokoja.

ByÈ dobr˘m príkladom
Jedn˘m zo spôsobov ako môÏeme posilniÈ ostatn˘ch ãlenov je, keì sme
príkladom. Apo‰tol Pavol uãil, Ïe máme byÈ vzorom veriacich v reãi,
správaní, láske, duchu, vo viere a v ãistote (pozri 1. Timoteovi 4:12).
Na‰e Ïivoty budú maÈ vplyv na druh˘ch bez ohºadu na to, kde sme
alebo ão robíme. Je dôleÏité, aby sme vÏdy a v‰ade boli dobr˘m
príkladom spravodlivosti.
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ByÈ dobr˘m domácim uãiteºom
■ UkáÏte obrázok 6-a: „Domáce uãenie je dôleÏitou povinnosÈou

uãiteºa.“

Na‰e povolanie uãiÈ a posilÀovaÈ ãlenov môÏeme zvelebovaÈ
prostredníctvom domáceho uãenia. Keì vykonávame túto povinnosÈ,
máme si pamätaÈ, Ïe máme právo na in‰piráciu od Pána. Pán povedal,
Ïe v‰etci tí, ktorí sú vysvätení pre hlásanie evanjelia, majú tak robiÈ
prostredníctvom Ducha, rovnako prostredníctvom Ute‰iteºa, ktor˘
bol poslan˘, aby uãil pravdu (pozri NaZ 50:13–14).

■ Ako môÏeme vedieÈ, ão máme uãiÈ tie rodiny, ktoré sme povolaní uãiÈ?

Nasledujúci príbeh ukazuje ako sa jeden uãiteº nauãil o dôleÏitosti
domáceho uãenia.

„Keì sme podi‰li k dverám, moje nohy sa triasli a v Ïalúdku som mal
ãudn˘ pocit. Bol som si ist˘, Ïe odpadnem, keì mi môj spoloãník
povedal, Ïe toto budú ,moje‘ dvere.

Nie, nebol som nov˘m misionárom. Bol som pätnásÈroãn˘m domácim
uãiteºom, ktor˘ kráãal po schodoch k bytu sestry Rice, vdovy, ktorá Ïila
v na‰om zbore...

[Môj spoloãník] brat Gabbott mi dal tému, na ktorú som mal hovoriÈ v
domovoch piatich rodín, ktoré sme mali na starosti. Pripravil som si
poznámky na papier, ale bol som vystra‰en˘ a bez skúseností...

Zaklopali sme na dvere, ale nedostali sme Ïiadnu bezprostrednú
odpoveì. Chcel som práve poznamenaÈ, Ïe nikto nie je doma, keì sa
dvere pomaly otvorili. Spoza dverí vykukla krehká postava zostarnutej
sestry, ktorá si nebola istá, ão nájde pred dverami. Keì spoznala brata
Gabbotta, usmiala sa. Pozvala nás dnu a usadila nás.

Po krátkom uvítaní sa na mÀa brat Gabbott pozrel a jeho pohºad
hovoril: ,NuÏ, Róbert, je ãas na to, aby si odovzdal na‰e posolstvo.‘ Keì
som zaãal hovoriÈ, pocity v mojom Ïalúdku sa zhor‰ili. NemôÏem si
spomenúÈ na to, ão som povedal, ale keì som odtrhol zrak od svojich
poznámok, uvidel som líca tejto milej citlivej sestry, ktoré boli zmáãané
od sæz. Vyjadrila vìaãnosÈ za prítomnosÈ drÏiteºov kÀazstva vo svojom
dome.

Bol som bez slov. âo som urobil? âo som mohol urobiÈ? Na‰Èastie, brat
Gabbott mi pomohol t˘m, Ïe vydal svoje svedectvo a sp˘tal sa sestry,
ãi existovalo nieão, s ãím by potrebovala pomoc. Áno, existovalo.

Sestra Rice povedala, Ïe sa necítila dobre a poÏiadala nás, aby sme si
na Àu spomenuli poãas na‰ej modlitby pred odchodom. Potom sa ku
mne otoãila a sp˘tala sa, ãi by som sa mohol pomodliÈ...
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6-a, Domáce uãenie je dôleÏitou povinnosÈou uãiteºa.
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Súhlasil som a vyslovil som poÏehnanie nad t˘mto domácim uãením,
prosiac o zvlá‰tne poÏehnanie zdravia a sily pre túto vernú sestru,
ktorú som skoro vôbec nepoznal, ale ku ktorej som r˘chlo zaãal cítiÈ
lásku a úctu.

Od môjho zoznámenia s domácim uãením v dome sestry Rice pre‰lo
uÏ dvadsaÈpäÈ rokov a ona uÏ dávno zomrela. Ja v‰ak nemôÏem prejsÈ
popri tom dome bez toho, aby som si nespomenul na záÏitok, ktor˘
mi priniesol brat Gabbott a verná sestra, ktorá chápala vhodnosÈ
povolania pre poslu‰ného vysokého kÀaza a neistého, vystra‰eného
uãiteºa v Áronom kÀazstve“ (Robert F. Jex, „My First Door,“ Tambuli,
dec. 1989, 45).

Aj my môÏeme, tak ako tento domáci uãiteº, posilniÈ rodiny, ktoré
máme na starosti, keì sa s nimi budeme modliÈ, povzbudzovaÈ ich k
tomu, aby si vykonávali rodinné povinnosti a pomáhaÈ im ÏiÈ podºa
evanjelia. Ak rodiny, ktoré uãíme potrebujú pomoc, máme to oznámiÈ
na‰im cirkevn˘m autoritám.

Keì nav‰tevujeme rodiny, ktoré máme na starosti, musíme maÈ
na pamäti, Ïe tak máme robiÈ so súhlasom od hlavy rodiny, ktorú
nav‰tevujeme. KeìÏe to oni sú zodpovední pred Pánom za svoje
rodiny, máme vÏdy uãiÈ pod ich vedením. Iba vtedy, keì uãíme
pod vedením hlavy rodiny, napæÀame svoje povinnosti uãiteºov.

Keì vykonávame na‰e domáce uãenie tak˘m spôsobom ak˘m to chce
Pán, budujeme lásku a jednotu v Cirkvi. Nasledujúci príbeh je dobr˘m
príkladom toho, ão sa môÏe staÈ, keì budeme braÈ na‰e povolania
uãiteºov váÏne:

„Nedávno... boli na‰ej rodine priradení ako domáci uãitelia muÏ a jeho
syn vo veku uãiteºa. Vedeli sme o odovzdanosti otca k evanjeliu, ale
nevedeli sme, ão oãakávaÈ od jeho syna, aj keì jeho vzhºad a správanie
poukazovali na rovnakú odovzdanosÈ. Poãas ich prvej náv‰tevy u nás
som nespustil zrak z tohoto mladého muÏa. Aj keì bol znaãne tich˘,
v‰etko, ão urobil alebo povedal svedãilo o hodnosti kÀazstva, ktoré
niesol. âoskoro sa dozvedeli o tom, Ïe ná‰ mal˘ syn pred rokom
umrel, a Ïe sme opäÈ oãakávali dieÈatko. Od toho momentu sa stali
‰peciálnou súãasÈou na‰ich Ïivotov, keì sa za nás modlili a keì nás
povzbudzovali. Na záver tej prvej náv‰tevy som poprosil tohto
mladého muÏa, aby sa pomodlil. Poãas modlitby poÏiadal Pána, aby
nám pomohol vydrÏaÈ stratu ná‰ho syna, a aby poÏehnal dieÈa, ktoré
sa malo ãoskoro narodiÈ. Modlil sa zvlá‰È za to, aby moja manÏelka
nemala ÈaÏkosti pri pôrode. Ja a moja manÏelka sme boli premoÏení
úprimnosÈou a citlivosÈou tohoto mladého uãiteºa. Poãas nasledujúcich
dní a t˘ÏdÀov sa o nás títo bratia pravidelne zaujímali (ãastej‰ie ako raz
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za mesiac). Po narodení dieÈatka nám mlad˘ muÏ a jeho otec doniesli
darãek. Keì sme v‰etci spoloãne pokºakli k modlitbe, mlad˘ uãiteº
vyjadril svoju vìaãnosÈ za to, Ïe dieÈatko sa narodilo v poriadku“
(prerozprávané H. Burke Petersonom v „The Role of the Teacher,“
New Era, máj 1974, 10–11).

■ âo môÏeme urobiÈ, aby sme sa stali lep‰ími domácimi uãiteºmi?

VítaÈ ãlenov v Cirkvi
Na‰e povolanie k tomu, aby sme boli dobr˘m príkladom, môÏeme
zvelebovaÈ, ak budeme vítaÈ ãlenov pri príchode do zhromaÏìovacieho
domu. MôÏeme im podaÈ ruku a sp˘taÈ sa ako sa majú. Keì vítame pri
dverách s mil˘m a priateºsk˘m pocitom, pomáhame zväã‰ovaÈ lásku a
jednotku medzi ãlenmi.

PripravovaÈ SviatosÈ
Spasiteº uãil, Ïe skutoãná sluÏba je, ak vykonáme nieão bez toho, aby
sme za to nieão oãakávali. Príprava Sviatosti je dobr˘m príkladom tejto
zásady. âlenovia si ãasto neuvedomujú, Ïe uãitelia pripravujú SviatosÈ,
lebo to sa ãasto koná bez toho, aby sa im za to preukázalo nejaké
uznanie. Ale aj napriek tomu sa táto sluÏba vykonáva a Pán je
spokojn˘, lebo je to skutoãná sluÏba.

■ âo môÏeme urobiÈ, aby sme sa pripravili na prípravu Sviatosti po
fyzickej i duchovnej stránke? (ZahrÀte my‰lienku o fyzickej ãistote.)

PomáhaÈ doma
Ako uãitelia môÏeme tieÏ pomôcÈ svojim vlastn˘m rodinám. Je
dôleÏité, aby sme pomáhali pri upratovaní a opravovaní domu, starali
sa o záhradu alebo robili inú potrebnú prácu. Ako drÏitelia kÀazstva
môÏeme tieÏ pomôcÈ na‰im rodinám ÏiÈ podºa evanjelia.

■ UkáÏte obrázok 6-b: „DrÏiteº Áronovho kÀazstva, ktor˘ zvelebuje
svoje povolanie, pomáha posilÀovaÈ svoju rodinu.“

Neaktívny drÏiteº kÀazstva neurobil potrebné kroky na to, aby sa so
svojou Ïenou a synom speãatili v chráme. Jeho syn sa zaãal hlboko
zaujímaÈ o veãnú jednotu rodiny po tom, ako poãul poãas kÀazského
zhromaÏdenia lekciu o manÏelstve v chráme. Lekcia mala na chlapca
tak˘ vplyv, Ïe sa s otcom na túto tému porozprával. V˘sledkom
rozhovoru bola zmena v otcovom Ïivote. Uvedomil si, Ïe svoju Ïenu a
syna miluje, a Ïe s nimi chce byÈ veãne. Nakoniec bola rodina speãatená
v chráme na ãas a na veãnosÈ—v‰etko preto, Ïe jeden ãlen rodiny, uãiteº,
mal záujem vytvoriÈ lásku a jednotu vo svojej rodine.
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6-b, DrÏiteº Áronovho kÀazstva, ktor˘ zvelebuje svoje povolanie, 
pomáha posilÀovaÈ svoju rodinu.
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ByÈ nositeºmi pokoja
To, za ão ako uãitelia zodpovedáme, môÏeme vykonávaÈ t˘m, Ïe
budeme v na‰ich rodinách a v Cirkvi nositeºmi pokoja. Jedn˘m zo
spôsobov ako toto môÏeme urobiÈ jeto, Ïe budeme v druh˘ch hºadaÈ
dobro. Pokiaº budeme v druh˘ch hºadaÈ dobro, posilníme ich
sebavedomie. ëal‰ím zo spôsobov je, Ïe prestaneme s klebetami a
ohováraním, ktoré po‰kodzujú povesÈ druh˘ch ºudí a súãasne budeme
pri kontakte s in˘mi pouÏívaÈ lásku a láskavosÈ. Ak si vybudujeme
tieto nástroje a budeme ich pouÏívaÈ, pomôÏeme mnoÏstvu ºudí zaÏiÈ
pokoj vo svojich Ïivotoch.

Záver
Ako uãitelia sa máme stále snaÏiÈ posilÀovaÈ Cirkev, propagovaÈ
jednotu a lásku a pomáhaÈ ãlenom pri vykonávaní ich povinností. Aj
keì sme mladí alebo novo obrátení do Cirkvi, máme moc ovplyvniÈ
ostatn˘ch, aby konali dobro. Máme si vÏdy pamätaÈ, Ïe Pán nedáva
Ïiadne prikázania bez toho, aby nám pripravil cestu, aby sme mohli
vykonaÈ to, ão nám prikázal (pozri 1 Nefi 3:7).

■ Naplánujte si vo va‰ej triede konkrétny projekt sluÏby, ktor˘ pomôÏe
vybudovaÈ jednotu a lásku vo va‰ej Cirkevnej jednotke.

V˘zvy
S modlitbou sa zamyslite nad potrebami t˘ch rodín, ktoré nav‰tevujete
ako domáci uãitelia.

Pripravte posolstvo, ktoré vyhovuje potrebám kaÏdej rodiny, tak ako
vás k tomu nabáda Duch.

Na zaãiatku kaÏdého mesiaca nav‰tívte spoloãne so svojim
spoloãníkom kaÏdú rodinu, ktorú máte na starosti.

Modlite sa s rodinami, ktoré sú vám pridelené.

Ak rodina potrebuje nejakú sluÏbu, vykonajte tú, ktorá je vo va‰ich
silách. Oboznámte vedúcich vá‰ho kvóra o t˘ch potrebách, ktoré
nedokáÏete naplniÈ.

DoplÀujúce Písma
■ Jakob 1:17–19 (ako môÏu uãitelia zvelebovaÈ ich povolanie v

kÀazstve)
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Príprava uãiteºa
Skôr, ako uvediete túto lekciu:

1. Preãítajte si Náuku a zmluvu 20:53–60 a lekciu 4, „KÀazské kvórum“
v tejto príruãke.

2. Vyberte spomedzi ãlenov triedy t˘ch, ktor˘ch by ste poãas lekcie
chceli poprosiÈ o pomoc s preãítaním vami vybran˘ch príbehov,
písiem alebo citátov a zadajte im ich úlohu.
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Cieºom tejto lekcie je pomôcÈ nám porozumieÈ povinnostiam kÀaza.

Úvod
Pán prikázal kaÏdému drÏiteºovi kÀazstva, aby stál vo svojom
vlastnom úrade a pracoval vo svojom vlastnom povolaní (pozri
NaZ 84:109). Aby sme tak urobili, musíme sa najprv nauãiÈ o na‰ich
rôznych zodpovednostiach v kÀazstve a potom robiÈ to, za ão
zodpovedáme. Ako kÀazi máme v‰etky zodpovednosti a povinnosti
diakona i uãiteºa. Okrem toho patrí medzi na‰e povinnosti uãenie,
krstenie, podávanie Sviatosti, nav‰tevovanie ãlenov, vysväcovanie
druh˘ch do Áronovho kÀazstva a pomáhanie s misionárskou prácou.
Ak tieto povinnosti vykonávame, nepomáhame iba pri budovaní
kráºovstva BoÏieho, ale tieÏ sa pripravujeme na obdrÏanie
Melchisedekovho kÀazstva. Keì obdrÏíme Melchisedekovo kÀazstvo a
budeme vysvätení do úradu star‰ieho, môÏeme byÈ povolaní slúÏiÈ na
misii. Na‰a efektívnosÈ poãas misie bude závisieÈ od toho, ako dobre
sme pripravení slúÏiÈ. Na to, aby sme sa stali dobr˘mi misionármi sa
môÏeme pripraviÈ, keì budeme zvelebovaÈ na‰e povolania kÀazov.

Povinnosti kÀaza
Hodní bratia môÏu byÈ vysvätení za kÀazov, keì majú aspoÀ 16 rokov.
Konkrétne povinnosti kÀazov sa nachádzajú v Náuke a zmluvách.

■ PoÏiadajte ãlenov, aby si preãítali a oznaãili Náuku a zmluvy
20:46–48. Aké sú povinnosti kÀaza?

■ UkáÏte plagát s nasledujúcimi povinnosÈami, alebo napí‰te
informácie na tabuºu:
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7-a, KÀaz môÏe krstiÈ s povolením biskupa alebo prezidenta poboãky.
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VyuãovaÈ evanjelium
Jednou z povinností kÀazov je, aby kázali, uãili, vysvetºovali a
napomínali (pozri NaZ 20:46). Toto znamená, Ïe máme ostatn˘ch uãiÈ
zásady evanjelia. Na to, aby sme mohli uãiÈ zásady evanjelia, musíme
sa ich najprv nauãiÈ my samotní. Pán povedal, Ïe sa nemáme najprv
snaÏiÈ hlásaÈ Jeho slovo, ale najprv sa máme Jeho slovo nauãiÈ. Potom,
ak budeme po tom túÏiÈ, budeme maÈ Jeho Ducha a moc BoÏiu, aby
sme presvedãili ºudí (pozri NaZ11:21).

Slovo BoÏie obdrÏíme rôznymi spôsobmi. ObdrÏíme ho v na‰ich
domovoch od na‰ich rodiãov, v na‰ich kÀazsk˘ch kvórach, od t˘ch,
ktorí nás uãia, na Nedeºnej ‰kole, poãas zhromaÏdenia Sviatosti, na
hodinách seminára a in‰titútu.

Jedn˘m z najlep‰ích spôsobov ako sa nauãiÈ BoÏiemu slovu, je
denne ‰tudovaÈ písma. KaÏd˘ drÏiteº kÀazstva si má vyhradiÈ ãas
na pravidelné ‰túdium písiem. Keì budeme ‰tudovaÈ v písmach a
zam˘‰ºaÈ sa nad nimi, Pán nám ich pomôÏe pochopiÈ. To, ão sa o
evanjeliu nauãíme, potom môÏeme uãiÈ druh˘ch.

Na‰u povinnosÈ uãiÈ ostatn˘ch o evanjeliu môÏeme tieÏ plniÈ t˘m, Ïe
budeme dobr˘m príkladom. Mnoho krát ná‰ dobr˘ príklad povzbudí
in˘ch ÏiÈ evanjelium.

■ Aké konkrétne veci môÏeme urobiÈ, aby sme uãili evanjeliu?

KrstiÈ
■ UkáÏte obrázok 7-a: „KÀaz môÏe krstiÈ s povolením biskupa alebo

prezidenta poboãky.“

ëal‰ou povinnosÈou kÀaza je krstiÈ (pozri NaZ 20:46). Krst vykonan˘
správnou právomocou je jeden z najdôleÏitej‰ích a najposvätnej‰ích
obradov v Cirkvi. Je to obrad, prostredníctvom ktorého sa stávame
ãlenmi Cirkvi, na‰e hriechy sú odpustené a my vstúpime na chodník k
celestiálnemu kráºovstvu. Je posvätnou zodpovednosÈou kÀaza, aby

Povinnosti kÀaza

1. VyuãovaÈ evanjelium.

2. KrstiÈ.

3. PodávaÈ SviatosÈ.

4. Nav‰tevovaÈ ãlenov.

5. VysväcovaÈ druh˘ch do Áronovho kÀazstva.

6. PomáhaÈ s misionárskou prácou.
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7-b, KÀazi majú posvätnú zodpovednosÈ podávaÈ SviatosÈ ãlenom Cirkvi.
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vykonal tento spásonosn˘ obrad vtedy, keì na to dostal právomoc od
biskupa alebo prezidenta poboãky.

PodávaÈ SviatosÈ
■ UkáÏte obrázok 7-b: „KÀazi majú posvätnú zodpovednosÈ podávaÈ

SviatosÈ ãlenom Cirkvi.“

Poctu podávaÈ SviatosÈ majú väã‰inou kÀazi, ktorí sa modlia modlitby
k Sviatosti. Ako kÀazi máme poznaÈ modlitby k Sviatosti, vhodne sa
obliekaÈ a umyÈ si ruky pred t˘m ako vykonáme tento obrad.
Nadov‰etko máme byÈ hodní toho, aby sme mohli vykonaÈ tento
posvätn˘ obrad ako zástupcovia Pána.

Nav‰tevovaÈ ãlenov
Pán prikázal kÀazom, aby nav‰tevovali dom kaÏdého ãlena a vyzvali
ich, aby sa modlili nahlas i v tichosti a aby si plnili v‰etky rodinné
povinnosti (pozri NaZ 20:47). Toto môÏeme dokázaÈ, keì budeme
vykonávaÈ domáce uãenie v rodinách, ktoré nám boli urãené. Poãas
t˘chto náv‰tev môÏeme zistiÈ, aké sú potreby jednotliv˘ch ãlenov
rodiny. MôÏeme sa s nimi modliÈ. MôÏeme ich uãiÈ zásady evanjelia a
povzbudiÈ ich, aby si plnili svoje rodinné povinnosti. MôÏeme sa k
ãlenom rodiny správaÈ priateºsky poãas Cirkevn˘ch zhromaÏdení a v
na‰om okolí. MôÏeme sa s nimi zúãastÀovaÈ na cirkevn˘ch, ‰kolsk˘ch,
alebo miestnych podujatiach.

VysväcovaÈ druh˘ch do Áronovho kÀazstva
KÀazi majú tieÏ právomoc k tomu, aby vysväcovali druh˘ch kÀazov,
uãiteºov a diakonov (pozri NaZ 20:48), ale iba ak k tomu dostali
právomoc od biskupa alebo prezidenta poboãky. Táto moc udeºovaÈ
Áronovo kÀazstvo je posvätná. Bola znovuzriadená na zemi
prostredníctvom Jána Krstiteºa, ktor˘ vysvätil Josepha Smitha a Olivera
Cowderyho do Áronovho kÀazstva (pozri NaZ 13). Samotn˘ Ján
Krstiteº dostal túto právomoc od anjela, ktor˘ konal v mene BoÏom
(pozri NaZ 84:28). Moc k tomu, aby sme vysväcovali druh˘ch do
Áronovho kÀazstva k nám preto prichádza od Boha. Aby sme mohli
vykonaÈ tento dôleÏit˘ obrad, máme byÈ hodní a maÈ so sebou Ducha
Svätého. (Pre bliÏ‰ie informácie pozrite lekciu 3, „Znovuzriadenie
kÀazstva,“ v tejto príruãke.)

PomáhaÈ s misionárskou prácou
■ UkáÏte obrázok 7-c, „PomáhaÈ misionárom je povinnosÈou, ale aj

poctou.“

Povolanie kÀaza tieÏ zahrÀuje pomoc pri misionárskej práci. Toto
povolanie bolo súãasÈou pôvodnej Cirkvi. âlenovia Áronovho kÀazstva
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majú dnes pomáhaÈ star‰ím s ich misiou. Ich ‰pecifickou úlohou je, aby
stanovili stretnutia a pripravili cestu pre star‰ích. (Pozri NaZ 84:107–8).
V misionárskej práci môÏeme pomôcÈ, keì budeme v na‰om okolí
pomáhaÈ nájsÈ rodiny, ktoré by mohli misionári uãiÈ a dohodneme im
stretnutia s t˘mito rodinami. Misionárskej práci tieÏ pomôÏeme, keì sa
budeme pripravovaÈ na misiu.

Zvelebovanie kÀazsk˘ch povolaní
Ako kÀazi máme ‰tudovaÈ na‰e povinnosti uãiÈ, krstiÈ, podávaÈ
SviatosÈ, nav‰tevovaÈ ãlenov, vysväcovaÈ druh˘ch a pomáhaÈ s
misionárskou prácou. Ak sa budeme tieto povinnosti uãiÈ a budeme ich
vykonávaÈ, budeme maÈ právo na ochranu a vedenie Pána. Prezident
Wilford Woodruff, ktor˘ slúÏil na misii ako kÀaz so
star‰ím spoloãníkom, povedal:

„Odi‰iel som na misiu ako kÀaz a môj spoloãník ako star‰í a
precestovali sme tisícky míº a mnoho vecí nám bolo ukázan˘ch. Prajem
si v‰tiepiÈ vám tú skutoãnosÈ, Ïe ak ãlovek zvelebuje svoje povolanie,
nezáleÏí na tom, ãi je kÀaz alebo apo‰tol. KÀaz drÏí kºúãe od sluÏby
anjelov. Nikdy v mojom Ïivote, ãi uÏ ako apo‰tol, sedemdesiatnik,
alebo star‰í, som nemal väã‰iu ochranu od Pána, ako keì som drÏal
úrad kÀaza. Pán mi zjavil prostredníctvom snov, zjavení a Ducha
Svätého veºa vecí, ktoré predo mnou leÏali“ (Millennial Star, 5. okt.
1891, 629).

Biskup Victor L. Brown porozprával nasledujúci záÏitok, ktor˘ hovorí
o tom, ako majú kÀazi zvelebovaÈ svoje povolania:

„Mlad˘ muÏ... napísal nasledovné: ,Raz som nav‰tívil zbor, v ktorom
neboli skoro Ïiadni drÏitelia Melchisedekovho kÀazstva. Av‰ak to ho v
Ïiadnom prípade duchovne neochudobÀovalo. Práve naopak, mnoho
ãlenov bolo svedkami najúÏasnej‰ej ukáÏky moci, ktorú kedy poznali.

Moc pochádzala od kÀazov. Po prv˘ raz vo svojich Ïivotoch boli
povolaní k tomu, aby vykonávali v‰etky povinnosti kÀazov, a aby
pomáhali v núdzi svojim ãlenom zboru. Boli váÏne povolaní k tomu,
aby vykonávali domáce uãenie—nie na to, aby boli iba zívajúcim
príveskom star‰ieho a spoloãensky sa stretávali, ale aby poÏehnávali
svojich bratov a sestry.

UÏ predt˘m som sa stretol so ‰tyrmi z t˘chto kÀazov v odli‰nej situácii.
Tam som ich pokladal za beÏn˘ch v˘trÏníkov. KaÏdé dva alebo tri
mesiace sa im podarilo odradiÈ jedného uãiteºa seminára. Na
skautsk˘ch v˘letoch ‰írili v prírode pohromu. Ale keì boli potrební—keì
im bola prejavená dôvera v Ïivotne dôleÏitom poslaní—boli medzi t˘mi, ktorí
svietili najjasnej‰ie v sluÏbe.
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7-c, PomáhaÈ misionárom je povinnosÈou ale aj poctou.
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Tajomstvo bolo v tom, Ïe biskup vyzval svojich kÀazov k tomu, aby
sa pozdvihli na úroveÀ ºudí, ktor˘m sa môÏu zjaviÈ anjeli a oni sa
pozdvihli na túto úroveÀ a poskytovali útechu t˘m, ktorí ju mohli
potrebovaÈ a posilÀovali t˘ch, ktorí potrebovali byÈ posilnení. A nielen
Ïe upevnili ãlenov zboru, ale aj samotn˘ch ãlenov kvóra. V zbore
zavládla veºká jednota a kaÏd˘ ãlen mohol okúsiÈ, ão to znamená,
keì majú ºudia jednu myseº a jedno srdce. Nebolo na tom niã
nevysvetliteºného, bolo to iba správne uplatnenie Áronovho kÀazstva‘ “
(v Conference Report, okt. 1975, 101–2; alebo Ensign, nov. 1975, 68).

■ PoÏiadajte ãlenov triedy o to, aby sa podelili o svoje skúsenosti, ktoré
im priniesli uspokojenie, keì zvelebovali svoje kÀazské povinnosti.

PripraviÈ sa na to, aby ste boli efektívnymi misionármi
Jeden z cieºov Áronovho kÀazstva je pripraviÈ t˘ch, ktorí ho drÏia na
prijatie Melchisedekovho kÀazstva. Tí kÀazi, ktorí sú hodní, a ktorí
zvelebujú Áronovo kÀazstvo, môÏu obdrÏaÈ Melchisedekovo kÀazstvo
a byÈ vysvätení do úradu star‰ieho.

Väã‰ina misionárskej práce sa vykonáva prostredníctvom star‰ích.
Väã‰ina z nás, ktorí teraz právom drÏíme Áronovo kÀazstvo, bude
vysvätená za star‰ích vo veku 18 rokov. Toto nám dáva rok na to, aby
sme sa nauãili a vykonávali povinnosti star‰ieho a pripravili sa slúÏiÈ
misiu na pln˘ úväzok.

Ak budeme vykonávaÈ v‰etky svoje povinnosti kÀaza, získame
skúsenosÈ práve v t˘ch veciach, ktoré budeme robiÈ ako misionári.
Budeme uãiÈ evanjelium ako misionári, krstiÈ obráten˘ch, príleÏitostne
podávaÈ SviatosÈ, nav‰tevovaÈ ãlenov a vysväcovaÈ druh˘ch do
kÀazstva. Keì budeme vykonávaÈ tieto povinnosti ako kÀazi, budeme
duchovne posilnení a lep‰ie pripravení na misionársku sluÏbu, aÏ
budeme povolaní.

■ Preão je potrebné, aby sa kÀazi pripravili na misiu a plánovali ju?

Záver
Star‰í David B. Haight povedal nasledovné, keì sa prihováral k
ãlenom Áronovho kÀazstva: „Roky Áronovho kÀazstva sú kritick˘mi
rokmi prípravy. Pán vedel, Ïe mladí muÏi budú potrebovaÈ tieto cenné
roky dospievania na to, aby sa pripravili na Ïivot—cenné roky so
zmyslupln˘mi, nikdy nezabudnuteºn˘mi duchovn˘mi záÏitkami.
Budete ãeliÈ dôleÏit˘m rozhodnutiam, ale ja dúfam, Ïe vy vyuÏijete
skúsenosti z minulosti a rady va‰ich milujúcich rodiãov a starostliv˘ch
kÀazsk˘ch vedúcich“ (v Conference Report, okt. 1991, 50; alebo Ensign,
nov. 1991, 36).
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Ako kÀazi máme múdro vyuÏiÈ na‰e roky prípravy. Máme nasledovaÈ
rady na‰ich rodiãov a kÀazsk˘ch vedúcich a usilovne vykonávaÈ svoje
kÀazské povinnosti. Medzi na‰e povinnosti patrí uãenie, krstenie,
podávanie Sviatosti, nav‰tevovanie ãlenov, vysväcovanie druh˘ch do
Áronovho kÀazstva a vykonávanie misionárskej práce. Keì budeme
plniÈ tieto kÀazské povinnosti, môÏeme poÏehnaÈ a slúÏiÈ ostatn˘m a
lep‰ie sa pripraviÈ na sluÏbu v Melchisedekovom kÀazstve a na misiu.

V˘zvy
Verne vykonávajte svoje povinnosti Áronovho kÀaza, aby ste:

Mohli posilÀovaÈ ãlenov svojho kvóra, zboru alebo poboãky.

Aby ste sa mohli pripraviÈ na obdrÏanie Melchisedekovho kÀazstva
a slúÏiÈ ako misionár.

Príprava uãiteºa
Skôr, ako uvediete túto lekciu:

1. Preãítajte si Náuku a zmluvy 20:46–49.

2. UkáÏte plagát pre túto lekciu, alebo napí‰te informácie na tabuºu.

3. Vyberte spomedzi ãlenov triedy t˘ch, ktor˘ch by ste poãas lekcie
chceli poprosiÈ o pomoc s preãítaním vami vybran˘ch príbehov,
písiem alebo citátov a zadajte im ich úlohu.
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Cieºom tejto lekcie je pomôcÈ nám pochopiÈ zodpovednosti biskupa a
prezidenta poboãky, aby sme vedeli ako im pomáhaÈ a podporovaÈ ich.

Úvod
Poãas Svojej pozemskej sluÏby zorganizoval Spasiteº na zemi Svoju
Cirkev. Po Jeho smrti sa spoloãnosti veriacich stretávali, aby uctievali,
uãili sa o evanjeliu, a aby sa navzájom posilÀovali a slúÏili si. Dne‰ní
ãlenovia Cirkvi JeÏi‰a Krista Svät˘ch neskor‰ích dní sú tieÏ zorganizovaní
do cirkevn˘ch jednotiek. Cieºom t˘chto cirkevn˘ch jednotiek je pomáhaÈ
ºuìom prísÈ ku Kristovi a staÈ sa v ≈om dokonal˘mi (pozri Moroni
10:32). Veºké cirkevné jednotky sa naz˘vajú zbory a predsedá im biskup.

Malé cirkevné jednotky sa naz˘vajú poboãky a predsedá im prezident
poboãky. „Poboãka môÏe byÈ zorganizovaná vtedy, keì sa v oblasti
nachádzajú minimálne dve rodiny ãlenov, a keì je aspoÀ jeden ãlen
hodn˘m drÏiteºom Melchisedekovho kÀazstva, alebo je hodn˘m
kÀazom v Áronovom kÀazstve. Predsedníctvo kôlu, misie, alebo
okrsku organizuje poboãku a dohliada na Àu“ (Branch Guidebook
[1993], 1). Ak rastie, môÏe sa z nej staÈ zbor.

Povolanie biskupov a prezidentov poboãiek
Biskup je povolan˘ prostredníctvom vnuknutia od Pána a vysväten˘
prezidentom kôlu pod vedením Prvého predsedníctva Cirkvi a Kvóra
dvanástich. Biskupstvo zboru pozostáva z troch vysok˘ch kÀazov—
biskupa a dvoch radcov. Biskup je predsedajúcim vysok˘m kÀazom a
predsedá v‰etk˘m ãlenom zboru. Okrem toho je prezidentom kvóra
kÀazov a spoloãne so svojim radcami zodpovedá za dohºad nad
mlad˘mi muÏmi a Ïenami v zbore a za starostlivosÈ o nich.

Prezidenti poboãiek sú povolávaní prostredníctvom vnuknutia
prezidentom kôlu, misie alebo okrsku, aby sa stali predsedajúcimi
autoritami poboãiek. Prezidenti poboãiek sú drÏiteºmi Melchisedekovho
kÀazstva a slúÏia so svojimi radcami. Majú podobné zodpovednosti ako
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biskupi. Odkazy v Písmach, ktoré hovoria o biskupoch sa väã‰inou
vzÈahujú aj na prezidentov poboãiek.

âasné zodpovednosti biskupov a prezidentov poboãiek
âasné zodpovednosti sú tie, ktoré sa t˘kajú fyzickej starostlivosti o
ãlenov zboru alebo poboãky.

V˘znamnou zodpovednosÈou, ktorú má biskup alebo prezident
poboãky, je riadenie cirkevného programu sociálnej starostlivosti v
zbore alebo poboãke. SúãasÈou tejto zodpovednosti je poskytovanie
pôstnych obetí. KaÏdú pôstnu nedeºu sa majú ãlenovia postiÈ po dobu
dvoch po sebe nasledujúcich jedál a prispieÈ pôstnou obeÈou v
minimálnej hodnote jedla, ktoré by boli zjedli. (Tí, ktorí sa nemôÏu
postiÈ zo zdravotn˘ch dôvodov majú prispieÈ iba pôstnymi obeÈami.)
Ako Pánov zástupca je biskup alebo prezident poboãky zodpovedn˘ za
riadne prijímanie, zaznamenávanie a poskytovanie t˘chto obetí. Biskup
alebo prezident poboãky pozná ãlenov svojho zboru alebo poboãky a
keì potrebujú pomôcÈ, môÏe im poskytnúÈ pôstne obete alebo vyzvaÈ
ãlenov svojho zboru, aby pomohli. (Pozri NaZ 84:112.)

Nasledujúci príbeh ukazuje, ako biskup pomohol rodine v núdzi:

„Pod veºmi ru‰nou diaºnicou, ktorá obchádza celé Salt Lake City, sa
nachádza domov ‰esÈdesiat roãného slobodného muÏa, ktor˘ kvôli
svojmu postihnutiu nikdy nepoznal deÀ bez bolesti a ani nepreÏil veºa
dní bez osamelosti. Jedného zimného dÀa, keì som ho pri‰iel nav‰tíviÈ,
mu trvalo dlh‰ie, k˘m odpovedal na moje zazvonenie. Vstúpil som do
jeho dobre udrÏiavaného domova, ktorého teplota bola s v˘nimkou
kuchyne veºmi nízka—iba okolo 4,5 stupÀa. Dôvodom boli nedostatoãné
financie na vykúrenie ostatn˘ch miestností. Steny potrebovali
otapetovaÈ, stropy bolo potrebné zníÏiÈ, skrine v kuchyni naplniÈ.

Ustarosten˘ skúsenosÈou z náv‰tevy môjho priateºa som sa
porozprával s biskupom a stal sa zázrak lásky, podnieten˘ svedectvom.
âlenovia zboru sa zorganizovali a práca lásky zaãala. O mesiac neskôr
mi môj priateº Lou zavolal a sp˘tal sa ma, ãi by som mohol prísÈ a
pozrieÈ sa, ão sa mu stalo. Urobil som tak a veru uvidel som zázrak.
Chodník, ktor˘ bol popraskan˘ od koreÀov veºk˘ch topoºov, bol
zarovnan˘, veranda bola prestavaná, na dome boli nové dvere s
ligotajúcim sa kovaním, stropy boli zníÏené, steny otapetované,
drevené obklady namaºované, strecha prerobená a skrine v kuchyni
boli naplnené. Domov uÏ viac nebol mraziv˘ a nehostinn˘. Teraz sa
zdalo, Ïe ‰epká prívetivé uvítanie. Lou mi ukázal svoju najväã‰iu
radosÈ a p˘chu aÏ nakoniec. Na jeho posteli leÏala nádherná tartanová
prikr˘vka s erbom jeho rodu—McDonaldovcov. Prikr˘vku vyrobili s
láskavou starostlivosÈou Ïeny zo ZdruÏenia pomoci. Pred odchodom
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som zistil, Ïe mladí dospelí mu budú kaÏd˘ t˘ÏdeÀ nosiÈ teplú veãeru
a podelia sa s ním o domáci veãer. Teplo nahradilo chlad, opravy
zahladili opotrebovanosÈ rokmi, ale ão je dôleÏitej‰ie, nádej zahnala
zúfalstvo a teraz víÈazne zavládla láska“ (Thomas S. Monson, v
Conference Report, okt. 1977, 11; alebo Ensign, nov. 1977, 9).

Biskupi a prezidenti poboãiek majú aj iné ãasné povinnosti, ako
uchovávanie záznamov o v‰etk˘ch záleÏitostiach Cirkvi a dohliadanie
na pouÏívanie a bezpeãnosÈ Cirkevn˘ch budov a zariadenia. TaktieÏ
vedú vyrovnanie desiatkov a prijímajú ìal‰ie príspevky od ãlenov
Cirkvi, ako napr. prostriedky na podporu misionárov.

Duchovné zodpovednosti biskupov a prezidentov poboãiek
Biskupi a prezidenti poboãiek sú povolaní k tomu, aby sa starali o
duchovné blaho ãlenov Cirkevn˘ch jednotiek. Jednou konkrétnou
duchovnou zodpovednosÈou, ktorú biskupi alebo prezidenti poboãiek
majú, je byÈ obecn˘m sudcom (pozri NaZ 107:74). Ako obecn˘ sudca,
vedie biskup alebo prezident poboãky pohovory ohºadom hodnosti,
radí ãlenom a vykonáva Cirkevnú disciplinárnu právomoc. Pán sºúbil
biskupom a prezidentom poboãiek dar rozli‰ovania, aby im v t˘chto
povinnostiach pomohol (pozri NaZ 46:27)

Dar rozli‰ovania umoÏÀuje biskupovi alebo prezidentovi poboãky
spoznaÈ pravdu, porozumieÈ rozdielu medzi dobrom a zlom a dokonca
vedieÈ to, ão je v srdci danej osoby. KeìÏe má tento dar, môÏeme
vyhºadávaÈ jeho rady a on nám môÏe povedaÈ, ão by chcel Pán, aby
sme urobili pre svoj duchovn˘ rast.

V nasledujúcom príbehu dokázal biskup pomôcÈ mladému muÏovi vo
svojom zbore pomocou daru rozli‰ovania:

Craig, 16 roãn˘ kÀaz bol vynikajúcim mlad˘m muÏom. VÏdy bol
ochotn˘ a pripraven˘ urobiÈ ãokoºvek, o ão ho biskup poÏiadal.
Jedného dÀa si v‰ak biskup Wells v‰imol, Ïe sa mu Craig vyh˘ba.
Dokonca aj poãas zhromaÏdenia kÀazského kvóra sa Craigove oãi
pozerali vÏdy in˘m smerom. Biskup Wells chcel Craiga povolaÈ za
tajomníka kÀazského kvóra, ale cítil, Ïe nieão nie je v poriadku. A tak si
zavolal Craiga do svojej kancelárie na pohovor. Poãas pohovoru sa
Craig priznal, Ïe má mravn˘ problém. Povedal, Ïe sa cíti zahanben˘ a
Ïe cíti, Ïe nie je hodn˘ kÀazstva. Biskup Wells sa s nim porozprával a
uistil ho, Ïe môÏe ãiniÈ pokánie a opäÈ sa cítiÈ dobre. Vìaka tomuto
rozhovoru sa Craig nauãil ako svoj problém prekonaÈ a
prostredníctvom pokánia obdrÏal odpustenie a stal sa znovu ‰Èastn˘m
a nad‰en˘m. Biskup Wells ho potom mohol povolaÈ za tajomníka
kÀazského kvóra.
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■ Ako pomohol biskup Craigovi v duchovnom raste, keì pouÏil dar
rozli‰ovania?

KeìÏe je biskup alebo prezident poboãky obecn˘m radcom v Izraeli,
môÏeme mu vyznaÈ na‰e hriechy a on nám môÏe pomôcÈ ãiniÈ pokánie.
Keì ãlenovia spáchajú váÏne priestupky, biskup alebo prezident
poboãky sú zodpovední za to, aby zvolali disciplinárnu radu. Tieto
disciplinárne rady sa vedú s láskou a ich zámerom je pomôcÈ jedincovi
ãiniÈ pokánie, aby sa mohol opäÈ te‰iÈ z pln˘ch poÏehnaní evanjelia.
(Pozri NaZ 58:14, 17–18, 42–43.) V t˘chto záleÏitostiach musia byÈ
vedúci vedení a in‰pirovaní Pánom.

Medzi niektoré ìal‰ie duchovné povinnosti biskupov a prezidentov
poboãiek patrí:

PredsedaÈ na zhromaÏdeniach zboru.

ViesÈ záleÏitosti zboru.

KoordinovaÈ prácu Melchisedekovho kÀazstva.

DohliadaÈ nad povolávaním a uvoºÀovaním.

DohliadaÈ nad vykonávaním obradov a poÏehnaní.

OdporúãaÈ bratov na postup do Melchisedekovho kÀazstva.

DávaÈ poÏehnania na útechu a radu.

VykonávaÈ pohovory a odporúãaÈ hodn˘ch ãlenov na sluÏbu na misii.

Podporovanie na‰ich kÀazsk˘ch vedúcich
Ná‰ biskup alebo prezident poboãky bol povolan˘ Pánom. Z tohto
dôvodu je dôleÏité, aby sme ho v jeho povolaní podporovali. Star‰í
Boyd K. Packer povedal: „âlovek, ktor˘ hovorí, Ïe bude podporovaÈ
Prezidenta Cirkvi alebo generálne autority ale nemôÏe podporovaÈ
svojho vlastného biskupa, podvádza sám seba. Ten, kto nebude
podporovaÈ biskupa svojho zboru alebo prezidenta svojho kôlu,
nebude podporovaÈ Prezidenta Cirkvi“ (Follow the Brethren, Brigham
Young University Speeches of the Year, [23. mar. 1965], 4–5).

Star‰í L. Tom Perry uãil: „Sºubujem vám, moji bratia a sestry, Ïe ak
budeme podporovaÈ svojich biskupov a ak im budeme pomáhaÈ, keì
sa budeme uãiÈ ako sa zaujímaÈ o ich blaho a budeme sa modliÈ za ich
úspech vo v‰etkom, ão majú robiÈ, tak potom budú na‰e Ïivoty
poÏehnané pod ich vedením, keì budeme maÈ príleÏitosÈ nasledovaÈ
ich ako vedú zbory Cirkvi“ (v Conference Report, okt. 1982, 43; alebo
Ensign, nov. 1982, 32). Jeho rada sa môÏe uplatniÈ pri podporovaní
na‰ich prezidentov poboãiek.
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Písma nás uãia niektoré zo spôsobov, ktor˘mi môÏeme podporovaÈ
svojich cirkevn˘ch vedúcich.

■ PoÏiadajte ãlenov, aby sledovali v‰etky nasledujúce písma, ktoré
budete ãítaÈ. Po tom, ako si preãítate kaÏdé písmo, poÏiadajte ãlenov
triedy, aby vysvetlili, ão nám hovorí o podporovaní na‰ich vedúcich.

POMÔCKY S PÍSMAMI

Náuka a zmluvy 6:9: Uãte o pokání a Ïite podºa
prikázaní.

1 Nefi 3:7: Prijmite a plÀte v‰etky povolania,
ktoré dostanete.

Náuka a zmluvy 60:2: Deºte sa o svoje talenty.

Malachiá‰ 3:8–10: PlaÈte desiatky a pôstne obete.

Îidom 13:17: Buìte poslu‰ní radám svojich
vedúcich.

Náuka a zmluvy 64:9–10: Odpú‰Èajte slabosti in˘m, vrátane
svojich vedúcich.

To, ãi bude ná‰ biskup, alebo prezident poboãky úspe‰n˘ vo svojom
povolaní, záleÏí vo veºkej miere od toho ako ho podporujeme. V na‰ich
modlitbách by sme vÏdy mali prosiÈ Nebeského Otca, aby mu pomáhal
viesÈ nás tou správnou cestou.

Záver
SluÏba, ktorú vykonávajú biskupi a prezidenti poboãiek je Ïivotne
dôleÏitá pre na‰e blaho. Hodní muÏi, ktorí sú povolaní, aby slúÏili ako
biskupi a prezidenti poboãiek, sú povolaní na to, aby usmerÀovali
ãlenov Cirkvi. SlúÏia nám a milujú nás a my máme urobiÈ v‰etko, ão
môÏeme, aby sme im pomohli splniÈ ich povinnosti. Keì ich budeme
podporovaÈ, zistíme, Ïe sme poÏehnaní ich vedením.

V˘zvy
Modlite sa za svojich Cirkevn˘ch vedúcich vo svojich osobn˘ch a
rodinn˘ch modlitbách.

ZdrÏte sa kritizovania alebo ohovárania svojich Cirkevn˘ch vedúcich.

Podporujte svojich Cirkevn˘ch vedúcich t˘m, Ïe budete nasledovaÈ ich
rady.
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DoplÀujúce Písma
■ 1. Timoteovi 3:1–7 (poÏiadavky na biskupa)

■ 1. Títovi 1:5–9 (poÏiadavky na biskupa)

Príprava uãiteºa
Skôr, ako uvediete túto lekciu:

1. PoÏiadajte biskupa alebo prezidenta poboãky, byÈ prítomn˘m v
triede, aby tak mohol zodpovedaÈ prípadné otázky ãlenov o jeho
povolaní.

2. Vyberte spomedzi ãlenov triedy t˘ch, ktor˘ch by ste poãas lekcie
chceli poprosiÈ o pomoc s preãítaním vami vybran˘ch príbehov,
písiem alebo citátov a zadajte im ich úlohu.
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Cieºom tejto lekcie je pomôcÈ nám porozumieÈ povinnostiam star‰ích a
vysok˘ch kÀazov.

Úvod
Keì sa uãíme na‰im povinnostiam a vykonávame ich, poÏehnávame
Ïivoty ostatn˘ch, pretoÏe sme zástupcami Spasiteºa. On nám dal Svoje
kÀazstvo, aby sme pri vykonávaní na‰ich povinností mohli pomôcÈ t˘m,
ktor˘m slúÏime pokroãiÈ k veãnému Ïivotu. Toto sa obzvlá‰È t˘ka t˘ch,
ktorí sú drÏiteºmi Melchisedekovho kÀazstva, pretoÏe toto kÀazstvo drÏí
kºúãe od v‰etk˘ch duchovn˘ch poÏehnaní Cirkvi (pozri NaZ 107:18). Tí z
nás, ktorí obdrÏali Melchisedekovo kÀazstvo, boli v rámci neho vysvätení
do úradu star‰ieho alebo vysokého kÀaza. KaÏd˘ z t˘chto úradov má
svoje ‰peciálne povinnosti, ale mnohé zo zodpovedností sú rovnaké.

Zodpovednosti Melchisedekovho kÀazstva
Keì verne vykonávame zodpovednosti, ktoré máme ako drÏitelia
Áronovho kÀazstva, pripravujeme sa na obdrÏanie Melchisedekovho
kÀazstva. Keì sa priblíÏi ãas ná‰ho vysvätenia do Melchisedekovho
kÀazstva, máme pohovor s t˘mi, ktorí na to majú právomoc. Jeden
drÏiteº Áronovho kÀazstva napísal nasledujúcu správu o tom, ão si
myslel a ako sa cítil po pohovore pre postup do Melchisedekovho
kÀazstva.

„Prezident kôlu sa mi pozrel hlboko do oãí, keì sa ma sp˘tal poslednú
otázku a keì poãúval moju odpoveì. Potom povedal: ,George, cítim, Ïe si
pripraven˘ a hodn˘ toho, aby ti bolo udelené Melchisedekovo kÀazstvo a
aby si bol vysväten˘ za star‰ieho.‘ O chvíºu neskôr som kráãal v noãnej
tme... Nikdy som nebol tak pokojne vzru‰en˘... âoskoro na to som
pokºakol k mojej posteli. Rozhodol som sa, Ïe urobím v‰etko, ão môÏem,
aby som pouÏíval kÀazstvo úctivo. Rozhodol som sa, Ïe nikdy nebudem
nadávaÈ, rozprávaÈ oplzlé príbehy a ani nikomu neublíÏim. Rozhodol som
sa, Ïe sa budem skutoãne snaÏiÈ o to, aby som sa stal muÏom BoÏím. VÏdy
si budem na túto noc pamätaÈ. Vtedy sa to v‰etko zaãalo. Bol to veºmi
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dobr˘ pocit, byÈ povolan˘ za drÏiteºa kÀazstva. Je dobré, keì sa môÏem
teraz cel˘m srdcom usilovaÈ o to, aby som bol vyvolen˘ byÈ hodn˘m
pouÏívaÈ toto kÀazstvo; byÈ poÏehnaním pre moju rodinu... a pre mojich
blíÏnych“ (George D. Durrant, Kentucky Louisville Mission Newsletter, okt.
19, 1974).

■ Ak˘ záväzok urobil tento mlad˘ muÏ po pohovore? Aké sú niektoré
zo záväzkov, ktoré máme urobiÈ, keì sa staneme drÏiteºmi
Melchisedekovho kÀazstva?

V‰etci sa máme snaÏiÈ o to, aby sme sa nauãili na‰im povinnostiam a
aby sme boli hodní pouÏívaÈ kÀazstvo (pozri 107:99–100). Ako drÏitelia
Melchisedekovho kÀazstva máme v‰etci urãité povinnosti bez ohºadu
na to, akého úradu sme drÏiteºmi.

■ UkáÏte obrázok 9-a „Právomoc kÀazstva sa udeºuje vkladaním rúk
od t˘ch, ktorí dostali právomoc od Boha.“

Nasledujú niektoré zo zodpovedností Melchisedekovho kÀazstva:

Osobné obrátenie
Máme byÈ osobne obrátení k evanjeliu JeÏi‰a Krista a byÈ úplne oddaní
ÏiÈ podºa jeho zásad.

Domov a rodinné vzÈahy
Máme uãiÈ na‰e rodiny zásadám evanjelia a zaobchádzaÈ s nimi s
láskou a porozumením.

Rodinná história a chrámová práca
Máme byÈ hodní maÈ chrámové odporuãenie a obdrÏaÈ poÏehnania
chrámu sami pre seba a pre svoje rodiny, vyhºadávaÈ mená na‰ich
predkov a vykonávaÈ za nich chrámové obrady. Máme pomáhaÈ pri
„obrátení s⁄dc otcov k deÈom a s⁄dc detí k otcom“ t˘m, Ïe budeme
viesÈ rodinné záznamy (ako osobné denníky, rodinné skupinové
záznamy a rodinnú históriu) a prostredníctvom udrÏiavania
rodinn˘ch organizácií (pozri NaZ 128:17–18).

SluÏby sociálnej starostlivosti
Máme sa postaraÈ sami o seba a o na‰e rodiny a pomáhaÈ t˘m, ktorí sú
v núdzi prostredníctvom Cirkevného programu sociálnej starostlivosti.

Misionárska práca
Máme byÈ zapojení do misionárskych aktivít ako napríklad pomáhanie
ãlenom rodiny pripraviÈ sa a slúÏiÈ misiu na pln˘ úväzok, nadväzovaÈ
priateºské vzÈahy s neãlenmi, poskytovaÈ odporuãenia pre misionárov,
slúÏiÈ na misii na pln˘ úväzok a finanãne podporovaÈ misionársku
prácu.
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Domáce uãenie
Máme chápaÈ na‰u plnú zodpovednosÈ ako domáci uãitelia a usilovne
dohliadaÈ, posilÀovaÈ a byÈ s t˘mi, ktor˘m sme povolaní slúÏiÈ. (pozri
NaZ 20:53).

ÚãasÈ a sluÏba v kvóre a Cirkvi
Máme usilovne slúÏiÈ v na‰ich Cirkevn˘ch povolaniach, vykonávaÈ
ostatné Cirkevné povinnosti a povinnosti kvóra a zúãastÀovaÈ sa na
vhodn˘ch cirkevn˘ch zhromaÏdeniach a podujatiach a tak budovaÈ
BoÏie kráºovstvo.

ÚãasÈ a sluÏba v spoloãnosti
Máme „si ctiÈ, poslúchaÈ a podporovaÈ zákon; byÈ lojálnymi obãanmi
a dobr˘mi susedmi a zdokonaºovaÈ spoloãnosÈ, v ktorej Ïijeme“
(Annual Guidelines, 1978–79: The Melchizedek Priesthood [1978], 1).

■ UkáÏte obrázok 9-b: „Otcovské poÏehnanie je jeden zo spôsobov ako
ÏehnaÈ duchovné Ïivoty ostatn˘ch.“

Obrady
Keì je nám udelené Melchisedekovo kÀazstvo, dostávame moc k
tomu, aby sme poÏehnali duchovné Ïivoty ostatn˘ch. Melchisedekovo
kÀazstvo hlása evanjelium a drÏí kºúã poznania Boha. V jeho obradoch
sa prejavuje moc boÏskosti (pozri NaZ 84:19–21). Prostredníctvom moci
Melchisedekovho kÀazstva môÏeme posvätiÈ olej, ÏehnaÈ chor˘m,
udeºovaÈ kÀazstvo a dar Ducha Svätého, vysväcovaÈ druh˘ch do
úradov v kÀazstve, zasvätiÈ hroby, daÈ poÏehnania útechy, udeºovaÈ
svojim deÈom otcovské poÏehnania a zúãastniÈ sa na vy‰‰ích
chrámov˘ch obradoch.

■ Ako sa v t˘chto obradoch prejavuje BoÏia moc? Aké sú niektoré z
poÏehnaní, ktoré ste obdrÏali prostredníctvom Melchisedekovho
kÀazstva?

Konkrétne povinnosti star‰ích a vysok˘ch kÀazov
Star‰í
Slovo star‰í má v Cirkvi dva v˘znamy. Vo v‰eobecnosti sa vzÈahuje na
kaÏdého drÏiteºa Melchisedekovho kÀazstva. Napríklad, misionári a
mnoÏstvo Generálnych autorít sa naz˘vajú Star‰í. Star‰í tieÏ znamená
konkrétny úrad v Melchisedekovom kÀazstve.

■ PoÏiadajte ãlenov, aby si preãítali Náuku a zmluvy 20:38–45, 42:44,
46:2, a 107:11–12. Aké sú niektoré povinnosti úradu star‰ieho, ktoré
sa nachádzajú v t˘chto písmach?
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Okrem zodpovedností zmienen˘ch v t˘chto písmach majú star‰í
úradovaÈ v akomkoºvek povolaní, ku ktorému sú vyzvaní. Prezident
Joseph F. Smith vysvetlil, Ïe star‰í môÏu byÈ poÏiadaní, aby pracovali v
chrámoch, pracovali v sluÏbe v domove a pomáhali kázaÈ evanjelium
vo svete (pozri Gospel Doctrine, 5. vydanie. [1939], 184–85).

Vysok˘ kÀaz
Právami a zodpovednosÈami vysok˘ch kÀazov je, aby predsedali a
aby drÏali v‰etku právomoc star‰ích (pozri NaZ 107:10). Povolanie
predsedaÈ zahrÀuje okrem iného, úrad generálnej autority, misijného
prezidenta, prezidenta kôlu a biskupa. Keì vysokí kÀazi predsedajú vo
svojich rôznych povolaniach, majú moc rozdeºovaÈ duchovné
poÏehnania v rámci svojho konkrétneho povolania.

Záver
Melchisedekovo kÀazstvo drÏí kºúãe od v‰etk˘ch duchovn˘ch
poÏehnaní Cirkvi. Preto, keì úradujeme ako star‰í a vysokí kÀazi vo
svojich kÀazsk˘ch úradoch, môÏem poÏehnaÈ duchovné i ãasné Ïivoty
t˘ch, ktor˘m slúÏime.

V˘zvy
Zistite aké sú povinnosti vá‰ho úradu v kÀazstve a naplánujte si ako
ich lep‰ie plniÈ.

Zistite konkrétne potreby vo va‰om domove. Rozhodnite sa ak˘m
spôsobom sa stanete lep‰ím otcom alebo ãlenom rodiny t˘m, Ïe
budete vo va‰om domove spravodlivo pouÏívaÈ kÀazstvo.

DoplÀujúce Písma
■ Náuka a zmluvy 124:137 (star‰í sú stálymi sluÏobníkmi v Cirkvi)

Príprava uãiteºa
Skôr, ako uvediete túto lekciu:

1. Preãítajte si Náuku a zmluvy 107.

2. Vyberte spomedzi ãlenov triedy t˘ch, ktor˘ch by ste poãas lekcie
chceli poprosiÈ o pomoc s preãítaním vami vybran˘ch príbehov,
písiem alebo citátov a zadajte im ich úlohu.
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Cieºom tejto lekcie je pomôcÈ nám pochopiÈ úlohu patriarchov a
pripraviÈ nás na obdrÏanie patriarchálneho poÏehnania.

Úvod
Pán miluje v‰etky Svoje deti a túÏi ich poÏehnávaÈ. Av‰ak, na‰e skutky
a voºby urãujú mieru, akou nás môÏe poÏehnaÈ. Prezident Joseph F.
Smith povedal: „KaÏdá osoba obdrÏí spravodlivú odmenu za dobro,
ktoré vykoná a za kaÏd˘ svoj skutok. Av‰ak zapamätajme si, Ïe v‰etky
poÏehnania, ktoré dostaneme tu ãi po tomto Ïivote, musia k nám prísÈ
ako v˘sledok poslu‰nosti BoÏích zákonov, ktor˘mi sú tieto poÏehnania
podmienené“ („What is to Become of Such as Me?“ Improvement Era,
nov. 1912, 71).

Keì obdrÏíme svoje patriarchálne poÏehnanie, dozvieme sa o mnoh˘ch
poÏehnaniach, ktoré pre nás Nebesk˘ Otec má na tomto svete i na
veãnosti. Tieto poÏehnania budú na‰e, ak budeme ÏiÈ správnym a
vern˘m Ïivotom. Ak tieto veci vieme vopred, môÏe nás to motivovaÈ k
tomu, aby sme boli hodní prisºúben˘ch poÏehnaní.

âo je patriarcha?
Patriarchovia sú otcovia. Adam bol prv˘m patriarchom a bol
zodpovedn˘ za poÏehnanie svojho potomstva a za to, aby im pomohol
ÏiÈ spravodlivo. Jeden z posledn˘ch skutkov sluÏby, ktoré Adam
vykonal pre svoje deti bolo, Ïe im dal patriarchálne poÏehnanie.

■ Nechajte ãlenov triedy, aby si preãítali Náuku a zmluvy 107:53–57.

Joseph Smith videl vo videní Adama ako zhromaÏìoval svoje deti
spolu a dával im patriarchálne poÏehnania. Potom videl ako sa im
zjavil Pán a Adam im predpovedal, ão sa má staÈ s jeho rodinou. Keì
prorok Joseph Smith hovoril o tejto veºkej udalosti, povedal: „Toto je
dôvod, preão Adam poÏehnal svoje potomstvo—chcel ich priviesÈ do
BoÏej prítomnosti“ (pozri Teachings of the Prophet Joseph Smith, vybr.
Joseph Fieldingom Smithom [1976], 158–59).



10. lekcia

70

Slovo patriarcha je tieÏ titulom úradu v Melchisedekovom kÀazstve.
V Cirkevnej organizácii za ãias JeÏi‰a sa patriarchovia naz˘vali
evanjelisti (pozri Efezsk˘m 4:11). Keì bola znovuzriadená Cirkev,
bol taktieÏ znovuzriaden˘ tento úrad kÀazstva. Joseph Smith vysvetlil,
Ïe „evanjelista je patriarchom... Nech je Kristova Cirkev zaloÏená
kdekoºvek, má tam byÈ patriarcha, ktor˘ prinesie potomstvu
Svät˘ch úÏitok“ (Teachings of the Prophet Joseph Smith, 151).

Väã‰ina kôlov Cirkvi má jedného hodného nositeºa Melchisedekovho
kÀazstva, ktor˘ je povolan˘ a vysväten˘ pod vedením Kvóra
dvanástich za patriarchu kôlu. Ako vysok˘ kÀaz má právomoc
vykonávaÈ akúkoºvek povinnosÈ, ktorú môÏe vykonávaÈ vysok˘ kÀaz,
ale keìÏe je patriarchom, má tieÏ osobitnú zodpovednosÈ udeºovaÈ
poÏehnania ãlenom kôlu, ktorí túÏia po patriarchálnom poÏehnaní.

Patriarchovia majú právo na to a sú in‰pirovaní k tomu, aby dávali
patriarchálne poÏehnania v mene Pánovom. Tieto poÏehnania môÏu
priniesÈ útechu v hodinách utrpenia a problémov, môÏu posilniÈ vieru
a môÏu nám pomôcÈ motivovaÈ nás k tomu, aby sme Ïili Ïivot hodn˘
poÏehnaní, ktoré pre nás Pán pripravil. (Pozri Joseph Fielding Smith,
Doctrines of Salvation, zozbier. Bruce R. McConkie, 3 zväzky [1954–56],
3:170.)

âo je patriarchálne poÏehnanie?
■ UkáÏte obrázok 10-a: „Patriarchálne poÏehnania zjavujú líniu a

prisºúbené poÏehnania, ktoré môÏeme získaÈ, ak budeme ÏiÈ
spravodlivo.“

V roku 1957 Prvé predsedníctvo Cirkvi vysvetlilo, Ïe patriarchálne
poÏehnanie obsahuje in‰pirované prehlásenie o línii. TaktieÏ je nám
dané in‰pirované a prorocké vedenie a zasºúbenia, t˘kajúce sa ná‰ho
poslania v Ïivote. Tieto poÏehnania zah⁄Àajú zasºúbenia duchovn˘ch
darov a ãasn˘ch poÏehnaní, rady a varovania, ktoré nám pomôÏu
splniÈ na‰e Ïivotné poslanie. (Pozri First Presidency letter to stake
presidents, 28. jún 1957.)

DôleÏitou ãasÈou patriarchálneho poÏehnania je prehlásenie o na‰ej
rodovej línii, ktoré nám hovorí prostredníctvom ktorého kmeÀa Izraela
dostávame svoje poÏehnania. Kvôli svojim predkom sme na základe
na‰ej spravodlivosti oprávnení obdrÏaÈ rovnaké poÏehnania, aké boli
dané Adamovi, Abrahámovi, Jakobovi a in˘m veºk˘m BoÏím
prorokom. (Pozri Eldred G. Smith, v Conference Report, apr. 1971,
145–47; alebo Ensign, jún 1971, 100–101.)

Keì sme vstúpili do Cirkvi JeÏi‰a Krista Svät˘ch neskor‰ích dní, stali
sme sa dediãmi Nebeského Otca. Toto znamená, Ïe obdrÏíme v‰etky
poÏehnania, ktoré pre nás Nebesk˘ Otec má—ak budeme ÏiÈ
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spravodliv˘m Ïivotom. Sú to rovnaké poÏehnania, ktoré boli
prisºúbené Abrahámovi. âlenovia Cirkvi sú buì priamymi potomkami
Abraháma alebo sú adoptovaní do jedného z kmeÀov Izraela, pretoÏe
prijali pravdivé evanjelium. (Pozri Rimanom 8:14–17; Galatsk˘m
3:26–29; NaZ 63:20; 86:8–10.)

ëal‰ou dôleÏitou ãasÈou patriarchálneho poÏehnania, ktoré dostávame,
je náhºad do ná‰ho poslania v tomto Ïivote. Prostredníctvom ná‰ho
patriarchálneho poÏehnania, nám Nebesk˘ Otec hovorí o na‰ich
cieºoch tu na zemi a ako ich dosiahnuÈ. Av‰ak naplnenie na‰ich
poÏehnaní má podmienky.

Star‰í John A. Widtsoe uãil, Ïe niektoré z t˘chto poÏehnaní nemusia
prísÈ v tomto Ïivote: „VÏdy máme maÈ na pamäti, Ïe uskutoãnenie
zasºúbení, ktoré nám boli dané, môÏu prísÈ v tomto alebo budúcom
Ïivote. ªudí obãas zaráÏa, Ïe k zasºúben˘m poÏehnaniam nedochádza
v tomto Ïivote. NedokáÏu si zapamätaÈ, Ïe Ïivot so v‰etk˘mi svojimi
ãinnosÈami pokraãuje v evanjeliu navÏdy, a Ïe práca na zemi bude
pokraãovaÈ v nebi“ (Evidences and Reconciliations, usporiad.
G. Homerom Durhamom, 3 zväzky v 1 [1960], 323).

■ PoÏiadajte vopred urãeného ãlena triedy, aby sa podelil o svoje
svedectvo o tom, aké vedenie a podporu mu do jeho Ïivota priná‰a
jeho patriarchálne poÏehnanie.

ObdrÏanie patriarchálneho poÏehnania
Aby sme obdrÏali svoje patriarchálne poÏehnanie, musíme spæÀaÈ
urãité osobné poÏiadavky. Musíme:

1. ByÈ hodn˘mi, pokrsten˘mi ãlenmi Cirkvi.

2. MaÈ túÏbu obdrÏaÈ vedenie od Pána.

3. MaÈ pre‰tudované evanjelium a poznaÈ úãel patriarchálneho
poÏehnania.

4. ByÈ dostatoãne zrelí na to, aby sme ocenili v˘znam dôleÏitosti
poÏehnania a obdrÏali z neho povzbudenie.

5. ObdrÏaÈ doporuãenie od svojho biskupa alebo prezidenta poboãky.

6. DohodnúÈ si stretnutie s na‰im patriarchom kôlu, aby sme dostali
patriarchálne poÏehnanie.

Predt˘m ako ideme pre svoje poÏehnanie, máme sa modliÈ, aby sme sa
duchovne pripravili, a tieÏ sa máme modliÈ za patriarchu, aby bol
in‰pirovan˘ pre na‰u osobu. TaktieÏ pôst nám pomôÏe pripraviÈ sa.

■ PoÏiadajte vopred urãeného ãlena triedy, aby opísal ako sa pripravil
na obdrÏanie svojho patriarchálneho poÏehnania.
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Keì nám patriarchovia dávajú poÏehnanie, zaznamenávajú ho. Robia
to preto, aby nám mohli daÈ vytlaãenú kópiu ná‰ho poÏehnania. Kópia
je tieÏ uloÏená do oficiálnych záznamov Cirkvi. T˘mto spôsobom je
zaistené, Ïe ak niekto z nás svoje poÏehnanie stratí, môÏe dostaÈ z
Cirkvi ìal‰iu kópiu.

KeìÏe je na‰e poÏehnanie osobné a posvätené, má byÈ uloÏené na
bezpeãnom no dostupnom mieste. O jeho obsah sa máme deliÈ iba s
blízkymi ãlenmi rodiny. Aby nám na‰e patriarchálne poÏehnanie
pomáhalo, máme ho ãasto ‰tudovaÈ. Ak tak budeme robiÈ, budeme
vedieÈ, ão musíme robiÈ, aby sme získali sºúbené poÏehnania.

Záver
Nasledujúci príbeh ukazuje, ako jedného ãloveka poÏehnalo to, Ïe sa
snaÏil nasledovaÈ rady, ktoré mu boli dané v jednej ãasti
patriarchálneho poÏehnania.

„VÏdy som cítil, Ïe v mojom Ïivote bol cieº, a Ïe by som mal vykonaÈ
veºké poslanie, ale nevedel som, ako k tomu dôjde, pretoÏe som pri‰iel
do veku dospelosti bez toho, aby som sa nauãil dostatoãne ãítaÈ alebo
písaÈ.

Myslel som si, Ïe som rovnako bystr˘ ako ostatní chlapci, ale moje
‰kolské v˘sledky ukazovali nieão iné—prepadával som. Zvlá‰tna
zostava ‰kolou dan˘ch testov, ktorá bola zaloÏená na ãítaní svedãila o
tom, Ïe nie som príli‰ bystr˘—ba dokonca, Ïe by ma nemali pú‰ÈaÈ
nikde samého. I veºmi jednoduché akademické zruãnosti, ktoré iní
chlapci ºahko zvládali, boli pre mÀa ÈaÏké. Keì som bol teenager,
poÏiadal ma jeden chlapec, aby som vyhláskoval slovo plyn, ale
nedokázal som to. KeìÏe sa mi niã nedarilo, zaãal som cítiÈ, Ïe musím
byÈ naozaj hlúpy, tak ako to o mne ºudia nejak˘ ãas naznaãovali a teraz
to o mne zaãali aj otvorene hovoriÈ.

Na strednej ‰kole som ,zmaturoval‘ iba preto, Ïe sa to zdal byÈ pre
‰kolu najjednoduch‰í spôsob, ak˘m sa zbaviÈ nepríjemného problému,
a to ako vzdelávaÈ ‰tudenta, ktorého povaÏovali za neschopného nauãiÈ
sa i jednoduch˘m schopnostiam na úrovni tretej triedy.

Na poãudovanie, môj prv˘ kontakt s pravdami znovuzriadeného
evanjelia nastal vtedy, keì som sa ako ‰trnásÈroãn˘ pokúsil preãítaÈ
jednu z kníh, ktorú som na‰iel na rodinnej poliãke s knihami. Narazil
som na Knihu Mormonovu, patriacu mojej matke, ktorá bola pred
mnoh˘mi rokmi pokrstená za ãlenku Cirkvi, vo vidieckej oblasti na
juhu ‰tátu Tennessee. Ale, pretoÏe bola vzdialená od in˘ch ãlenov
Cirkvi, nikdy sa nenauãila veºa o evanjeliu a ãoskoro sa od Cirkvi
vzdialila, a tak nemala dostatok znalosti a ch˘bala jej túÏba uãiÈ svoje
deti evanjeliu, ktoré bolo v Knihe Mormonovej obsiahnuté.
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Urputne som sa snaÏil prejsÈ cez svedectvo Josepha Smitha, ãítajúc
len jednoduché slová a tie ÈaÏ‰ie, ktor˘m som nerozumel, som
preskakoval. Nie je prekvapujúce, Ïe v tom ãase mi niekedy unikal
celkov˘ v˘znam pri ãítaní, ale z nejakého dôvodu na mÀa pôsobil
Duch Pána a presvedãil ma, Ïe to, ão som sa snaÏil preãítaÈ bola
pravda. To, ão som dokázal preãítaÈ mi dalo túÏbu dozvedieÈ sa viac
o Cirkvi, takÏe nasledujúce nedeºÀaj‰ie ráno som cestoval stopom
cez mesto, aby som nav‰tívil Mormonskú Cirkev. Toto bol zaãiatok
osemroãného obdobia, ktoré som strávil zhromaÏìovaním svedectva
o evanjeliu, a ktoré bolo nakoniec dostatoãné na to, ... aby som vstúpil
vo veku dvadsaÈdva rokov do vôd krstu.

Teraz som bol ãlenom Cirkvi a vydal som sa na cestu za celestiálnym
oslávením. UÏ som viac nebol spokojn˘ s nedostatkom svojho osobného
rozvoja a toho, ão som dosiahol. Chcel som rásÈ ako osobnosÈ, ktorá je
cenná a uÏitoãná v Jeho kráºovstve, a aby som to dosiahol, musel som
sa toho veºa nauãiÈ, vrátane ãítania.

Potom som urobil to, ão nám vÏdy radili urobiÈ pri rozhodnutiach a
plánoch, ktoré mali ovplyvniÈ ná‰ veãn˘ pokrok—obrátil som sa na
Pána, aby ma viedol, tak ako mi to bolo dané v patriarchálnom
poÏehnaní, v ktorom stálo:

,Si vyvolen˘ v BoÏích oãiach tak, ako bol za dávna Pavol, vyvolen˘
sluÏobník, ktorému bola daná moc a schopnosÈ vykonaÈ dobrú prácu.
Pokraãuj vo svojom hºadaní poznania a modli sa o múdrosÈ, aby si
svojou inteligenciou mohol osláviÈ svojho Nebeského Otca.‘

Ak si Pán myslel, Ïe som schopn˘ uãiÈ sa, tak potom som sa mohol uãiÈ!
Ja som si v‰ak uvedomil, Ïe toto poÏehnanie nemôÏem braÈ
ako samozrejmosÈ, ako nieão ão sa automaticky splní bez ìal‰ích
my‰lienok alebo skutkov z mojej strany. Naplnenie tohoto poÏehnania,
a tak je to so v‰etk˘mi patriarchálnymi poÏehnaniami, záviselo od
toho, ãi som hodn˘ a ochotn˘ urobiÈ to, ão je potrebné, aby sa tieto
poÏehnania splnili.

Teraz som mal vieru, Ïe s Pánovou pomocou sa môÏem uãiÈ, ak sa o to
tieÏ sám priãiním. To som aj urobil a ‰esÈ dní t˘Ïdenne som ‰tudoval
od ‰iestej ráno aÏ do polnoci.

Minul som tristo dolárov na sadu platní, ktoré obsahovali písmená
abecedy v základn˘ch termínoch. Trávil som jednu noc za druhou t˘m,
Ïe som sa uãil naspamäÈ abecedu a vyslovoval som písmená, aby som
sa nauãil ãítaÈ a písaÈ. E‰te stále som nedokázal veºmi dobre hláskovaÈ,
ale uÏ som mohol ãítaÈ tak, Ïe som slová slabikoval dovtedy, k˘m som
im neporozumel.
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Pln˘ dôvery vo svoju novo objavenú schopnosÈ ãítaÈ a hláskovaÈ som
sa zapísal na ·tátnu univerzitu v Ohiu. Poãas toho, ako profesori
predná‰ali, som sa snaÏil robiÈ si poznámky, ale mal som problémy
hláskovaÈ dostatoãne r˘chlo na to, aby som ich dokázal zapisovaÈ. E‰te
stále som slabikoval takmer v‰etky slová, ãoho následkom bolo, Ïe som
bol schopn˘ urobiÈ si iba krátke poznámky z profesorovej predná‰ky. A
bez presn˘ch a kompletn˘ch poznámok nebolo pre mÀa moÏné
‰tudovaÈ a ani sa dostatoãne pripraviÈ na skú‰ky, takÏe sa moje
akademické pokusy opäÈ skonãili neúspechom a ja som bol núten˘
odísÈ z univerzity.

Bol som sklaman˘ a zaãal som pochybovaÈ o svojej schopnosti
dosiahnuÈ akademické vzdelanie, ale bolo mi dané poÏehnanie a sºub,
Ïe sa dokáÏem uãiÈ. A tak s vedomím, Ïe splnenie tohoto prísºubu záleÏí
iba od mojej viery a skutkov, pokraãoval som v hláskovaní a v
zlep‰ovaní sa v ãítaní.

Vzal som Pána za slovo, Ïe ma poÏehná, ak urobím svoju ãasÈ a zapísal
som sa na Ricks College. Nikdy som nevynechal domáce uãenie, verne
som si plnil v‰etky svoje Cirkevné povinnosti a ‰tudoval som osemnásÈ
hodín denne. E‰te stále som musel pracovaÈ na svojom ãítaní, ale teraz
som uÏ dokázal okamÏite rozoznávaÈ slová, zatiaº ão predt˘m som ich
musel slabikovaÈ. Keì som i‰iel na skú‰ku, nauãil som sa naspamäÈ
kaÏdé slovo zo svojich poznámok, takÏe som ich mohol poãas testu
vyhláskovaÈ. Keì som odchádzal z Ricks, dobre som ãítal, bol som
vyznamenan˘m ‰tudentom a skonãil som s jedniãkami!

Teraz mám titul bakalára v umení z Univerzity Brighama Younga a
ukonãil som svoje vytúÏené ‰túdiá s dvojkami.

Pánov prísºub, Ïe mi bola daná moc a schopnosÈ vykonaÈ dobrú prácu‘
sa vyplnil rovnako ako sa vyplnia i ostatné prísºuby, ktoré mi boli dané
v patriarchálnom poÏehnaní, ak len budem maÈ vieru a budem
pracovaÈ na tom, aby sa tieto poÏehnania vyplnili“ (Dorvis Rodgers,
„You Shall Glorify Your Father in Heaven with Your Intelligence,“
v Margie Calhoun Jensen, When Faith Writes the Story [1973], 34–37).

Tento ãlovek bol pripraven˘ a poslu‰n˘, v˘sledkom ãoho bolo, Ïe
sa jeho patriarchálne poÏehnanie stalo pre neho zdrojom vedenia a
útechy. Máme pestovaÈ rovnakú vieru v dosiahnutie poÏehnaní,
ktoré sú nám prisºúbené v patriarchálnom poÏehnaní.
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V˘zvy
Pripravte sa na obdrÏanie svojho patriarchálneho poÏehnania, pokiaº
ste ho neobdrÏali.

Ak ste ho uÏ obdrÏali, ãítajte ho ãasto a snaÏte sa ÏiÈ podºa neho, aby
ste mohli obdrÏaÈ prisºúbené poÏehnania.

DoplÀujúce Písma
■ Genesis 49:1–28 (patriarcha Izrael Ïehná svojich synov)

■ Náuka a Zmluvy 107:39–56 (Dvanásti majú vysvätiÈ evanjelistov;
patriarchálne kÀazstvo v dávnych dobách)

■ Náuka a Zmluvy 124:91–92 (patriarchovia obdrÏia kºúãe k dávaniu
poÏehnaní)

■ MojÏi‰ova 6:1–6 (kniha spomienok zaznamenávaná, aby poÏehnala
Adamove deti)

Príprava uãiteºa
Skôr, ako uvediete túto lekciu:

1. PoÏiadajte ãlena triedy, ktor˘ uÏ obdrÏal svoje patriarchálne
poÏehnanie, aby sa podelil o svoje svedectvo o tom, aké vedenie a
podporu mu do jeho Ïivota prinieslo. (Oboznámte ho o tom, Ïe
patriarchálne poÏehnanie je osobné a nemá sa ãítaÈ pred in˘mi
ºuìmi. Z rovnakého dôvodu nemá rozprávaÈ konkrétne veci o
svojich prísºuboch a o pouãeniach, ktoré v poÏehnaní dostal.)

2. PoÏiadajte iného ãlena triedy, aby povedal ako sa pripravil na
obdrÏanie svojho patriarchálneho poÏehnania.

3. Vyberte spomedzi ãlenov triedy t˘ch, ktor˘ch by ste poãas lekcie
chceli poprosiÈ o pomoc s preãítaním vami vybran˘ch príbehov,
písiem, alebo citátov.
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Cieºom tejto lekcie je pomôcÈ nám porozumieÈ tomu, preão Pán
povoláva generálne autority a ako sme poÏehnaní za to, Ïe ich
podporujeme.

Úvod
Keì Spasiteº Ïil na zemi, zriadil Svoju Cirkev a vysvätil muÏov do
kÀazstva. Povolal dvanástich apo‰tolov a druh˘ch muÏov, aby o ≈om
vydávali svedectvo, a aby Mu pomáhali dohliadaÈ na Cirkev. Po Svojej
smrti a zm⁄tvychvstaní, nav‰tívil Nefitsk˘ ºud v Amerike a aj tam
zriadil Cirkev rovnak˘m spôsobom. Vysvätil dvanástich uãeníkov,
aby slúÏili Nefitom t˘m ist˘m spôsobom, ak˘m slúÏili Cirkvi dvanásti
apo‰toli Starého sveta.

V t˘chto posledn˘ch dÀoch Pán opäÈ zaloÏil pravú Cirkev JeÏi‰a Krista
prostredníctvom proroka Josepha Smitha. Bola zriadená na základe
zjavenia a má dvanástich apo‰tolov, práve tak ako tá Cirkev, ktorá bola
na zemi poãas Spasiteºovho Ïivota. Okrem apo‰tolov Pán povolal i
ìal‰ích ºudí, aby pomáhali viesÈ a riadiÈ celú Cirkev. Títo muÏi sa
naz˘vajú generálne autority.

■ UkáÏte obrázok 11-a: „Prvé predsedníctvo a Kvórum dvanástich
apo‰tolov Cirkvi JeÏi‰a Krista Svät˘ch neskor‰ích dní.“

Generálnou autoritou je nositeº Melchisedekovho kÀazstva, ktorého
povolal Pán, aby slúÏil v jednej z nasledujúcich funkcií:

Prvé predsedníctvo
Prvé predsedníctvo pozostáva z Prezidenta Cirkvi a jeho radcov.
Prezident má v‰etky kºúãe a právomoc, ktoré boli znovuzriadené v
Cirkvi v posledn˘ch dÀoch. Spolu so svojimi radcami dozerá prezident
na celú Cirkev a má moc a právomoc úradovaÈ vo v‰etk˘ch úradoch
kÀazstva a v Cirkvi.

Prezident Cirkvi má kºúãe kÀazstva k vykonávaniu v‰etk˘ch
duchovn˘ch a ãasn˘ch záleÏitostí Cirkvi. Má právo daÈ prezidentom



Kvórum dvanástich apo‰tolov

Prezident Thomas S. Monson
Prv˘ radca

Prezident Gordon B. Hinckley Prezident James E. Faust
Druh˘ radca

Boyd K. Packer L. Tom Perry Russell M. Nelson Dallin H. Oaks

M. Russell Ballard Joseph B. Wirthlin Richard G. Scott Robert D. Hales

Jeffrey R. Holland Henry B. Eyring Dieter F. Uchtdorf David A. Bednar

Prvé predsedníctvo
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11-a, Prvé predsedníctvo a Kvórum dvanástich apo‰tolov 
Cirkvi JeÏi‰a Krista Svät˘ch neskor‰ích dní.
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kôlu, biskupom, patriarchom a in˘m kºúãe, ktoré prináleÏia ku
konkrétnym úradom v danej geografickej oblasti.

Prezident Joseph F. Smith napísal, Ïe „kaÏdému muÏovi vysvätenom do
ktoréhokoºvek kÀazstva, bola odovzdaná i právomoc tohoto kÀazstva.
Je ale nevyhnutné, aby kaÏd˘ ãin vykonan˘ touto právomocou, bol
vykonan˘ na správnom mieste a v správnom ãase, správnym spôsobom
a v správnom poradí. Moc riadenia tejto práce predstavujú kºúãe
kÀazstva“ (Gospel Doctrine, 5. vydanie [1939], 136).

Kvórum dvanástich apo‰tolov
Dvanásti apo‰toli sú povolaní Pánom, aby boli zvlá‰tnymi svedkami o
JeÏi‰ovi Kristovi. Konajú pod vedením Prvého predsedníctva.

Sedemdesiatnici
Sedemdesiatnici majú konaÈ v mene Pána, pod vedením Dvanástich...,
pri budovaní Cirkvi a riadení v‰etk˘ch jej záleÏitostí vo v‰etk˘ch
národoch (pozri NaZ 107:34).

Predsedajúce biskupstvo
Predsedajúce biskupstvo je predsedníctvom Áronovho kÀazstva a
pracuje pod vedením Kvóra dvanástich a Prvého predsedníctva.
Predsedajúci biskup a jeho dvaja radcovia dozerajú na hmotné ãi
ãasné záleÏitostí Cirkvi.

Okrem generálnych autorít je povolané veºké mnoÏstvo muÏov
za sedemdesiatnikov–územné autority. Oni nie sú generálnymi
autoritami, ale sú povolaní, aby pomáhali pri budovaní Cirkvi v
konkrétnych oblastiach sveta.

Zodpovednosti generálnych autorít
Generálne autority sú zástupcami JeÏi‰a Krista. Sám Spasiteº je hlavou
Cirkvi a vedie ju prostredníctvom zjavení, ktoré dostáva prorok a iné
generálne autority. Prostredníctvom t˘chto muÏov Pán zjavuje svoju
vôºu a uãí nás v‰etkému, ão je nevyhnutné pre na‰e spasenie.

Generálne autority zastupujú Spasiteºa mnoh˘mi rozliãn˘mi spôsobmi:

1. Cestujú po celom svete, aby pomáhali a pouãovali ãlenov Cirkvi a
miestnych Cirkevn˘ch vedúcich.

2. UdrÏiavajú Cirkev zjednotenú a zabezpeãujú, Ïe sa uãia správne
náuky.

3. Vysväcujú miestnych vedúcich kÀazstva ako sú prezidenti a
patriarchovia kolov.

4. Pripravujú si a predná‰ajú príhovory na generálnych konferenciách
a in˘ch stretnutiach. Keì títo muÏi hovoria pod vplyvom Ducha
Svätého, je to rovnaké, ako keby hovoril sám Spasiteº. Pán povedal,
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Ïe ãi sú Jeho slová vyrieknuté Jeho vlastn˘m hlasom alebo hlasom
Jeho sluÏobníkov, je to to isté (pozri NaZ 1:38). T˘mto spôsobom
uãia a in‰pirujú tak ãlenov ako i neãlenov Cirkvi.

5. Dvanásti sú povolaní za zvlá‰tnych svedkov JeÏi‰a Krista pre cel˘
svet. V‰ade kam idú, vydávajú svedectvo o boÏskosti Krista. Ostatné
generálne autority tieÏ vydávajú svoje svedectvá o Spasiteºovi.

6. Zodpovedajú za dohºad nad v‰etk˘mi administratívnymi
záleÏitosÈami Cirkvi.

7. Popri v‰etk˘ch t˘chto povinnostiach sú tieÏ otcami a manÏelmi.
Podobne ako ostatní otcovia v Cirkvi, majú zodpovednosÈ viesÈ
svoje rodiny a priviesÈ ich do celestiálneho kráºovstva.

Na‰a potreba generálnych autorít
V priebehu histórie zjavuje Nebesk˘ Otec svoju vôºu ºuìom na zemi
prostredníctvom svojho proroka. Toto je pravdou nech hovoríme
o dobe Noeho, MojÏi‰a, ãi Josepha Smitha. Podmienky sa môÏu
zmeniÈ, ale pravda je stále rovnaká. Kvôli na‰ej neustálej potrebe
BoÏieho vedenia, nám dal Boh proroka, apo‰tolov a ìal‰ie generálne
autority, aby nás viedli v dne‰nej dobe.

Nasledujúci príbeh rozpráva o tom ako bola skupina ºudí poÏehnaná
za to, Ïe poslúchli proroka:

„Koneãne bolo v júli 1959 v‰etko hotové. TridsaÈ vern˘ch TahiÈanov
pracovalo, ‰etrilo a obetovalo, aby na‰etrili peniaze potrebné na
zaplatenie cesty do chrámu na Havaji. Bolo potrebné mnoÏstvo práce
na to, aby priniesli misijnú jachtu Paraitu (doslovne Veºk˘ náãelník) do
suchého doku, opravili ju a znovu ju namaºovali. A potom tu boli
ÈaÏkosti s Francúzskymi úradmi. (Kapitán lode, brat Tapu, nakoniec
presvedãil veliteºa prístavu a títo dvaja potom presvedãili Francúzskeho
guvernéra, aby dovolil Svät˘m odplaviÈ sa na lodi Paraita na Havaj.)

Brat Tapu neobdrÏal povolenie iba od Francúzskych úradov, ale tieÏ
napísal do Salt Lake City, aby získal povolenie od Prezidenta Davida
O. McKaya. Povolenie dostal a v‰etko bolo pripravené.

Potom pri‰iel osudn˘ telefonát z misijnej kancelárie. V‰etci tí, ktorí
sa mali zúãastniÈ na ceste, sa mali pred odchodom zhromaÏdiÈ v
misijnom dome...

V ten deÀ pri‰iel priamo od proroka McKaya zo Salt Lake City
mimoriadny posol, Ernest C. Rossiter. Správa, ktorú priniesol bola
omraãujúca. Svätí boli poÏiadaní, aby sa nevydávali na tak dlhú cestu.
Ako povedal brat Tapu, prezident McKay nedal Ïiadne vysvetlenie.
Len poÏiadal brata Rossitera: ,choì a zastav ich. Nedostanú sa tam a ak
dovolíme, aby vyplávali, budeme maÈ problémy s [Francúzskou]
vládou. Budeme za nich zodpovední. TakÏe choìte a zastavte ich.‘
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V misijnom denníku opísal prezident Christiansen [prezident misie]
pocity úzkosti z toho, ako má o tom povedaÈ Svät˘m, ktorí uÏ boli
pripravení na nalodenie:

,Bol som veºmi znepokojen˘ a cítil som, Ïe potrebujem Pánovu
pomoc, aby som to dokázal vysvetliÈ t˘mto pokorn˘m a vern˘m
ãlenom, ktorí tak veºmi dúfali v to, Ïe obdrÏia svoje obdarovanie v Jeho
svätom dome. Postil som sa a modlil som sa o to. 15. júla 1959 som na
8:00 zvolal stretnutie ãlenov kÀazstva, taktieÏ som poÏiadal ‰esÈ
vern˘ch bratov, aby pri‰li ku mne o 7:30 a spolu s pomocou prezidenta
Rossitera sme im povedali o rozhodnutí, ktoré pri‰lo od Prvého
predsedníctva. TieÏ sme im povedali, Ïe potrebujeme ich vieru a
modlitby pri odovzdávaní tohoto posolstva ãlenom kÀazstva, ktorí
sa zhromaÏdia o 8:00. Po skonãení rozhovoru, títo muÏi opätovne
vyjadrili to, ão si mysleli. Ako som ich tak poãúval, vzrástla vo mne
veºká radosÈ, keì povedali, Ïe si Ïelajú poãúvnuÈ radu ná‰ho proroka,
ktor˘ je tu s nami na zemi.

I‰li sme na stretnutie s ãlenmi kÀazstva. Potom, ako si vypoãuli
posolstvo od Prvého predsedníctva, vyjadrili svoje presvedãenie,
Ïe ak pri‰lo toto slovo od vedúcich Cirkvi, potom muselo prísÈ
prostredníctvom in‰pirácie od Pána, a Ïe jedin˘m spôsobom, ako
ukázaÈ ich lásku a ocenenie za poÏehnania, ktoré im dal, bolo
poslúchnuÈ radu, ktorú dostali. Potom som o tom nechal hlasovaÈ a na
súhlas s rozhodnutím Prvého predsedníctva sa zdvihli v‰etky ruky.

TakÏe cesta bola zru‰ená a prezident Rossiter a ani prezident
Christiansen ãi Tahitskí Svätí skutoãne nevedeli, preão im boÏí prorok
povedal, aby nevyplávali. Zru‰ili cestu, pretoÏe mali vieru v proroka.

Neskôr sa brat Tapu, kapitán lode, vrátil na svoju loì, kde mu
mechanik povedal, Ïe malé ozubené hnacie koliesko je po‰kodené a
vydrÏí najviac 100 aÏ 150 hodín. Aj napriek tomuto faktu bola loì
spustená na vodu a zakotvená...

,NuÏ, [povedal brat Tapu, kapitán lode], o niekoºko dní na to som
mal telefonát. Bol som v misijnej kancelárii a pracoval som na na‰om
miestnom Cirkevnom ãasopise. Volal mi veliteº prístavu. Povedal:
„Hej, va‰a loì sa potápa.“ Odpovedal som: „âoÏe, práve som ju
vyviezol zo suchého doku!“ Av‰ak on znovu povedal: „Va‰a loì sa
potápa. Ponáhºajte sa!“ A tak som sa ponáhºal do prístavu a loì uÏ
bola napoly potopená. Môj prv˘ dôstojník bol dole pri lodi a zisÈoval,
ão sa deje. Spozoroval, Ïe vypú‰Èacie potrubie z kuchyne bolo
zhrdzavené a drevo spráchnivené. Opravári pretreli spráchnivené
drevo i zhrdzavené potrubie. To prasklo a dovnútra vtekala voda.
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,Tak ão by ste povedali tomu, keby sme boli dvesto alebo tristo míº
od brehu na záchrannom ãlne? Keby sme odplávali podºa plánu, boli
by sme zhruba takto ìaleko, keì by prasklo spráchnivené drevo a
zhrdzavené potrubie‘.

V ãase, keì Svätí na Tahiti prijali prorokovu radu, nemohli chápaÈ
dôvod, preão bol prezident McKay znepokojen˘. Ale teraz uÏ chápali
cesty BoÏie. Brat Tapu sa vyjadril o tomto poznaní nasledovne: ,To je
dôvod, preão som mal vÏdy svedectvo o tom, Ïe Prezident McKay je
prav˘m prorokom Pána‘ “ (R. Lanier a JoAnn M. Britsch, „A Prophet’s
Warning,“ New Era, mar. 1976, 12, 14).

Generálne autority hovoria v mene Krista. Pán povedal, Ïe ãokoºvek
povedia, keì budú pohnutí Duchom Svät˘m bude Písmom, vôºou
Pána, mysºou Pána, hlasom Pána a mocou BoÏou k spaseniu (pozri
NaZ 68:4).

PretoÏe sú títo muÏi zástupcami Spasiteºa na zemi, je dôleÏité, aby sme
vedeli, ão hovoria a aby sme sa riadili ich uãeniami. Generálne
autority zdôrazÀujú v na‰ej dobe mnoho z Pánov˘ch uãení. Radia
nám, aby sme mávali rodinné domáce veãery. Îiadajú nás, aby sme
pomáhali budovaÈ chrámy a aby sme pracovali na svojej rodinnej
histórii. Uãia nás o osobnej a rodinnej pripravenosti (vrátane domácich
zásob). Vyjadrujú, ako je nevyhnutné, aby kaÏd˘ ãlen vykonával
misionársku prácu.

■ PoÏiadajte ãlenov triedy, aby sa zamysleli nad t˘m, ako sa za
posledn˘ch 10 ãi 20 rokov zmenil svet. Ako nám poãúvanie prorokov
pomáha vysporiadaÈ sa s v˘zvami, ktor˘m dnes ãelíme?

Vyjadrovanie podpory Generálnym autoritám
Pán nebude nikoho z nás nútiÈ, aby poslúchal Jeho sluÏobníkov. Buì ich
prijmeme alebo odmietneme. Av‰ak je veºk˘m poÏehnaním byÈ schopn˘
prijaÈ a podporovaÈ generálne autority a ostatn˘ch vedúcich. Toto
formálne robíme poãas urãit˘ch zhromaÏdení, na ktor˘ch sme
poÏiadaní, aby sme hlasovaním vyjadrili podporou vedúcim Cirkvi.
Zdvihnutím na‰ej pravej ruky ukazujeme ochotu podporovaÈ ich. Ale
podporovanie generálnych autorít si od nás vyÏaduje viac neÏ len
jednoduché zdvihnutie ruky. Generálne autority skutoãne podporujeme
t˘m, Ïe prijímame ich uãenia a nasledujeme ich rady a vedenie.

Títo muÏi sú zástupcami JeÏi‰a Krista a dostávajú od Neho
pokraãujúce zjavenie. Keì si ctíme Jeho zástupcov, ctíme si Spasiteºa.
Na‰ich Ïijúcich prorokov si ctíme a re‰pektujeme t˘m, Ïe poslúchame
ich uãenia, modlíme sa za nich a t˘m, Ïe sa modlíme za to, aby sme
mali silu nasledovaÈ ich. (Pozri Îidom 13:17–18 a NaZ 107:22.)
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Vyjadrujeme im podporu aj vtedy, keì podporujeme ná‰ho biskupa
alebo prezidenta poboãky, pretoÏe on koná pod ich vedením.

Tí, ktorí podporujú generálne autority, obdrÏia veºké poÏehnania.
Pán povedal, Ïe tí, ktorí veria uãeniam prorokov a vydrÏia vo viere
aÏ do konca, obdrÏia v‰etko, ão má Boh (pozri NaZ 84:36–38). Kniha
Mormonova hovorí o veºkom muÏovi menom Amulek, ktor˘ k sebe
prijal proroka BoÏieho. Anjel nav‰tívil Amuleka a povedal mu, Ïe ho
nav‰tívi prorok Alma. Anjel povedal Amulekovi, aby prijal Almu do
svojho domu a Ïe poÏehnanie Pána spoãinie na Àom a na jeho rodine
(pozri Alma 10:7). Amulek prijal Almu do svojho domu a neskôr vydal
svedectvo o veºk˘ch poÏehnaniach, ktoré sa dostali jemu a jeho rodine
za to, Ïe prijal proroka.

■ Preãítajte si Alma 10:10–11. Ako môÏeme obdrÏaÈ poÏehnania, ktoré
opísal Amulek?

MoÏno ná‰ dom nikdy nenav‰tívi generálna autorita, ale môÏeme
získaÈ podobné poÏehnania, ak prijmeme generálne autority t˘m, Ïe sa
v na‰ich domovoch budeme in‰pirovaÈ ich radou.

■ PoÏiadajte ãlenov triedy o to, aby sa podelili o svoje skúsenosti, ktoré
mali, keì poãuli nejakú generálnu autoritu hovoriÈ alebo keì ãítali jej
slová. Preão je dôleÏité, aby sme sa riadili radami generálnych autorít?

Záver
Generálne autority sú zástupcami Spasiteºa. Majú kÀazstvo a kºúãe
na to, aby riadili prácu Pánovej Cirkvi. Ak sa budeme riadiÈ ich radami
a vyjadrovaÈ im podporu na‰ou vierou, poslu‰nosÈou a modlitbami,
získame veºké poÏehnania.

President Harold B. Lee uãil: „Niekto povedal... a ja verím, Ïe to je
absolútna pravda, Ïe: ,âlovek nie je skutoãne obráten˘, dokiaº nevidí
spoãívaÈ BoÏiu moc na vedúcich tejto Cirkvi a dokiaº táto neprenikne
do jeho srdca ako oheÀ.‘ K˘m ãlenovia tejto Cirkvi nezískajú
presvedãenie, Ïe sú vedení správnym smerom a presvedãenie o tom, Ïe
títo BoÏí muÏi sú muÏmi, ktorí sú in‰pirovaní a ktorí boli správne
ustanovení BoÏou rukou, dovtedy nie sú skutoãne obrátení“
(v Conference Report, apr. 1972, 118; alebo Ensign, júl 1972, 103).

Lekciu ukonãite t˘m, Ïe si ako trieda zaspievate „Ó BoÏe, mi Ti
ìakujeme“ Cirkevné piesne a piesne pre deti, str. 36).

V˘zvy
Vo svojich rodinn˘ch a osobn˘ch modlitbách poproste Pána, aby
poÏehnal generálne autority.

Modlite sa za svedectvo a silu nasledovaÈ proroka a ìal‰ie generálne
autority.
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DoplÀujúce Písma
■ Numeri 12:6 (Pán sa zjavuje Jeho prorokom)

■ Amos 3:7 (Pán zjavuje svojim prorokom svoje tajomstvá)

■ Luká‰ 1:59–79 (Pán vÏdy hovorí k ãloveku prostredníctvom
prorokov)

■ Náuka a Zmluvy 21:4–6 (prorok rozpráva ako keby z úst BoÏích)

■ Náuka a Zmluvy 43:1–7 (zjavenia pre Cirkev obdrÏíme iba
prostredníctvom proroka)

Príprava uãiteºa
Vyberte spomedzi ãlenov triedy t˘ch, ktor˘ch by ste poãas lekcie chceli
poprosiÈ o pomoc s preãítaním vami vybran˘ch príbehov, písiem, alebo
citátov.
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Cieºom tejto lekcie je pomôcÈ nám pochopiÈ zodpovednosÈ otca, aby
plánoval aké budú potreby jeho rodiny a postaral sa o ne.

Úvod
Prorok Pánov povedal: „Rodina je najdôleÏitej‰ou organizáciou v ãase i
vo veãnosti. Zmyslom ná‰ho Ïivota je vytvoriÈ veãné rodinné jednotky
(Joseph Fielding Smith, v Conference Report, apríl 1972, 13; Ensign, júl
1972, 27).

Otec sa má postaraÈ o potreby svojej rodiny
Proroci a apo‰toli uãili, Ïe: „Otcovia majú, podºa boÏského vzoru,
predsedaÈ svojim rodinám v láske a spravodlivosti a sú zodpovední 
za to, Ïe zabezpeãia Ïivotné potreby a ochranu svojej rodiny“ („Rodina:
Prehlásenie svetu,“ Ensign, nov. 1995, 102). Táto posvätná povinnosÈ,
ktorú sme dostali od Pána, je najdôleÏitej‰ou prácou akú môÏe otec
vykonaÈ. Prezident David O. McKay prehlásil, Ïe: „Ïiadny in˘ úspech
nemôÏe nahradiÈ zlyhanie v rodine“ (citované J. E. McCullochom, Home:
The Savior of Civilization [1924], 42, v Conference Report, apr. 1935, 116).

Práve v rodine sa môÏeme staraÈ o deti a uãiÈ ich veãné zásady.
„NajdôleÏitej‰ou Pánovou prácou bude tá, ktorú budeme robiÈ v na‰ich
vlastn˘ch domovoch,“ povedal Prezident Harold B. Lee (Regional
Representatives Seminar Report, apr. 1972, 2). Îiadny uãiteº nedokáÏe
ovplyvniÈ na‰e deti tak veºmi ako rodiãia. Z tohoto dôvodu musíme uãiÈ
na‰e deti prostredníctvom ná‰ho príkladu a tieÏ na‰imi slovami. Je nám
prisºúbené, Ïe ak budeme spoloãne s na‰imi manÏelkami a na‰imi deÈmi
speãatení v chráme a budeme ÏiÈ podºa zásad evanjelia, môÏeme ÏiÈ
spoloãne ako veãné rodiny v celestiálnom kráºovstve (pozri kapitolu 36,
„Veãn˘ Ïivot,“ v príruãke Základy evanjelia).
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PostaraÈ sa o hmotné potreby rodiny
Ako od otcov sa od nás oãakáva, Ïe sa postaráme o hmotné potreby
svojej rodiny. Aby sme sa postarali o hmotné potreby rodiny, máme:

1. MaÈ poctivú prácu.

2. Spoloãne s manÏelkou zostaviÈ rozpoãet rodinn˘ch zdrojov.

3. UãiÈ deti ako pracovaÈ.

4. ViesÈ program domácej v˘roby a domácich zásob.

Novodobé písma nás uãia, Ïe tí, ktorí môÏu pracovaÈ a nerobia tak,
nebudú jesÈ chlieb pracujúceho a nosiÈ jeho ‰at (NaZ 42:42). Pán
povedal, Ïe k˘m lenivec nezmení svoje spôsoby, neobdrÏí také
poÏehnania, aké obdrÏia tí, ktorí pracujú. Dokonca si nemusí ani
udrÏaÈ svoje miesto v Cirkvi (pozri NaZ 75:29). Samozrejme, Ïe
nezáleÏí na tom akú má prácu, ak to je práca, ktorá je poctivá a
priná‰a uspokojenie.

ManÏel má spoloãne so svojou manÏelkou zostaviÈ rodinn˘ rozpoãet.
Príjem, ktor˘ získa nepatrí iba jemu—ale celej rodine. On je
zodpovedn˘ za to, aby sa uistil, Ïe sú naplnené finanãné potreby
kaÏdého ãlena rodiny a nie iba tie jeho. Keì sa bude snaÏiÈ so v‰etk˘ch
síl, aby sa postaral o hmotné potreby svojej rodiny, Pán ho poÏehná a
jeho Ïena a deti budú môcÈ riadne vykonávaÈ ich úlohy v rodine.

■ UkáÏte obrázok 12-a: „Rodiny, ktoré spoloãne pracujú sú poÏehnané
ako ãasne tak i duchovne.“

Deti majú byÈ povzbudzované a má im byÈ umoÏnené, získaÈ ão
najvy‰‰ie moÏné vzdelanie, aby sa tak zaistilo, Ïe sú pripravené k
práci, ktorú budú poãas svojho Ïivota vykonávaÈ. Nemajú ukonãiÈ
‰kolskú dochádzku dovtedy, dok˘m nie je nevyhnutné, aby pracovali.
Toto neznamená, Ïe na‰e deti nemusia pracovaÈ doma. President
Harold B. Lee pouãil rodiãov, aby dávali deÈom ‰peciálne úlohy, ktoré
ich ochránia od nudy a umoÏnia im, vybudovaÈ si dobré pracovné
návyky (pozri „Preparing Our Youth,“ Ensign, mar. 1971, 3).

Jednou z povinností, ktorú môÏu deti maÈ, je, aby sa starali o rodinnú
záhradku. Bolo nám odporuãené, aby sme vysadili rodinnú záhradku
a vypestovali si vlastné jedlo, z ktorého si máme ão najviac uskladniÈ.
Prezident Spencer W. Kimball radil kaÏdej rodine, aby: „pestovala v‰etko
jedlo na svojom vlastnom pozemku, ktoré sa dá... Zdokonaºovala sa vo
svojich schopnostiach domáceho uskladÀovania a zásob. Znovu
zdôrazÀujeme radu, ktorú predt˘m Cirkev dávala, aby ste si zabezpeãili
a udrÏali roãnú zásobu“ (v Conference Report, apr. 1976, 170–71; alebo
Ensign, máj 1976, 124).
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■ Ktoré úlohy môÏeme robiÈ ako rodina, aby sme tak nauãili na‰e deti
pracovaÈ? Kde môÏeme nájsÈ pomoc, keì sa nedokáÏeme postaraÈ
o hmotné potreby svojej rodiny? (Najprv máme hºadaÈ pomoc u
ãlenov rodiny a príbuzn˘ch, ktorí môÏu byÈ v pozícii nám pomôcÈ.
Ak nám nemôÏu pomôcÈ, máme sa obrátiÈ na Cirkev a kontaktovaÈ
na‰ich vedúcich kvóra. Vládne agentúry poskytujúce podporu majú
byÈ kontaktované iba vtedy, ak nám Cirkev nie je schopná pomôcÈ
tak˘m spôsobom, ak˘ potrebujeme.)

PostaraÈ sa o duchovné potreby rodiny
Aby sme sa postarali o duchovné potreby rodiny, môÏeme:

1. UãiÈ svoju manÏelku a deti evanjeliu.

2. MaÈ kaÏdodennú rodinnú modlitbu.

3. VytvoriÈ si z domova také miesto, ktoré poz˘va Ducha Pánovho,
aby s nami zostal.

4. PlatiÈ Pánovi desiatky a obete.

5. MávaÈ hodnotné rodinné domáce veãery.

Toto v‰etko sú posvätné zodpovednosti. Náuka a Zmluvy obzvlá‰È
poukazuje na dôleÏitosÈ jednej z t˘chto povinností.

■ Nech si ãlenovia preãítajú Náuku a Zmluvy 68:25, 28. âo nám
prikázal Pán, aby sme uãili na‰e deti?

Otec sa musí uistiÈ, Ïe jeho rodina sa doma uãí evanjeliu. Jedn˘m z
najlep‰ích spôsobov ako zaãaÈ s t˘mto uãením je rodinn˘ domáci veãer.
Ten nám poskytuje pravideln˘ ãas na to, aby sme sa porozprávali so
svojou rodinnou a pouãovali ju. Prvé predsedníctvo vyz˘va v‰etk˘ch
rodiãov „ pravidelne sa stretávaÈ so svojimi rodinami v pondelok veãer,
uãiÈ sa o písmach... a vydávaÈ svedectvo o nich. Rodiãia majú vyuÏiÈ
tieto príleÏitosti na to, aby sa priblíÏili k svojim deÈom, poãúvali ich
problémy a [ciele] taktieÏ im poskytli osobné vedenie, ktoré tak veºmi
potrebujú“ („Message from the First Presidency,“ príruãka Family Home
Evening, 1976–77, 3)

Aby mohol otec poriadne uãiÈ svoje deti, musí si zorganizovaÈ ãas tak,
aby bol ãasto so svojou rodinou. Musí tieÏ ukazovaÈ radosÈ zo Ïitia
podºa evanjelia t˘m, Ïe Cirkvi verne platí desiatky a obete, prijíma a
vykonáva Cirkevné povolania a dodrÏuje iné prikázania.

■ Ako nám Cirkev môÏe pomáhaÈ pri uãení na‰ich detí?

PoÏehnania pre otcov a rodiny
■ UkáÏte obrázok 12-b: „Kráº Benjamin sa postaral o hmotné i

duchovné potreby svojej rodiny.“
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Kniha Mormonova nás uãí o veºkom prorokovi, kráºovi a otcovi, o
kráºovi Benjaminovi (pozri Mosiá‰ 2:12, 14). Aj keì bol kráºom a
prorokom, pracoval vlastn˘mi rukami, aby sa postaral o svoju rodinu.
Neoãakával od ostatn˘ch, Ïe ho budú podporovaÈ. Ako otcovia máme
nasledovaÈ jeho príklad a postaraÈ sa o svoje rodiny.

Abrahám je ìal‰ím otcom, ktorého Ïivot môÏeme nasledovaÈ. Za jeho
spravodlivosÈ mu bola prisºúbená spravodlivá rodina a veºké potomstvo
(pozri Genesis 17:3–8). Abrahám bol poÏehnan˘ za to, Ïe bol usilovn˘ v
dodrÏiavaní prikázaní Pána a za to, Ïe sa riadne staral o svoju rodinu.
MôÏeme obdrÏaÈ rovnaké poÏehnania, ak sa postaráme o duchovné i
ãasné potreby svojej rodiny. Na dôvaÏok v na‰ich domovoch vzrastie
láska a na‰e rodiny budú duchovne napredovaÈ.

Záver
Nasledujúci príbeh hovorí o tom, ako boli otec i jeho rodina poÏehnaní,
keì on prijal evanjelium a Ïil podºa neho.

Predt˘m ako Joseph Garcia vstúpil do Cirkvi, holdoval alkoholu
spoloãne so svojimi priateºmi a len veºmi málo ãasu trávil doma.
V˘sledkom bolo, Ïe jeho manÏelka musela niekedy chodiÈ upratovaÈ,
aby podporovala svoju rodinu. Jeho deti ho skoro nepoznali. Báli sa ho
viac ako si ho váÏili ãi milovali.

Jedného dÀa sa v‰ak zoznámil s misionármi Cirkvi JeÏi‰a Krista Svät˘ch
neskor‰ích dní. Po tom ako sa s misionármi stretával po dobu ‰iestich
mesiacov, sa jeho Ïivot úplne zmenil. Prestal sa st˘kaÈ so svojimi
priateºmi v baroch a ãoskoro vstúpil do Cirkvi. Zaãal tráviÈ viac ãasu so
svojou rodinou, mával rodinné domáce veãery a te‰il sa zo spoloãn˘ch
v˘letov. Starostlivo zostavil rodinn˘ rozpoãet, ktor˘ umoÏnil to, Ïe jeho
manÏelka mohla prestaÈ pracovaÈ a tráviÈ v‰etok svoj ãas doma.

R˘chlo zistil, Ïe sa cítil oveºa lep‰ie vo svojom domove vtedy, keì
trávil ãas so svojou manÏelkou, neÏ keì bol so svojimi b˘val˘mi
priateºmi. Jeho deti sa ho nauãili milovaÈ a dnes sa snaÏia nasledovaÈ
jeho príklad spravodlivého Ïitia.

V˘zvy
ZhodnoÈte ako dobre sa vám darí postaraÈ sa o duchovné a hmotné
potreby svojej rodiny.

ZaviaÏte sa, Ïe zabezpeãíte potreby svojej rodiny

Vytvorte si so svojou manÏelkou a deÈmi plán, ktor˘ vám umoÏní
zosúladiÈ va‰e Ïivoty s písmami a s radami Cirkevn˘ch vedúcich.
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DoplÀujúce Písma
■ 1 Timoteovi 5:8 (otcovia sa musia postaraÈ o svoje rodiny)

■ Mosiá‰ 27:14, 22–24 (Pán poãuje modlitby otcov za svoje deti)

■ Náuka a zmluvy 68:30–31 (deti lenivcov vyrastú v skazenosti)

■ Náuka a zmluvy 75:28–29 (otcovia sa majú postaraÈ o ãlenov rodiny)

Príprava uãiteºa
Skôr, ako uvediete túto lekciu:

1. Preãítajte si Základy evanjelia, kapitolu 29 „Rodiny sú dôleÏité“
a kapitolu 32 „ÎiÈ veãne ako rodiny.“

2. Vyberte spomedzi ãlenov triedy t˘ch, ktor˘ch by ste poãas lekcie
chceli poprosiÈ o pomoc s preãítaním vami vybran˘ch príbehov,
písiem, alebo citátov.
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Cieºom tejto lekcie je pomôcÈ nám posilniÈ na‰e rodiny t˘m, Ïe sa
budeme radiÈ s na‰imi manÏelkami a deÈmi.

Úvod
■ Nech si ãlenovia triedy zaspievajú „Krása v‰ade vo svete“ Cirkevné

piesne a piesne pre deti, str. 44).

Otcovia majú viesÈ, riadiÈ a smerovaÈ svoju rodinu v spravodlivosti
Na‰e pozemské domovy sú zaãiatkom na‰ich nebesk˘ch domovov.
Otcovia, ktorí toto vedia, si uvedomujú, Ïe majú posvätnú povinnosÈ,
aby viedli, riadili a smerovali svoju rodinu v spravodlivosti. Prezident
N. Eldon Tanner povedal: „KaÏd˘ domov Svät˘ch neskor‰ích dní má
byÈ príkladn˘m domovom, v ktorom je otec hlavou domácnosti, av‰ak
predsedá s láskou a v plnej harmónii so spravodliv˘mi túÏbami matky.
Spoloãne majú hºadaÈ rovnaké ciele pre svoju rodinu a deti majú cítiÈ
lásku a harmóniu, ktoré existujú“ („Fatherhood,“ Ensign, jún 1977, 2).

Ako Ïenatí drÏitelia kÀazstva máme zodpovednosÈ za to, aby sme
vychovali spravodlivú rodinu, ale je samozrejmé, Ïe toto nerobíme
osamote. Máme pomoc na‰ich manÏeliek. Spoloãne môÏeme vybudovaÈ
silné manÏelstvo a priviesÈ na‰u rodinu do prítomnosti Pána. Znamená
to tieÏ, Ïe musíme svoje manÏelky milovaÈ a radiÈ sa s nimi, ak sa
chceme te‰iÈ Pánovmu Duchu vo svojich domovoch.

Preukazovanie lásky a ohºaduplnosti voãi na‰im manÏelkám
■ âítajte Efezsk˘m 5:25 a Mosiá‰ 4:14.

V t˘chto písmach nás Pán pouãuje o tom, aby sme si zaloÏili domov
pokoja a lásky. Aby sme také domovy mali, musíme zabezpeãiÈ, Ïe si
pri vzniku manÏelstva vytvoríme vzor úprimnej lásky a delenia sa. Ak
tak˘to vzor v na‰ich domovoch nemáme, máme sa snaÏiÈ o to, aby sme
si ho vytvorili. Toto si vyÏaduje, Ïe sa budeme pravidelne spoloãne
modliÈ, preukazovaÈ si vzájomnú lásku a úctu, a Ïe budeme spoloãne
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‰tudovaÈ písma. NajdôleÏitej‰ie je asi to, aby sme dodrÏiavali BoÏie
prikázania a zmluvy, ktoré sme uzavreli poãas manÏelsk˘ch sºubov.

Siln˘ drÏiteº kÀazstva je mil˘ a pozorn˘ k svojej manÏelke (pozri
Efezsk˘m 5:25). Prezident J. Reuben Clark ml. vyhlásil, Ïe ak sa má
rodina staÈ celestiálnou rodinou, manÏel a manÏelka sa musia
navzájom milovaÈ, ctiÈ a váÏiÈ. Musia byÈ s t˘m druh˘m trpezliví a byÈ
oddaní svojim manÏelsk˘m sºubom. Ich viera má „pokr˘vaÈ domov
ako príjemné svetlo.“ Ak budú tieto veci robiÈ, ich poslu‰nosÈ voãi
Bohu ich „povedie a rozveselí“ (pozri Immortality and Eternal Life, zv. 2
[Melchizedek Priesthood study guide, 1969], 14–15).

■ âo môÏeme urobiÈ, aby sme na‰im manÏelkám preukázali lásku
a ohºaduplnosÈ? Ako nám preukazovanie lásky a ohºaduplnosti
k manÏelkám pomôÏe pri vytvorení domovov pokoja a lásky?

Porady s na‰imi manÏelkami
■ UkáÏte obrázok 13-a: „Vedenie rodiny je oveºa ºah‰ie a efektívnej‰ie,

ak sa manÏel radí so svojou manÏelkou.“

Je dôleÏité, aby sme komunikovali so svojimi manÏelkami. Väã‰ina
manÏelsk˘ch a rodinn˘ch problémov sa vyrie‰i, ak sa radíme so
svojimi manÏelkami—a hºadáme pomoc a vedenie Pána.

■ Preãítajte si Alma 37:37. Ako nám môÏe pomôcÈ, keì sa radíme s
Pánom?

Ak máme byÈ múdrymi drÏiteºmi kÀazstva, musíme s modlitbou
diskutovaÈ o problémoch a cieºoch s na‰imi manÏelkami a zahrnúÈ ich
do rozhodovania. Ak svoje manÏelky milujeme, budeme vÏdy skôr
vyhºadávaÈ ich nápady a pomoc, ako by sme sa mali sami snaÏiÈ
vyrie‰iÈ dôleÏité rodinné problémy. Aby sme tak konali, máme si
vyhradiÈ konkrétny ãas na to, aby sme diskutovali o deÈoch, financiách,
rodinn˘ch domácich veãeroch a in˘ch osobn˘ch i rodinn˘ch veciach.
Iba tak˘mto spôsobom budeme zjednotení pri vedení na‰ich rodín.

V manÏelskom partnerstve je dôleÏit˘ manÏel i manÏelka. Niektorí
muÏi si myslia, Ïe ak majú kÀazstvo, sú v pozícii, ktorá im umoÏÀuje
robiÈ v‰etky rozhodnutia, ale písma nás uãia, Ïe toto nie je správne.

■ Preãítajte si Náuku a zmluvy 121:39, 41.

V Náuke a Zmluvách 121: 39, 41 ãítame, Ïe je zneuÏitím kÀazstva, ak
sa vykonáva nespravodlivá nadvláda. Ako drÏitelia kÀazstva máme
poãúvaÈ svoje Ïeny s láskou a záujmom. A keì ich poãúvame, nemáme
ich poãúvaÈ ako ich nadradení, lebo ony sú na‰imi partnerkami a sú s
nami rovnocenné. Nasledujúci záÏitok ukazuje ako sa jeden drÏiteº
kÀazstva radil so svojou manÏelkou.
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Brat a sestra Jackson boli obidvaja múdri a mali dobré vzdelanie.
KaÏd˘ z nich mohol urobiÈ veºa rozhodnutí samostatne. No oni si
naopak vÏdy spolu sadli a prebrali problémy a moÏné rie‰enia.
AspoÀ raz za t˘ÏdeÀ, väã‰inou v nedeºu veãer, si spolu sadli za
kuchynsk˘ stôl a preberali rodinné problémy. Niekedy sa aj deti
zapojili do diskusie. Pri spoloãn˘ch poradách sa táto dvojica takmer
vÏdy zhodla na tom, ako vychovávaÈ svoje deti. Niekedy vyjadrili
odli‰né názory, ale vÏdy boli k sebe úctiví a láskaví. Boli takí múdri,
Ïe vÏdy poÏiadali o cennú radu toho druhého a zostavili si vzor blízky
celestiálnemu domovu, ktor˘ sa teraz snaÏia nasledovaÈ v‰etky z ich
‰iestich detí vo svojich domovoch.

■ Ako môÏu spoloãné porady pomôcÈ manÏelom v tom, aby sa vyhli
hádkam a problémom vo svojom domove? Ako to môÏe zväã‰iÈ
lásku v ich manÏelstve?

Porady s na‰imi rodinami
■ UkáÏte obrázok 13-b: „Organizovanie rodinnej rady pomáha otcovi

viesÈ svoje deti v spravodlivosti.“

Po tom ako sa manÏel a manÏelka spolu poradia, majú si zavolaÈ svoje
deti, aby prediskutovali rodinné ciele a plány. Je cenné, keì sa rodinnej
rady zúãastní celá rodina. MôÏe to zlep‰iÈ rodinn˘ Ïivot a prehæbiÈ lásku
medzi ãlenmi rodiny. Deti, ktoré vedia o rodinn˘ch plánoch dopredu,
budú oboznámené o tom, ão robia ostatní a v˘sledkom bude poriadok a
harmónia. Keì je to moÏné, majú maÈ deti dovolené, aby sa zúãastnili
rozhodovania a majú pomáhaÈ pri uskutoãÀovaní t˘chto rozhodnutí.

■ Kedy je dobr˘ ãas na to, aby ste mali rodinnú radu? (Ideálnym
ãasom je rodinn˘ domáci veãer, ale rodinná rada nemá nahradiÈ
lekciu.) Aké oblasti môÏeme preberaÈ poãas takejto rady?

■ UkáÏte obrázok 13-c: „Otcovia môÏu posilniÈ vzÈahy so svojimi
deÈmi, keì sa s nimi radia.“

Je tieÏ dôleÏité, aby sa otcovia radili v súkromní s kaÏd˘m zo svojich
detí. „Keì otec pravidelne robí pohovor so svojimi synmi a dcérami,
môÏe to priniesÈ iba dobré v˘sledky. MôÏe poznaÈ ich problémy a ich
nádeje. MôÏe sa staÈ ich bezpodmieneãn˘m priateºom“ (A. Theodore
Tuttle, v Conference Report, okt. 1973, 87; alebo Ensign, jan. 1974, 67).

■ Aké veci môÏete preberaÈ so svojimi deÈmi poãas tak˘chto
pohovorov? Ako vás toto môÏe viacej zblíÏiÈ? (Povzbuìte bratov, aby
poãas t˘chto pohovorov poãúvali obavy svojich detí.)

Radenie sa s na‰imi deÈmi nemusí byÈ vÏdy formálnou situáciou.
Máme vyuÏiÈ kaÏdú príleÏitosÈ, nech príde kedykoºvek a kdekoºvek,
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aby sme si vypoãuli ich problémy. Keì sa s nimi radíme, máme sa
pozeraÈ na ich problémy z ich uhla pohºadu. Nemáme sa smiaÈ z ich
obáv alebo si myslieÈ, Ïe ich problémy nie sú dôleÏité, ale máme ich
láskavo poãúvaÈ a snaÏiÈ sa o to, aby sme ich pochopili a pomohli im.

Je úÏasné, keì si otec alebo matka sadnú so svojim synom ãi dcérou
a diskutujú o osobnom probléme (a oni majú svoje problémy, ktoré
nebudeme podceÀovaÈ, ak sme múdri). Existujú tlaky, lákania a
dokonca i nespravodlivé obvinenia, proti ktor˘m musia byÈ va‰i
synovia a dcéry obrnení... Pri tak˘chto srdeãn˘ch rozhovoroch
pomôÏu rodiãia svojim deÈom stanoviÈ si svoje ciele“ (ElRay L.
Christiansen, v Conference Report, apr. 1972, 43; alebo Ensign,
júl 1972, 55).

■ Aké veci má mlad˘ muÏ prediskutovaÈ so svojimi rodiãmi? Aké veci
má otec prediskutovaÈ so svojimi deÈmi? (MôÏete ãlenom triedy
pripomenúÈ, Ïe kaÏd˘ má rozliãné v˘zvy.)

Star‰í Richard L. Evans povedal nasledujúce, keì hovoril s deÈmi o
radení sa s rodiãmi: „Vy a oni máte spoloãnú v˘sadu, právo a povinnosÈ,
aby ste si sadli a podelili sa o svoje my‰lienky a porozm˘‰ºali navzájom o
rie‰eniach, aby ste sa v‰etci navzájom vypoãuli a váÏili si jeden
druhého—a aby ste pracovali, modlili sa a spoloãne plánovali plnosÈ
va‰ej radosti—navÏdy a veãne“ („As Parents and Children Come to
Common Ground,“ Improvement Era, máj 1956, 342).

Záver
Je nám prisºúbené, Ïe ak budeme verní, budeme ÏiÈ v harmónii a v
pokoji v celestiálnom kráºovstve. Ale musíme zaãaÈ teraz, aby sme
dosiahli jednotu a lásku, lebo tá sa len tak sama nevytvorí. Prezident
David O. McKay povedal: „Viem si predstaviÈ málo vecí, ak vôbec také
sú, ktoré by boli viacej nepríjemné ako nedostatok jednoty a harmónie
v dome. Na druhej strane viem, Ïe domov, v ktorom preb˘va jednota,
vzájomná pomoc a láska je skutoãne kúskom neba na zemi“ (v
Conference Report, okt. 1967, 7; alebo Improvement Era, dec. 1967, 34).

Keì sa radíme so svojimi Ïenami a deÈmi, budeme sa navzájom
posilÀovaÈ a utuÏíme lásku a jednotu v na‰ich rodinách.

V˘zvy
Pravidelne sa modlite a raìte so svojou manÏelkou.

Mávajte rodinné rady.

Vyhraìte si ãas na to, aby ste mohli maÈ pohovory so v‰etk˘mi zo
svojich detí a pamätajte si, Ïe keì sa s nimi rozprávate, máte tak robiÈ s
modlitbou a máte byÈ ohºadupln˘.
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DoplÀujúce Písma
■ Galatsk˘m 5:22 (ovocie Ducha)

■ Jakob 2:35 (vplyv zlého príkladu na ãlenov rodiny)

■ Jakob 3:7 (dôleÏitosÈ lásky medzi manÏelom a manÏelkou)

■ Náuka a zmluvy 121:36–38 (kÀazstvo má byÈ pouÏívané iba v
spravodlivosti)

Príprava uãiteºa
Skôr, ako uvediete túto lekciu:

1. Pre‰tudujte si kapitolu 30 „Na‰a povinnosÈ pomáhaÈ ãlenom rodiny“
zo Základov evanjelia.

2. Vyberte spomedzi ãlenov triedy t˘ch, ktor˘ch by ste poãas lekcie
chceli poprosiÈ o pomoc s preãítaním vami vybran˘ch príbehov,
písiem, alebo citátov.
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Cieºom tejto lekcie je povzbudiÈ nás, aby sme mali kaÏdodennú
rodinnú modlitbu.

Úvod
■ UkáÏte obrázok 14-a: „Rodiny sa majú spoloãne modliÈ kaÏdé ráno

a veãer.“

Ako otcovia máme zhromaÏìovaÈ svoje rodiny k modlitbe, aby sme
vyjadrili vìaãnosÈ ná‰mu Nebeskému Otcovi a poprosili Ho o vedenie.
Star‰í Spencer W. Kimball povedal:

„Mal som pohovory s mnoÏstvom hláv rodín... ktorí sa priznali, Ïe
ich rodinné modlitby sú nepravidelné a veºmi ãasto na ne zabúdajú.
Niektorí hovoria, Ïe sa snaÏia maÈ rodinnú modlitbu aspoÀ raz za
deÀ a druhí sa vyhovárajú, Ïe nemôÏu daÈ svoju rodinu dohromady.
Tento nedbal˘ postoj k Ïivotne dôleÏitej otázke modlitby ma veºmi
znepokojuje...

Cirkev nabáda k rodinnej modlitbe kaÏd˘ veãer a kaÏdé ráno. Je
to modlitba na kolenách... V‰etci ãlenovia rodiny, vrátane t˘ch
najmen‰ích, majú dostaÈ príleÏitosÈ, aby [predniesli] modlitbu“
(„I Kneeled Down before My Maker,“ Instructor, apr. 1966, 132).

Rodinná modlitba: Pomoc pri odolávaní poku‰eniu
Bolo nám prikázané, aby sme sa modlili k ná‰mu Nebeskému Otcovi,
hlavne s na‰imi rodinami.

■ Preãítajte si 3. Nefi 18:18–21. Ak˘ dôleÏit˘ úãel prikladá Spasiteº
modlitbe? Ak˘m spôsobom nám modlitba pomáha pri odolávaní
poku‰eniu?

Pravidelná rodinná modlitba môÏe pomôcÈ na‰im rodinám odolávaÈ
poku‰eniam Satana. Prostredníctvom modlitby sa môÏeme priblíÏiÈ
bliÏ‰ie k ná‰mu Nebeskému Otcovi a môÏeme obdrÏaÈ silu a staÈ sa
schopnej‰ími prekonaÈ na‰e problémy.



102

14-a, Rodiny sa majú spoloãne modliÈ kaÏdé ráno a veãer.



14. lekcia

103

UãiÈ modlitbe prostredníctvom príkladu
Ako otcovia máme zvolávaÈ na‰e rodiny k modlitbe a byÈ príkladom. V
Náuke a zmluvách je otcom a matkám prikázané, aby uãili svoje deti
modlitbe (pozri NaZ 68:28). Najlep‰ím spôsobom ako uãiÈ deti zásade
modlitby je prostredníctvom príkladu. Ak vyvinieme úsilie, aby sme
sa s nimi modlili, na‰e deti pochopia dôleÏitosÈ modlitby a budú ju
vykonávaÈ vo svojich Ïivotoch.

Vedenie a uãenie na‰ich detí je povinnosÈou, ktorú majú v‰etci otcovia;
ãlovek nemusí maÈ Melchisedekove kÀazstvo, aby viedol svoju rodinu
v modlitbe.

ZabezpeãiÈ, aby sa rodinná modlitba uskutoãÀovala vo va‰om domove
Aby sme zabezpeãili, Ïe sa rodinná modlitba bude uskutoãÀovaÈ i v
na‰om domove, máme si vyhradiÈ ‰peciálny ãas, kedy sa budeme
doma modliÈ. Na‰i Cirkevní vedúci nám povedali, Ïe svoju rodinu
máme zhromaÏdiÈ dvakrát denne. Aby sme tak urobili, budeme musieÈ
nájsÈ najvhodnej‰í ãas na to, aby sme dali rodinu dokopy. Má to byÈ
pravideln˘ ãas, keì sú v‰etci ãlenovia rodiny doma. Tak˘to ãas môÏe
prísÈ ráno pred t˘m, neÏ opustíme domov za prácou alebo do ‰koly, ãi
krátko predt˘m, ako idú deti veãer do postele. Star‰í Spencer W.
Kimball uãil: „Mnohí zistili, Ïe najúãinnej‰í ãas je pri raÀajkách a pri
stole s veãerou. Vtedy je najmenej ÈaÏké dostaÈ v‰etk˘ch ãlenov rodiny
dokopy“ („I Kneeled Down before My Maker,“ Instructor, apr. 1966,
132).

■ Vyzvite ãlenov triedy, nech opí‰u, ão urobili, aby si vytvorili
pravideln˘ vzor modlitby vo svojich domovoch.

Ranné modlitby majú zahrÀovaÈ na‰e plány na zaãínajúci sa deÀ. Vo
veãern˘ch modlitbách máme poìakovaÈ Pánovi za ochranu a vedenie.
PoÏehnanie jedla, pred kaÏd˘m jedlom, nemá nahradiÈ pravidelnú
rodinnú modlitbu, ale môÏe v nej byÈ zahrnuté vtedy, ak máme
rodinnú modlitbu hneì pred t˘m ako zaãneme jesÈ.

O ìal‰ích poÏehnaniach, o ktoré sa máme modliÈ, sa zmieÀuje Amulek
v Knihe Mormonovej.

■ âítajte Alma 34:23–25.

Ná‰ vlastn˘ zoznam toho, za ão sa modlíme, môÏe byÈ odli‰n˘ od
Amulekovho, ale zásady, o ktor˘ch rozprával sú rovnaké. Jednou zo
zásad je, aby sme sa modlili za na‰e kaÏdodenné ãinnosti. ëal‰ou je,
Ïe sa máme modliÈ za silu odolaÈ poku‰eniam diabla. KaÏdá rodina sa
má pozrieÈ na svoje ciele i potreby a úprimne sa modliÈ za veci, ktoré
sú pre nich najviac potrebné. Ak tak konáme, na‰e modlitby budú
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úprimné a efektívne, nebudú len slovami, ktoré opakujeme deÀ ão deÀ.
Ako otcovia máme pomôcÈ svojim mal˘m deÈom s t˘m, aby sa vyhli
opakovaniu rovnak˘ch slov, vÏdy keì sa modlia. Keì tak robíme,
musíme hºadaÈ vplyv Ducha (pozri NaZ 42:14). Nech robíme ãokoºvek
preto, aby sme nauãili na‰e deti modliÈ sa, nikdy ich nemáme nútiÈ
alebo zahanbovaÈ.

Nesmieme sa nechaÈ odradiÈ, keì budeme maÈ problémy s t˘m, aby sme
mali efektívne rodinné modlitby. âasto sa za problémom skr˘va Satan.

■ Preãítajte si 2. Nefi 32:8. âo si myslíte, preão sa nás Satan snaÏí
zastaviÈ v modlení?

Satan sa bude snaÏiÈ zastaviÈ nás v rodinn˘ch modlitbách, pretoÏe
môÏe ºah‰ie ovplyvniÈ rodinu, ktorá sa pravidelne nemodlí. Návyk na
rodinnú modlitbu má byÈ preto tak˘ siln˘, Ïe aj keì otec nie je doma,
jeho manÏelka zvolá rodinu dohromady. Ak budeme preã my i na‰a
manÏelka, máme poveriÈ star‰ie dieÈa, aby viedlo rodinu v modlitbe.

■ Ako môÏe mládeÏ podporiÈ a povzbudiÈ rodinnú modlitbu?

Duchovné poÏehnania prostredníctvom rodinnej modlitby
Keì budeme maÈ rodinnú modlitbu, prídu k nám veºké poÏehnania.
Láska a pochopenie sa zväã‰ia a vplyv Satana v domove sa zmen‰í.
Pocit mieru naplní na‰e srdcia, keì si uvedomíme, Ïe správne
vypæÀame prikázanie.

Rodinná modlitba je jedn˘m krokom k vytvoreniu veãného domova.
Prezident Spencer W. Kimball povedal, Ïe „keì si spoloãne pokºakneme k
rodinnej modlitbe, na‰e deti... sa nauãia návyky, ktoré s nimi v‰etk˘mi
zostanú poãas ich Ïivotov. Ak si nevyhradíme ãas na rodinnú modlitbu,
vlastne svojim deÈom hovoríme: „NuÏ, aj tak to nie je veºmi dôleÏité...
Na druhej strane, akou radostnou vecou je, keì vytvoríme také zvyky a
návyky v domove, Ïe keì rodiãia nav‰tívia svoje deti... po tom ako sa
zosobá‰ili, tak si prirodzene spoloãne pokºaknú zvyãajn˘m a zaveden˘m
spôsobom modlitby!“ (The Miracle of Forgiveness [1969], 253).

Záver
Niekedy môÏeme uvaÏovaÈ, ãi sa na‰e deti skutoãne uãia o Kristovi
a cítia Jeho prítomnosÈ v rodinnej modlitbe. Av‰ak deti sú niekedy
bliÏ‰ie k Duchu ako si uvedomujeme. Prezident Heber J. Grant napísal
o nasledujúcom záÏitku s modlitbou, ktorú ako dieÈa zaÏil v dome
Prezidenta Brighama Younga:

„Pokºakol som si... v dome [Brighama Younga]... poãas rodinn˘ch
modlitieb ako dieÈa i ako mlad˘ muÏ. Vydávam svedectvo o tom,
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Ïe ako malé dieÈa som pri viacer˘ch príleÏitostiach, kvôli Pánovej
in‰pirácii k Brighamovi Youngovi poãas toho, ako Ïiadal Boha o
vedenie, zdvihol svoju hlavu, otoãil sa a pozrel sa na miesto, kde sa
modlil Brigham Young, aby som zistil, ãi tam bol Pán. Zdalo sa mi,
Ïe sa rozprával s Pánom tak ako sa rozpráva jeden ãlovek s druh˘m“
(Gospel Standards, zozbier. G. Homer Durham [1941], 223–24).

Modlitba má byÈ tak˘m in‰pirujúcim záÏitkom pre na‰e deti ak˘m bola
pre Hebera J. Granta. Nasledujúci príbeh ukazuje, ão sa môÏe staÈ, keì
je rodinná modlitba pouÏitá tak ako to má byÈ:

„Jeden otec, tich˘ a pokorn˘ muÏ mal ÈaÏkosti s t˘m, ako vyjadriÈ
lásku k svojej rodine. Na nabádanie svojej manÏelky zaãali mávaÈ
rodinnú modlitbu a tá sa stala príleÏitosÈou na to, aby vyjadril, ão bolo
v jeho srdci. Pre jeho dcéru, ktorá si mylne vysvetlila otcove spôsoby
ako nezáujem, bola táto skúsenosÈ zjavením. Jeho modlitby boli
jednoduché a niekedy neohrabane vyjadrené, ale poãuÈ otca hovoriÈ:
,PoÏehnaj moju dcéru, aby robila dobro‘, ju dojímalo.

Hanbliv˘ chlapec, ktor˘ sa povaÏoval za „vystra‰enú maãku“ cítil
novú p˘chu a sebaúctu, keì sa jeho otec a matka poìakovali Bohu za
ich ,milého a neÏného syna.‘ A jeho sebavedomie naìalej rástlo poãas
rodinnej modlitby, keì dokonca i jeho mal˘ brat poìakoval
Nebeskému Otcovi za svojho ,veºkého a silného brata.‘

Keì sme sa pripravovali na rodinn˘ v˘let, poÏiadal môj manÏel Pána o
to, aby poÏehnal na‰u rodinu t˘m, Ïe spolu budeme dobre vychádzaÈ a
budeme sa te‰iÈ z prítomnosti toho druhého. Kázanie, ktoré sme
urobili, zostalo nevypoãuté, ale tá úctivá modlitba priniesla
spoluprácu.

Ná‰ syn v teenagerskom veku bol vÏdy napät˘ a nevrl˘, keì sme sa s
ním snaÏili prediskutovaÈ problémy. Rozhodli sme sa, Ïe je dôleÏité,
aby sme si naplánovali rozhovor vtedy, keì bude najviac prístupn˘.
Zdalo sa, Ïe to bude poãas raÀaj‰ej rodinnej modlitby. Vtedy bol dom
tich˘ a my sme sa delili o pokojn˘ a úprimn˘ pocit. Zistili sme, Ïe
napätie sa uvoºnilo, keì modlitba predchádzala na‰e rozhovory.

Poãas t˘chto tich˘ch momentov rodinnej modlitby, zostávame blízky
jeden druhému a ná‰mu Otcovi v nebesiach“ (Ann H. Banks, „The
Extra Blessings of Prayer,“ Ensign, jan. 1976, 37).

■ PoÏiadajte ãlenov triedy o to, aby sa podelili o skúsenosti, ktoré mali
s rodinnou modlitbou. UvaÏujte o tom, Ïe ukonãíte lekciu s „God,
Our Father, Hear Us Pray“ (Hymns, no. 170; or Gospel Principles, 329)
or „Prayer Is the Soul’s Sincere Desire“ (Hymns, no. 145).
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V˘zvy
Ak teraz nemávate rodinné modlitby, zaãnite s nimi.

Ak mávate rodinné modlitby pravidelne, zhodnoÈte ich.

Porozprávajte sa so svojou Ïenou a deÈmi o tom, ako zlep‰iÈ
va‰e rodinné modlitby.

DoplÀujúce Písma
■ Matú‰ 5:44 (máme sa modliÈ za t˘ch, ktorí nás prenasledujú)

■ Matú‰ 7:7 (na úprimné modlitby dostaneme odpoveì)

■ Matú‰ 26:41 (máme sa modliÈ za ochranu pred poku‰ením)

■ Alma 13:28 (máme sa modliÈ za ochranu pred poku‰ením)

■ Alma 37:36–37 (máme sa modliÈ za v‰etky na‰e ãinnosti)

■ Náuka a zmluvy 88:119 (máme si zriadiÈ dom modlitby)

■ Náuka a zmluvy 88:126 (máme sa stále modliÈ)

Príprava uãiteºa
Skôr, ako uvediete túto lekciu:

1. Pre‰tudujte si kapitolu 8 „Rozprávanie sa s na‰im Nebesk˘m
Otcom“ zo Základov evanjelia.

2. Ak si to Ïeláte, urãite ãlena triedy, aby sa podelil o úspe‰nú
skúsenosÈ, ktorú mal s rodinnou modlitbou.

3. Vyberte spomedzi ãlenov triedy t˘ch, ktor˘ch by ste poãas lekcie
chceli poprosiÈ o pomoc s preãítaním vami vybran˘ch príbehov,
písiem, alebo citátov.
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Cieºom tejto lekcie je povzbudiÈ nás, aby sme vytvorili z ná‰ho domova
centrum pre ‰túdium evanjelia.

Úvod
Enos bol synom proroka a ãasto poãul svojho otca hovoriÈ o veãn˘ch
pravdách. Jedného dÀa i‰iel Enos do lesa na lov. Tak˘to bol jeho
záÏitok.

Povedal, Ïe slová, ktoré poãul od svojho otca ohºadom veãného Ïivota
hlboko prenikli do jeho srdca.

Jeho du‰a hladovala a on pokºakol pred svojim Stvoriteºom (pozri Enos
1:3–4).

Po tom, ako sa cel˘ deÀ modlil, zaãul hlas, ktor˘ mu povedal, Ïe sú mu
odpustené jeho hriechy. Táto skúsenosÈ bola pre Enosa tak v˘znamná,
Ïe po zvy‰ok svojho Ïivota uãil evanjeliu a radoval sa z neho.

Enos je príkladom mladého muÏa, ktorého doma riadne uãili evanjeliu.
Jeden z autorov Starého zákona napísal: „Vychovávaj chlapca na
poãiatku jeho cesty, tak sa ani v starobe neodch˘li z nej“ (Príslovia
22:6). Ak budeme my, otcovia, nasledovaÈ túto radu, aj my môÏeme byÈ
poÏehnaní vern˘mi deÈmi, ktoré budú poslúchaÈ nás i Pána.

Vytvorme zo svojho domova centrum pre vzdelávanie
Rodina je najdôleÏitej‰ou organizáciou v Cirkvi i v spoloãnosti. V
skutoãnosti je to jediná organizácia, ktorá bude existovaÈ veãne. Z tohoto
dôvodu nám Pán prikázal, aby sme zo svojich domovov vytvorili miesto,
kde sa rodiny uãia evanjeliu a kde spoloãne napredujú.

■ Nech si ãlenovia preãítajú Náuku a zmluvy 68:25–28. Kde na‰e deti
získavajú základné poznanie o svete, v ktorom Ïijeme? Kde sa môÏu
dozvedieÈ o veãnom Ïivote?
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Deti sa uãia o tomto Ïivote doma, v ‰kole a od svojich kamarátov.
Av‰ak, ani ‰kola a ani ich priatelia nemôÏu nauãiÈ na‰e deti evanjeliu.
Ná‰ Nebesk˘ Otec nám dal túto posvätnú zodpovednosÈ. Ak nebudeme
uãiÈ na‰e deti tomu, ão On chce, aby sme ich v tomto Ïivote nauãili, sme
v nebezpeãenstve, Ïe ich na veãnosti stratíme.

Samozrejme, Ïe pred t˘m, ako môÏeme zaãas uãiÈ na‰e deti evanjeliu,
musíme sa to najprv nauãiÈ my samotní. Star‰í Marion G. Romney
povedal: „Nech kaÏd˘ nositeº kÀazstva dá vo vzne‰enosti a moci svojho
povolania do poriadku svoj vlastn˘ dom; nech máva pravidelne domáce
veãery a nech aj inak privádza svoje, deti ku svetlu a pravde‘ (NaZ
93:40)“ (v Conference Report, apr. 1969, 110; alebo Improvement Era,
jún 1969, 97).

Znamená to, Ïe spolu s na‰imi manÏelkami sme zodpovední za to, aby
sme uãili svoje deti zásadám evanjelia. Aby sme splnili túto úlohu,
musíme zaãaÈ s na‰imi manÏelkami so ‰túdiom evanjelia vo svojich
domovoch a povzbudzovaÈ svoje deti, aby nasledovali ná‰ príklad.
Kráº Benjamín povedal rodiãom, Ïe

nemajú dovoliÈ svojim deÈom, aby prestupovali BoÏie zákony, spolu
bojovali, hádali sa a aby slúÏili diablovi.

Majú v‰ak uãiÈ svoje deti tomu, aby kráãali po cestách pravdy,
skromnosti a aby sa navzájom milovali a slúÏili si (pozri Mosiá‰
4:14–15).

Ná‰ rodinn˘ plán pre uãenie evanjelia
Ak máme nasledovaÈ rady prorokov, potrebujeme spolu so svojou
manÏelkou plánovaÈ, ako na‰e deti ão najlep‰ie uãiÈ. Hoci kaÏd˘ z
nás môÏe uskutoãniÈ tento cieº in˘m spôsobom, musíme byÈ ochotní
vypracovaÈ ão najlep‰í plán, aby sme urobili ná‰ domov miestom pre
uãenie evanjelia. (Zvy‰ok tejto lekcie dáva návrhy ako v na‰ich
rodinách podporovaÈ uãenie evanjelia.)

Vytvorte vhodnú atmosféru pre uãenie
Na‰e domovy majú byÈ miestom, kde sa s nami na‰e deti môÏu
slobodne rozprávaÈ. Domov, ktor˘ je naplnen˘ napätím,
nepovzbudzuje deti k tomu, aby dávali otázky a aby vyjadrovali svoje
pocity. Prezident David O. McKay uãil rodiãov nasledovné: „PreukáÏte
ochotu odpovedaÈ na otázky. DieÈa, ktoré sa p˘ta, prispieva do vá‰ho
Ïivota ‰Èastím“ (Gospel Ideals [1953], 480). Máme povzbudzovaÈ deti k
tomu, aby dávali otázky, obzvlá‰È tie, ktoré sa t˘kajú evanjelia. MoÏno
nebudeme vÏdy vedieÈ odpovede na ich otázky, ale vÏdy ich môÏeme
spolu vyhºadaÈ.
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■ Ak˘mi konkrétnymi spôsobmi môÏeme v na‰ich domovoch
podporovaÈ rozhovory o evanjeliu?

Modlite sa s rodinou
Jedn˘m zo spôsobov ako uãiÈ na‰e deti, je prostredníctvom rodinnej
modlitby. Keì sa modlíme, môÏeme daÈ najavo na‰e nádeje, záujmy a
ideály t˘kajúce sa na‰ej rodiny. MôÏeme uãiÈ záujmu o potreby in˘ch
t˘m, Ïe sa modlíme za ãlenov rodiny alebo za druh˘ch. A môÏeme uãiÈ
vìaãnosti za poÏehnania t˘m, Ïe vyjadrujeme svoju vìaku Nebeskému
Otcovi.

Hovorte o evanjeliu pri jedle a pred spaním
Pri jedle a pred spaním sa tieÏ môÏeme rozprávaÈ o evanjeliu. V takom
prostredí môÏu byÈ deti povzbudzované k tomu, aby sa p˘tali a rodiãia
môÏu vysvetºovaÈ zásady evanjelia. Ak chceme deti povzbudiÈ k tomu,
aby sa p˘tali, môÏeme im porozprávaÈ príbehy z Knihy Mormonovej, z
Biblie alebo im porozprávaÈ o na‰ich vlastn˘ch duchovn˘ch záÏitkoch.

Pravidelne ‰tudujte Písma
■ UkáÏte obrázok 15-a: „Domov má byÈ centrom pre ‰túdium evanjelia.“

Na podporu pravidelného ‰túdia evanjelia sa môÏe vyhradiÈ poliãka
alebo skrinka na knihy, ktoré budú plniÈ úãel kniÏnice o evanjeliu. Tu by
mohli byÈ uloÏené knihy, obrázky, magnetofónové pásky, magnetofón a
iné uãebné pomôcky pre potrebu celej rodiny. ·tandardné diela Cirkvi a
príruãka Základy evanjelia majú byÈ súãasÈou na‰ej kniÏnice. Ak je to
moÏné, má maÈ kaÏdé dieÈa svoju Knihu Mormonovu a Bibliu.

Písma môÏeme ‰tudovaÈ individuálne alebo s celou rodinou. Ak chcú
rodiãia podporovaÈ individuálne ‰túdium, musia byÈ sami v tom
príkladom. Nasledujú spôsoby, ak˘mi môÏeme individuálne ‰tudovaÈ
Písma.

1. âítajte Písma od zaãiatku do konca tak, Ïe kaÏd˘ deÀ preãítate jednu
prípadne viac kapitol alebo venujte ãítaniu urãité mnoÏstvo ãasu.

2. ·tudujte Písma na urãitú tému (ako napr. modlitba alebo poslu‰nosÈ)
tak, Ïe si vyhºadáte v‰etky odkazy na danú tému.

3. Bádajte v Písmach, aby ste na‰li odpoveì na konkrétny problém,
ktor˘ máte.

4. Urobte si zoznam t˘ch ãastí z Písiem, ktoré vás in‰pirujú.

5. Vzájomne súvisiace odkazy si zaznaãte do pravidelného
‰tudijného plánu.

■ S ãlenmi triedy prediskutujte iné spôsoby ‰túdia.
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15-a, Domov má byÈ centrom pre ‰túdium evanjelia.
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KaÏd˘ otec má spolu so svojou manÏelkou vyhradiÈ tak˘ ãas na
rodinné ‰túdium evanjelia, keì sa môÏu v‰etci stretnúÈ v˘hradne za
t˘mto úãelom. Nasledujú spôsoby, ak˘mi môÏeme spolu s rodinou
‰tudovaÈ Písma.

1. Naplánujte si urãité mnoÏstvo ãasu na ‰túdium Písma kaÏdé ráno,
pred t˘m ako opustíte domov, aby ste i‰li do práce a deti do ‰koly,
alebo ‰tudujte na chvíºu Písma ako rodina veãer, predt˘m ako idú
deti do postele.

2. Mlad‰ím deÈom rozprávajte príbehy z Písiem.

3. Vyberte si ‰peciálne ver‰e z Písiem, napí‰te ich na kartiãku a tú
upevnite na nástenku ãi na stenu, kde ju môÏe vidieÈ celá rodina.

4. Povzbuìte ãlenov rodiny k tomu, aby sa ver‰e z Písiem uãili
naspamäÈ.

5. Vyberte z Písiem ver‰, ktor˘ uãí nejakú zásadu a rozhodnite ak˘m
spôsobom ju budete aplikovaÈ v praxi. Napr., si spoloãne preãítajte
Matú‰a 25:31–40 a potom pomôÏte rodine v núdzi. Alebo si preãítajte
Jakuba 1:26–27 a Galatsk˘m 6:2 a potom pomôÏte star‰ej osobe.

Nech uÏ sa rozhodneme pre ak˘koºvek prístup, vÏdy máme zaãaÈ
na‰e ‰túdium Písiem modlitbou, priãom máme poÏiadaÈ Nebeského
Otca o vedenie a pomoc v porozumení. Po ‰túdiu máme prem˘‰ºaÈ o
tom, ão sme ãítali a ako aplikovaÈ zásady evanjelia, ktoré sme ãítali vo
svojich Ïivotoch.

Biskup H. Burke Peterson z Predsedajúceho biskupstva povedal: V
tejto Cirkvi nemá byÈ—nesmie byÈ—ani jedna rodina, ktorá si kaÏd˘
deÀ nevyhradí ãas na ãítanie Písiem. KaÏdá rodina tak môÏe robiÈ
svojim vlastn˘m spôsobom“ (v Conference Report, apr. 1975, 79,
alebo Ensign, júl 1975,53–54).

■ Nechajte vopred urãeného ãlena triedy, aby porozprával o spôsobe,
prostredníctvom ktorého dosiahol úspech pri ‰túdiu evanjelia so
svojou rodinou. Ale nechajte nech vopred urãen˘ mlad˘ drÏiteº
Áronovho kÀazstva porozpráva o tom, preão cíti, Ïe sa má evanjelium
uãiÈ vo svojej mladosti, obzvlá‰È pred t˘m ako pôjde na misiu.
(MoÏno si bude chcieÈ preãítaÈ Almu 37:35.)

Mávajte pravidelné rodinné domáce veãery
■ UkáÏte obrázok 15-b: „Rodinn˘ domáci veãer je vhodn˘m ãasom na

rodinné ‰túdium evanjelia.“

Rodinn˘ domáci veãer je vhodn˘m ãasom na to, aby sme uãili na‰e
deti evanjeliu. Tí z nás, ktorí majú príruãku pre rodinné domáce
veãery, ju majú pouÏívaÈ. Ak nie je k dispozícii Ïiadna príruãka, máme
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15-b, Rodinn˘ domáci veãer je vhodn˘m ãasom na rodinné ‰túdium evanjelia.
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‰tudovaÈ Písma a príruãku Základy evanjelia, poãúvaÈ nahrávky o
evanjeliu, alebo sa podeliÈ o na‰ich pocitoch o Cirkvi. T˘m, Ïe
vytvoríme príjemnú a radostnú atmosféru, pomôÏeme svojim deÈom,
aby sa z veãerov te‰ili a aby sa ich ochotnej‰ie zúãastÀovali.

Vydávajme svedectvo na‰im deÈom
Keì sa naskytne príleÏitosÈ, máme na‰im deÈom vydávaÈ svedectvo.
PríleÏitosÈ vydaÈ svedectvo môÏe nastaÈ pri jedle, poãas ‰túdia Písiem,
poãas rodinného domáceho veãera alebo poãas rozhovoru o evanjeliu s
na‰imi deÈmi. Keì nás na‰e deti poãujú vydávaÈ svedectvo a keì vidia,
Ïe Ïijeme podºa prikázaní, ich pochopenie evanjelia sa zväã‰í.

■ PoÏiadajte ãlenov triedy, aby sa podelili o skúsenosti, ktoré mali, keì
uãili svoje deti o evanjeliu.

Záver
T˘m, Ïe ‰tudujeme evanjelium individuálne i ako rodiny, posilníme
na‰e svedectvá a na‰e domovy. Za to, Ïe sa snaÏíme ÏiÈ bliÏ‰ie k
JeÏi‰ovi Kristovi a Nebeskému Otcovi, nájdeme odpovede na na‰e
problémy a budeme maÈ v mysli väã‰í pokoj. Star‰í Bruce R. McConkie
povedal: „Chceme maÈ pokoj, radosÈ a ‰Èastie v tomto Ïivote a byÈ
dediãmi veãného Ïivota vo svete, ktor˘ príde. Toto sú dve najväã‰ie
poÏehnania, ktoré môÏu ºudia zdediÈ. MôÏeme ich získaÈ, keì budeme
tu a teraz ãítaÈ slová veãného Ïivota, keì sa im budeme uãiÈ a keì
budeme dodrÏiavaÈ prikázania“ („Drink from the Fountain,“ Ensign,
Apr. 1975, 70).

V˘zvy
Pravidelne ‰tudujte evanjelium.

Mávajte kaÏdodennú rodinnú modlitbu.

VyuÏite kaÏdú príleÏitosÈ na to, aby ste svoju rodinu uãili evanjeliu.

DoplÀujúce Písma
■ Rimanom 15:4 (v‰etky Písma sú napísané preto, aby nám pomohli)

■ 2. Timoteovi 3:14–17 (potreba Písiem)

■ 2. Nefi 4:15 (máme o Písmach prem˘‰ºaÈ a uãiÈ im na‰e deti)

■ Náuka a zmluvy 1:37 (máme skúmaÈ v Písmach)
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Príprava uãiteºa
Skôr, ako uvediete túto lekciu:

1. Preãítajte si doplÀujúce ver‰e z Písiem, ktoré sú uvedené na konci
lekcie.

2. Ak si Ïeláte, urãite ãlenov triedy, aby sa podelili o skúsenosti, ktoré
mali, keì ‰tudovali evanjelium ako rodina, alebo keì uãili svoje
deti evanjeliu. MoÏno budete chcieÈ poÏiadaÈ mladého drÏiteºa
Áronovho kÀazstva, aby porozprával o tom, preão cíti, Ïe sa má
evanjelium uãiÈ vo svojej mladosti.

3. Vyberte spomedzi ãlenov triedy t˘ch, ktor˘ch by ste poãas lekcie
chceli poprosiÈ o pomoc s preãítaním vami vybran˘ch príbehov,
písiem, alebo citátov.



V¯UâBA
EVANJELIA

1 6 .  l e k c i a

115

Cieºom tejto lekcie je pomôcÈ nám pochopiÈ, Ïe máme zodpovednosÈ,
aby sme uãili evanjelium efektívne.

Úvod
V zjavení, ktoré bolo dané prostredníctvom Josepha Smitha, nám Pán
prikázal, Ïe máme uãiÈ:

Dal nám príkaz, aby sme sa navzájom uãili náuke kráºovstva.

Povedal, Ïe máme uãiÈ usilovne a jeho milosÈ spoãinie na nás, takÏe
budeme dokonale pouãení v teórii, zásadách, náuke a zákone evanjelia
a vo v‰etk˘ch veciach, ktoré prináleÏia kráºovstvu BoÏiemu, a ktoré sú
vhodné na to, aby sme im porozumeli (pozri NaZ 88:77–78).

Existuje mnoÏstvo rôznych príleÏitostí na v˘uãbu evanjelia. MôÏeme
uãiÈ na‰e rodiny, na‰ich priateºov, susedov, spolupracovníkov a
spoluÏiakov. V zriaden˘ch triedach môÏeme uãiÈ ãlenov Cirkvi a v
práci alebo v susedstve môÏeme uãiÈ neãlenov Cirkvi, s ktor˘mi sa
stretávame.

Príprava na v˘uãbu evanjelia
■ UkáÏte obrázok 16-a: „Lekcia sa má pripravovaÈ s ohºadom na

kaÏdého ãlena triedy“ a 16-b: „Príprava lekcie v sebe zah⁄Àa ‰túdium
písiem a modlitbu.“

Ak máme byÈ dobr˘mi uãiteºmi, musíme sa dobre pripraviÈ. Prezident
David O. McKay prehlásil, Ïe: „Îiadny uãiteº nemôÏe uãiÈ to, ão nevie.
Îiadny uãiteº nemôÏe uãiÈ to, ão nevidí a necíti“ (Treasures of Life [1962],
476).

Na‰a duchovná príprava
Ak sa duchovne pripravíme, Duch Svät˘ nás bude poãas uãenia viesÈ
a pomáhaÈ nám. Nasledujú návrhy ako sa na uãenie duchovne
pripraviÈ.
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Modlite sa. Máme sa ãasto modliÈ o to, aby nás Pán viedol, keì
‰tudujeme a keì sa pripravujeme. Máme sa tieÏ modliÈ za tie
osoby, ktoré uãíme.

·tudujte Písma. Keì ‰tudujeme Písma, uãíme sa o Pánovi a
zväã‰ujeme si na‰e poznanie pravdy.

Îite podºa evanjelia. Keì Ïijeme podºa uãení evanjelia, získavame silu,
pokoj a ‰Èastie, ktoré budú príkladom pre t˘ch, ktor˘ch uãíme.

Buìte pokorní. Pokora nám pomáha vyh˘baÈ sa hºadaniu slávy alebo
príli‰nému spoliehaniu sa na vlastnú silu. Pán uãil, Ïe máme byÈ
pokorn˘mi a On nás povedie za ruku a dá nám odpovede na na‰e
modlitby (pozri NaZ 112:10).

Príprava lekcie
Prezident David O. McKay bol pred t˘m , ako bol povolan˘ za
generálnu autoritu Cirkvi zamestnan˘ ako uãiteº. Na prípravu lekcie
navrhol ‰tyri kroky:

Urãite si cieº. Cieº je my‰lienka, ktorú chcete, aby sa nauãili a uviedli
do Ïivota ãlenovia triedy. Napí‰te si svoj cieº a prem˘‰ºajte o Àom
poãas toho, ako si pripravujete lekciu.

Poznajte látku lekcie. Poznajte lekciu dostatoãne dobre, tak Ïe ju
môÏete uãiÈ svojimi vlastn˘mi slovami. Samozrejme, Písma a citáty
sa môÏu ãítaÈ z poznámok.

ZhromaÏdite si vizuálne pomôcky. Ak chcete dosiahnuÈ, aby bola lekcia
zaujímavá, pouÏite vizuálne pomôcky ako: predmety, tabuºky,
obrázky a iné veci, ktoré pomôÏu. Vytvorenie záujmu o lekciu je
dôleÏité pri uãení v‰etk˘ch vekov˘ch skupín.

Usporiadajte si materiál pre lekciu. Pripravte si v‰etko, ão budete poãas
lekcie potrebovaÈ, ako napríklad kriedu, ‰pongiu, papier, ceruzky
a vizuálne pomôcky. Tieto veci majú byÈ usporiadané tak, ako ich
budete poãas lekcie pouÏívaÈ, ão vám pomôÏe, aby ste sa vyhli
zmätku poãas lekcie.

UãiÈ sa milovaÈ t˘ch, ktor˘ch uãíme
ëal‰ou dôleÏitou súãasÈou efektívnej v˘uãby evanjelia je, keì milujeme
t˘ch, ktor˘ch uãíme. Star‰í Boyd K. Packer povedal: „Dobr˘ uãiteº si uÏ
pre‰tudoval lekciu. Vynikajúci uãiteº ‰tuduje aj ‰tudentov—‰tuduje ich
váÏne a úmyselne... Keì budete starostlivo ‰tudovaÈ tváre a v˘razy
svojich ‰tudentov, môÏete potom vo svojom srdci pocítiÈ teplo
kresÈanského súcitu... Súcit je pocit podobn˘ in‰pirácii; je to láska,
ktorá vás nabáda ku konaniu diela Pána—ku k⁄meniu Jeho oviec“
(„Study Your Students,“ Instructor, jan. 1963, 17).
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·tudenti, ktorí sú milovaní, sa stanú sebaistej‰ími a budú maÈ túÏbu
zlep‰ovaÈ sa. Budú pozornej‰í, budú spolupracovaÈ a viac pomáhaÈ
triede. NajdôleÏitej‰ie je v‰ak to, Ïe ‰tudenti, ktorí sú milovaní, sa
nauãia ako milovaÈ ostatn˘ch.

V˘uãba s Duchom
Ak má uãiteº milovaÈ svojich ‰tudentov, musí byÈ vnímav˘ k
in‰piráciám od Pána. Iba tak˘mto spôsobom naozaj pochopí potreby
svojich ‰tudentov. Prezident Brigham Young povedal: „Po v‰etkom
na‰om úsilí získaÈ múdrosÈ z t˘ch najlep‰ích kníh, atì. zostáva pre
v‰etk˘ch stále jedna otvorená fontána: ,Ak sa niekomu nedostáva
múdrosti, nech si ju prosí od Boha‘ “ (Discourses of Brigham Young
[1954], 261).

SchopnosÈ uãiÈ je dar, ktor˘ dostávame od ná‰ho Otca na nebesiach. Ak
Ho o to poÏiadame, bude nás in‰pirovaÈ poãas prípravy lekcie a poãas
toho, ako sa snaÏíme spoznaÈ a milovaÈ ‰tudentov, keì ich uãíme. A
keì uãíme s Jeho Duchom, uãíme s mocou. (Pre bliÏ‰ie informácie
pozrite lekciu 18: „Vyuãovanie prostredníctvom moci Ducha Svätého.“)

V˘uãba v domove
■ UkáÏte obrázok 16-c: „Otec je zodpovedn˘ za to, aby uãil svoje deti

evanjeliu.“

Od stvorenia zeme nám Pán hovoril, Ïe máme veºkú zodpovednosÈ
za to, aby sme uãili na‰e deti evanjeliu. Vhodn˘m ãasom na
vyuãovanie na‰ich rodín je nedeºa alebo pondelok poãas rodinného
domáceho veãera, ale existuje i mnoho in˘ch vhodn˘ch príleÏitostí.
Nasledujúci príbeh ukazuje ako sa jeden otec nauãil ako uãiÈ svoju
rodinu:

Niekoºko otcov sa zapojilo do ‰túdia t˘kajúceho sa rodinného
domáceho veãera. Väã‰ina z nich vyjadrilo svoje pocity ako: „Ja nie
som uãiteº, nikdy som ním nebol a ani nikdy nebudem.“ Bolo im
sºúbené, Ïe ak kaÏd˘ t˘ÏdeÀ zhromaÏdia celú rodinu v príjemnej a
pokojnej atmosfére, samotná v˘uãba nebude tak˘ problém ako si
predstavujú.

Jeden otec, ktor˘ sa volal Jerry, sa nezdal byÈ touto poÏiadavkou
nad‰en˘. SnaÏil sa poÏiadavky striasÈ t˘m, Ïe povedal: „Neviem uãiÈ.“
Ale dal si záväzok a mienil ho dodrÏaÈ.

O tri mesiace neskôr, keì ho poÏiadali, aby priblíÏil svoje skúsenosti,
bol veºmi priateºsk˘ a srdeãn˘ a jeho deti vyjadrili nad‰enie z toho, ão
sa udialo na rodinn˘ch domácich veãeroch.

Jeho manÏelka povedala: „Bola to pre nás úÏasná skúsenosÈ. T˘mi
úplne najlep‰ími lekciami, ktoré sme mali, boli tie, ktoré uãil Jerry.“
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Jerry sa zahºadel do zeme a zostal na chvíºu ticho. Potom poznamenal:
„Ale, nebolo to zas aÏ tak dobré.“

Jeho manÏelka veºmi váÏne odpovedala: „Jerry, keì si nás uãil ty, zdalo
sa to byÈ tak mocné. Bolo cítiÈ, Ïe sme rodina. Nikdy nezabudneme na
veci, ktoré si povedal.“

Jerry bol hlboko dojat˘ t˘mito precíten˘mi slovami. Zdvihol svoj zrak
a povedal: „Myslím, Ïe som asi urobil celkom dobrú robotu. Nechcel
som maÈ rodinné domáce veãery. Jednoducho, som necítil, Ïe to
dokáÏem. Ale raz v noci, po tom ako jeden t˘ÏdeÀ uãila lekciu moja
manÏelka a ìal‰í t˘ÏdeÀ moja dcéra, som sa rozhodol, Ïe skúsim
oduãiÈ jednu lekciu.“

Jeho oãi zaplnili slzy, keì povedal: „Nikdy nezabudnem na ten pocit,
ktor˘ som mal v srdci, keì som sa so svojou rodinou rozprával o
dobr˘ch veciach. Zdalo sa mi, Ïe po prv˘ krát som tak˘m otcom, ak˘m
mám byÈ“ (pozri George D. Durrant, Love at Home: Starring Father
[1976], 41–43).

Tento príbeh ukazuje, ão sa môÏe staÈ, keì prijmeme na‰u
zodpovednosÈ za to, aby sme uãili na‰e rodiny.

■ PoÏiadajte niekoºk˘ch bratov, aby sa podelili o svoje skúsenosti,
ktoré mali, keì uãili svoje deti evanjeliu.

Star‰í Boyd K. Packer povedal: „Veºa z toho, ão robíme, je uãenie.
UkázaÈ dieÈaÈu, ako si zaviazaÈ ‰núrku na topánke... pomáhaÈ dcére
s nov˘m receptom, maÈ príhovor v Cirkvi, vydaÈ svedectvo, riadiÈ
schôdzku vedenia a samozrejme, uãiÈ triedu—toto v‰etko je uãenie
a robíme to neustále... Uãíme, keì hlásame evanjelium, alebo keì
odpovedáme na zhromaÏdení” (Teach Ye Diligently [1975], 2–3).

V˘uãba v Cirkvi
„Veºkú ãasÈ z v˘uãby, ktorú vykonávame, robíme vtedy, keì sa
neformálne rozprávame jeden s druh˘m. Ale Cirkev nám dáva mnoho
príleÏitostí na to, aby sme uãili v zorganizovan˘ch triedach.

Star‰í Boyd K. Packer napísal: „KaÏd˘ ãlen Cirkvi uãí v podstate cel˘
svoj Ïivot... Uãitelia slúÏia vo v‰etk˘ch organizáciách Cirkvi. Veºká ãasÈ
v˘uãby sa vykonáva v kÀazsk˘ch kvórach; vskutku v‰etci drÏitelia
kÀazstva môÏu byÈ menovaní za kÀazsk˘ch domácich uãiteºov... Cirkev
napreduje podporovaná silou uskutoãÀovanej v˘uãby. Ak sa v˘uãba
nevykonáva efektívne, práca kráºovstva sa spomalí“ (Teach Ye Diligently
[1975], 2–3).

Niekedy sa na‰a v˘uãba neodohráva v triede, ale prostredníctvom
toho, Ïe v Cirkvi trávime ãas s in˘mi ãlenmi. Nasledujú príbehy, ktoré
sú príkladmi toho, ako sa v˘uãba odohráva mimo triedy.
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„Biskup Fred Carroll vstúpil na scénu, keì sa na‰a rodina presÈahovala
do jeho zboru. Bol som vtedy e‰te len diakon v Áronovom kÀazstve, i
keì som bol star‰í ako diakon zvykne byÈ. Tento v˘nimoãn˘ ãlovek so
mnou pravdepodobne neprehovoril viac ako päÈdesiat slov, no ‰estnásÈ
z nich zostalo nezmazateºne vryt˘ch v mojej mysli. Som si ist˘, Ïe tento
dobr˘ biskup si nikdy neuvedomil obrovsk˘ vplyv, ktor˘ na mÀa
mal so svojimi ‰estnástimi zlat˘mi slovami, ktoré mi raz povedal
ticho a medzi ‰tyrmi oãami: ,V‰imol som si, akú úctu prejavuje‰ na
na‰ich cirkevn˘ch zhromaÏdeniach. Dáva‰ t˘m ostatn˘m chlapcom
dobr˘ príklad.’

Len zopár slov, ale ak˘ch mocn˘ch! Mali na mÀa väã‰í úãinok ako stovky
úloh, ktoré som odvtedy dostal. Dovtedy som sám seba nevidel ako príli‰
úctivého. Som si ist˘, Ïe biskup Carroll si poplietol moje hanblivé a
odmerané správanie s úctivosÈou. Ale na tom nezáleÏalo. Od toho dÀa
som zaãal prem˘‰ºaÈ o v˘zname úctivosti v mojom Ïivote. âoskoro som
aj zaãal byÈ úctiv˘. Nakoniec, ak si biskup Carroll myslel, Ïe som úctiv˘,
moÏno som naozaj bol! Postoj, ktor˘ sa vo mne zrodil, pretoÏe biskup
Carroll zasadil semienko, má odvtedy veºk˘ vplyv v mojom Ïivote”
(Lynn F. Stoddard, „The Magic Touch“, Instructor, sept. 1970, 326–27).

Star‰í Thomas S. Monson napísal:

„Keì oddaní uãitelia zareagujú na Spasiteºovu láskavú v˘zvu: ,Poìte a
uãte sa odo mÀa,“ nauãia sa, ale tieÏ sa stanú podielnikmi jeho boÏskej
moci. Ako mal˘ chlapec som mal moÏnosÈ, aby ma ovplyvnila takáto
uãiteºka. „Uãila nás v triede Nedeºnej ‰koly o stvorení sveta, páde
Adama, i o JeÏi‰ovej zmiernej obeti. Priviedla do svojej triedy ako
vzácnych hostí MojÏi‰a, Jozua, Petra, Tomá‰a, Pavla a JeÏi‰a Krista.
I keì sme ich nevideli, nauãili sme sa ich milovaÈ, váÏiÈ si ich a
nasledovaÈ ich.

Jej uãenie nebolo nikdy také dynamické a nemalo nikdy väã‰í vplyv,
ako v jedno nedeºné ráno, keì nám so smútkom oznámila, Ïe matka
jedného ãlena triedy zomrela. Billy nám v to ráno ch˘bal, no nevedeli
sme, preão nepri‰iel. Lekcia niesla názov ,Väã‰ím poÏehnaním je dávaÈ,
ako prijímaÈ’. Uprostred lekcie zatvorila na‰a uãiteºka príruãku a
otvorila na‰e oãi, u‰i a srdcia BoÏej sláve. Sp˘tala sa: ,Koºko peÀazí
máme v na‰om triednom fonde na oslavy?’...

Obdobie krízy spôsobilo, Ïe zaznela hrdá odpoveì: ,PäÈ dolárov a
sedemdesiatpäÈ centov.’

Potom s nesmiernym citom navrhla: ,Billyho rodina je ÈaÏko postihnutá
a má veºk˘ zármutok. âo hovoríte na nápad nav‰tíviÈ dnes ráno túto
rodinu a daÈ jej va‰e peniaze?’
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Budem si navÏdy pamätaÈ na tú malú skupinku, ktorá pre‰la tri bloky,
pri‰la k Billymu domov a pozdravila jeho, jeho súrodencov i otca. Strata
ich matky bola citeºná. NavÏdy si zapamätám slzy, ktoré sa zjavili v
oãiach v‰etk˘ch, keì biela obálka s na‰imi drahocenn˘mi peniazmi
pre‰la z jemnej ruky na‰ej uãiteºky do ruky zdrveného otca, ktor˘ bol v
núdzi. Doslova sme cestu späÈ do kaplnky preleteli. Na‰e srdcia boli
ºah‰ie ako kedykoºvek predt˘m, na‰a radosÈ pln‰ia a na‰e chápanie
hlb‰ie. Bohom vedená uãiteºka nauãila svojich chlapcov a dievãatá veãnú
lekciu o boÏskej pravde. ,Väã‰ím poÏehnaním je dávaÈ, ako prijímaÈ‘ “
(v Conference Report, apr. 1970, 99; alebo Improvement Era, jún 1970, 91).

V˘uãba vo svete
KaÏd˘ ãlen Cirkvi je misionárom, ktor˘ má zodpovednosÈ uãiÈ
evanjelium slovom i skutkami kaÏdého, s k˘m príde do styku. Keì sme
sa dali pokrstiÈ, uzavreli sme zmluvu, Ïe budeme stáÈ ako svedkovia
BoÏí vo v‰etk˘ch dobách, vo v‰etk˘ch veciach a na v‰etk˘ch miestach,
na ktor˘ch môÏeme byÈ, aÏ do svojej smrti (pozri Mosiá‰ 18:9). Keì
uãíme na‰ich priateºov a susedov, máme tak robiÈ v miernosti a
krotkosti (pozri NaZ 38:40–41).

Bola nám daná veºká zodpovednosÈ, aby sme neuãili iba svoje deti alebo
ãlenov Cirkvi, ale aby sme uãili kaÏdého, s k˘m prídeme do styku.

Záver
„Prezident David O. McKay povedal, Ïe: ,Vo svete nie je väã‰ej
zodpovednosti ako ‰kolenie ºudskej du‰e.‘ Veºkou ãasÈou osobného
správcovstva kaÏdého rodiãa a uãiteºa v Cirkvi je v˘uãba a ‰kolenie“
(citované Vaughnom J. Featherstoneom, v Conference Report, okt. 1976,
153; alebo Ensign, nov. 1976, 36–103). Bola nám daná zodpovednosÈ, aby
sme o evanjeliu JeÏi‰a Krista uãili svoje deti, ãlenov Cirkvi a na‰ich
blíÏnych, ktorí nie sú ãlenmi. Aby sme to zvládli, musíme sa pripraviÈ
t˘m, Ïe budeme evanjelium ‰tudovaÈ a budeme podºa neho ÏiÈ.

V˘zvy
Pripravte si a uãte lekciu na najbliÏ‰om rodinnom domácom veãere.
·tudujte a modlite sa o vplyv Ducha Svätého.

DoplÀujúce Písma
■ Deuterónomium 6:1–7 (dôleÏitosÈ usilovnej v˘uãby detí)

■ Mosiá‰ 4:14–15 (ako správne uãiÈ deti)

■ Náuka a zmluvy 68:25–28 (rodiãia majú svoje deti vyuãovaÈ evanjeliu)

■ Náuka a zmluvy 130:18 (inteligenciu, ktorú sme obdrÏali na tomto
svete, si ponecháme, keì budeme vzkriesení)
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Príprava uãiteºa
Skôr, ako uvediete túto lekciu:

1. Ak si Ïeláte, urãite niekoºk˘ch ãlenov triedy, aby sa podelili o
skúsenosti, ktoré mali, keì uãili svoje deti evanjeliu.

2. Zadajte ãlenom triedy, aby uviedli nejaké príbehy, písma alebo citáty
podºa vá‰ho v˘beru. Vyberte spomedzi ãlenov triedy t˘ch, ktor˘ch
by ste poãas lekcie chceli poprosiÈ o pomoc s preãítaním vami
vybran˘ch príbehov, písiem, alebo citátov.



V¯UâBA
Z PÍSIEM

1 7 .  l e k c i a

125

Cieºom tejto lekcie je pomôcÈ nám pochopiÈ, preão máme uãiÈ z Písiem.

Úvod
■ UkáÏte obrázok 17-a: „Ak máme uãiÈ z Písiem, musíme ich ‰tudovaÈ“

a 17-b: „Vyuãovanie evanjelia si vyÏaduje dobrú znalosÈ Písiem.“

Prezident J. Reuben Clark ml. raz povedal skupine uãiteºov v Cirkvi:
„Va‰ou základnou... povinnosÈou je, aby ste uãili evanjelium Pána
JeÏi‰a Krista... Toto evanjelium máte uãiÈ tak, Ïe va‰imi zdrojmi a
právomocou budú ·tandardné diela [Písma] Cirkvi a slová t˘ch,
ktor˘ch Boh povolal v t˘chto posledn˘ch dÀoch, aby viedli Jeho
ºud“ (The Charted Course of the Church in Education [1938], 9).

Písma sú tou najlep‰ou uãebnou pomôckou, ktorú máme k dispozícii.
Je dôleÏité, aby sme ich poznali a pouÏívali ich, keì uãíme.

DôleÏitosÈ v˘uãby z Písiem
Pán jasne uãil o dôleÏitosti poznania Písiem a o tom, Ïe máme z nich
uãiÈ. Poãas Svojej náv‰tevy u Nefitov im prikázal, Ïe majú usilovne
bádaÈ v Písmach (pozri 3. Nefi 23:1). Máme v nich bádaÈ, pretoÏe nás
uãia o JeÏi‰ovi Kristovi a pretoÏe sú pravdivé a verné, a tieÏ proroctvá
a zasºúbenia, ktoré obsahujú sa splnia (pozri NaZ 1:37; pozri tieÏ
1. Nefi 19:23).

■ Preãítajte si Náuku a zmluvy 68:2–4. Aké máme dnes „Písma“ okrem
‰tandardn˘ch diel? (In‰pirované uãenia novodob˘ch apo‰tolov a
prorokov.) Kde môÏeme nájsÈ uãenia novodob˘ch apo‰tolov a
prorokov? (V Cirkevn˘ch ãasopisoch a v správach z generálnej
konferencie.) Ako ste boli poÏehnaní za to, Ïe ste brali ich radu ako
písmo?
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Efektívna v˘uãba z Písiem
Keì Lehi a jeho rodina pri‰li do zasºúbenej zeme, Nefi uãil svojich
bratov z Písiem tak˘m spôsobom, aby im porozumeli. Povedal, Ïe
vzÈahoval v‰etky Písma na svoj ºud, aby mohli slúÏiÈ k ich úÏitku a
ponauãeniu (pozri 1. Nefi 19:23). VzÈahovanie Písiem na nás samotn˘ch
je veºmi dôleÏité, ak z nich máme uãiÈ efektívne. Dobrí uãitelia ãasto
porovnávajú Písma s na‰ou vlastnou situáciou t˘m, Ïe poukazujú na to,
ako sa udalosti, ktoré sa odohrali v minulosti t˘kajú t˘ch dne‰n˘ch.

■ UkáÏte obrázok 17-c: „Nefi a Lehi na‰li Liahonu.“

Nasleduje príbeh z Knihy Mormonovej, ktor˘ takto pouÏil Prezident
Spencer W. Kimball:

„DokáÏete sa vÏiÈ do toho, Ïe ste Nefi, ktor˘ poãuje svojho otca, ako
nad‰ene rozpráva o nieãom, ão na‰iel pred dverami svojho stanu? Bola
to... guºa podivnej práce vyrobená z ,jemnej mosadzi’ a nikto z vás
pred t˘m niã podobného nevidel (pozri 1. Nefi 16:10)...

... Ak by ste Àou boli veºmi zaujatí a pozorne preskúmali, ako táto
nezvyãajná guºa funguje, [zistili by ste,] Ïe pracuje ,na základe viery,
usilovnosti a pozornosti,’ ktorú ste jej venovali ohºadom cesty, ktorou
máte ísÈ (pozri 1. Nefi 16:28.) ...Po podrobnom preskúmaní by ste
[zistili,] Ïe na guli je napísané nieão, ão sa dá zreteºne ãítaÈ a... ão
vysvetºuje cesty Pána. Keby ste sa Pána na nieão sp˘tali, in‰trukcie by
sa zmenili. In‰trukcie sa menili podºa viery a usilovnosti, ktorú rodina
vynaloÏila (pozri 1. Nefi 16:28)]...

Guºa alebo Liahona, ão znamená kompas, bola pripravená Pánom
predov‰etk˘m na to, aby ukazovala [Lehimu] smer, ktor˘m mal ísÈ
pustatinou. Nechceli by ste maÈ takúto guºu, kaÏd˘ z vás, aby vám
kedykoºvek, keì ste spravili nieão nesprávne, ukázala správnu cestu a
napísala vám odkazy... aby ste vÏdy vedeli, Ïe ste urobili chybu, alebo
Ïe ste i‰li nesprávnou cestou?

Toto, moji mladí bratia, vy v‰etci máte. Pán dal kaÏdému chlapcovi,
muÏovi a ãloveku svedomie, ktoré k nemu prehovára zakaÏd˘m, keì
zaãne ísÈ po nesprávnej ceste. Povie mu to vÏdy, ak poãúva. ªudia si
samozrejme môÏu zvyknúÈ a ignorovaÈ, ão im svedomie na‰epkáva,
aÏ k˘m ho nakoniec vôbec neregistrujú.

Musíte si uvedomiÈ, Ïe máte nieão ako kompas, nieão ako Liahonu,
vo svojom organizme. Je to dané kaÏdému dieÈaÈu... Ak bude svoju
vnútornú Liahonu ignorovaÈ, príde ãas kedy Liahona prestane
fungovaÈ. Ale ak si budeme pamätaÈ, Ïe kaÏd˘ z nás má tú vec
[Liahonu], ktorá [nás] vedie po správnej ceste, na‰a loì sa nedostane
na nesprávny kurz... ak budeme poãúvaÈ príkazy svojej vlastnej
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Liahony, ktorú naz˘vame svedomie“ (v Conference Report, okt. 1976,
115–17; alebo Ensign, nov. 1976, 77–79).

■ Ako vyuÏil prezident Kimball Písma na to, aby uãil pravdu, ktorú
môÏeme pouÏiÈ aj dnes?

Keì rozumieme Písmam, môÏeme uplatniÈ zásady, ktoré nás uãia v
situáciách v na‰ich Ïivotoch. Nasledujúce príklady ukazujú ako dvaja
otcovia uãili svoje deti z Písiem.

„Nesúìte, aby ste neboli súdení“
Lara a Todd boli neustále napomínaní, aby si nenechávali svoje bicykle
na prístupovej ceste k domu. Jedného dÀa pri‰iel ich otec domov a
na‰iel obidva bicykle na prístupovej ceste. Najprv sa porozprával s
Toddom. „Todd,“ povedal, „práve som na‰iel Larin bicykel na
prístupovej ceste. âo mám urobiÈ?“

„Dá‰ jej domáce väzenie na jeden t˘ÏdeÀ, tak ako si povedal, Ïe to
urobí‰,“ povedal Todd.

Neskôr sa otec sp˘tal Lary: „Práve som na‰iel Toddov bicykel na
prístupovej ceste. âo mám urobiÈ?“

„Daj mu e‰te jednu ‰ancu. Nabudúce si to zapamätá“, odpovedala Lara.

Potom si otec zavolal obidve deti a dal im preãítaÈ Matú‰a 7:1–2.

■ Preãítajte si Matú‰a 7:1–2.

Keì si tieto ver‰e preãítali, povedal: „Todd, má‰ na t˘ÏdeÀ domáce
väzenie. Lara, ak pôjde‰ von a odprace‰ si hneì teraz bicykel, pokladaj
toto za varovanie.“

„Pracovník je hoden svojej mzdy“
Ron sa dohodol so svojim otcom, Ïe za 10 dolárov poum˘va v‰etky
okná v dome. Jeho brat sa dohodol, Ïe vymaºuje jedáleÀ—tieÏ za
10 dolárov. Ron poum˘val okná za pol dÀa. Rickovi zabralo
vymaºovanie izby dva dni. Keì otec vyplatil obidvom chlapcom po
10 dolárov, Rick protestoval, Ïe má dostaÈ zaplatené viac, pretoÏe
pracoval dlh‰ie. Ako odpoveì mu otec preãítal Matú‰a 20:1–15.

■ Preãítajte si Matú‰a 20:1–15.

Otec skonãil rozhovor hovoriac, Ïe dodrÏal svoju ãasÈ dohody, a tak si
má ísÈ Rick po svojom a nehnevaÈ sa.

■ Ako môÏeme uplatniÈ kaÏdé z nasledujúcich písiem v na‰ich
Ïivotoch? Preãítajte si a rad za radom diskutujte o Matú‰ovi 25:1–13,
Enosovi 1:2–8 a o Náuke a Zmluvách 40:1–3.
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17-c, Nefi a Lehi na‰li Liahonu.



17. lekcia

131

Príprava na v˘uãbu z Písiem
President Harold B. Lee vyhlásil: „Vravím, Ïe potrebujeme uãiÈ na‰ich
ºudí, aby hºadali odpovede na svoje otázky v Písmach... Ale nane‰Èastie
tejto veci je, Ïe mnohí z nás neãítajú Písma. Nevieme, ão v nich je a
preto ‰pekulujeme o veciach, ktoré by sme mali nájsÈ v samotn˘ch
Písmach. Myslím si, Ïe tu leÏí jedno z najväã‰ích nebezpeãenstiev
dne‰ka“ („Find the Answers in the Scriptures,“ Ensign, dec. 1972, 3).

Nikto nás nebude nútiÈ ‰tudovaÈ Písma. VÏdy si môÏeme nájsÈ mnoÏstvo
v˘hovoriek, preão ne‰tudovaÈ Písma a nebádaÈ v nich. Musíme sa sami
sebe zaviazaÈ, Ïe budeme ‰tudovaÈ Písma a Ïe si vypracujeme pravideln˘
‰tudijn˘ plán. Ak tak urobíme, tak keì sa dostaneme do situácie, kedy si
budeme musieÈ vybraÈ ãi ãítaÈ Písma alebo robiÈ nieão iné, vyberieme si
Písma, pretoÏe sme sa tak uÏ rozhodli.

SchopnosÈ ãítaÈ, te‰iÈ sa z Písiem a uãiÈ z nich si nevyÏaduje iba
plánovanie, ale aj uvaÏovanie o nich a modlenie sa.

■ Preãítajte si Moroniho 10:3. âo nám Moroni hovorí o ãítaní Písiem?

Keì ãítame Písma, máme o nich vo svojich srdciach uvaÏovaÈ.
Prezident Marion G. Romney povedal: „Keì som ãítal Písma, zápasil
som so slovom uvaÏovaÈ... Slovník hovorí, Ïe uvaÏovaÈ znamená:
,mentálne zvaÏovaÈ, hlboko o nieãom prem˘‰ºaÈ, dumaÈ, meditovaÈ.‘ ...
UvaÏovanie je podºa mÀa druh modlitby. Je to prinajmen‰om priblíÏenie
sa Duchovi Pána“ (v Conference Report, apr. 1973, 117; alebo Ensign,
júl 1973, 90).

Moroni 10:4 nám hovorí, Ïe potom, ão sme uvaÏovali o Písmach
(vo vlastnej mysli prem˘‰ºali o tom, ão sme ãítali), máme sa sp˘taÈ
Nebeského Otca, ãi sú veci, ktoré sme ãítali pravdivé a On nám dosvedãí
pravdivosÈ t˘chto veci prostredníctvom moci Ducha Svätého.“

Záver
Na to, aby sme uãili efektívne z Písiem sa musíme pripraviÈ t˘m, Ïe ich
budeme pravidelne ‰tudovaÈ. Musíme uvaÏovaÈ o tom, ão sme ãítali.
To máme robiÈ tak, Ïe o tom budeme prem˘‰ºaÈ, preciÈovaÈ to a modliÈ
sa za to s úprimn˘m úmyslom. Potom musíme daÈ do praxe to, ão sme
sa prostredníctvom Ducha nauãili a pochopili. Keì takto konáme,
môÏeme uãiÈ z Písiem s mocou a presvedãivosÈou.

V˘zvy
KaÏd˘ deÀ, keì ãítate Písma, podãiarknite si alebo si vyznaãte tie ãasti,
ktoré sú pre vás podstatné. Zamyslite sa nad t˘m, ako ich môÏeme
„na nás vzÈahovaÈ“.
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Uãte svoju rodinu z Písiem poãas rodinného domáceho veãera, pri
veãeri alebo poãas inej rodinnej príleÏitosti tak, Ïe pouÏijete príbehy z
Písiem a prispôsobíte ich potrebám va‰ej rodiny.

DoplÀujúce Písma
■ 2. Nefi 4:15–16 (Nefiho radosÈ z Písiem)

■ Náuka a zmluvy 11:21–22 (máme ‰tudovaÈ pred t˘m ako zaãneme uãiÈ)

■ Náuka a zmluvy 42:12–15 (máme uãiÈ z Písiem)

Príprava uãiteºa
Skôr, ako uvediete túto lekciu:

1. Pre‰tudujte si kapitolu 10 „Písma“ zo Základov evanjelia.

2. Vyberte spomedzi ãlenov triedy t˘ch, ktor˘ch by ste poãas lekcie
chceli poprosiÈ o pomoc s preãítaním vami vybran˘ch príbehov,
písiem, alebo citátov.
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Cieºom tejto lekcie je pomôcÈ nám pochopiÈ, Ïe evanjelium máme
vyuãovaÈ prostredníctvom moci Ducha Svätého.

Úvod
Star‰í Dallin H. Oaks uãil: „Ak sme vedení Duchom Pána, môÏeme uãiÈ
kaÏdého ãloveka, nezáleÏí na tom, aké má vzdelanie a môÏeme tak
urobiÈ kdekoºvek na svete. Pán vie o veºa viac ako ktokoºvek z nás, a
ak sme Jeho sluÏobníkmi a konáme pod vedením Jeho Ducha, môÏeme
predaÈ posolstvo spásy kaÏdej Ïijúcej du‰i“ („Teaching and Learning
by the Spirit,“ Ensign, mar. 1997, 7).

Ak máme uãiÈ evanjeliu JeÏi‰a Krista, musíme maÈ vedenie Ducha
Svätého. Iba tak˘mto spôsobom môÏeme uãiÈ pravdu.

Vyuãovanie prostredníctvom vplyvu Ducha Svätého
■ Nech ãlen triedy preãíta Náuku a zmluvy 42:12–14. âo nám toto

písmo hovorí o tom, ão máme uãiÈ? Kde nájdeme tieto zásady?
Ako obdrÏíme Ducha, s ktor˘m máme uãiÈ? Preão nemáme uãiÈ,
ak necítime vplyv Ducha Svätého?

Aby sme vedeli, ão a kedy máme uãiÈ, musíme sa nauãiÈ rozoznávaÈ
vplyv Ducha Svätého. Star‰í A. Theodore Tuttle vysvetlil, aké to je
hovoriÈ prostredníctvom moci Ducha Svätého:

„Cítite, keì prichádza zjavenie? Dovoºte mi, aby som sa s vami podelil
o tento záÏitok...

„... Keì som po zhromaÏdení cestoval do Salt Lake so star‰ím
Marionom G. Romneyim, jeden z Bratov poznamenal: ,Brat Romney,
dnes veãer ste hovorili in‰piráciou Ducha Svätého.‘

Brat Romney povedal: „Áno, to je pravda. Viete ako to viem? PretoÏe aj
ja som sa nauãil nieão, ão som nevedel‘ “ („Teaching the Word to the
Rising Generation,“ príhovor prednesen˘ 10. júla 1970 na letnej ‰kole
BYU, 8–9).
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■ Ako Duch Svät˘ vpl˘val na Prezidenta Romneyho? Ako môÏe Duch
Svät˘ zväã‰iÈ na‰u schopnosÈ uãiÈ?

Duch Svät˘ neuãí iba uãiteºa, ale spôsobuje, Ïe sa uãiteºove slová vryjú
hlboko do s⁄dc jeho poslucháãov. Nefi povedal, Ïe keì ãlovek hovorí
mocou Ducha Svätého, moc Ducha Svätého to nesie do s⁄dc detí
ãloveka (pozri 2. Nefi 33:1).

■ Ako Duch Svät˘ vpl˘va na t˘ch, ktor˘ch uãíme?

■ UkáÏte obrázok 18-a: „Kráº Benjamin zmenil Ïivoty mnoh˘ch ºudí,
keì ich uãil prostredníctvom moci Ducha Svätého.“

Kráº Benjamin—prorok z Knihy Mormonovej zvolal na sklonku
svojho Ïivota v‰etk˘ch ºudí, aby im dal ‰peciálne in‰trukcie a aby
ich duchovne povzbudil.

■ PoÏiadajte ãlena triedy, aby preãítal Mosiá‰a 5:1–2. âo spôsobilo,
Ïe ºudia uverili slovám kráºa Benjamina? Nech ãlen triedy preãíta
Mosiá‰a 5:3–4. Preão boli títo ºudia tak vnímaví k vplyvu Ducha
Svätého?

ObdrÏanie vedenia Ducha Svätého
Kniha Mormonova hovorí o tom, Ïe veºa prorokov a misionárov v tom
období bolo vo svojom uãení veden˘ch prostredníctvom Ducha
Svätého. ·tyria z t˘chto muÏov boli Mosiá‰ovi synovia.

■ PoÏiadajte ãlena triedy, aby preãítal Almu 17:2–3. Ktoré tri kroky
vykonali Mosiá‰ovi synovia, aby boli schopní uãiÈ s mocou?

Prezident Marion G. Romney sa podelil o záÏitok, ktor˘ mala jeho
manÏelka, keì sa pripravovala uãiÈ o prvom videní proroka Josepha
Smitha. V jej triede bola veºmi vzdelaná Ïena, ktorá nebola ãlenkou,
a ktorá neverila v znovuzriadené evanjelium. Sestra Romneyová bola
v tom ãase neskúsenou uãiteºkou a bála sa toho, Ïe táto inteligentná
Ïena jej lekciu neprijme.

„[Keì sa o tomto probléme rozprávala so svojou matkou, sestra
Romneyová] povedala: ,Mama, nemôÏem viesÈ túto lekciu. Ja neviem,
ãi Joseph Smith toto zjavenie naozaj mal.’...

Jej matka nebola vzdelanou Ïenou, no mala svedectvo. Povedala svojej
dcére: ,Ty vie‰, ako prorok získal toto zjavenie, pravda?’

”,Áno, ’povedala: ,získal ho modlitbou k Bohu, kde prosil o múdrosÈ.’...

Dcéra i‰la do svojej izby a skúsila to. ,Zápasila‘ s Bohom tak ako Enos.
V˘sledkom toho bolo, Ïe... svoju lekciu podala presvedãivo a s mocou,
ktorá bola nad jej prirodzené schopnosti. Ako to dokázala? NuÏ, Duch
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18-a, Kráº Benjamin zmenil Ïivoty mnoh˘ch ºudí, keì ich 
uãil prostredníctvom moci Ducha Svätého.
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Svät˘ k nej pri‰iel ako odpoveì na jej prosbu. Pocítila vo svojej du‰i
oheÀ. Vedela, Ïe Joseph Smith mal zjavenie, presne tak, ako to vedel
aj on. Nevidela vlastn˘mi oãami presne to isté, ão videl prorok, no
mala tú istú znalosÈ. Podºa opisu od Josepha Smitha vedela, ão videl
a mala svedectvo od Ducha Svätého, Ïe táto správa je pravdivá”
(„How to Gain a Testimony,“ New Era, máj 1976, 10–11).

■ Ako sa sestra Romneyová pripravila na lekciu? Preão jej ‰túdium,
pri ktorom sa spoliehala sama na seba nedalo istotu k tomu, aby
uãila lekciu?

■ Nech ãlen triedy preãíta Moroniho 10:4–5. Ak˘mi spôsobmi nám
Duch Svät˘ pomáha nauãiÈ sa pravde? âo máme urobiÈ, aby sme
obdrÏali tohto svedka?

Svedectvo dáva vyuãovaniu moc
Vyuãovanie so svedectvom je vyuãovanie so znalosÈou o pravdivosti
evanjelia. Ak máme svedectvo o tom, ão uãíme, tí, ão nás poãúvajú,
budú cítiÈ moc Ducha a lep‰ie pochopia evanjelium. Keì vydávame
svedectvo o pravde, Duch Svät˘ potvrdí t˘m, ktorí nás poãúvajú
pravdu ná‰ho svedectva (pozri NaZ 50:21–22).

■ UkáÏte obrázok 18-b: „Duch Svät˘ potvrdí svedectvá t˘ch, ktorí sú
svedkami právd evanjelia.“

Star‰í Alvin R. Dyer povedal nasledujúci príbeh o moci svedectva pri
uãení:

Dvaja misionári pri‰li neskoro poobede k jednému domu. Rodina sa
práve chystala sadnúÈ si ku skorej veãeri, a tak misionári nezoÏali so
svojím posolstvom veºk˘ úspech. Keì Ïena zatvárala dvere, star‰í
vyuÏili príleÏitosÈ na to, aby vydali svedectvo o pravdivosti evanjelia.
Jeden z nich zaãal naschvál hlasnej‰ie rozprávaÈ, aby ho tí, ão boli
vo vnútri, mohli poãuÈ. Potom misionári rad‰ej r˘chlo odi‰li, lebo
zaãalo pr‰aÈ. Pre‰li asi pol bloku, keì poãuli niekoho, ako ich volá.
Asi 14-roãn˘ chlapec ich dobehol a povedal im: ,Otec chce, aby ste sa
vrátili.’ Vrátili sa do domu, z ktorého práve odi‰li. Otec povedal, Ïe si
vypoãul ich posolstvo, ktoré povedali pri dverách. Niã ho nezaujalo, aÏ
k˘m nezaãul, ako jeden z nich vydal svoje svedectvo. Potom povedal:
,Vo‰iel do mÀa zvlá‰tny pocit a ja som vedel, Ïe sme spravili chybu,
keì sme vás poslali preã.’ Toto svedectvo, ktoré vydal pokorn˘ star‰í,
viedlo ku krstu tejto rodiny. (Pozri „ ,When Thou Art Converted‘ “,
Instructor, júl 1961, 225).

■ Preão otec poÏiadal misionárov, aby sa vrátili? PoÏiadajte vopred
urãen˘ch ãlenov triedy, aby opísali ako cítili Ducha, keì ich
misionári uãili evanjelium a keì poãuli ich svedectvá.
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18-b, Duch Svät˘ potvrdí svedectvá t˘ch, ktorí sú svedkami právd evanjelia.
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Prezident Gordon B. Hinckley uãil: „Duch Svät˘ je Svedkom o pravde,
ktor˘ dokáÏe nauãiÈ ºudí veci, ktoré sa nedokáÏu nauãiÈ navzájom.
V úÏasn˘ch a vyz˘vajúcich slovách Moroniho je prisºúbené poznanie
pravdy o Knihe Mormonovej ,prostredníctvom moci Ducha Svätého‘.
Moroni vyhlasuje, Ïe prostredníctvom moci Ducha Svätého môÏeme
spoznaÈ pravdu v‰etk˘ch vecí (pozri Moroni 10:4–5).“ (Teachings of
Gordon B. Hinckley [1997], 259).

Záver
Ako rodiãia a uãitelia v Cirkvi máme zodpovednosÈ uãiÈ mocou Ducha.
Keì uãíme s Duchom, nezväã‰ujeme iba poznanie a vieru t˘ch, ktor˘ch
uãíme, ale aj sam˘ch seba.

Iba vtedy môÏeme uãiÈ pravdu, keì uãíme s mocou Ducha Svätého.
Aby sme uãili prostredníctvom moci Ducha Svätého, musíme byÈ
hodní a pripravení. Takáto príprava zahrÀuje ‰túdium, modlitbu a
Ïitie podºa prikázaní BoÏích.

Pán povedal, Ïe nám bude Duch dan˘ prostredníctvom modlitby viery;
a ak neobdrÏíme Ducha, nemáme uãiÈ.

Keì budete hovoriÈ pomocou Ute‰iteºa, budete hovoriÈ a prorokovaÈ
tak, ako uznám za dobré;

Lebo vedzte, Ute‰iteº pozná v‰etky veci“ (NaZ 42:14, 16–17).

V˘zvy
Keì sa pripravujete na vyuãovanie, hºadajte vedenie Ducha Svätého
prostredníctvom ‰túdia Písiem, modlitby za vedenie a prostredníctvom
pôstu.

Hºadajte príleÏitosti na to, aby ste uãili deti, priateºov a blíÏnych.

DoplÀujúce Písma
■ Luká‰ 24:32 (aké to je, byÈ in‰pirovan˘ Duchom Svät˘m)

■ Ján 14:26 (Ute‰iteº nás uãí v‰etky veci)

■ 2. Nefi 32:7–8 (Duch nás povzbudzuje k modlitbe)

■ Alma 5:43–52 (postenie a modlitba povzbudzujú vedenie od Ducha
Svätého)

■ Moroni 10:7–10 (dary od Boha sa obdrÏia prostredníctvom viery)
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Príprava uãiteºa
Skôr, ako uvediete túto lekciu:

1. Nasledujte kroky, ktoré sú naãrtnuté v lekcii, aby ste cítili vplyv
Ducha Svätého, keì sa budete pripravovaÈ na lekciu.

2. Ak si to Ïeláte, urãite dvoch ãlenov triedy, aby opísali ako cítili
Ducha, keì ich misionári uãili evanjelium a keì poãuli ich
svedectvá.

3. Vyberte spomedzi ãlenov triedy t˘ch, ktor˘ch by ste poãas lekcie
chceli poprosiÈ o pomoc s preãítaním vami vybran˘ch príbehov,
písiem, alebo citátov.
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Cieºom tejto lekcie je pomôcÈ nám pochopiÈ ako uãiÈ striedmosti a
cnosti v na‰om domove.

Úvod
Star‰í Boyd K. Packer povedal na tému morálnych kvalít striedmosti a
cnosti nasledovné: „ZodpovednosÈ a právo uãiÈ o t˘chto posvätn˘ch
[veciach] zostáva na rodiãoch v domove. Neverím, Ïe je to
zodpovednosÈou ‰tátnych ‰kôl a ani zodpovednosÈou organizácií
Cirkvi. Príspevkom Cirkvi v tejto záleÏitosti je uãiÈ rodiãov ‰tandardom
morálky, ktoré Pán zjavil, a pomáhaÈ im v ich zodpovednosti uãiÈ tieto
posvätné veci ich deti“ (Teach Ye Diligently [1975], 256).

Prorok Mormon napísal svojmu synovi Moronimu list, v ktorom ho
uãil veºkej cene morálnej ãistoty. Povedal, Ïe cudnosÈ a cnosÈ sú drah‰ie
a cennej‰ie veci neÏ ãokoºvek iné (pozri Moroni 9:9). Tieto hodnoty sú
aj dnes rovnako dôleÏité. Na‰e telá sú posvätné; máme sa vÏdy
striedmo obliekaÈ a udrÏiavaÈ sa ãist˘mi a cnostn˘mi.

CudnosÈ a cnosÈ
Pán kladie veºk˘ dôraz na cnosÈ. Preto je dôleÏité, aby sme chápali,
ão Pán myslí pod cudnosÈou a cnosÈou. CudnosÈ sa zvyãajne t˘ka
spôsobu, ak˘m sa vyjadrujeme a obliekame. CnosÈ sa zvyãajne t˘ka
spôsobu ak˘m konáme. Prezident Spencer W. Kimball povedal:

„ëal‰ou z vecí, ktoré nás vedú k necudnosti je, keì nie sme zdrÏanliví.
V dne‰nej dobe je mnoho mlad˘ch Ïien a muÏov spokojn˘ch ohºadom
svojich vedomostí o veciach Ïivota. Myslia si, Ïe poznajú odpovede
na v‰etky otázky. Rozprávajú sa o sexe tak uvoºnene, ako keì sa
rozprávajú o autách, filmoch a obleãení. A duch nemravnosti
narastá aÏ dovtedy, dok˘m nie je niã sväté.

Jedn˘m z faktorov, ktoré prispievajú k nemorálnosti je úpadok
morálnych hodnôt v modernom obleãení. Som si ist˘, Ïe nemravné
obleãenie, ktoré nosia niektoré z na‰ich mlad˘ch Ïien a ich matky,
prispieva priamo alebo nepriamo k nemorálnosti tejto doby. Dokonca i
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otcovia to niekedy podporujú. Prem˘‰ºam nad t˘m, ãi si na‰e mladé
sestry uvedomujú akému poku‰eniu vystavujú mlad˘ch muÏov, keì
si nechajú svoje telá ãiastoãne nezakryté...

Som si ist˘, Ïe obleãenie, ktoré nosíme môÏe byÈ obrovsk˘m faktorom,
ktor˘ prispeje k postupnému úpadku na‰ej lásky k cnosti a na‰ej
pevnosti v cudnosti“ (Faith Precedes the Miracle [1972], 163, 168).

■ Ako by mala znalosÈ toho, Ïe sú na‰e telá posvätné ovplyvniÈ spôsob,
ak˘m sa obliekame a ako konáme? Ako by mala znalosÈ toho, Ïe sme
deÈmi ná‰ho Nebeského Otca ovplyvniÈ spôsob, ak˘m sa obliekame a
ako konáme?

Star‰í Vaughn J. Featherstone porozprával príbeh o synovi kráºa, ktor˘
rozumel tomu, k˘m bol a ako má konaÈ. Francúzsky kráº ªudovít XVI.
bol zosaden˘ z trónu a uväznen˘. Jeho mlad˘ syn, ktor˘ bol princom,
bol unesen˘ t˘mi, ktorí uväznili kráºa. Nakoºko mal byÈ mlad˘ princ
ìal‰ím kráºom, chceli ho morálne zniãiÈ. Vedeli, Ïe ak sa im to podarí,
nikdy sa nestane francúzskym kráºom.

Títo ºudia zobrali princa do vzdialeného mesta, kde chlapca pokú‰ali
kaÏdou ‰pinavou vecou, ktorú sa im podarilo nájsÈ. SnaÏili sa o to, aby
jedol jedlá, ktoré mohli r˘chlo spôsobiÈ, Ïe nad sebou stratí kontrolu.
Po cel˘ ãas sa okolo neho neslu‰ne vyjadrovali. Pokú‰ali ho so zl˘mi
Ïenami. Vystavili ho potupe a nedôvere. Neustále bol obklopen˘
vecami, ktoré mohli ãloveka obraÈ o jeho morálne hodnoty. Takto sa k
nemu správali po dobu dlh‰iu ako ‰esÈ mesiacov. Av‰ak, chlapec sa ani
raz nedal zviesÈ poku‰ením. Nakoniec, po tom ako urobili v‰etko, ão ich
napadlo, sa ho sp˘tali, preão tieto veci neurobil. On im odpovedal:
„NemôÏem urobiÈ o ão ma Ïiadate, lebo ja som sa narodil, aby som bol
kráºom“ (upravené z „The King’s Son,“ New Era, nov. 1975, 35).

Aj my sme sa narodili, aby sme boli kráºmi (pozri 1. Petra 2:9; Zjavenie
1:6). Ná‰ cieº v Ïivote je v‰ak dôleÏitej‰í ako sa staÈ kráºom krajiny. Sme
deti BoÏie a narodili sme sa preto, aby sme sa stali tak˘mi ako On.
Dosiahnutie takéhoto cieºa je nemoÏné, ak nie sme zdrÏanliví a cnostní.

DôleÏitosÈ príkladu
Jednou z najdôleÏitej‰ích zodpovedností, ktoré máme ako ãlenovia
BoÏej Cirkvi je, aby sme boli správnym príkladom cudnosti a cnosti.
Nielen Ïe si máme udrÏiavaÈ svoju myseº a telo ãisté, ale tieÏ máme
ukázaÈ, Ïe na‰e telá pokladáme za posvätné t˘m, ak˘m spôsobom
rozprávame, ak˘ druh humoru sa nám páãi a akú literatúru ãítame.
Toto je dôleÏité najmä pre rodiãov a star‰ie deti. Keì dávame správny
príklad, na‰e deti alebo na‰i bratia a sestry si môÏu vytvoriÈ rovnaké
hodnoty, aké máme my a môÏu sa správaÈ tak ako sa správame my.
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■ Nechajte ãlenov triedy na chvíºu prem˘‰ºaÈ o ich vlastn˘ch postojoch,
správaní sa a sp˘tajte sa ich nasledujúce otázky:

„Je v mojom postoji a správaní nieão, ão môÏe ublíÏiÈ t˘m, ktor˘ch
sa snaÏím uãiÈ?“

„Je v mojich skutkoch a v mojich my‰lienkach nieão, ão by som
nechcel, aby robili alebo na ão by mysleli moje deti?“

■ Preãítajte si Jakoba 2:35, kde sa nachádza Jakobove pokarhanie
Nefitov za ich zl˘ príklad. Preão je tak dôleÏité, aby sme dávali
správny príklad?

Vyuãovanie cudnosti a cnosti
Vyuãovanie cudnosti a cnosti si vyÏaduje vedenie Ducha. Star‰í Boyd K.
Packer povedal: „Ak existuje jedna podstatná súãasÈ toho ako uãiÈ o
morálnych a duchovn˘ch hodnotách, ...potom to je, aby sme pri uãení
mali so sebou Ducha Pánovho“ (Teach Ye Diligently [1975], 272).

TieÏ je nevyhnutné, aby sme sa dotkli témy s úctivosÈou a pokorou.
Prístup star‰ieho Packera je dobr˘m príkladom toho, ako uãiÈ o
cudnosti a cnosti veºmi úctiv˘m spôsobom:

„Na‰im fyzick˘m telám bola poskytnutá moc, ktorá je posvätná. Je Àou
moc tvorenia. MôÏeme ju nazvaÈ svetlom, ktoré má moc k tomu, aby
zapálilo ìal‰ie svetlá. Tento dar sa má pouÏívaÈ iba v rámci posvätn˘ch
zväzkov manÏelstva. Keì pouÏijeme túto moc tvorenia, môÏe byÈ
poãaté smrteºné telo, do ktorého vstúpi duch a do tohoto sveta sa
narodí nová du‰a.

Táto moc je dobrá. MôÏe vytvoriÈ a udrÏiavaÈ rodinn˘ Ïivot. A práve v
rodinnom Ïivote nachádzame fontánu ‰Èastia. Je daná prakticky kaÏdej
osobe, ktorá sa narodí do smrteºnosti. Je to moc posvätná a dôleÏitá...

Narodili ste sa do spoloãnosti, v ktorej pred vami stojí neustála v˘zva,
aby ste sa pohrávali s touto posvätnou mocou... Nedovoºte absolútne
nikomu, aby sa dot˘kal vá‰ho tela! Tí, ktorí vám tvrdia opak, sa s
vami chcú podeliÈ o svoju vinu. Uãíme vás, Ïe si máte uchovaÈ svoju
nevinnosÈ... Jedin˘ správny spôsob pouÏitia tejto posvätnej moci
sa nachádza v rámci zmluvy manÏelstva. Nikdy nezneuÏite túto
posvätnú moc“ (Teach Ye Diligently [1975], 259, 262).

Ak chceme byÈ úspe‰ní v uãení t˘chto zásad vo svojich rodinách,
musíme byÈ veºmi opatrní pri ochraÀovaní na‰ich domovov pred
neãistotou. Star‰í A. Theodore Tuttle nás uãil o tom, Ïe „otec je
ochrancom domova. OchraÀuje ho pred vniknutím zla z vonka. V
predchádzajúcich dobách ho ochraÀoval so zbraÀami a zatvoren˘mi
okenicami. Dnes je úloha o mnoho zloÏitej‰ia. ZamreÏované dvere a
okná ochraÀujú iba pred [fyzick˘mi vecami]. Nie je ºahké ochrániÈ
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rodinu pred vniknutím zla do myslí a duchov ãlenov rodiny. Tieto veci
môÏu voºne vnikaÈ do domova a tak sa to aj stáva. [Satan je veºmi
múdry.] Nepotrebuje vyvaliÈ dvere“ (v Conference Report, okt. 1973,
86–87; alebo Ensign, jan. 1974, 67).

■ Ak˘mi spôsobmi môÏe dnes do na‰ich domovov preniknúÈ zlo?
(Odpovede môÏu zahrÀovaÈ nemorálne ãasopisy, rádio programy,
televízne programy, knihy a internet.)

■ âo môÏe urobiÈ otec, aby ochránil svoju rodinu od t˘chto vecí?
(Pozorne pomôÏte ãlenom rodiny pri v˘bere materiálov na ãítanie,
programov v rádiu, televízii a na internete.)

■ Preãítajte si a diskutujte o Náuke a zmluvách 93:40–43.

Pán pokarhal Fredericka G. Williamsa, lebo si nesplnil svoju
zodpovednosÈ vychovávaÈ svoje deti vo svetle a v pravde.

■ Vyzvite ãlenov triedy, aby sa zamysleli nad t˘m, ako by sa cítili, keby
im Pán povedal, Ïe neboli verní vo vyuãovaní svojich detí o
dôleÏitosti zdrÏanlivosti a cnosti. Vyzvite ich tieÏ, aby sa zamysleli
nad spôsobmi, prostredníctvom ktor˘ch sa môÏu zdokonaliÈ vo
vyuãovaní svojich detí.

Správny ãas na uãenie
■ UkáÏte obrázok 19-a: „Otec má maÈ pravidelné pohovory so svojimi

deÈmi.“

Rodinné domáce veãery sú vynikajúcim ãasom na uãenie o striedmosti
a cnosti. Mnoh˘m otcom tieÏ pomáha, keì majú formálne pohovory so
svojimi deÈmi. Napríklad, otec má s kaÏd˘m dieÈaÈom pohovor raz za
mesiac, cez pôstnu nedeºu. Dáva im otázky o morálnej ãistote a poãúva
kaÏd˘ problém, ktor˘ majú. Uãí, vydáva svoje svedectvo a hovorí im
ako ich ºúbi.

■ âo si myslíte, ak˘ vplyv by mal tak˘to pohovor na deti?

■ UkáÏte obrázok 19-b: „PríleÏitosti na uãenie prichádzajú ãasto
neãakane.“

Hoci je Ïivotne dôleÏité, aby sme uãili na‰e deti poãas formálnych
príleÏitostí ak˘mi sú pohovory ãi rodinné domáce veãery, musíme byÈ
neustále citliví k ich potrebám. Máme vyhºadávaÈ príleÏitosti, kedy
najlep‰ie pochopia, ão chceme, aby vedeli. Ak s nimi pravidelne
komunikujeme a preukazujeme im svoju lásku, na‰e deti k nám ãasto
prídu, keì sa budú potrebovaÈ porozprávaÈ o svojich pocitoch a
problémoch.
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Pán nám prikázal, aby sme vyuÏili kaÏdú príleÏitosÈ na to, aby sme uãili
svoje deti (pozri Deuteronomium 6:5–7). Ak vyhºadávame príleÏitosti
na uãenie, môÏeme niekedy uãiÈ veºmi mocne aj vo veºmi
nepredvídan˘ch situáciách. MôÏe sa nám podariÈ vyuãovaÈ dôleÏité
pravdy o cnosti a zdrÏanlivosti, napríklad, na pikniku, po zhromaÏdení
Veãere Pána, na prechádzke, v aute, poãas dovolenky, na ceste do ‰koly
alebo v období ÈaÏkostí.

■ MôÏete si spomenúÈ na záÏitok, keì ste skutoãne komunikovali so
svojimi rodiãmi alebo deÈmi a uãili sa s nimi? Kde to bolo? Kedy to
bolo? Bolo to plánované, alebo sa situácia naskytla neoãakávane?

Záver
Máme zodpovednosÈ vyuãovaÈ o cudnosti a cnosti prostredníctvom
na‰ich slov a ná‰ho príkladu. Keì sa budeme drÏaÈ t˘chto hodnôt,
budeme hodní prítomnosti Ducha a zaÏijeme ‰Èastie, ktoré prichádza
z toho, Ïe sme morálne ãistí.

V˘zvy
Naplánujte si rodinn˘ domáci veãer, poãas ktorého budete preberaÈ
cnosÈ a cudnosÈ.

Buìte príkladom cudnosti a cnosti v obliekaní a v skutkoch.

DoplÀujúce Písmo
■ 1 Timoteovi 4:12 (dôleÏitosÈ príkladu)

Príprava uãiteºa
Skôr, ako uvediete túto lekciu:

1. Starostlivo si pripravte ako budete prezentovaÈ lekciu. Ak sú v triede
mladí drÏitelia kÀazstva, neurobte z lekcie stretnutie plné kázaní, ktoré
im budú adresované. MôÏete s nimi prebraÈ spôsoby, prostredníctvom
ktor˘ch môÏu mladí ºudia pomôcÈ svojim rodiãom pri rozhovoroch na
citlivú tému. Preberte preão cudnosÈ a zdrÏanlivosÈ, sú tak dôleÏité a
ão môÏu ãlenovia triedy urobiÈ, aby boli dobr˘m príkladom pre
ostatn˘ch.

2. Urãite, ktorí ãlenovia triedy vám pomôÏu preãítaÈ vami vybrané
príbehy, písma alebo citáty.
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Cieºom tejto lekcie je povzbudiÈ nás k tomu, aby sme rodinné ÈaÏkosti
rie‰ili harmonicky a tak boli doma ‰Èastní.

Úvod
■ UkáÏte obrázok 20-a: „Láska je základom harmonického rodinného

Ïivota.“

Prezident Joseph F. Smith uãil o tom, ão máme robiÈ, ak chceme maÈ
ideálne domovy:

„Ak˘ je ... ideálny domov...? Je to ten... v ktorom je otec oddan˘ rodine,
ktorou ho Boh poÏehnal, povaÏujúc ich za to najdôleÏitej‰ie ão má, a v
ktorom mu na oplátku dovolia, aby Ïil v ich srdciach. Ten, v ktorom je
dôvera, jednota, láska a posvätná oddanosÈ medzi otcom a matkou i
deÈmi a rodiãmi“ (Gospel Doctrine, 5. vyd. [1939], 302–3).

Hoci sa v‰etci z nás snaÏia dosiahnuÈ ideálny domov, v‰etci obãas
zaÏívame konflikty. Dokonca i prorok Joseph Smith obãas cítil
disharmóniu vo svojom domove. Jedno ráno sa napríklad, pri prekladaní
Knihy Mormonovej, nahneval na nieão, ão urobila jeho Ïena. Neskôr, keì
sa snaÏil prekladaÈ Knihu Mormonovu, zistil, Ïe to nedokáÏe. Odi‰iel do
sadu a modlil sa. Keì sa vrátil, poÏiadal Emmu o odpustenie. Iba potom
bol schopn˘ prekladaÈ. (Pozri B. H. Roberts, A Comprehensive History of the
Church, 1:131.)

Pán od nás tieÏ oãakáva, Ïe rozoznáme zdroje disharmónie vo svojich
domovoch, a Ïe na‰e problémy vyrie‰ime harmonicky.

Zdroje disharmónie v na‰ich domovoch
Písma nám hovoria, Ïe vplyv Satana je najväã‰ou príãinou disharmónie
a hádky.

■ Spasiteº uãil, Ïe tí, ktorí majú ducha rozbroja nie sú od Neho, ale od
diabla, ktor˘ je otcom rozbroja, a ktor˘ dráÏdi srdcia ºudí ku hnevu
voãi sebe. Spasiteºovou náukou je, aby boli také veci odstránené (pozri
3. Nefi 11:29–30). Ako Satan dráÏdi srdcia ºudí, aby sa hádali v hneve?



148

20-a, Láska je základom harmonického rodinného Ïivota.



20. lekcia

149

Kedykoºvek, keì do na‰ich domov prenikne duch hádky, Duch BoÏí
odíde. A bez Ducha Pánovho v na‰ich domovoch nemôÏeme byÈ
‰Èastní a nemôÏeme cítiÈ radosÈ z Pána a z Jeho evanjelia.

Hádky s ostatn˘mi môÏu byÈ tieÏ spôsobené na‰imi osobn˘mi
slabosÈami (pozri Jakuba 4:1). Keì nie sme spokojní sami so sebou, je
veºmi ÈaÏké ÏiÈ v harmónii s ostatn˘mi. Medzi slabosÈami, ktoré môÏu
spôsobiÈ disharmóniu je ÏiadostivosÈ, nenásytnosÈ, neãisté túÏby a
konflikt záujmov. Prezident Spencer W. Kimball sa obzvlá‰È zmienil o
jednej slabosti: „Dvojica môÏe zaÏiÈ chudobu, chorobu, sklamanie,
neúspechy a dokonca i smrÈ v rodine, tieto ich v‰ak neoberú o pokoj.
ManÏelstvo môÏe byÈ úspe‰né dovtedy dok˘m doÀ nevstúpi sebectvo.
Trápenia a problémy spoja partnerov v nezniãiteºnú jednotu, ak tam
panuje úplná nesebeckosÈ “ (Marriage and Divorce [1976], 19, 22).

■ Preão je sebeckosÈ tak˘m zdrojom disharmónie a ne‰Èastia v domove?

Ako povedal prezident Kimball, problémy, ktoré sa zvyãajne pokladajú
za zdroj ne‰Èastia, ako chudoba a choroba, môÏu v skutoãnosti rodinu
viacej zblíÏiÈ, ak budú ãlenovia rodiny spoloãne nesebecky a milujúco
pracovaÈ.

Rie‰enie rodinn˘ch problémov
Nasledujú spôsoby, ktoré nám dal Pán a Cirkevní vedúci na to, aby
sme sa vyhli rodinn˘m problémom alebo ich vyrie‰ili.

Prijmite zodpovednosÈ
Rodiãia i deti majú voãi sebe zodpovednosti.

■ Preãítajte si o niektor˘ch z t˘chto zodpovedností v Efezsk˘m 6:1–4.
Akú povinnosÈ má mlad˘ muÏ voãi svojim rodiãom? Aké povinnosti
majú rodiãia voãi svojim deÈom? Ako pomôÏe prijatie t˘chto
zodpovedností pri roz‰irovaní harmónie v domove?

Vyhnite sa nevºúdnym slovám
Zlostné a nevºúdne slová nemajú miesto v na‰ich domovoch. Star‰í
Boyd K. Packer poradil: „Keì vstúpite do manÏelskej zmluvy, [nikdy
nemáte vysloviÈ] nahnevané slovo—ani jedno. Nie je to potrebné a ani
Ïiadúce. Je mnoho t˘ch, ktorí hovoria, Ïe je normálne a oãakávané, Ïe
sa v manÏelskom zväzku objavia problémy v domácnosti, hádky a
spory... Viem, Ïe je moÏné ÏiÈ spolu v láske bez toho, aby medzi vami
padlo ão len jedno nahnevané slovo“ (Eternal Marriage, Brigham Young
University Speeches of the Year [14 Apr. 1970], 6). Jemná a chápajúca
odpoveì nás upokojí; slová hnevu môÏu iba spôsobiÈ väã‰í konflikt
(pozri Príslovia 15:1).

■ Ak˘ je rozdiel medzi vymieÀaním názorov a hádaním sa?
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Priznajte si chybu
Prezident Spencer W. Kimball nám dal túto radu:

„KeìÏe ste ºuìmi, môÏete maÈ jedného dÀa rozdielne názory, ktoré
dokonca vyústia do mal˘ch hádok... Predpokladajme, Ïe pri‰lo k
ublíÏeniu; Ïe boli vyslovené nevºúdne slová; srdcia sú zlomené a kaÏd˘
cíti, Ïe v‰etkému je na vine ten druh˘. Neurobí sa niã, aby sa zahojila
rana. Prejdú hodiny. Nasleduje noc, poãas ktorej bú‰i srdce, deÀ pln˘
mrzutostí, nevºúdností a ìal‰ie nedorozumenia. UblíÏenie opakovane
narastá aÏ dovtedy, pokiaº nebol najat˘ právnik, rozdelen˘ domov, a
pokiaº sa Ïivot rodiãov i detí nerozpadol.

Av‰ak existuje uzdravujúca mastiãka, ktorá, ak je vãas pouÏitá, vám
pomôÏe v priebehu niekoºk˘ch minút, vrátiÈ sa k [správnemu]
uvaÏovaniu,... keì je tak veºa v hre—va‰a láska, vy, va‰a rodina, va‰e
ideály, va‰e oslávenie a va‰a veãnosÈ—nemôÏete si dovoliÈ riskovaÈ.
Musíte prehltnúÈ va‰u p˘chu a s odvahou [povedaÈ svojej Ïene:]
,Miláãik, je mi to ºúto. Nechcel som ti ublíÏiÈ. Prosím, prepáã mi.‘
A [va‰a manÏelka odpovie:] ,Zlatko, ja som bola viacej na vine ako ty.
Prosím, prepáã mi.‘ A potom sa navzájom objímete a Ïivot [bude
dobr˘] opäÈ. A keì pôjdete veãer spaÈ, je to zabudnuté a poãas rodinnej
modlitby medzi vami nie je Ïiadna priepasÈ “ (Faith Precedes the Miracle
[1972], 134).

■ Ktoré veci spôsobujú nedorozumenie a hádky? Ako nám môÏe
pomôcÈ odhalenie príãiny problému pri jeho rie‰ení? Preão je tak
ÈaÏké priznaÈ si svoje chyby?

Prezident Spencer W. Kimball nám povedal, Ïe si máme priznaÈ svoju
chybu a povedaÈ „Mrzí ma to.“ Keì toto úprimne urobíme, urobili sme
veºk˘ krok vpred k tomu, aby sme sa zbavili disharmónie v rodine.
Rodiãia toto potrebujú robiÈ tieÏ s ich deÈmi, nie len navzájom.

Preukazujte láskavosÈ
Jednou zo zásad, ktoré nám dávajú písma ako pomôcÈ pri vytvorení
‰Èastnej‰ieho rodinného Ïivota je láskavosÈ. V skutoãnosti nám je
prikázané, aby sme boli láskaví, milujúci a ochotní odpú‰ÈaÈ. Deti
rovnako ako dospelí v rodine dostávajú radu, aby sa k sebe správali
s úctou a s rovnak˘m druhom láskavosti, ak˘ nám ukázal Kristus.
V t˘chto záleÏitostiach máme vÏdy nechaÈ, aby bol Kristus na‰im
vzorom. (Pozri Efezsk˘m 4:29–32.)

■ PoÏiadajte vopred urãeného drÏiteºa Áronovho kÀazstva, aby
porozprával, aké veci môÏe robiÈ mlad˘ muÏ, aby doma pomáhal
roz‰irovaÈ harmóniu.
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Prezident Spencer W. Kimball nás uãil ako môÏeme dosiahnuÈ
rodinné ‰Èastie: „P˘tate sa: ,Aká je cena ‰Èastia?‘ Budete prekvapení
jednoduchosÈou odpovede. Pokladniãka ‰Èastia môÏe byÈ odomknutá a
môÏe zostaÈ otvorená pre t˘ch, ktorí pouÏijú nasledujúce kºúãe:
Po prvé, musíte ÏiÈ podºa evanjelia JeÏi‰a Krista v jeho ãistote a
jednoduchosti... Po druhé, musíte zabudnúÈ sami na seba a milovaÈ
svojho spoloãníka viac ako seba samého. Ak budete robiÈ tieto veci,
budete maÈ ‰Èastie vo veºkej a nikdy nekonãiacej miere“ (Faith Precedes
the Miracle [1972], 126).

■ Ako môÏe láskavosÈ pomôcÈ zabrániÈ a vyrie‰iÈ rodinné problémy?

Modlite sa
K posilneniu harmónie dochádza vtedy, keì poãas rodinnej a osobnej
modlitby poprosíme Pána, aby nám pomohol prekonaÈ na‰e rozdiely.

■ Preãítajte si 3. Nefi 18:19–21. V‰imnite si, Ïe je na‰ou povinnosÈou
modliÈ sa v na‰ich rodinách. Ako pomáha modlitba pri rie‰ení
rodinn˘ch problémov?

Nasledujúci príbeh hovorí o jednej matke, ktorá sa modlila o vedenie
pri vyrie‰ení problému vo svojom domove:

„Bolo to asi t˘ÏdeÀ po tom, ão sme si k nám domov zobrali desaÈ
roãného Wayna prostredníctvom Cirkevného programu pre
umiestÀovanie Indiánov. Bol to bystr˘ a pekn˘ mal˘ chlapec, ale
musel to samozrejme preukázaÈ aj pred ostatn˘mi chlapcami.
DosÈ ãasto sa s nimi bil a ubránil sa i pred t˘mi najlep‰ími.

Jedného dÀa mi zavolal zo ‰koly jeho uãiteº. Informoval ma o tom,
Ïe má s Waynom v ‰kole ÈaÏkosti. Wayne bol k nemu a k ostatn˘m
uãiteºom neúctiv˘. Bol to pre mÀa ‰ok. Nikdy som nemala podobn˘
problém so svojimi vlastn˘mi deÈmi a veºmi ma to znepokojilo. Moja
prchkosÈ vzbækla, tak ako sa to ãasto stáva, a ja som si zaãala premietaÈ
v‰etko, ão Waynovi poviem, keì sa vráti domov zo ‰koly. ,Tento
problém musím vyrie‰iÈ e‰te v zárodku,‘ povedala som si.

Akoby to e‰te nestaãilo, Wayne pri‰iel domov zo ‰koly neskoro, lebo
sa pobil s chlapcom od susedov. Bili sa celou cestou zo zástavky
autobusu. Koneãne pri‰li na trávnik pred domom. Obidvaja sa bili
hrub˘m spôsobom. Chvíºku som sa tomu prizerala, a keì som si bola
istá, Ïe ide naozaj do ostrého, vo‰la som do dverí a zavolala som na
Wayna, aby i‰iel domov.

Ignoroval ma. Nechcel tomu chlapcovi ustúpiÈ. Pri pozorovaní bitky
som sa e‰te viac nahnevala. Rozkázala som Waynovi, aby i‰iel dnu. Bola
som taká nahnevaná, Ïe som sa nemohla t˘mto problémom zaoberaÈ v
takom stave, a tak som ho poslala do jeho izby, aby si ãítal.
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Trasúc sa od zlosti som vo‰la do svojej izby. Tam som pokºakla a
vyslovila modlitbu. Modlila som sa za múdrosÈ pri rie‰ení tohoto
problému, a tieÏ som prosila o to, aby som prostredníctvom Ducha
vedela, ão mám povedaÈ. Keì som sa po modlitbe postavila, cítila som
ako ma naplnil pocit tepla a pokoja. Zºahka pre‰iel od mojej hlavy aÏ k
nohám.

Keì som otvorila dvere Waynovej izby a uvidela som ho sedieÈ na
okraji jeho postele s knihou v jeho rukách, hlavou mi vírilo mnoÏstvo
my‰lienok. Uprene sa pozeral von, sediac v tamtej izbe; predsa len
patril von, kde mohol slobodne behaÈ, tak ako bol zvyknut˘. V tom
momente zaãalo moje srdce cítiÈ s t˘mto mal˘m chlapcom, ktor˘ bol
tak sám. S mal˘m chlapcom, ktor˘ bol vytrhnut˘ zo svojho prostredia
a posaden˘ do odli‰ného sveta, aby Ïil podºa odli‰n˘ch pravidiel. Mal
ukázaÈ ostatn˘m chlapcom, Ïe bol tak dobr˘, ak nie lep‰í neÏ oni.

Posadila som sa vedºa neho na kraj postele a poloÏila som moju ruku
na jeho plecia. Prvé slová, ktoré som povedala prekvapili dokonca i
mÀa, povedala som: ,Wayne, prepáã mi, Ïe som bola na teba tak
nahnevaná.‘ Potom som mu povedala o telefonáte od jeho uãiteºa a
dala som mu moÏnosÈ, aby sa k tomu vyjadril. Mali sme nádhern˘
rozhovor; on sa mi zdôveril, a keì sme sa rozprávali, ãinili sme tak
po‰epky. Tento ‰epot bol veºmi odli‰n˘ od toho tónu, ktor˘ som
predpokladala, Ïe pouÏijem pred t˘m, ako som poprosila môjho
Nebeského Otca o pomoc. Bol to naozajstn˘ duchovn˘ záÏitok a niã
nezlep‰ilo vzÈah medzi mnou a Waynom tak ako práve toto.

Bohu vìaka za to, Ïe máme modlitbu a dar Ducha Svätého, aby nás
viedol, keì o to Ïiadame“ (Myrna Behunin, „We Talked in Whispers,“
Ensign, jan. 1976, 51–52).

Záver
V Ïivote kaÏdej rodiny sa vyskytnú skú‰ky. MôÏeme sa rozhodnúÈ ako
sa s t˘mito skú‰kami vysporiadame a ako ich vyrie‰ime. Keì budeme
pouÏívaÈ spravodlivé zásady z tejto lekcie, môÏeme prejsÈ rodinn˘mi
skú‰kami a zväã‰iÈ lásku i jednotu.

Nech si ãlenovia triedy na konci hodiny zaspievajú „Krása v‰ade vo
svete“ (Cirkevné piesne a piesne pre deti, str. 44).

V˘zvy
Vybudujte a zväã‰ite si ‰Èastie vo svojom domove t˘m, Ïe identifikujete
v‰etky zdroje disharmónie medzi ãlenmi rodiny.

Priznajte si chybu, ak ste povedali nevºúdne slová ãlenom rodiny.

Správajte sa láskavo k ãlenom rodiny.
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DoplÀujúce Písma
■ Matú‰ 7:12 (ná‰ vzÈah k druh˘m ºuìom)

■ Galatsk˘m 5:22 (ovocie Ducha)

■ Náuka a zmluvy 88:119–26 (Pánova rada ãlenom Cirkvi)

Príprava uãiteºa
Skôr, ako uvediete túto lekciu:

1. Preãítajte si 29. kapitolu zo Základov evanjelia „Rodiny sú dôleÏité“.

2. Urãite nositeºa Áronovho kÀazstva, ktor˘ porozpráva o tom, ako
môÏu mladí muÏi pomáhaÈ pri roz‰irovaní harmónie v domove.

3. Urãite, ktorí ãlenovia triedy vám pomôÏu preãítaÈ vami vybrané
príbehy, písma alebo citáty.
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Cieºom tejto lekcie je, aby sme sa nauãili základné princípy rozumného
hospodárenia s peniazmi a vyuÏili ich v praxi.

Úvod
Z pomedzi mnoÏstva odkazov v písmach, ktoré sa t˘kajú peÀazí a
bohatstva, nás mnohé varujú pred chamtivosÈou po bohatstve. Z tohoto
dôvodu sa veºa ºudí bojí toho, Ïe v‰etky peniaze sú zlom, a Ïe keì strávia
ãas a energiu pri zarábaní a ‰etrení peÀazí, môÏu sa znepáãiÈ Pánovi. Toto
v‰ak nie je pravda. Je to láska k peniazom, ktorá je „koreÀom v‰etkého
zla,“ nie samotné peniaze (pozri 1. Timoteovi 6:10).

Prezident Spencer W. Kimball povedal: „Nie v‰etky peniaze sú ‰pinavé.
Existujú ãisté peniaze—ãisté peniaze, za ktoré si môÏeme kúpiÈ jedlo,
obleãenie a prístre‰ie, a z ktor˘ch môÏeme platiÈ príspevky.“ Prezident
Kimball ìalej vysvetlil, Ïe „ãisté peniaze“ sú mzdou, ktorú dostaneme
za ãestnú prácu. Povedal, Ïe peniaze sa stanú neãist˘mi iba vtedy, keì
ich získame nejak˘m neãestn˘m spôsobom. (Pozri Faith Precedes the
Miracle [1972], 235–36.)

Bohatstvo a ani chudoba nie sú ukazovateºmi schopností jednotlivca.
Niektorí z veºk˘ch BoÏích muÏov boli bohatí a iní chudobní. Nie je
dôleÏité aké mnoÏstvo peÀazí máme, ale skôr ako ich získame a
pouÏívame. Napríklad, pouÏívanie peÀazí na zabezpeãenie ãasn˘ch
potrieb na‰ej rodiny je nielen správne, ale je to tieÏ prikázanie od Boha
(pozri Timoteovi 5:8). Je ºah‰ie dodrÏiavaÈ prikázanie o tom, Ïe sa
máme postaraÈ o svoje rodiny, keì sa nauãíme a vyuÏívame základné
zásady rozumného hospodárenia s peniazmi.

Zásady rozumného hospodárenia s peniazmi
Hoci v‰etko na zemi patrí Pánovi (pozri Îalmy 24:1), On nám dovoºuje
pouÏívaÈ a vlastniÈ niektoré zo Svojich pozemsk˘ch vecí. Av‰ak, dostali
sme upozornenie, Ïe Pán nás bude braÈ na zodpovednosÈ za to ako
hospodárime s t˘m, ão nám dovolil pouÏívaÈ. Napríklad v podobenstve
o talentoch nás Spasiteº uãil o dôleÏitosti rozumného hospodárenia s
pozemsk˘m majetkom.
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■ PoÏiadajte ãlena triedy, aby preãítal podobenstvo o talentoch, ktoré
sa nachádza v Matú‰ovi 25:14–30. (Poãas JeÏi‰ovho Ïivota bol talent
peÀaÏnou jednotkou).

Existuje niekoºko základn˘ch zásad, ktoré máme braÈ do úvahy pri
rozumnom hospodárení s peniazmi. Skoro kaÏd˘ z nás sa môÏe zlep‰iÈ
v jednej alebo vo viacer˘ch z t˘chto oblastí. Pán nám pomôÏe zlep‰iÈ
sa, keì ho dáme na prvé miesto a keì budeme nasledovaÈ zásady
rozumného hospodárenia s peniazmi.

■ Poãas diskusie napí‰te na tabuºu zoznam v‰etk˘ch zásad rozumného
hospodárenia s peniazmi.

PlaÈte desiatky a obete
Prvou a najdôleÏitej‰ou platbou, ktorú máme urobiÈ je desiatok. Pán
sºúbil t˘m, ktorí budú verne platiÈ desiatok, Ïe On im otvorí okná
nebies a vyleje na nich poÏehnania (Malachiá‰ 3:10). Hoci nám Pán
nesºubuje veºké bohatstvo, ak budeme platiÈ desiatky a obete, sºubuje
nám, Ïe nás poÏehná duchovne i ãasne.

Pracujte
Práca je poÏehnaním, ktoré nám umoÏÀuje postaraÈ sa o svoje rodiny.
Keì budeme pravidelne a ãestne pracovaÈ, môÏeme obdrÏaÈ finanãnú
istotu. (23. lekcia v tejto príruãke obsahuje rady t˘kajúce sa rozvíjania a
zlep‰ovanie na‰ich pracovn˘ch schopností.)

Vyhnite sa zbytoãnému dlhu
Hoci je niekedy potrebné, aby sme si poÏiãali peniaze, máme sa
vyh˘baÈ dlhu najviac ako je to moÏné. Svoje dlhy máme zaplatiÈ tak
r˘chlo ako to len ide. Star‰í Ezra Taft Benson povedal: „Îime v rámci
svojho príjmu. Kupujme to na ão máme... Dbajme na rady vedenia
Cirkvi. Zbavme sa dlhu!“ (Pay Thy Debt and Live, Brigham Young
University Speeches of the Year [28. feb. 1962], 12).

■ Ako sa môÏeme vyhnúÈ zbytoãnému dlhu?

Starostlivo plánujte a opatrne míÀajte
■ Preãítajte si Luká‰a 14:28. âo znamená „spoãítaÈ náklad“?

Tak ako nám hovorí toto písmo, pred t˘m ako minieme na‰e peniaze,
musíme starostlivo plánovaÈ. Veºa ºudí sa zadæÏi preto, lebo nedokáÏu
kontrolovaÈ svoje v˘davky. Ak rodina plánuje ako pouÏiÈ svoje peniaze,
zabráni finanãn˘m problémom.

Pred kaÏd˘m nákupom musíme starostlivo zváÏiÈ jeho dôleÏitosÈ.
MnoÏstvo vecí, ktoré kupujeme, nemá pre nás a na‰e rodiny v
skutoãnosti Ïiadnu cenu. Ak sa budeme zam˘‰ºaÈ nad budúcim
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vyuÏitím kaÏdej poloÏky pred t˘m ako si ju kúpime, vyhneme sa
nakupovaniu vecí, ktoré vlastne ani nepotrebujeme.

■ Preãítajte si 2. Nefi 9:51. Ktoré z niektor˘ch vecí, ktoré nemajú
„Ïiadnu cenu“ nás pokú‰ajú k tomu, aby sme za ne utrácali svoje
peniaze?

Sporte
Pre mnoh˘ch ºudí je sporenie veºmi ÈaÏké. Ako ãlenovia Cirkvi sme
dostali radu, Ïe si máme pravidelne odloÏiÈ ãasÈ zo svojho príjmu. Ak
sa rozhodneme, Ïe si budeme pravidelne odkladaÈ i keì iba malú ãasÈ
zo svojho zárobku, ãi uÏ peniaze alebo iné veci, jedného dÀa budeme
vìaãní za to, Ïe sme tak urobili. Zriadením programu ‰etrenia
poskytujeme finanãnú istotu svojej rodine pri plánovaní do budúcna.
MôÏeme ‰etriÈ za ‰peciálnym úãelom ako na odchod na misiu ãi cestu
do chrámu.

VyuÏívanie rodinn˘ch rád na hospodárenie s peniazmi
Veºmi ãasto minieme toºko koºko zarobíme. Zdá sa, Ïe na‰e poÏiadavky
sa zväã‰ujú tak r˘chlo ãi dokonca r˘chlej‰ie ako ná‰ príjem. Preto je
veºmi dôleÏité, aby sme si urobili starostliv˘ rozpoãet na‰ich peÀazí.
Hoci má kaÏdá rodina rozdielne potreby a poÏiadavky, väã‰ine rodín
pomáha, keì nasledujú plán podobn˘ tomu, ktor˘ je opísan˘ niÏ‰ie.

■ UkáÏte obrázok 21-a: „Rodinná rada je vhodn˘m ãasom na
vytvorenie rozpoãtu.“

V‰etci ãlenovia rodiny majú diskutovaÈ o finanãn˘ch záleÏitostiach a
dohodnúÈ sa na systéme zaobchádzania s financiami. Toto sa môÏe
uskutoãniÈ poãas rodinnej rady, ktorej predsedá otec, a do ktorej sa
zapájajú ãlenovia rodiny. Poãas tejto rady si má rodina urobiÈ zoznam
v‰etk˘ch zdrojov príjmu pre potreby rodiny. Zoznam môÏe obsahovaÈ
peniaze, ktoré zarobili ãlenovia rodiny, doma vypestovanú zeleninu ãi
obilniny, ktoré sa môÏu predaÈ, alebo doma vyrobené veci, ktoré sa
predajú druh˘m ºuìom.

Potom má rodina napísaÈ v‰etky svoje potreby a poÏiadavky, najprv tie
najdôleÏitej‰ie v˘davky a potom poloÏky, po ktor˘ch túÏi, ale ktoré nie
sú nevyhnutné. Zoznam môÏe zahrÀovaÈ cirkevné príspevky; sporenie
(na také veci ako cesta do chrámu, sluÏba na misii a získanie
vzdelania); dane a peniaze rozdelené na b˘vanie, jedlo, obleãenie,
pracovné nástroje, cestovanie a zábavu.

Na záver sa má rodina dohodnúÈ na tom, koºko peÀazí si môÏe odloÏiÈ
pre kaÏdú poloÏku. Niektoré menej dôleÏité poloÏky na konci listu
nemusia byÈ nikdy kúpené, ale je lep‰ie postaraÈ sa najprv o potrebné
veci. Prezident Brigham Young raz povedal: „Je veºa toho ão by sme
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chceli maÈ, ale toho ão skutoãne potrebujeme je veºmi málo. Vládnime
tomu, ão chceme a t˘m, ão naozaj potrebujeme. Zistíme, Ïe nie sme
nútení k tomu, aby sme zbytoãne utrácali svoje peniaze“ (Discourses of
Brigham Young [1954], 297). Pri inej príleÏitosti vysvetlil, Ïe chudoba je
spôsobená nedostatkom zdravého úsudku. Poznamenal, Ïe mnoÏstvo
ºudí, ktorí zarábajú veºmi málo, minie tieto peniaze na nedôleÏité veci,
aÏ k˘m nie sú hlboko zadæÏení. (See Discourses of Brigham Young [1954],
317.)

■ UkáÏte obrázok 21-b: „UkáÏka rozpoãtu.“ Vysvetlite, Ïe rodina môÏe
pouÏiÈ tak˘to zoznam, aby si naplánovala rozpoãet poãas rodinnej
rady.

Budeme veºmi poÏehnaní, keì budeme starostlivo plánovaÈ spôsoby
vyuÏitia svojich peÀazí, a keì budeme robiÈ rozpoãet. Keì si vytvoríme
ciele a plány a budeme spoloãne pracovaÈ na tom, aby sme ich dosiahli,
budeme schopní postaraÈ sa o svoje rodiny tak, ako to prikázal Pán.
ëal‰ím poÏehnaním zo spoloãnej práce je, Ïe sa na‰e rodiny budú te‰iÈ
z väã‰ej lásky a jednoty. Nasledujúci príbeh ukazuje ako boli jeden muÏ
(Vaha’i Tonga) a jeho rodina poÏehnaní, keì spoloãne pracovali a robili
rozpoãet.

„Sºúbil som svojim ‰tyrom deÈom, Ïe ak pomôÏu, mohli by sme ísÈ
spoloãne do chrámu. Pomyslel som si: ,Ako môÏe‰ povedaÈ, buì
dobr˘m chlapcom alebo dievãaÈom, ak nie som s nimi speãaten˘ v
chráme?‘ Mal som pocit, ako by neboli moje.

Obetovali sme skoro v‰etko po dobu dvoch rokov. Rozdelil som môj plat
zo ‰koly pre kaÏdého z nás a to sme u‰etrili. Av‰ak, platili sme desiatky
a pôstne obete. KaÏd˘ mesiac nám ostalo v ruke 70 centov. Takto som Ïil
so svojou rodinou, na 70 centoch mesaãne po dobu dvoch rokov. Îili
sme z toho, ão sme si mohli vypestovaÈ a zozbieraÈ. Pamätám si, Ïe moja
Ïena zvykla vstávaÈ skoro ráno, aby nám pripravila ‰aláty z banánov a
kokosového mlieka. Moje deti si nemohli kúpiÈ sladkosti alebo topánky
ãi ísÈ do kina, lebo ‰etrili na cestu do chrámu...

Vìaka obeti sme boli schopní zobraÈ na‰u rodinu na Nov˘ Zéland, aby
sme boli speãatení v chráme. Museli sme urobiÈ niektoré ìal‰ie veci,
aby sme dosiahli svoje ciele, ale bolo to pre nás veºk˘m poÏehnaním“
(„We Lived on 70 Cents a Month for the Temple,“ Ensign, feb. 1976, 31).

Záver
Ná‰ Nebesk˘ Otec nám poradil hospodáriÈ so svojimi peniazmi
tak, aby sme sa mohli postaraÈ o svoje rodiny a byÈ ‰Èastní. Ak sa
nepostaráme o svoje rodiny, Pán nás bude braÈ na zodpovednosÈ.
Aby sme sa postarali o svoje rodiny, máme nasledovaÈ základné kroky
a rady, ktoré nám ukazujú cestu ako rozumne hospodáriÈ s peniazmi.
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21-b, UkáÏka rozpoãtu.
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Ak budú pre nás duchovné veci na prvom mieste, Pán nám pomôÏe
pri hospodárení s financiami.

V˘zva
Rozoberte ak˘m spôsobom utrácate peniaze a vytvorte si pouÏiteºn˘
rozpoãet t˘m, Ïe budete nasledovaÈ zásady opísané v tejto lekcii.

DoplÀujúce Písma
■ Príslovia 22:7 (dlÏník je otrokom veriteºa)

■ Malachiá‰ 3:8–11 (platenie desiatkov a obetí priná‰a poÏehnania)

■ Jakob 2:18–19 (najprv máme hºadaÈ kráºovstvo BoÏie a potom
bohatstvo)

■ Náuka a zmluvy 56:16–17 (varovanie bohat˘ch a chudobn˘ch)

■ Náuka a zmluvy 104:11–13 (v‰etci ºudia sú zodpovední za
správcovstvo nad pozemsk˘mi poÏehnaniami)

Príprava uãiteºa
Skôr, ako uvediete túto lekciu:

1. Preãítajte si 27. kapitolu z Gospel Principles „Work and Personal
Responsibility.“

2. Preãítajte si 23. lekciu v tejto príruãke „Rozvíjanie a zlep‰ovanie
pracovn˘ch schopností.“

3. PoÏiadajte ãlena triedy, aby porozprával podobenstvo o talentoch
(pozri Matú‰ 25:14–30).

4. Urãite, ktorí ãlenovia triedy vám pomôÏu preãítaÈ vami vybrané
príbehy, písma alebo citáty.
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Cieºom tejto lekcie je pomôcÈ nám porozumieÈ vyuÏitiu základnej
domácej v˘roby a jej uskladÀovaniu.

Úvod
Cirkevní vedúci radia v‰etk˘m Svät˘m neskor‰ích dní, aby sa stali
sebestaãn˘mi a nezávisl˘mi. Pre túto radu majú dobré dôvody. Prezident
Marion G. Romney vysvetlil, Ïe „Ïijeme v neskor‰ích dÀoch... Îijeme v
dobe, ktorá priamo predchádza druhému [príchodu] Pána JeÏi‰a Krista.
Je nám povedané, Ïe sa máme pripraviÈ a ÏiÈ tak, Ïe môÏeme byÈ...
nezávisl˘mi od kaÏdej inej osoby mimo celestiálneho kráºovstva“
(v Conference Report, apr. 1975, 165; pozri tieÏ NaZ 78:13–14).

■ UkáÏte obrázok 22-a: „Pohroma nás môÏe zasiahnuÈ vtedy, keì ju
najmenej oãakávame.“

Prezident Spencer W. Kimball nás povzbudil k tomu, aby sme boli
sebestaãn˘mi preto, lebo sa zaãínajú napæÀaÈ proroctvá dávnych dôb.
Povedal: „Myslím si, Ïe teraz prichádza ãas, v ktorom bude viac
nepokojov, v ktorom môÏe byÈ viac tornád a záplav, ... viac
zemetrasení... Myslím si, Ïe ãím bliÏ‰ie sme pri konci, t˘m viac ich
bude pribúdaÈ, a preto na to musíme byÈ pripravení“ (v Conference
Report, apr. 1974, 184).

TieÏ povedal: „Ak prídu zlé ãasy, mnohí si budú priaÈ, aby boli b˘vali
predt˘m naplnili v‰etky svoje kompótové poháre, zriadili si za domom
záhradku, zasadili zopár stromov a bobuºovit˘ch kríkov, a tak si
zabezpeãili dostatoãné mnoÏstvo svojich základn˘ch potrieb. Pán má
v úmysle, aby sme neboli závislí na Ïiadnom stvorení, ale vidíme, Ïe i
mnohí farmári si kupujú mlieko z mliekární a majitelia domov si v
obchode kupujú zeleninu, ktorá sa dá vypestovaÈ v záhradke. Ak by
obchodníci nedokázali naplniÈ police v obchodoch, mnohí by hladovali”
(v Conference Report, okt. 1974, 6; alebo Ensign, nov. 1974, 6).
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■ Nech si bratia predstavia, Ïe sú zatvorené obchody, a Ïe majú byÈ
vo v‰etkom odkázaní na svoje vlastné zásoby. Sp˘tajte sa ich na to,
ão by chceli maÈ, alebo ão by chceli doma vyrábaÈ, keby boli práve v
t˘chto vymyslen˘ch podmienkach.

PostaraÈ sa o svoje vlastné potreby
Prezident Kimball nás uãil, Ïe máme „‰tudovaÈ najlep‰ie metódy
zabezpeãenia na‰ej vlastnej potravy... Ak máte doma deti, zahrÀte
ich do tohoto procesu s vopred urãen˘mi zodpovednosÈami“ (v
Conference Report, apr. 1976, 170–71; or Ensign, máj 1976, 124).

Biskup Vaughn J. Featherstone nás uãil o tom, ktoré zruãnosti si máme
rozvinúÈ, aby sme sa mohli postaraÈ o svoje potreby: „V súvislosti s
domácou v˘robou: Chovajte zvieratá, kde to dovoºujú podmienky a
miestne zákony. Pestujte ovocné stromy, hrozno, bobuºovité kríky a
zeleninu. Vypestujete si t˘m potraviny pre svoju rodinu, z ktor˘ch
mnohé sa dajú jesÈ ãerstvé. Ostatné potraviny môÏete zavariÈ a zahrnúÈ
ich ako súãasÈ va‰ich domácich zásob. Tam, kde je to moÏné,
produkujte veci, ktoré pokryjú va‰e Ïivotné potreby, nielen jedlo...
Vyrobte si, alebo tieÏ vybudujte potrebné veci. Mohol by som e‰te
dodaÈ, skrá‰ºujte, opravujte a udrÏujte si v‰etok svoj majetok”
(„Food Storage”, Ensign, máj 1976, 117).

■ UkáÏte plagát s nasledujúcim zoznamom, alebo napí‰te informácie
na tabuºu:

Chovajte úÏitkové zvieratá
■ UkáÏte obrázok 22-b: „Je ºahké chovaÈ kurãatá a staraÈ sa o ne.“

Ak máme dostatoãne veºk˘ pozemok a Ïijeme tam, kde môÏeme
legálne chovaÈ úÏitkové zvieratá, mali by sme si niektoré kúpiÈ a
chovaÈ ich. Av‰ak, predt˘m ako sa rozhodneme pre niektoré z nich,
musíme byÈ pripravení poriadne sa o ne staraÈ. To znamená, Ïe sa

a. Chovajte úÏitkové zvieratá.

b. Zasaìte ovocné stromy, bobuºovité kríky a
hrozno.

c. Vysaìte si zeleninovú záhradku.

d. Konzervujte a uskladÀujte potraviny.

e. Vyrábajte si a zostavujte potrebné veci.

f. Opravujte si a udrÏujte svoje vlastníctvo.
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nauãíme akú potravu, prístre‰ie a starostlivosÈ potrebujú, aby boli
zdravé. Medzi zvieratá, o ktoré sa dá ºahko postaraÈ patria kurãatá,
zajace, kaãky a kozy.

■ Diskutuje o druhu zvieraÈa, ktoré sa najviac chová vo va‰ej oblasti.
Diskutuje o druhu potravy, prístre‰ia a starostlivosti, ktorú kaÏdé
zviera potrebuje na to, aby bolo zdravé.

Zasaìte ovocné stromy, bobuºovité kríky a hrozno
KeìÏe ovocné stromy, kríky a hrozno priná‰ajú plody kaÏd˘, resp.
kaÏd˘ druh˘ rok, nemusia sa sadiÈ kaÏd˘ rok, ako zelenina. No je
moÏné, Ïe nebudú rodiÈ e‰te niekoºko rokov po tom, ako sa zasadia.
Máme ich preto zasadiÈ ão najskôr, aby sme mali ovocie, keì ho
budeme najviac potrebovaÈ. Pred t˘m ako ich zasadíme, sa máme
nauãiÈ koºko miesta bude kaÏd˘ strom a krík potrebovaÈ, keì
narastie do plnej veºkosti, a tieÏ ako sa oÀ riadne staraÈ.

■ Diskutujte o tom aké druhy ovocn˘ch stromov, hrozna a
bobuºovit˘ch kríkov rodia najlep‰ie vo va‰ej oblasti. Diskutuje o
druhu starostlivosti, ktorú kaÏd˘ z nich potrebuje.

Vysaìte si zeleninovú záhradku
■ UkáÏte obrázok 22-c: „KaÏdá rodina si má vysadiÈ zeleninovú

záhradku.“

Cirkevní vedúci radia kaÏdej rodine v Cirkvi, aby mala zeleninovú
záhradku. Dokonca, aj keì t˘m neu‰etríme peniaze. KaÏdá rodina sa
má nauãiÈ ako sa o seba postaraÈ. Záhradka poskytuje ãerstvé potraviny
rovnako ako extra potraviny, ktoré môÏeme zakonzervovaÈ a uskladniÈ.

Konzervujte a uskladÀujte potraviny
V niektor˘ch krajinách je uskladÀovanie potravín protizákonné.
Prezident Kimball povedal, Ïe tí, ktorí Ïijú v tak˘chto krajinách si majú
ctiÈ, poslúchaÈ a podporovaÈ zákony krajiny a nemajú uskladÀovaÈ
potraviny (pozri Conference Report, apr. 1976, 170; alebo Ensign, máj
1976, 124). Ale tam, kde je to dovolené, máme nasledovaÈ Pánovu radu,
aby sme uskladnili potraviny pre prípad, Ïe príde ãas, keì Ïiadne iné
jedlo nebude dostupné. Keì na jeseÀ v roku 1974 hurikán zasiahol
Honduras, tí ãlenovia Cirkvi, ktorí mali usu‰ené a uskladnené svoje
vlastné potraviny, boli vìaãní, Ïe tak urobili. Len niekoºko mesiacov
pred t˘m, ako pri‰iel hurikán, ich prezident misie varoval pred
nadchádzajúcou katastrofou a vyzval ich, aby zaãali s programom
domácich zásob. Fazuºa, múka, ryÏa a iné suroviny, ktoré si odloÏili,
zachránili Svät˘ch od hladovania. (Pozri Bruce B. Chapman,
“Hurricane in Honduras,” New Era, jan. 1975, 31.)
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Exituje niekoºko spôsobov konzervovania a uskladÀovania na‰ich
potravín. MôÏeme ich:

1. UskladÀovaÈ v zemi. Táto metóda je vhodná pre väã‰inu koreÀovej
zeleniny a urãitú listovú zeleninu, ak je miesto, kde ich
uskladÀujeme chladné a suché. Príli‰ veºa daÏìa alebo zl˘ odtokov˘
systém ju zniãí.

2. Su‰iÈ. Poãas teplého a slneãného poãasia sa môÏe ovocie a zelenina
su‰iÈ na slnku. Musíme ju prikryÈ alebo zaniesÈ do vnútra, keì pr‰í.
Úroda sa môÏe tieÏ vysu‰iÈ v su‰iãke potravín.

3. ZaváraÈ. Táto metóda je jednoduchá, ale nebezpeãná ak sa nerobí
správne. Ak sa zachováva správny postup, zaváranie je dobr˘m
spôsobom ako skladovaÈ potraviny a zachovaÈ ich chuÈ. Správne
zaváranie vyÏaduje prinajmen‰om prístroj na zaváranie. (Pomôcky
potrebné na zaváranie si môÏu rodiny medzi sebou poÏiãiavaÈ.) Táto
metóda si tieÏ vyÏaduje opatrnosÈ, aby sa poháre nerozbili.

4. NakladaÈ do soli alebo do slaného nálevu. Toto je lacná metóda
konzervovania ovocia, zeleniny a mäsa. VyÏaduje veºmi málo,
resp. Ïiadne vybavenie.

Vyrábajte si a zostavujte potrebné veci
Keby sme museli ãeliÈ prírodnej katastrofe, máme byÈ pripravení
uvariÈ si jedlo, vykúriÈ domov, vyãistiÈ obleãenie a okolie a um˘vaÈ sa.
Z tohoto dôvodu je dôleÏité, aby sme sa nauãili buì ako skladovaÈ
palivo a mydlo alebo sa nauãiÈ ako ho v prípade núdze vyrobiÈ.
DôleÏité sú tieÏ pomôcky na poskytnutie prvej pomoci, lieky na
predpis, mydlo a iné ãistiace prostriedky, svieãky, zápalky a iné
potrebné veci, ktoré sú nevyhnutné pre blaho rodiny. VÏdy keì je
to moÏné, mali by sme tieto veci nie len skladovaÈ, ale sa aj nauãiÈ
ako ich vyrábaÈ.

Opravujte si a udrÏujte svoje vlastníctvo
Za mimoriadnych okolností moÏno budeme musieÈ ãeliÈ potrebe znovu
si postaviÈ dom, stodolu alebo ohradu. Preto je dôleÏité, aby
sa ãlenovia rodiny nauãili narábaÈ s drevom a s in˘mi stavebn˘mi
materiálmi a nauãili sa ako pouÏívaÈ náradie, aby mohli vyrobiÈ a
opraviÈ nábytok a iné potrebné veci. Keì sa nauãíme ako opraviÈ a
udrÏiavaÈ svoje vlastníctvo, u‰etríme ãas a peniaze a nebudeme
závislí od druh˘ch.

■ Preão je potrebné, aby sme udrÏiavali na‰e vlastníctvo v dobrom stave?

NauãiÈ sa nové zruãnosti
Niektorí z nás sa nauãili také zruãnosti, ktoré môÏeme uãiÈ ostatn˘ch
ºudí. TieÏ sa môÏeme nauãiÈ zruãnosti z kníh alebo ãasopisov, kurzov,
od ‰tátnych zamestnancov alebo ‰kolsk˘ch programov.
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■ PoÏiadajte ãlenov, aby diskutovali o zruãnostiach, ktoré môÏu
uãiÈ ostatn˘ch ºudí. Kde sú ºudia, ktorí by nás mohli uãiÈ t˘mto
zruãnostiam, ktoré sa chceme nauãiÈ? Ktoré ‰kolské kurzy máme
odporuãiÈ svojim deÈom, aby sa nauãili uÏitoãné zruãnosti? Ako
môÏeme povzbudiÈ na‰e rodiny k tomu, aby sa takéto zruãnosti
nauãili?

Záver
Problémy ako finanãné ÈaÏkosti ãi prírodné katastrofy sú súãasÈou na‰ich
skúseností tu na zemi. Ak sa nauãíme ako sa postaraÈ o svoje vlastné
potreby, nebudeme sa báÈ ÈaÏk˘ch ãasov z dôvodu nepripravenosti. Pán
povedal, Ïe ak sme pripravení, nemusíme sa báÈ (pozri NaZ 38:30).

V˘zvy
Vyhraìte si tento t˘ÏdeÀ ãas na to, aby ste hovorili so svojou
manÏelkou a rodinou o domácej v˘robe a zásobách.

Urãite, ão budete potrebovaÈ na roãné zásoby.

Vytvorte si plán, ktor˘ uspokojí potreby va‰ej rodiny t˘m, Ïe si
vytvoríte záhradku, resp. sa o Àu budete naìalej staraÈ, nauãíte
sa zruãnosÈ alebo budete pracovaÈ na inom projekte.

Príprava uãiteºa
Skôr, ako uvediete túto lekciu:

1. Skontaktujte ‰tátneho zamestnanca v oblasti poºnohospodárstva ãi
Ïivoãí‰nej v˘roby alebo inú skúsenú osobu, aby ste:

a. Zistili aké druhy úÏitkov˘ch zvierat sa chovajú vo va‰ej oblasti,
a o ktoré sa dá ºahko postaraÈ.

b. Zistite, ktoré druhy ovocn˘ch stromov, hrozna a kríkov rastú
dobre vo va‰ej oblasti a akú starostlivosÈ potrebujú.

c. Zistite, ãi sú dostupné kurzy, ktoré nauãia ãlenov rodiny ako si
postaviÈ prístre‰ie, nábytok a iné potrebné veci. Ak také kurzy nie
sú dostupné, nájdite ºudí, ktorí tieto zruãnosti ovládajú, a ktorí by
boli ochotní ich uãiÈ.

2. UkáÏte plagát pre túto lekciu, alebo napí‰te informácie na tabuºu.

3. Urãite, ktorí ãlenovia triedy vám pomôÏu preãítaÈ vami vybrané
príbehy, písma alebo citáty.
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Cieºom tejto lekcie je pomôcÈ nám porozumieÈ dôleÏitosti práce a nauãiÈ
sa ako si múdro vybraÈ povolanie a zdokonaliÈ svoje pracovné zruãnosti.

Úvod
Prv˘m zaznamenan˘m pokynom, ktor˘ dostal Adam po páde, bola
veãná zásada práce. Pán povedal Adamovi: „V pote tváre bude‰ jesÈ
chlieb, k˘m sa nevráti‰ do zeme“ (Genesis 3:19).

Ná‰ Nebesk˘ Otec nám dal rovnaké prikázanie. Prvé predsedníctvo
Cirkvi vyhlásilo: „Je poÏehnaním, Ïe sa od nás vyÏaduje, aby sme
pracovali. Máme tak robiÈ ochotne a bez reptania“ („First Presidency
Urges Frugality,“ Ensign, mar. 1975, 75). Práca je jedn˘m z kºúãov k
veãnému Ïivotu. Ná‰ múdry a milujúci Nebesk˘ Otec vie, Ïe v Ïivote
plnom práce sa nauãíme viac, narastieme viac, dosiahneme viac a
budeme maÈ z neho viacej úÏitku ako zo Ïivota plného pohody.

■ UkáÏte obrázok 23-a: „Práca je poÏehnaním, ktoré nám dal ná‰
Nebesk˘ Otec.“

Múdry v˘ber povolania
V˘ber ná‰ho povolania je veºmi dôleÏit˘. Musíme zhromaÏdiÈ fakty,
urobiÈ rozhodnutia na základe modlitby, získaÈ za‰kolenie a skúsenosti,
a potom hºadaÈ také zamestnanie, ktoré nám umoÏní postaraÈ sa o svoju
rodinu.

ZhromaÏdite fakty
Keì sme mladí, máme sa rozhodnúÈ ak˘ druh zamestnania by bol pre
nás najlep‰í vzhºadom na na‰e talenty, schopnosti a záujmy. Ak budeme
robiÈ nieão, ão nás baví, budeme asi úspe‰nej‰í. Hoci niektorí z t˘ch,
ktorí uÏ majú zamestnanie, si ho nemohli vybraÈ, môÏu nasledovaÈ
rovnaké kroky, aby si zlep‰ili svoju situáciu ohºadom zamestnania.Pred
t˘m ako sa rozhodneme pre zamestnanie, máme zváÏiÈ jeho budúcnosÈ a
jeho stabilitu. V dne‰nom svete plnom zmien mnohé zamestnania
zanikajú a iné vznikajú. Jedn˘m zo spôsobov ako môÏeme zistiÈ nieão o
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budúcnosti zamestnania, o ktorom uvaÏujeme, je poÏiadaÈ o radu
priateºov, príbuzn˘ch, ìal‰ích bratov v kÀazstve a cirkevn˘ch vedúcich.
V niektor˘ch mestách existujú pracovní poradcovia a úrady práce, ktoré
môÏu pomôcÈ. Uãili‰tia, stredné ‰koly a univerzity tieÏ ãasto poskytujú
informácie o dostupnom zamestnaní. Z „Ponuky práce“ v novinách sa
môÏeme dozvedieÈ, po ktor˘ch zamestnaniach je dopyt.

Keì si vyberáme prácu, máme si hºadaÈ nieão, ão nám pomôÏe zostaÈ
blízko Cirkvi a na‰ej rodiny. Existujú zamestnania, ktoré vyÏadujú, aby
sme boli mimo domova na dlh˘ ãas alebo poskytujú také pracovné
podmienky, ktoré nám môÏu zabrániÈ, aby sme Ïili podºa evanjelia tak
ako by sme mali. Podobn˘m podmienkam sa môÏeme vyhnúÈ, ak si
svoje zamestnanie vyberieme starostlivo. Ak sa ocitneme v situácii, keì
nie sme s na‰im zamestnaním spokojní, môÏeme pracovaÈ na tom, aby
sme sa kvalifikovali na iné zamestnanie.

Modlite sa
■ UkáÏte obrázok 23-b: „Pán nám potvrdí v˘ber ná‰ho zamestnania,

ak Ho o to poÏiadame.“

Je veºmi dôleÏité, aby sme Ïiadali o Pánovu pomoc, keì si hºadáme
zamestnanie. Je na nás, aby sme urobili rozhodnutia, ale Pán nám
pomôÏe správne si vybraÈ, ak sa budeme úprimne modliÈ. Av‰ak
samotná modlitba nestaãí. Prezident Brigham Young povedal: „Moja
viera ma nevedie k tomu, aby som si myslel, Ïe nám Pán poskytne
peãené prasatá [a] chlieb, ktor˘ je uÏ natret˘ maslom...; on nám dá
schopnosÈ vypestovaÈ obilie, získaÈ ovocie zeme a postaviÈ si obydlie“
(Discourses of Brigham Young [1954], 291).

■ Ako súvisí v˘rok Prezidenta Younga s nájdením si zamestnania?

Keì robíme na‰e koneãné rozhodnutie, musíme sa modliÈ a obdrÏaÈ
pokoj mysle, ktor˘ prichádza, keì vieme, Ïe sme vedení Duchom
Svät˘m. Potom musíme konaÈ podºa ná‰ho rozhodnutia. Nasledujúci
príbeh ukazuje ako brat Taisho Komura z Japonska pouÏil tieto zásady,
aby si zmenil Ïivot i zamestnanie.

Taisho Komura bol zamestnan˘ v Japonsku ako holiã. Jedného dÀa ho
skontaktovali dvaja misionári a neskôr sa dal pokrstiÈ.

Poãas diskusii sa uãil o tom, Ïe má svätiÈ deÀ odpoãinku. Nedeºa bola
v‰ak jeho najru‰nej‰ím dÀom v holiãstve. Tak sa po modlitbe, t˘kajúcej
sa jeho situácie, rozhodol prihlásiÈ do ‰koly, aby mohol zmeniÈ
zamestnanie.

■ Nechajte niekoºk˘ch ãlenov triedy porozprávaÈ o tom, ako im
modlitba pomohla urobiÈ správne rozhodnutia ohºadom svojho
zamestnania.
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Získajte pracovné zruãnosti
■ UkáÏte obrázok 23-c: „Na získanie pracovn˘ch zruãností

potrebujeme ãas a úsilie.“

Na získanie pracovn˘ch zruãností potrebujeme ãas a úsilie. Ak si
chceme zlep‰iÈ svoju situáciu ohºadom zamestnania, musíme byÈ
ochotní ‰tudovaÈ a pracovaÈ, aby sme získali potrebné zruãnosti a
za‰kolenie.

UãÀovské ‰koly, kurzy písania, predná‰ky t˘kajúce sa povolaní,
príruãky a knihy, nám v‰etk˘m môÏu pomôcÈ pri rozvíjaní na‰ich
zruãností. Na‰e znalosti a zruãnosti sa zlep‰ia, keì pôjdeme na
pohovory s potencionálnymi zamestnávateºmi, nav‰tívime pracovné
miesta a dokonca, keì budeme pracovaÈ v rozliãn˘ch zamestnaniach.

âítanie a písanie sú dvomi základn˘mi zruãnosÈami, ktoré nám
pomôÏu pri získaní zamestnania. Ak hºadáme zamestnania a nevieme
ãítaÈ alebo písaÈ, máme poÏiadaÈ o pomoc niekoho, kto to vie. Nikdy
nemáme váhaÈ pouÏiÈ znalosti a informácie, ktoré je moÏné získaÈ od
svojej rodiny, od ãlenov Cirkvi alebo v komunite.

■ O aké zruãnosti a talenty sa môÏe podeliÈ kaÏd˘ z nás so svojimi
bratmi v kvóre?

■ Nech vopred urãená osoba informuje o zamestnaneck˘ch sluÏbách
dostupn˘ch vo va‰ej oblasti.

Keì chceme dosiahnuÈ cieº, musíme byÈ ochotní priniesÈ osobnú obeÈ,
aby sme ho dosiahli. Toto znamená, Ïe budeme ochotní urobiÈ v‰etko,
ão je potrebné, aby sme získali zruãnosti. Úspech prichádza iba vtedy,
keì splníme poÏiadavky a vyvinieme potrebnú snahu, aby sme ho
dosiahli. „âo ãlovek rozsieva, to bude aj ÏaÈ“ (Galatsk˘m 6:7).

Nasledujúci príbeh ukazuje ako bol jeden z ãlenov Cirkvi v JuÏnom
Pacifiku úspe‰n˘ vo svojom úsilí zlep‰iÈ si pracovné zruãnosti a
postaraÈ sa o svoju rodinu.

Ako mlad˘ muÏ sa Viliami Havili nauãil o dôleÏitosti osobného
úsilia v uãení a zlep‰ovaní zruãností, ktoré mu pomôÏu postaraÈ sa
v budúcnosti o svoju rodinu. Keì sa oÏenil, pracoval brat Havili
usilovne na tom, aby si zarobil a u‰etril dostatok peÀazí na kúpu
lacnej, poºnohospodárskej pôdy.

Pôda, ktorú kúpil nemala veºkú cenu, lebo bola na kopci blízko
oceánu. Vietor mohol úrodu ºahko zniãiÈ. Av‰ak on veºmi usilovne
pracoval na tom, aby pôdu pripravil na sadenie. TieÏ trávil veºa ãasu
‰túdiom najnov‰ích farmárskych techník. Nakoºko boli niektoré z
informácií, ktoré potreboval dostupné iba vo francúzskych knihách,
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nauãil sa francúzsky dostatoãne dobre na to, aby mohol ãítaÈ knihy o
poºnohospodárstve.

Z t˘chto kníh sa nauãil ako má hnojiÈ pôdu. MnoÏstvo in˘ch farmárov
sa to nikdy neobÈaÏovalo nauãiÈ. Nauãil sa ako pouÏívaÈ urãité
chemikálie, ktoré zabijú hmyz a vylieãia choroby rastlín. TieÏ si zistil,
ktoré plodiny sa najlep‰ie predávali, a ktoré sa vyváÏali za ão najvy‰‰ie
ceny. Nie je prekvapujúce, Ïe s touto snahou a s Pánovou pomocou sa
brat Havili stal úspe‰n˘m farmárom.

Podobne ako brat Havili i my môÏeme byÈ úspe‰ní vo svojom
zamestnaní, keì sa pripravíme získaním potrebn˘ch zruãností.

Hºadajte si zamestnanie
Kvalifikovanej osobe nemôÏe byÈ ponúknuté miesto, k˘m sa
neskontaktuje s potencionálnym zamestnávateºom. Rovnako nemôÏe
muÏ, ktorí chce podnikaÈ predaÈ svoje v˘robky alebo sluÏby, pokiaº sa
neskontaktujte s potencionálnymi zákazníkmi. Ak sme nezamestnaní,
máme zodpovednosÈ aktívne vyhºadávaÈ prácu.

Ak má kÀazsk˘ vedúci ÈaÏkosti s nájdením práce, môÏe potrebovaÈ
pomoc kÀazského kvóra. âlenovia kvóra môÏu byÈ vzájomn˘m
zdrojom pri hºadaní zamestnania. TieÏ môÏeme obdrÏaÈ pomoc od
ná‰ho kôlového ãi zborového odborníka pre zamestnanie. âlenovia,
ktorí majú otázky t˘kajúce sa sluÏieb dostupn˘ch cez Cirkev, sa môÏu
sp˘taÈ svojho vedúceho kvóra alebo biskupa.

■ Aké sú niektoré z moÏností pre zamestnanie sa vo va‰om okolí?
âo môÏeme urobiÈ ako ãlenovia kvóra, aby sme si vzájomne pomohli
pri hºadaní práce?

Zlep‰enie pracovn˘ch návykov
Apo‰tol Pavol poradil bratom v Cirkvi, aby neboli leniví v práci (pozri
Rímskym 12:11).VÏdy sa máme snaÏiÈ byÈ ão najlep‰ími a hºadaÈ
spôsoby ako zlep‰iÈ svoje pracovné návyky. K tomu musíme maÈ dobr˘
postoj k práci. Nasledujúci zoznam nám môÏe pomôcÈ maÈ na pamäti
niektoré z najdôleÏitej‰ích pracovn˘ch návykov.

VyuÏívam dobre svoj ãas?

Spolupracujem so svojim zamestnávateºom, nadriaden˘m a so
svojimi spolupracovníkmi?

PouÏívam pomôcky alebo majetok môjho zamestnávateºa na
súkromné úãely bez povolenia alebo bez toho, aby som za to
zaplatil?

Mohol by som byÈ dochvíºnej‰í pri príchode do práce a pri návrate z
prestávky?
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23-c, Na získanie pracovn˘ch zruãností potrebujeme ãas a úsilie.
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Vykonávam svoju prácu najlep‰ie ako viem?

Správam sa milo k mojim spolupracovníkom, nadriadenému a
zamestnávateºovi?

Nasledujúci príbeh ukazuje ako bol jeden z cirkevn˘ch vedúcich
poÏehnan˘ t˘m, Ïe zdokonalil svoje pracovné zruãnosti:

Prezident Heber J. Grant sa nauãil dôleÏitosti zdokonaºovania
pracovn˘ch zruãností a vynaloÏenia extra úsilia, keì bol teenagerom.
Jedného dÀa, keì hral s chlapcami guliãky, uvideli bankového
úãtovníka. Jeden z chlapcov poznamenal: „Ten muÏ zarobí 15 000
dolárov mesaãne.“ Heber si vypoãítal, Ïe keby chcel zarobiÈ toºko
peÀazí, musel by kaÏd˘ deÀ v mesiaci vyle‰tiÈ 120 párov topánok.
A tak sa vtedy rozhodol, Ïe jedného dÀa bude robiÈ bankového
úãtovníka.

V t˘ch ãasoch sa v‰etky bankové záznamy a úãty písali ruãne a jednou
z poÏiadaviek na dobrého úãtovníka bola jeho schopnosÈ pekne písaÈ.
Heber najprv trénoval krasopis, aby túto prácu mohol dostaÈ.

Na zaãiatku bol jeho krasopis tak˘ hrozn˘, Ïe si jeho priatelia robili
z neho srandu. Toto sa ho dotklo a povedal: „Chalani, jedného dÀa
vám budem môcÈ dávaÈ hodiny krasopisu.“ Vìaka svojmu úsiliu
vybudovaÈ si túto zruãnosÈ sa stal uãiteºom krasopisu na univerzite.
Písal pozdravy, svadobné blahoÏelania, poistné podmienky, osvedãenia
o vlastníctve cenn˘ch papierov a právne dokumenty.

Povedal: „Raz som zarobil 2000 dolárov na Nov˘ rok, keì som napísal
‰tyridsaÈ tuctov kariet, na ktor˘ch stálo (·Èastn˘ nov˘ rok) a muÏove
meno v rohu... Keì pri‰iel nasledujúci Silvester, bol som v kancelárii
dosÈ neskoro. Písal som vizitky. Pán Wadsworth [‰éf] vo‰iel dnu a milo
poznamenal, Ïe obchody idú dobre... Zmienil sa o tom, Ïe som
zaúãtoval veci [pre inú spoloãnosÈ] bez príplatku. Povedal niekoºko
komplimentov, ktoré ma urobili veºmi ‰Èastn˘m. Potom mi podal...
10 000 dolárov, ktoré ma dvojnásobne od‰kodnili za v‰etku robotu
navy‰e. Uspokojenie, z ktorého som sa te‰il, za to, Ïe som si získal
srdce a dôveru môjho zamestnávateºa bolo pre mÀa cennej‰ie ako
dvakrát 10 000 dolárov“ (Pozri Bryant S. Hinckley, Heber J. Grant:
Highlights in the Life of a Great Leader [1951], 39–42.)

Záver
SchopnosÈ pracovaÈ je poÏehnaním. Pán nám povedal prostredníctvom
Svojich prorokov, Ïe je na‰ou zodpovednosÈou pracovaÈ a staraÈ sa o
svoju rodinu. Dobré pracovné návyky a zruãnosti sa môÏeme nauãiÈ z
praxe a tieÏ od t˘ch, ktorí majú skúsenosti. Na to, aby sme si na‰li
prácu, ktorá nám priná‰a uspokojenie si máme zhromaÏdiÈ fakty,
modliÈ sa za na‰e rozhodnutia a vybudovaÈ si pracovné zruãnosti.



23. lekcia

177

V˘zva
Urobte si plán, aby ste sa zdokonalili v jednej z oblastí, ktorá je
spomenutá v osobnom zozname pracovn˘ch návykov v tejto kapitole.

DoplÀujúce Písma
■ Náuka a zmluvy 31:5 (pracovník je hodn˘ svojej mzdy)

■ Náuka a zmluvy 42:42 (lenivec neobdrÏí poÏehnania pracujúceho)

Príprava uãiteºa
Skôr, ako uvediete túto lekciu:

1. Preãítajte si 27. kapitolu z Gospel Principles „Work and Personal
Responsibility.“

2. Prejdite si 12. lekciu „ZodpovednosÈ otca za blaho jeho rodiny“ v
tejto príruãke.

3. PoÏiadajte ãlena triedy, aby zistil, ktoré ‰koly a sluÏby na
zdokonalenie pracovn˘ch príleÏitostí a zruãností sú dostupné vo
va‰ej oblasti. Ak má vá‰ zbor alebo kôl ‰pecialistu pre zamestnanie,
mohli by ste ho ãi ju poÏiadaÈ o to, aby prezentovali tento materiál.

4. Urãite, ktorí ãlenovia triedy vám pomôÏu preãítaÈ vami vybrané
príbehy, písma alebo citáty.
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Cieºom tejto lekcie je pomôcÈ nám pochopiÈ, preão je dôleÏité, aby sme
udrÏiavali svoje telo zdravé.

Úvod
Jedn˘m z dôvodov preão sme pri‰li na zem bolo, aby sme obdrÏali
fyzické telo. Prezident Brigham Young vyhlásil: „Na‰e fyzické telá sú
pre nás veºmi dôleÏité, bez nich by sme nemohli byÈ oslávení vo
veãnosti, ktorá príde“ (Discourses of Brigham Young [1954], 56).

Hoci budú na‰e telá vo veãnosti oslávené (pozri Alma 11:42–44),
v tomto Ïivote trpia bolesÈami od chorôb, ochoreniami, Ïiaºom a
zraneniami. Niektorí ºudia sú doãasne postihnutí. Iní sú mrzákmi po
cel˘ Ïivot. Av‰ak, nech sú na‰e telá v akomkoºvek stave, sú pre nás
dôleÏité, lebo nám pomáhajú v pokroku smerom k dokonalosti.

âlovek je duchovnou i telesnou bytosÈou. Fyzická a duchovná ãasÈ sa
od seba nedá oddeliÈ. Ná‰ duch nemôÏe dosiahnuÈ svoj pln˘ potenciál
bez podpory a sily tela (pozri NaZ 93:33–34). Máme sa duchovne a
intelektuálne rozvíjaÈ, ale tieÏ pamätaÈ na to, Ïe sa máme rozvíjaÈ i
po fyzickej stránke.

Prezident David O. McKay vyhlásil: „Zdrav˘ ãlovek, ktor˘ sa stará o
svoje fyzické telo, má silu a vitalitu, jeho chrám je vhodn˘m miestom
na preb˘vanie jeho ducha... Preto je nevyhnutné, aby sme sa starali o
svoje fyzické telá a dodrÏiavali zákony fyzického zdravia a ‰Èastia“
(„The,Whole‘ Man,“ Improvement Era, apr. 1952, 221).

V˘hody zdravia
Nasledujú niektoré z v˘hod, ktoré získame, keì máme zdravé telo:

DokáÏeme lep‰ie slúÏiÈ
âím sme zdrav‰í, t˘m lep‰ie dokáÏeme slúÏiÈ druh˘m a priniesÈ im i
sebe ‰Èastie.
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Sme lep‰ími vedúcimi
PretoÏe vedúci potrebujú silu a energiu k vykonávaniu svojich povolaní,
potrebujú byÈ tak zdraví ako je to len moÏné.

Máme lep‰í pocit zo seba i z druh˘ch
Keì si udrÏiavame svoje telá zdravé, máme zo seba dobr˘ pocit a sme
nad‰ení na‰ou prácou. TieÏ sme trpezlivej‰í a cítime k ostatn˘m viac
lásky a láskavosti.

DokáÏeme sa postaraÈ o seba a o svoje rodiny
âím zdrav‰ie sú na‰e telá, t˘m viac sme schopní pracovaÈ, a tak sa
postaraÈ o seba a o svoje rodiny

UdrÏovanie telesného zdravia
Mnohé zdravotné problémy sú v˘sledkom neãist˘ch Ïivotn˘ch
podmienok, choroby, nadmernej hmotnosti, chudobnej stravy, únavy
a nedostatku pohybu. Bez ohºadu na to, kde Ïijeme, môÏeme byÈ
ovplyvnení t˘mito zdravotn˘mi problémami. Aby sme zabránili
t˘mto zdravotn˘m problémom, resp. ich vyrie‰ili, musíme si najprv
uvedomiÈ, aké sú na‰e osobné zdravotné problémy. Keì sa to
dozvieme, môÏeme si vytvoriÈ programy, ktoré sa dajú skæbiÈ s
na‰im rozvrhom, a ktoré nám pomôÏu udrÏaÈ si zdravé telá.
Miestne zdravotné stredisko môÏe maÈ uÏitoãné informácie o
tom, ako si tak˘to zdravotn˘ program vytvoriÈ.

Ná‰ osobn˘ a rodinn˘ zdravotn˘ program by mal obsahovaÈ
nasledujúce:

DodrÏiavanie Slova múdrosti
Pán nám povedal, Ïe existujú urãité látky, ktoré nemáme prijímaÈ do
svojho tela. Medzi tieto patrí tabak, káva, ãaj, alkohol, drogy a urãité
jedlá. Na druhej strane nám v‰ak odporuãil niektoré jedlá a nápoje,
ktoré máme poÏívaÈ, aby sme si udrÏali zdravé telá. T˘m, ktorí
dodrÏujú Slovo múdrosti, je prisºúbené zdravie, múdrosÈ a
ochrana (pozri NaZ 89:18–21).

■ Nech ãlen triedy zhrnie obsah Slova múdrosti, ktoré sa nachádza v
Náuke a zmluvách 89:1–17.

Nasledujúci príbeh opisuje niektoré z poÏehnaní, ktoré prichádzajú,
keì dodrÏiavame Slovo múdrosti.

„Pred viac ako 60 rokmi som nemal ani 12 rokov, ale uÏ som pracoval
spoloãne so svojim otcom pri zbere obilia. On ho kosil a ja som zväzoval
obilie do [snopov]. Pracovali sme tak deÀ za dÀom. Bola to
vyãerpávajúca robota.
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24-a, Pravideln˘ pohyb je nevyhnutn˘ pre dobré zdravie.
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Jednu sobotu sme zaãali [pracovaÈ] pri v˘chode slnka a skonãili sme
veãer o 20:30. Bol som tak˘ unaven˘, Ïe som si chcel ºahnúÈ a ísÈ spaÈ,
dokonca bez ãakania na veãeru.

Môj otec sa na mÀa pozrel a jemne mi povedal: ,Lee, to políãko obilia,
ktoré som dnes pokosil bolo veºmi zelené. Ak budeme s viazaním
snopov ãakaÈ do pondelka, zrná sa zosu‰ia. Musíme to urobiÈ dnes v
noci. Mesiac jasne svieti. Myslí‰, Ïe mi môÏe‰ pomôcÈ?‘

ZadrÏal som slzy a prik˘vol.

Otec povedal: ,Dobre, dáme si krátku veãeru...‘

âoskoro sme dojedli chlieb a dopili mlieko, av‰ak ja som bol stále tak˘
unaven˘, Ïe som ledva dokázal zdvihnúÈ hlavu. Keì otec odi‰iel von,
aby nak⁄mil prasce, sedel som pri stole a trpko som si pomyslel:
,Nikdy som nefajãil a ani nepil. VÏdy som dodrÏiaval Slovo múdrosti.
Náuka a zmluvy hovoria, Ïe ak dodrÏiavame Slovo múdrosti, budeme
beÏaÈ a nebudeme unavení, budeme chodiÈ a nezoslabneme. A ja som
teraz tak˘ unaven˘, Ïe ledva dokáÏem zdvihnúÈ hlavu. Ústa sa mi
pokrivili, keì som bojoval so slzami od únavy.

Je nemoÏné opísaÈ, ão sa stalo, ale zdalo sa ako keby prekrásny lúã z
bieleho svetla vstúpil do môjho tela a naplnil kaÏduãk˘ kúsok mojej
bytosti. Keì pri‰iel otec, postavil som sa a vy‰li sme na pole.

Môj otec pracoval veºmi r˘chlo, ale v tú noc mi nestaãil, hoci pracoval
najr˘chlej‰ie ako vedel. Utekal som pre snopy slamy, z ktor˘ch mnohé
boli ÈaÏ‰ie ako ja a prehadzoval som ich z [radu do radu]. Nikdy
nezabudnem na úÏas v oãiach môjho otca“ (Leo W. Spencer, „To Run
and Not Be Weary,“ Ensign, mar. 1974, 45).

Práca
Práca je poÏehnaním. NielenÏe nám umoÏÀuje postaraÈ sa o potreby a
zdravie svojej rodiny, ale tieÏ udrÏuje na‰e telo zdravé a na‰u myseº
aktívnu a ostraÏitú. (Pozri Tesalonick˘m 4:11–12 a Îalmy 128: 2–3.)

Dostatoãn˘ odpoãinok
Niektorí ºudia nespia dostatoãne dlho na to, aby si riadne odpoãinuli.
Iní ºudia spia viac ako je potrebné. Pán nás varoval, Ïe sa máme
dostatoãne vyspaÈ, ale Ïe nemáme spaÈ viac ako potrebujeme. V‰etci
sme rozdielni a musíme oddychovaÈ podºa svojich potrieb, ale On nám
povedal, Ïe máme ísÈ skoro spaÈ a skoro vstaÈ, aby mohli byÈ na‰e telo i
myseº osvieÏené. (Pozri NaZ 88:124.)
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Osobná ãistota
Aby sme sa vyhli chorobe, máme sa pravidelne kúpaÈ, ãistiÈ si zuby a
um˘vaÈ si ruky. TieÏ si máme pravidelne praÈ obleãenie, posteºné
prádlo a um˘vaÈ riady.

Chorobe a nemoci môÏeme zabrániÈ, keì odstránime baktérie. Baktérie
môÏeme eliminovaÈ t˘m, Ïe zabránime hmyzu a zvieratám vstup do
domu a budeme odstraÀovaÈ zvieracie i ºudské v˘kaly. Z rovnakého
dôvodu sa majú potraviny skladovaÈ na ãistom a bezpeãnom mieste.

Správna v˘Ïiva
Správna v˘Ïiva pozostáva z kaÏdodennej palety jedál z kaÏdej
potravinovej skupiny. Potrebujeme mäso a Ïivoãí‰ne produkty, ovocie,
zeleninu, mlieãne v˘robky, obilniny a koreÀovú zeleninu obsahujúcu
‰krob. (Pre bliÏ‰ie informácie pozri 22. lekciu v príruãke Îena Svät˘ch
neskor‰ích dní: Základná príruãka pre Ïeny, âasÈ A: „V˘Ïiva rodiny.“)

Zdravotná a dentálna starostlivosÈ
Svoje rodiny môÏeme ochrániÈ pred niektor˘mi ochoreniami, keì sa
dáme zaoãkovaÈ a budeme chodiÈ na pravidelné zdravotné prehliadky.
Vo väã‰ine krajín sa môÏete daÈ zaoãkovaÈ na zdravotnej klinike alebo
u doktora. TieÏ si máme nechaÈ pravidelne skontrolovaÈ svoje zuby u
zubného lekára.

Fyzické cviãenie a aktívny odpoãinok
■ UkáÏte obrázok: 24-a: „Pravidelné fyzické cviãenie je nevyhnutné

pre dobré zdravie“ a 24-b: „Cviãenie je vynikajúcim rodinn˘m
projektom.“

Ako doplnok k správnej v˘Ïive je pre zdravé telo nevyhnutné
pravidelné fyzické cviãenie. Cviãenie je nieão, z ãoho môÏeme maÈ
pôÏitok sami i ako rodina. Jednou z v˘hod rekreaãného cviãebného
programu je, Ïe nám poskytuje moÏnosÈ byÈ so svojou rodinou.
KaÏd˘ ãlen bude nielen lep‰ie motivovan˘, aby cviãil, ale tieÏ sa
viac zblíÏi s ãlenmi svojej rodiny.

Vynikajúcim cviãením, ktoré môÏe robiÈ skoro kaÏd˘, je behanie. BehaÈ
môÏeme skoro vÏdy a v‰ade. Behanie na mieste a chodenie sú tieÏ
dobr˘m cviãením. Basketbal, futbal, hádzaná, plávanie, bicyklovanie
a iné ‰porty poskytujú cviãenie, a tieÏ zábavu.

Pred t˘m ako zaãneme ak˘koºvek namáhav˘ cviãebn˘ program, mali
by sme ísÈ na zdravotnú prehliadku. Doktor nám môÏe poradiÈ, ão
zahrnúÈ do ná‰ho cviãebného programu, aby nám cviãenie naozaj
pomáhalo a aby sme si neublíÏili.
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Záver
Rovnováha je nevyhnutná pre zdrav˘ Ïivot. Znamená to, Ïe sa musíme
snaÏiÈ dosiahnuÈ rovnováhu v práci, odpoãinku a zábave. Prezident
Brigham Young radil:

„SnaÏme sa predæÏiÈ tento Ïivot ão najviac t˘m, Ïe budeme dodrÏiavaÈ
v‰etky zákony zdravia a udrÏiavaním správnej rovnováhy medzi
prácou, ‰túdiom, oddychom a zábavou... pripravíme sa na lep‰í Ïivot.
Uãme na‰e deti tieto zásady, aby.... mohli byÈ pouãené o tom, Ïe si majú
vybudovaÈ základy zdravia a sily“ (Discourses of Brigham Young [1954],
186).

Cirkev potrebuje, aby sa drÏitelia kÀazstva pripravili po duchovnej,
intelektuálnej i fyzickej stránke. Dobré zdravie nám pomôÏe byÈ
efektívnymi vo vykonávaní toho za ão sme zodpovední.

V˘zvy
Prejdite si svoje osobné zdravotné problémy.

Vytvorte si osobn˘ a rodinn˘ program fyzickej zdatnosti.

DoplÀujúce Písma
■ Príslovia 23:19–23 (pri v˘bere jedla a pitia máme byÈ múdri)

■ Príslovia 31:1–4 (svoje telo si nemáme po‰kvrÀovaÈ alkoholick˘mi
nápojmi a nemorálnosÈou)

Príprava uãiteºa
Skôr, ako uvediete túto lekciu:

1. Preãítajte si 27. kapitolu zo Základov evanjelia „Slovo múdrosti.“

2. PoÏiadajte ãlena triedy, aby v piatich minútach zhrnul obsah Slova
múdrosti (NaZ 89:1–17.)

3. Urãite, ktorí ãlenovia triedy vám pomôÏu preãítaÈ vami vybrané
príbehy, písma alebo citáty.
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Cieºom tejto lekcie je pomôcÈ nám pochopiÈ zodpovednosti, ktoré
máme voãi svojej komunite a národu.

Úvod
Ako ãlenovia Cirkvi JeÏi‰a Krista, by sme mali cítiÈ bratskú
spriaznenosÈ a lásku ku v‰etk˘m ºuìom v kaÏdej krajine na svete a
osobitne k t˘m, ktorí sú v na‰om blízkom okolí, komunite a národe.
Mali by sme byÈ oddaní svojej vlastnej krajine a ºudu a urobiÈ v‰etko,
ão je v na‰ich silách, aby sme pomohli vláde pri uspokojovaní potrieb
na‰ich ºudí.

Veríme, Ïe vlády boli zriadené Bohom na úÏitok ºudstva, vyhlasuje
Náuka a zmluvy, a Ïe Boh povaÏuje ºudí zodpovedn˘mi za skutky,
ktoré urobia v tejto súvislosti (pozri NaZ 134:1).

Na‰e osobné zodpovednosti
MnoÏstvo spoloãensk˘ch problémov vzniká preto, lebo niektorí
jednotlivci a rodiny neÏijú ãestn˘m a morálnym Ïivotom, alebo
nepracujú, aby sa o seba postarali. Pred t˘m ako môÏeme byÈ
nápomocní svojej komunite a krajine, musíme ÏiÈ ãestn˘m a dobr˘m
Ïivotom. Najprv sa musíme postaraÈ o seba a o svoje vlastné rodiny a
snaÏiÈ sa prekonaÈ v‰etky problémy, ktoré nás ovplyvÀujú.

Na‰ou najväã‰ou zodpovednosÈou je, aby sme Ïili podºa evanjelia,
ktoré pomôÏe nám i ostatn˘m. Príklad na‰ich Ïivotov môÏe ovplyvniÈ
ostatn˘ch viac ako ãokoºvek, ão povieme. Napríklad, v Knihe
Mormonovej povedal Pán ºuìom v hrie‰nom meste, Ïe uchránil ich
Ïivoty iba kvôli modlitbám spravodliv˘ch ºudí v krajine.

■ PoÏiadajte ãlena triedy, aby preãítal Almu 10:22–23.

Pán niekedy poÏehná celú krajinu kvôli spravodlivosti niekoºk˘ch ºudí.
Star‰í David O. McKay hovoril o tom, Ïe je potrebné, aby boli ãlenovia
Cirkvi dobr˘m príkladom: „V‰etci by sa mali s hrdosÈou snaÏiÈ o to,
aby urobili ,Mormonizmus‘ synonymom spoºahlivosti, miernosti,
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cudnosti, ãestnosti a spravodlivosti—toto sú základné zásady Cirkvi
JeÏi‰a Krista Svät˘ch neskor‰ích dní. Keì budeme ich príkladom v
na‰ich Ïivotoch, prispejeme k zmene komunity, prinesieme na‰e
náboÏenstvo do lep‰ích spoloãensk˘ch podmienok a prinesieme
spasenie a mier ºuìom teraz a tu“ (v Conference Report, okt. 1927, 14).

Svoju komunitu a krajinu môÏeme posilniÈ, keì budeme ÏiÈ ãestn˘m a
dobr˘m Ïivotom, staraÈ sa o svoju vlastnú rodinu a modliÈ sa za silu k
tomu, aby sme boli správnym príkladom.

Zodpovednosti v na‰om susedstve a v komunite
■ UkáÏte obrázok 25-a: „Medzi na‰e zodpovednosti pred Bohom patrí

sluÏba ostatn˘m.“

Na‰a komunita veºmi potrebuje ãestn˘ch ºudí, na ktor˘ch sa dá
spoºahnúÈ, a ktorí sú ochotní pomôcÈ. Pán oãakáva, Ïe budeme milovaÈ
svojich susedov a priateºov. Nie je nevyhnutné, aby sme vykonávali
veºké obetavé skutky, priateºstvo je ãasto zaloÏené na mal˘ch skutkoch
láskavosti. ByÈ dobr˘m susedom znamená, Ïe budeme dávaÈ pozor na
potreby druh˘ch vrátane vdov a sirôt. Najväã‰ou sluÏbou, ktorú
môÏeme pre na‰ich susedov vykonaÈ je, Ïe ich oboznámime s
evanjeliom. Máme ich milovaÈ a slúÏiÈ im bez ohºadu na to ako
zareagujú.

■ PoÏiadajte ãlena triedy, aby preãítal Náuku a zmluvy 58:27–28. Na
chvíºu pouvaÏujte nad problémami, ktor˘m ãelia ºudia vo va‰ej
komunite. Ktoré „dobré veci“ môÏeme podporiÈ vo svojom meste
ãi dedine?

Vzdelávanie
Sú miesta, kde treba postaviÈ alebo roz‰íriÈ ‰koly. Inde ‰koly potrebujú
lep‰ie uãebnice, pomôcky na vyuãovanie a ‰tudijné kurzy. Nasledujúci
príbeh hovorí o tom ako niektorí Svätí neskor‰ích dní zlep‰ili kvalitu
vzdelávania na ‰kolách, do ktor˘ch chodili ich deti.

„Jednou z charakteristick˘ch ã⁄t ná‰ho obºúbeného mesta Seattle v
‰táte Washington bol vynikajúci ‰tátny vzdelávací systém na miestnych
‰kolách. B˘vali sme tam dvadsaÈ rokov. Obãas sme boli v poku‰ení
presÈahovaÈ sa na predmestie. Nakoniec sme sa rozhodli, Ïe ostaneme
v meste ãiastoãne aj kvôli tomu, lebo sme mali vysokú úctu k
moÏnostiam vzdelania, ktoré boli na‰im deÈom dostupné v ‰tátnych
‰kolách...

V posledn˘ch rokoch sme v‰ak zistili, Ïe meniaca sa ‰kolská správa sa
zaãína odkláÀaÈ od predchádzajúcej fungujúcej a vyskú‰anej finanãnej
a vzdelávacej politiky... Zaãali s radikálnymi zmenami metód a
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‰kolsk˘ch osnov... Iné postupy zniãili morálku ‰tudentov a podporili
problémy t˘kajúce sa bezpeãnosti, morálky a zneuÏívania drog.

Tento alarmujúci úpadok motivoval mnoh˘ch z nás, aby sme aktívnej‰ie
slúÏili v ZdruÏení rodiãov a v zvolen˘ch pomocn˘ch radách ‰koly.
Vo veºkej oblasti plnej stredn˘ch ‰kôl, ktorá sa pribliÏne zhodovala s
hranicami ná‰ho zboru, [zvolili] znepokojení rodiãia a priatelia
niektor˘ch z nás do pozícií v obidvoch organizáciách.

So skúsenosÈami nadobudnut˘mi v Cirkvi, skúsenosÈami v tom
ako spoloãn˘m úsilím dosiahnuÈ cieº, zaãali Svätí neskor‰ích dní
ovplyvÀovaÈ ‰kolskú správu. Zatiaº ão sme podporovali dobré
programy, dosiahli sme voliteºn˘ návrat k tradiãn˘m ‰kolsk˘m
osnovám a vyuãovacím metódam. Aby sme zníÏili zastra‰ovanie
‰tudentov a hrubé útoky v chodbách a na ‰kolskom pozemku a zníÏili
zneuÏívanie drog a morálnych zásad, zabezpeãili sme zv˘‰en˘ dozor.
Získali sme si veºk˘ záujem a úãasÈ rodiãov a pridali sme ‰tudentov
do na‰ej organizácie... Dokázali sme obãanom, Ïe ich názor má na
rozhodnutia zvolen˘ch funkcionárov skutoãn˘ vplyv...

Tieto skúsenosti opäÈ dokazujú, Ïe keì sa Svätí neskor‰í dní spoloãne
zjednotia a skutoãne trvajú na svojom, môÏu maÈ moc na to, aby boli
kvasom medzi ºuìmi.

Toto svedectvo ma doviedlo [k tomu, Ïe som sa zapojil] aj do in˘ch
spoloãensk˘ch, obchodn˘ch, politick˘ch a ústavn˘ch oblastí. Toto ma
presvedãilo o tom, Ïe Svätí neskor‰ích dní nielen musia, ale môÏu
pomôcÈ pri vytváraní spoloãensk˘ch zmien, ktoré tak nutne
potrebujeme“ (David L. Tomlinson, „We Changed Our Children’s
Schools,“ Ensign, jún 1976, 52–53).

■ Aké potreby v oblasti vzdelávania má na‰a komunita? Ako môÏeme
pomôcÈ ako jednotlivci a kÀazská skupina?

Morálka
Máme zodpovednosÈ pri vytváraní okolia s vysok˘mi normami a
morálkou. Ak sa v na‰om okolí zniÏujú morálne hodnoty, môÏeme
spoloãne pracovaÈ na tom, aby sme tieto problémy vyrie‰ili. âasto je
moÏné zastaviÈ morálne zlo, iba ak skupina ºudí koná spoloãne.

■ Aké morálne problémy sú v na‰ej komunite? âo môÏeme urobiÈ, aby
sme pomohli pri prekonávaní t˘chto problémov?

Zdravie a bezpeãnosÈ
Väã‰ina komunít by si mohla vylep‰iÈ svoje zdravotné a bezpeãnostné
podmienky. Niektoré miesta potrebujú lep‰iu dopravnú kontrolu alebo
lep‰ie bezpeãnostné predpisy. Iné miesta potrebujú lep‰ie zdroje vody
a hygienické zariadenia.
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Keì sa snaÏíme pomôcÈ svojej vlastnej komunite, musíme zváÏiÈ
‰peciálne potreby na‰ej komunity t˘kajúce sa zdravia a bezpeãnosti.
Keì sme sa rozhodli, ktoré problémy sú najsúrnej‰ie, môÏeme vybraÈ
jednu potrebu a urobiÈ plán ako pomôcÈ pri jej rie‰ení. âlenovia Cirkvi
sú nápomocní pri mnoh˘ch komunitn˘ch projektoch t˘kajúcich sa
zdravia a bezpeãnosti. Napríklad, niektorí ãlenovia sa angaÏujú v
politike, iní slúÏia v rôznych v˘boroch alebo pracujú ako dobrovoºníci,
aby zlep‰ili svoju komunitu.

Ted Brewerton, drÏiteº kÀazstva z Calgary v Kanade je príkladom toho,
ão v‰etko môÏe jeden ãlovek urobiÈ, aby zlep‰il svoju komunitu. Za
svoj boj proti zneuÏívaniu drog bol ocenen˘ ako najv˘nimoãnej‰í
lekárnik vo svojej provincii. Rozdával letáky, predná‰al, nav‰tevoval
‰koly a pomáhal vládnym úradníkom pri kontrole uÏívania drog.
Urobil skutoãnú zmenu v Ïivote stoviek ºudí. (Pozri Janice Smith,
„Making a Difference,“ Ensign, jún 1976, 50.)

Niektorí Svätí neskor‰ích dní sa ospravedlÀujú, Ïe nevenujú ãas svojej
komunite preto, lebo nedokáÏu urobiÈ pozitívnu zmenu v spoloãnosti
alebo preto, lebo sú príli‰ zaneprázdnení. KaÏd˘ kto sa zapojí a urobí
nieão pre zlep‰enie Ïivota vo svojej komunite spôsobí pozitívnu zmenu.

■ Diskutujte o zdravotn˘ch a bezpeãnostn˘ch nedostatkoch vo va‰ej
oblasti. âo môÏeme urobiÈ ako drÏitelia kÀazstva, aby sme odstránili
tieto nedostatky?

Verejnoprospe‰ná sluÏba
Je osobitne dôleÏité, aby boli Svätí neskor‰ích dní ochotní pomôcÈ
ostatn˘m v ãase pohotovosti. Dobr˘ príklad takejto sluÏby sa odohral v
roku 1976, keì zlomená priehrada zaplavila niekoºko miest pri Rexburgu
v ‰táte Idaho. âlenovia Cirkvi zo v‰etk˘ch okolit˘ch ‰tátov sa rozhodli,
Ïe pomôÏu vyãistiÈ mestá, ktoré boli zniãené ãi po‰kodené. Mladí ºudia a
kÀazské kvóra si prenajali autobusy a cestovali do zaplaven˘ch oblastí.
Pomohli vyãistiÈ, opraviÈ a postaviÈ nové domy. Niekoºko muÏov a Ïien
sa staralo o deti, aby ich rodiãia mohli pracovaÈ na svojich po‰koden˘ch
domoch. Za niekoºko t˘ÏdÀov sa vìaka ãlenom Cirkvi, ktorí chceli slúÏiÈ
svojim blíÏnym, urobila veºká ãasÈ upratovania.

Zodpovednosti voãi na‰ej krajine
Prezident N. Eldon Tanner povedal: „Oãakávame, Ïe kaÏd˘ muÏ bude
oddan˘ svojej rodnej krajine—krajine, v ktorej sa narodil, krajine, v
ktorej Ïije, pracuje a v ktorej vychováva svoju rodinu“ (v Conference
Report, apr. 1976, 73; alebo Ensign, máj 1976, 48). Potrebujeme cítiÈ
lásku k svojej krajine a k jej ºuìom a chcieÈ pre nich to najlep‰ie. Takáto
láska prichádza prirodzene, keì sa nauãíme oceÀovaÈ históriu a obete
t˘ch, ktorí pomohli pri budovaní a posilÀovaní na‰ej krajiny.
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ByÈ oddan˘ na‰ej krajine neznamená, Ïe musíme súhlasiÈ so v‰etk˘mi
jednotlivcami, ktorí sú vo vláde. Väã‰ina vládnych funkcionárov sa
v‰ak úprimne snaÏí urobiÈ, ão je správne a my ich máme podporovaÈ.
Máme sa denne modliÈ za to, aby urobili správne rozhodnutia a
správne veci. President Harold B. Lee mal raz stretnutie s prezidentom
Spojen˘ch ‰tátov, v ktorom ho „uistil, Ïe bez rozdielu na jeho meno ãi
politickú stranu, sme my [Cirkev] ãasto na kolenách, aby sme prosili
Boha o to, aby nás on i iní vedúci tejto krajiny a sveta dostali z
[problémov na‰ej doby]“ (v Conference Report, apr. 1972, 120; alebo
Ensign, júl 1972, 29).

Keì slúÏime svojej krajine, dodrÏiavame tieÏ jej zákony. Mier môÏe
vládnuÈ iba vtedy, keì v‰etci dodrÏiavajú zákon. Dvanásty ãlánok
viery vyhlasuje: „Veríme, Ïe máme re‰pektovaÈ kráºov, prezidentov,
vládcov a sudcov a dodrÏovaÈ, ctiÈ a podporovaÈ zákon.“

■ Diskutujte o tom, ak˘mi spôsobmi môÏeme preukázaÈ re‰pekt k
vládnym predstaviteºom a poslúchaÈ zákon. Ako môÏeme pomôcÈ
mlad˘m ºuìom pripraviÈ sa na to, aby slúÏili svojej komunite a
krajine?

KaÏdá krajina má rozliãn˘ spôsob vytvárania zákonov. Niektoré
krajiny povoºujú obãanom voliÈ reprezentantov, ktorí pomáhajú pri
vytváraní zákonov. Svätí neskor‰ích dní majú najmä v t˘chto krajinách
povinnosÈ byÈ informovaní o záleÏitostiach verejného záujmu a
podporovaÈ dobr˘ch ºudí v kandidatúre do úradu. V krajinách,
kde sa konajú verejné voºby, má kaÏd˘ obãan voliÈ.

Na‰e povinnosti voãi svojej krajine si môÏeme splniÈ niektor˘mi z
nasledujúcich spôsobov:

1. ByÈ oddaní svojej krajine a svojmu ºudu.

2. ModliÈ sa za na‰ich vodcov.

3. DodrÏovaÈ zákon.

4. ByÈ informovaní o verejn˘ch otázkach.

5. PodporovaÈ ãestn˘ch a múdrych vodcov.

Záver
Ako Svätí neskor‰ích dní máme zodpovednosÈ voãi svojej komunite
a krajine. Máme povinnosÈ ÏiÈ spravodlivo a pomáhaÈ pri rie‰ení
problémov a pri uspokojovaní potrieb celej spoloãnosti.

V˘zvy
Vyberte si jeden zo spôsobov ako pomôcÈ vo va‰om okolí alebo
komunite. Urobte si osobn˘ plán a zaãnite ho tento t˘ÏdeÀ
uskutoãÀovaÈ.
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Vo va‰om kvóre sa rozhodnite, ão môÏete ako skupina kÀazov urobiÈ,
aby ste zlep‰ili svoju komunitu.

Poãas rodinn˘ch modlitieb sa modlite za vodcov vo va‰ej komunite a
národe, aby vás viedli v spravodlivosti.

DoplÀujúce Písma
■ 1. Timoteovi 1:8–10 (potreba zákona)

■ 1. Timoteovi 2:1–2 (máme sa modliÈ za predstaviteºov vlády)

■ Títovi 3:1 (máme poslúchaÈ vládu na‰ej krajiny)

■ 1. Petra 2:13–14 (máme sa podriadiÈ zákonom, ktoré ustanovila na‰a
vláda)

■ Mosiá‰ 29 (prejav kráºa Mosiá‰a na tému vládnutia)

■ Náuka a zmluvy 134 (pojednanie o potrebe zákona a o zásadách
vládnutia)

Príprava uãiteºa
Skôr, ako uvediete túto lekciu:

1. Zistite aké dobré veci vo va‰om okolí a komunite môÏu potrebovaÈ
podporu vá‰ho kvóra.

2. Urãite, ktorí ãlenovia triedy vám pomôÏu preãítaÈ vami vybrané
príbehy, písma alebo citáty.
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Cieºom tejto lekcie je pomôcÈ nám pochopiÈ, ako získaÈ a ako si
vybudovaÈ silné svedectvo o evanjeliu JeÏi‰a Krista.

Úvod
ZhromaÏdenie zaãnite t˘m, Ïe si ãlenovia triedy zaspievajú „Ja viem,
Ïe Ïije Spasiteº“ (Cirkevné piesne a piesne pre deti, str. 38).

Svedectvo o evanjeliu JeÏi‰a Krista je najcennej‰ím vlastníctvom, ktoré
môÏeme maÈ. Prezident David O. McKay si toto uvedomil vo svojej
mladosti. Povedal: „TúÏil som po Àom, cítil som, Ïe ak ho [svedectvo]
získam, v‰etko ostatné bude skutoãne bezv˘znamné“ („A Personal
Testimony,“ Improvement Era, sept. 1962, 628).

Na‰e svedectvá nás podrÏia, keì do ná‰ho Ïivota prídu ÈaÏkosti a
skú‰ky. V tak˘ch situáciách nemôÏeme byÈ udrÏovaní svedectvom
druh˘ch, ale sa budeme musieÈ spoliehaÈ na svoje vlastné svedectvo,
aby sme vytrvali vo svojich skú‰kach aÏ do konca.

âo je svedectvo?
Asi si môÏeme spomenúÈ na to ako sme stretli misionárov po prv˘ raz
a uãili sa o evanjeliu, alebo na to ako sme sa stretávali s osobou, ktorá
nám pomohla získaÈ svedectvo. MoÏno si pamätáme na pocit tepla,
ktor˘ sme mali, keì nám niekto vydal svoje svedectvo. T˘mto pocitom
je Duch Svät˘, ktor˘ vydáva na‰ej du‰i svedectvo o tom, Ïe to, ão
poãujeme, je pravdivé. Je to pocit pokoja a nepochybnej istoty. Vìaka
tomuto pocitu vieme, Ïe JeÏi‰ Kristus je Syn BoÏí, Ïe Joseph Smith bol
prorokom, a Ïe Cirkev JeÏi‰a Krista Svät˘ch neskor‰ích dní je jedinou
pravou Cirkvou na zemi. Tento pocit nám môÏe daÈ svedectvo o Slove
múdrosti, o zásade platenia desiatkov alebo o pravdivosti Knihy
Mormonovej.

Je tieÏ nevyhnutné, aby sme ako ãlenovia Cirkvi v t˘chto neskor‰ích
dÀoch mali svedectvo o Ïijúcich prorokoch. Prezident Harold B. Lee
vysvetlil, aké je dôleÏité maÈ túto znalosÈ:
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„Chcem vám nieão vysvetliÈ. Niekto to povedal takto a ja verím tomu,
Ïe to je absolútna pravda: ,âlovek nie je skutoãne obráten˘, dokiaº
nevidí spoãívaÈ BoÏiu moc na vedúcich tejto Cirkvi a dokiaº táto moc
neprenikne do jeho srdca ako oheÀ.‘ Pokiaº ãlenovia tejto Cirkvi
nezískajú presvedãenie, Ïe sú vedení správnym smerom a presvedãenie
o tom, Ïe títo BoÏí muÏi sú muÏmi, ktorí sú in‰pirovaní a ktorí boli
správne ustanovení BoÏou rukou, dovtedy nie sú skutoãne obrátení“
(v Conference Report, apr. 1972, 118; alebo Ensign, júl 1972, 103).

■ Nechajte ãlenov triedy na chvíºu porozm˘‰ºaÈ o ich vlastnom svedectve.
PoÏiadajte ich, aby si spomenuli na to, keì im bola zjavená pravda o
evanjeliu a ako získali duchovné potvrdenie o tom, Ïe Cirkev je
pravdivá, Ïe JeÏi‰ je Kristus, alebo Ïe Kniha Mormonova ja pravdivá.
Vyzvite ich, aby sa podelili o tieto záÏitky a porozprávali o tom, ako
spoznali, Ïe získali svedectvo.

Získanie svedectva
Svedectvo je zaloÏené na zjavení od Ducha Svätého. Prichádza, keì
sa Duch Pánov prihovára k ná‰mu srdcu, mysli a duchu a keì nám
potvrdí pravdu (pozri NaZ 8:2–3). Kristus vysvetlil Petrovi, Ïe jeho
svedectvo nepochádzalo zo Ïiadneho ºudského zdroja ale od Boha
(pozri Matú‰ 16:13–17).

Star‰í Parley P. Pratt napísal nasledujúcu správu o svedectve, ktoré
obdrÏal o pravdivosti Knihy Mormonovej:

„S nedoãkavosÈou som otvoril [Knihu Mormonovu] a preãítal som si jej
úvodnú stranu. Potom som si preãítal svedectvo niekoºk˘ch svedkov
t˘kajúce sa spôsobu jej nájdenia a preloÏenia... âítal som cel˘ deÀ.
Jedlo bolo bremenom, vôbec som netúÏil po jedle. Spánok bol
bremenom, lebo ja som uprednostnil ãítanie pred spánkom.

Keì som ãítal, spoãíval na mne Duch Pána a ja som vedel a pochopil,
Ïe kniha je pravdivá tak jasne a oãividne, ako keì ãlovek chápe a vie,
Ïe sám existuje. Teraz bola moja radosÈ úplná a ja som sa tak radoval,
Ïe mi to vynahradilo v‰etok smútok, obete a drinu v mojom Ïivote“
(Autobiography of Parley P. Pratt [1938], 37).

Pre niektor˘ch je získanie svedectva veºmi Ïiv˘m záÏitkom. Pre in˘ch
je menej veºkolep˘m, ale nie je menej dôleÏit˘m alebo cenn˘m. Star‰í
Loren C. Dunn povedal: „Asi to nepríde ako lúã svetla (neviem, ak˘m
spôsobom bude s vami Pán komunikovaÈ), je viac pravdepodobné,
Ïe to bude uistenie a pocit vo va‰om srdci, uistenie, ktoré príde
pokojn˘m, prirodzen˘m ale skutoãn˘m spôsobom zo dÀa na deÀ,
aÏ k˘m si neuvedomíte, Ïe vy skutoãne viete“ („Watch Therefore: For Ye
Know Not What Hour,“ duchovné stretnutie na UtaÏskej univerzite,
10. nov. 1972, 5).
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Prezident Marion G. Romney vysvetlil, Ïe toto je spôsob, ak˘m on
získal svoje svedectvo:

„Svedectvo niekedy prichádza pomaly, poãas dlhej doby. Nepamätám
si, Ïe by som získal svedectvo náhle... Nepamätám si, Ïe by som
niekedy nemal svedectvo. Samozrejme, Ïe za tie roky som ho
posilÀoval, ale nepamätám sa, Ïe som niekedy neveril. Av‰ak, ãi
svedectvo príde náhle alebo prichádza postupne, robí nieão s
ãlovekom. âlovek je in˘ po tom ako získal svedectvo“ („How
to Gain a Testimony,“ New Era, máj 1976, 11).

Je niekoºko vecí, ktoré musíme robiÈ, aby sme získali svedectvo.
Obzvlá‰È dôleÏit˘ch je päÈ nasledujúcich krokov.

■ UkáÏte plagát s piatimi krokmi, ktoré treba nasledovaÈ, alebo napí‰te
informácie na tabuºu:

1. TúÏte uveriÈ. Alma vysvetºuje, Ïe prv˘m krokom k získaniu znalosti
pravdy je túÏba uveriÈ (pozri Alma 32:26–27).

2. Bádajte v Písmach. Star‰í Gordon B. Hinckley uãil: „Sºubujem vám,
Ïe ak budete ãítaÈ slová toho záznamu, ktoré naz˘vame Písma, do
vá‰ho srdca vstúpi pochopenie a teplo, ktoré bude príjemné zaÏiÈ...
Preãítajte si, napríklad, Evanjelium Jána od zaãiatku aÏ do konca.
Dovoºte Pánovi, aby sa k vám prihovoril a jeho slová prídu s tich˘m
presvedãením, ktoré spôsobí, Ïe slová jeho kritikov stratia v˘znam.
Preãítajte si tieÏ svedectvo Nového sveta, Knihu Mormonovu, ktorá
bola prinesená na svetlo ako svedectvo, Ïe JeÏi‰ je Kristus, Veãn˘
Boh‘ “ („The Miracle That Is Jesus,“ Improvement Era, jún 1966, 531).

3. Konajte podºa BoÏej vôle. Spasiteº objasnil, Ïe ãlovek môÏe vedieÈ, ãi je
náuka od Boha, keì podºa nej Ïije (pozri Ján 7:16–18).

4. Prem˘‰ºajte nad zásadami evanjelia. Prem˘‰ºaÈ nad zásadami evanjelia
znamená, Ïe ich ‰tudujeme a rozm˘‰ºame o nich a potom sa s vierou
v Krista modlíme, aby sme získali znalosÈ od Ducha Svätého o tom,
ão sme sa nauãili (pozri Moroni 10:3–5).

5. âasto sa postite a modlite. Prorok Alma zistil sám pre seba, Ïe
evanjelium je pravdivé, lebo sa po mnoho dní postil a modlil. Po
tom ako sa postil, Duch Svät˘ dosvedãil jeho du‰i, Ïe náuky BoÏie
sú pravdivé (pozri Alma 5:45–46)-

■ Nechajte vopred urãeného ãlena triedy, aby porozprával o tom ako
získal svedectvo.

Budovanie silnej‰ieho svedectva
Keì získame svedectvo, musíme ho aj naìalej posilÀovaÈ. President
Harold B. Lee povedal: „Svedectvo nie je nieão, ão dnes máte a ão
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budete maÈ vÏdy. Svedectvo je krehké. Je rovnako ÈaÏké udrÏaÈ si ho
ako udrÏaÈ mesaãn˘ lúã. Je nieãím, ão si musíte kaÏd˘ deÀ znovu
získaÈ“ („President Harold B. Lee Directs Church; Led By The Spirit,“
Church News, 15. júl 1972, 4).

Aby sme si kaÏd˘ deÀ posilnili svoje svedectvo a zostali ‰Èastní v
evanjeliu, musíme sa snaÏiÈ ÏiÈ spravodlivo, vykonávaÈ svoje kÀazské
povinnosti a slúÏiÈ ostatn˘m. Ak sa má sila svedectva zväã‰iÈ, musí byÈ
zaloÏené na zásade ãinnosti.

■ UkáÏte obrázok 26-a: „Svoje svedectvo si môÏeme posilniÈ, keì ho
vydávame pred ostatn˘mi.“

Keì sa s ostatn˘mi delíme o svoje svedectvo, neposilÀujeme iba svoje
svedectvo, ale tieÏ svedectvo t˘ch, ktorí nás poãujú. Raz za mesiac
poãas pôstneho a svedeckého zhromaÏdenia máme príleÏitosÈ na to,
aby sme vyjadrili svoje svedectvo. Máme v‰ak vyuÏiÈ kaÏdú príleÏitosÈ
na to, aby sme vydávali svoje svedectvo svojim priateºom a rodine.

Musíme byÈ statoãní vo svojom svedectve o JeÏi‰ovi (pozri NaZ 76:79).
Ako ãlenovia Cirkvi máme zodpovednosÈ deliÈ sa o svoje svedectvo s
ãlenmi i neãlenmi. Na‰e svedectvo preukazujeme kaÏd˘ deÀ t˘m, ão
hovoríme a ão robíme. Peter radil, Ïe máme byÈ vÏdy pripravení daÈ
odpoveì kaÏdému ãloveku, ktor˘ sa nás sp˘ta na dôvod nádeje, ktorá
je v nás (pozri 1. Petra 3:15). Na‰e svedectvo ukazuje druh˘m pravdu
a pomáha im túÏiÈ po tom, aby sa dozvedeli viac.

■ Nech si ãlenovia preãítajú Náuku a zmluvy 62:3 a 84:61. âo sºúbil
Pán t˘m, ktorí vydávajú svoje svedectvo?

Záver
Na‰e svedectvá môÏu byÈ zdrojom sily pre na‰e rodiny. Otec, ktor˘
slúÏil na misii v roku 1868 napísal svojmu synovi: Ach, syn môj, kieÏ by
bolo svedectvo tvojho otca pre teba ako hviezda ukazujúca cestu poãas
celého tvojho Ïivota“ (citované v Reinhard Maeser, Karl G. Maeser
[1928], 57).

■ Sp˘tajte sa ãlenov triedy ako môÏe byÈ svedectvo ich otca „hviezdou
ukazujúcou cestu“ v ich Ïivotoch. Sp˘tajte sa otcov ako vydávanie
svedectva svojim deÈom môÏe pomôcÈ deÈom získaÈ svedectvo.

V˘zvy
SnaÏte sa obdrÏaÈ, posilniÈ a vydávaÈ va‰e svedectvo o evanjeliu
JeÏi‰a Krista.

SnaÏte sa ÏiÈ hodn˘ toho, aby mohlo va‰e svedectvo o pravde rásÈ. Îite
blízko k Pánovi a verne slúÏte vo svojom kÀazskom povolaní.



26. lekcia

198

Naplánujte si rodinn˘ domáci veãer na tému svedectva. Na tomto
stretnutí vydajte svedectvo svojej rodine.

Vydajte svoje svedectvo poãas pôstneho a svedeckého zhromaÏdenia.

DoplÀujúce Písma
■ Îalmy 19:7 (cena svedectva)

■ 1. Korintsk˘m 12:3 (svedectvo prichádza od Ducha Svätého)

■ 2. Timoteovi 1:8 (nemáme sa hanbiÈ svedãiÈ)

■ Náuka a zmluvy 76:22–23 (svedectvo Josepha Smitha a Sidneyho
Rigdona)

Príprava uãiteºa
Skôr, ako uvediete túto lekciu:

1. Pripravte plagát odporuãen˘ pre túto lekciu, alebo napí‰te dané
informácie na tabuºu.

2. PoÏiadajte ãlena triedy, aby porozprával o tom ako získal svedectvo.

3. Urãite, ktorí ãlenovia triedy vám pomôÏu preãítaÈ vami vybrané
príbehy, písma alebo citáty.
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Cieºom tejto lekcie je pomôcÈ nám posilniÈ na‰u vieru v JeÏi‰a Krista.

Úvod
■ UkáÏte obrázok 27-a: „Viera v JeÏi‰a Krista je prvou zásadou

evanjelia.“

Viera v JeÏi‰a Krista je prvou zásadou evanjelia. Ak máme vieru v
JeÏi‰a Krista, dôverujeme Mu a prijímame Ho a Jeho uãenia. Apo‰tol
Pavol napísal, Ïe „Ïijeme vierou a nie videním!“ (2. Korintsk˘m 5:7).
Viera je duchovn˘ dôkaz toho, Ïe veci, ktoré nemôÏeme vidieÈ alebo
poãuÈ existujú a sú pravdivé. Napríklad, nevideli sme JeÏi‰a zomieraÈ
alebo trpieÈ za na‰e hriechy, ale prostredníctvom viery vieme, Ïe to tak
bolo. Alma povedal, Ïe viera neznamená maÈ dokonalú znalosÈ vecí;
preto ak máme vieru, dúfame vo veci, ktoré síce nevidíme, ale ktoré sú
pravdivé (pozri Alma 32:21).

Viera v JeÏi‰a Krista
Keì máme vieru v JeÏi‰a Krista, dokáÏeme sa obetovaÈ alebo vykonaÈ
ÈaÏké úlohy. Kvôli svojej viere dokázal byÈ Abrahám ochotn˘ obetovaÈ
svojho syna ako obetu, Enoch bol vzat˘ do neba a Noe bol zachránen˘
od potopy (pozri Hebrejom 11). Tieto a mnohé iné zázraky sa udiali
skrze vieru v JeÏi‰a Krista, lebo skrze vieru sú spôsobené zázraky“
(Moroni 7:37).

Viera nám tieÏ pomáha prekonaÈ utrpenie, skú‰ky a trápenie.
Napríklad, Jób dokázal zniesÈ svoje veºké utrpenie, lebo mal vieru v
Krista. Pán posilnil Jóba, lebo Pán pozná t˘ch a pomáha t˘m, ktorí
Mu dôverujú (pozri Nahum 1:7).

Hoci Jób trpel viac ako bude väã‰ina z nás niekedy trpieÈ, nikdy
nepoprel svoje svedectvo ani sa nikdy neobrátil proti Bohu. V‰etky
jeho deti boli zabité, keì jeho dom zniãil veºk˘ vietor. Jeho telo bolo
pokryté vredmi. Jeho priatelia a dokonca i jeho Ïena sa z neho
vysmievali. Hovorili mu, Ïe trpel preto, lebo bol hrie‰ny. Ale vìaka
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svojej viere Jób vydrÏal svoje skú‰ky. Bol schopn˘ chváliÈ svojho Boha
a svedãiÈ i na vrchole svojho utrpenia.

Svedãil, Ïe vie, Ïe Vykupiteº Ïije, a Ïe on bude v neskor‰ích dÀoch stáÈ
na zemi.

Jób vedel, Ïe v tele uvidí Boha, aj keby ho mali zoÏraÈ ãervy (pozri
Jób 19:25–26). Jeho viera bola nakoniec odmenená, jeho utrpenie sa
skonãilo a on bol Pánom hojne poÏehnan˘.

Jóbov príbeh ukazuje ako nám môÏe viera, rovnako ako kotva, pomôcÈ
drÏaÈ sa pevne ná‰ho svedectva v ãase skú‰ok (pozri Eter 12:4).
MôÏeme trpieÈ kvôli chorobe, chudobe, smrti alebo poku‰eniu, ale keì
budeme pouÏívaÈ svoju vieru v JeÏi‰a Krista, budeme posilnení a
poÏehnaní.

■ Aké iné príklady z písiem o moci viery poznáte? Ako ste boli
poÏehnaní skrze svoju vieru v JeÏi‰a Krista?

PosilÀovanie na‰ej viery v Krista
Máme sa vÏdy snaÏiÈ posilÀovaÈ svoju vieru. Keì tak budeme konaÈ,
obdrÏíme radosÈ z toho, Ïe sme blízko k Pánovi, a Ïe nás poÏehnáva.
Alma hovorí, Ïe vypracovanie si viery v Krista, je ako keì zasadíme a
pestujeme strom a potom zbierame jeho ovocie.

■ UkáÏte obrázok 27-b: „Viera zaãína, keì zasadíme jedno semienko.“

Prv˘ krok pri budovaní viery sa môÏe porovnaÈ so zasadením
semienka. Alma povedal, Ïe máme vyskú‰aÈ jeho slová a vyskú‰aÈ
trochu viery. Aj keì nemôÏeme urobiÈ niã len si priaÈ, aby sme verili,
máme dovoliÈ tejto túÏbe, aby v nás pôsobila a aby mohlo byÈ
semienko zasadené (pozri Alma 32:27–28).

■ Ako si môÏeme do svojho srdca zasadiÈ semienko viery?

Jedn˘m zo spôsobov ako zaãína viera, je keì poãúvame alebo ãítame
slovo BoÏie a túÏime veriÈ. Keì vyskú‰ame to, ão sme poãuli alebo ãítali,
keì sa budeme snaÏiÈ uveriÈ a ÏiÈ podºa zásad, ktoré nás uãili, zaãneme vo
svojom srdci cítiÈ, Ïe to, ão sme sa nauãili je pravda. (Pozri Ján 7:16–17.)

■ UkáÏte obrázok 27-c: „Tak ako rastlina potrebuje slnko, vzduch a
vodu, viera potrebuje neustálu v˘Ïivu.“

Druh˘ krok sa podobá starostlivosti o rastlinu. Tak ako rastlina
potrebuje slnko, vzduch a vodu, viera potrebuje neustálu v˘Ïivu.

■ Ako môÏeme ÏiviÈ a zväã‰ovaÈ svoju vieru v JeÏi‰a Krista?

Vieru môÏeme ÏiviÈ, keì ãítame písma a prem˘‰ºame nad nimi, keì sa
postíme a modlíme, slúÏime Pánovi, podporujeme cirkevn˘ch vedúcich a
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dodrÏiavame BoÏie prikázania. Tak ako rastlina zahynie bez vody, viera
zahynie bez skutkov. Na‰u vieru musíme neustále ÏiviÈ prostredníctvom
spravodliv˘ch ãinov (pozri Jakuba 2:14–26.)

■ UkáÏte obrázok 27-d: „Úrodou viery je mier, radosÈ a veãn˘ Ïivot.“

Ak budeme usilovne ÏiviÈ svoju vieru, budeme sa môcÈ te‰iÈ z
úÏasn˘ch poÏehnaní rovnako ako nám starostlivosÈ o rastlinu
umoÏní te‰iÈ sa z jej ovocia.

■ Aké sú poÏehnania, alebo aké je ovocie viery v JeÏi‰a Krista?

Viera nám umoÏÀuje:

Pevne sa drÏaÈ v‰etkého dobrého (pozri Moroni 7:28).

CítiÈ mier a ‰Èastie bez strachu z budúcnosti.

ObdrÏaÈ odpovede na svoje modlitby.

Îe Boh uºahãí na‰e bremeno (pozri Matú‰ 11:28–29).

Îe nám budú odpustené na‰e hriechy, ak z nich budeme
ãiniÈ pokánie.

VykonávaÈ moc kÀazstva.

MaÈ so sebou Ducha Svätého (pozri Moroni 7:32).

ZaÏiÈ zázraky v na‰ich Ïivotoch (pozri 2. Nefi 26:13).

VrátiÈ sa po zm⁄tvychvstaní k ná‰mu Nebeskému Otcovi a ÏiÈ s Ním.

Biblia hovorí o Ïene, ktorá bola 12 rokov veºmi chorá. V‰etko ão mala
minula na to, aby ju doktori vylieãili, ale oni to nedokázali. Jedného
dÀa pri‰iel do jej dediny JeÏi‰. Îena o JeÏi‰ovi poãula a mala vieru, Ïe
sa uzdraví, aj keby sa len dotkla Jeho plá‰Èa. A tak vyskú‰ala svoju
vieru a dotkla sa Spasiteºa, keì popri nej prechádzal. Keì sa dotkla
Jeho plá‰Èa, okamÏite sa vylieãila a JeÏi‰ sa k nej otoãil a povedal:
„Dcéra, tvoja viera Èa uzdravila. Choì v pokoji!“ (Pozri Luká‰ 8:43–48.)

Îena v tomto príbehu Ïivila svoju vieru v Krista t˘m, Ïe svoju vieru
premenila v skutky. Dotkla sa Spasiteºovho plá‰Èa, a tak bola za svoju
vieru poÏehnaná t˘m, Ïe sa vylieãila.

■ Preão je dôleÏité, aby sme pouÏívali vieru v JeÏi‰a Krista, keì
poÏehnávame chor˘ch a keì dostávame poÏehnanie?

■ Podeºte sa o nasledujúci príbeh:

Randall Ellsworth bol misionárom, ktor˘ vyuÏíval veºkú vieru po tom
ako bol váÏne zranen˘ zemetrasením v Guatemale. V ãase zemetrasenia
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bol v budove a tá na neho spadla. Jedna generálna autorita tento
záÏitok opísala nasledovne:

„Myslím si, [Ïe bol] zavalen˘ asi dvanásÈ hodín. Bol totálne ochrnut˘
od pása nadol. Jeho obliãky nefungovali. Nebola nádej, Ïe niekedy
bude opäÈ chodiÈ...

„Previezli ho do... Marylandu a... v nemocnici mal rozhovor s
televíznym reportérom. Televízny reportér mu povedal: ,Doktori
hovoria, Ïe uÏ nebudete opäÈ chodiÈ. âo si o tom myslíte, Star‰í
Ellworth?‘ On povedal: ,Nielen, Ïe budem opäÈ chodiÈ, ale ja mám
povolanie od proroka, aby som slúÏil na misii v Guatemale a ja pôjdem
naspäÈ a dokonãím tú misiu...‘

Cviãil [dvakrát toºko] koºko mu navrhli doktori. Namáhal svoju vieru.
ObdrÏal poÏehnanie od drÏiteºa kÀazstva a jeho vylieãenie bolo zázraãné.
Doktori a ‰pecialisti boli ohromení. Postupne bol schopn˘ postaviÈ sa na
nohy. Potom mohol chodiÈ s barlami a doktori mu povedali: ,MôÏe‰ sa
vrátiÈ do misionárskeho poºa, ak ti to Cirkev dovolí.‘ On i‰iel. Poslali sme
ho do Guatemaly. Vrátil sa do krajiny, do ktorej bol povolan˘, k ºuìom,
ktor˘ch veºmi miloval.

Keì tam bol, chodil a ‰íril evanjelium na plno s paliãkou v kaÏdej ruke.
Jedného dÀa sa na neho misijn˘ prezident pozrel a povedal: ,Star‰í
Ellsworth, s vierou, ktorú máte, preão nezahodíte tie paliãky a
nezaãnete chodiÈ?‘ ... On odloÏil paliãky a od vtedy ich nikdy
nepouÏil“ (Thomas S. Monson, citované Marion G. Romney, v
Conference Report, okt. 1977, 61–62; alebo Ensign, nov. 1977, 42).

■ Nechajte vopred urãeného ãlena kvóra opísaÈ obdobie svojho Ïivota,
keì musel ÏiÈ vierou poãas osobnej krízy alebo skú‰ky.

Záver
Aby na‰a viera rástla, musíme ju neustále ÏiviÈ. Je to dar a poÏehnanie,
ktoré potrebujeme vÏdy a v‰ade. V‰etko, ão robíme v Cirkvi si vyÏaduje
vieru v JeÏi‰a Krista. Napríklad, platenie desiatkov, sluÏba v Cirkvi
alebo ‰etrenie peÀazí do chrámu si vyÏaduje vieru. Keì Ïivíme svoju
vieru v JeÏi‰a Krista t˘m, Ïe ho poslúchame, ‰tudujeme evanjelium,
modlíme sa, nav‰tevujeme zhromaÏdenia a slúÏime v Cirkvi, obdrÏíme
veºa úÏasn˘ch poÏehnaní. Najväã‰ím poÏehnaním za vybudovanie
na‰ej viery je, Ïe sa môÏeme spoloãne s na‰ou rodinou vrátiÈ k ná‰mu
Otcovi na Nebesiach.

V˘zvy
PreukáÏte svoju vieru v JeÏi‰a Krista, keì budete poÏiadaní vykonaÈ
kÀazsk˘ obrad ako napríklad Ïehnanie chor˘ch.

Aplikujte zásadu viery, keì sa stretnete s osobn˘m problémom.
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DoplÀujúce Písma
■ Marek 6:5–6 (zázraky sa nemôÏu udiaÈ, ak ch˘ba viera)

■ Îidom 11 (pojednanie o moci viery)

■ 1 Petra 1:3–9 (spása prichádza prostredníctvom viery)

■ Enos 1:4–8, 15 (hriech je odpusten˘ prostredníctvom viery)

■ Eter 12:12–21 (príklady moci viery)

Príprava uãiteºa
Skôr, ako uvediete túto lekciu:

1. Preãítajte si 18. lekciu zo Základov evanjelia „Viera v JeÏi‰a Krista.“

2. ·tudujte 11. kapitolu v liste Îidom.

3. Urãite ãlena triedy, ktor˘ opí‰e obdobie svojho Ïivota, keì musel ÏiÈ
vierou poãas osobnej krízy alebo skú‰ky.

4. Urãite, ktorí ãlenovia triedy vám pomôÏu preãítaÈ vami vybrané
príbehy, písma alebo citáty.

27. lekcia
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Cieºom tejto lekcie je pomôcÈ nám pochopiÈ ako nás môÏe pokánie
pripraviÈ na návrat k ná‰mu Nebeskému Otcovi.

Úvod
Prorok Joseph Smith dal túto v˘zvu: „Zaãnime práve tento deÀ od
znova a povedzme si s cel˘mi na‰imi srdciami, Ïe zanecháme svoje
hriechy a budeme spravodliví“ (Teachings of the Prophet Joseph Smith,
vybral Joseph Fielding Smith [1976], 364).

PretoÏe sme v‰etci na zemi aby sme sa uãili a rástli, v‰etci robíme
chyby. Existuje veºa druhov ch˘b. Niekedy robíme veci o ktor˘ch
vieme, Ïe ich nemáme robiÈ ako napríklad, keì sa správame neláskavo,
alebo ak si zoberieme nieão, ão nám nepatrí. Niekedy neurobíme veci,
o ktor˘ch vieme, Ïe by sme ich mali urobiÈ ako napr.: platenie desiatku,
ãi byÈ dobr˘mi domácimi uãiteºmi.

Potreba pokánia
Keì vieme, Ïe sme urobili nesprávnu vec, nemôÏeme byÈ ‰Èastní.
Hanbíme sa za na‰e chyby a zisÈujeme, Ïe nemôÏeme správne slúÏiÈ
Pánovi. Niekedy na‰e ne‰Èastie môÏe dokonca spôsobiÈ, Ïe sa k
druh˘m správame neláskavo. Ná‰ Nebesk˘ Otec nechce, aby sme boli
ne‰Èastní. Chce, aby sme v‰etci obdrÏali poÏehnania, ktoré pre nás má,
av‰ak nedá nám poÏehnania, ktoré si nezaslúÏime. Toto neznamená, Ïe
sa od nás odvrátil, alebo Ïe nás menej miluje. Znamená to iba, Ïe chce,
aby sme prekonali svoje slabosti. Pokánie nám môÏe pomôcÈ prekonaÈ
svoje slabosti, a tak sa staÈ hodn˘mi ÏiÈ s na‰im Nebesk˘m Otcom.

Z tohoto dôvodu musíme skúmaÈ svoje Ïivoty, aby sme zistili, kde sa
potrebujeme zlep‰iÈ. Prezident Joseph Fielding Smith napísal: „Na‰ou
povinnosÈou je, aby sme boli dnes lep‰ími ako vãera a zajtra lep‰ími
ako sme dnes. Preão? Lebo sme na tej ceste... k dokonalosti a tá môÏe
prísÈ iba prostredníctvom poslu‰nosti a túÏby v na‰ich srdciach po
prekonaní [na‰ich hriechov]“ (Doctrines of Salvation, zozb. Bruce R.
McConkie, 3 zv. [1954–56], 2:18–19).



■ Preãítajte si Almu 11:37. Preão je pokánie nevyhnutné? Preãítajte si 1.
Jánov 1:8–10, Almu 34:33–34 a 3. Nefi 30. Preão máme ãiniÈ pokánie
ão najskôr?

Ako ãlovek ãinní pokánie?
Hriech je ako ‰pina na na‰om tele. Robí nás duchovne neãist˘mi.
Pokánie je ako um˘vanie ‰piny. Po tom ako ãiníme pokánie sa cítime
osvieÏení a ãistí. Star‰í A. Theodore Tuttle to vysvetlil takto:

„Pokánie je ako mydlo. Je mydlom Ïivota. Podobne ako mydlo, zm˘va
hriechy Ïivota. Má sa pouÏívaÈ tak ãasto ako je to potrebné. No musíme
maÈ na pamäti, Ïe nesprávne pouÏívanie—nedostatok dôkladného
oãistenia a poloviãná snaha—môÏu maÈ za následok ,zájdenú ‰edú‘.
Keì v‰ak mydlo Ïivota pouÏívame správne, oãistí dôkladne, úplne a
permanentne...

Jedného dÀa... budeme uvedení pred Pánovu súdnu stolicu. Tam
budeme stáÈ buì po‰kvrnení, ‰pinaví a neãistí, alebo ak sme prijali a
vyuÏívali veºk˘ a úÏasn˘ dar oãistenia—mydlo Ïivota—môÏeme stáÈ
pred Pánom ãistí, s odpusten˘mi hriechmi a nepo‰kvrnení. Nabudúce,
keì pouÏijete mydlo, môÏete sa zamyslieÈ nad oãistením svojho ducha
s pouÏitím mydla Ïivota, univerzálneho zákona pokánia“
(„Repentance,“ Improvement Era, nov. 1968, 64, 67).

Aby sme ãinili pokánie, musíme sledovaÈ urãité kroky.

■ Diskutujte o siedmych ãastiach pokánia, tak ako to je vysvetlené v
19. kapitole v Základoch evanjelia. Ak je to moÏné, dovoºte niekoºk˘m
bratom, aby si kaÏd˘ z nich zobral jednu ãasÈ, pripravil si o nej
diskusiu a prezentoval ju pred triedou. Poãas diskusie ukáÏte
obrázok, ktor˘ má zoznam siedmych ãastí pokánia alebo na ne
poukáÏte na tabuli. (Medzi sedem ãastí patrí: uznanie hriechu, pocit
ºútosti za hriech, zanechanie hriechu, vyznanie hriechu, vykonanie
náhrady, odpustenie ostatn˘m a dodrÏovanie BoÏích prikázaní.)

■ UkáÏte obrázok 28-a: „Skutoãné pokánie si vyÏaduje ãas a úsilie.“

Skutoãné pokánie v‰ak nie je ºahké. VyÏaduje si ãas a úsilie. Z tohoto
dôvodu nemôÏeme odkladaÈ deÀ svojho pokánia (pozri Almu 13:27).

RadosÈ z pokánia
■ UkáÏte obrázok 28-b: „Pokánie je moÏné, lebo JeÏi‰ Kristus zaplatil

za na‰e hriechy.“

Pokánie ãiníme preto, aby sme získali odpustenie na‰ich hriechov. Ak
by v‰ak JeÏi‰ Kristus nebol zaplatil za na‰e hriechy a nebol by pre nás
zomrel, nikdy by nám nebolo odpustené. Iba prostredníctvom Jeho
zmiernej obete môÏe milosrdenstvo uspokojiÈ poÏiadavky
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spravodlivosti a my môÏeme byÈ oãistení od svojich hriechov (pozri
Alma 34:10–16). Toto je veºk˘m poÏehnaním, za ktoré by sme mali byÈ
vÏdy vìaãní.

JeÏi‰ zaplatil za na‰e hriechy, ale pokiaº neãiníme pokánie, nie sú od
nás odÀaté. Keì Alma opisoval ako rozpoznal svoje hriechy a ako sa
v nich kajal, povedal,

Ïe si pamätal v‰etky svoje hriechy a priestupky, za ktoré bol trápen˘
bolesÈami pekeln˘mi.

Pamätal si tieÏ, ako poãul svojho otca prorokovaÈ ºuìom o príchode
JeÏi‰a Krista, Syna BoÏieho, ktor˘ zmieri hriechy sveta.

Keì sa zam˘‰ºal nad t˘mto proroctvom, zaplakal vo svojom srdci, aby
sa nad ním JeÏi‰ zmiloval.

Keì si toto pomyslel, nepamätal si uÏ viac svoje hriechy.

Cítil radosÈ a uvidel nádherné svetlo a jeho du‰a bola naplnená takou
radosÈou, ktorá prevy‰ovala jeho bolesÈ (pozri Alma 36:13,17–20).

■ Struãne preberte podobenstvo o márnotratnom synovi (pozri Luká‰a
15:11–32). âo cítil márnotratn˘ syn, keì zaãal s procesom pokánia?
âo cítil jeho otec?

Príbeh o márnotratnom synovi sa ãasto opakuje v modernom Ïivote,
tak ako aj v nasledujúcom príbehu:

■ Podeºte sa o nasledujúci príbeh o novodobom márnotratnom synovi.
Nech ãlenovia triedy potichu identifikujú kroky pokánia poãas toho
ako budú poãúvaÈ príbeh.

„Do 17-tich rokov som zostal blízko Cirkvi, nav‰tevoval som v‰etky
moje zhromaÏdenia a vykonával som si svoje kÀazské povinnosti. Ani
ma nenapadlo robiÈ inak. Miloval som Cirkev a jej programy.

Av‰ak v sedemnástke som zaãal ,vystrkovaÈ roÏky‘, búril som sa proti
smerovaniu mojej rodiny a vyÏadoval som si svoju ,slobodu konania‘.
Jeden z mojich najlep‰ích priateºov bol inej viery a ja som sa dostal
do pasce, keì som z toho, ão mi ponúkol, vyskú‰al alkohol a tabak.
Stretával som sa s dievãatami, ktoré neboli SND a ãoskoro som sa
zamiloval do úÏasnej mladej dámy. Jej rodiãia ma veºa krát pozvali na
víkend na ich letnú chatu a toto samozrejme zabraÀovalo tomu, aby
som bol aktívny v Cirkvi.

Potom pri‰la 2. svetová vojna, a keì sa ma môj biskup sp˘tal, ãi chcem
ísÈ na misiu, povedal som mu, Ïe rad‰ej nastúpim do armády a budem
slúÏiÈ svojej krajine. Stále verím v to, Ïe je dôleÏité, aby sme slúÏili
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svojej krajine. Teraz v‰ak viem, Ïe by bolo b˘valo múdrej‰ie, keby som
bol najprv slúÏil môjmu Nebeskému Otcovi.

V tomto ãase som zaãal tieÏ zisÈovaÈ, Ïe niektorí ãlenovia Cirkvi, ktor˘ch
som veºmi obdivoval, nedodrÏiavali v‰etky cirkevné ‰tandardy. Zaãal
som ich súdiÈ a pokladal som ich za pokrytcov. Zaviazal som sa sám
sebe, Ïe ak sa mi niekedy nepodarí ÏiÈ podºa na‰ich noriem, budem sa
rad‰ej drÏaÈ ìalej od Cirkvi, ako keby som sa mal staÈ pokrytcom, uãiÈ
jedno a robiÈ druhé. Toto bola ìal‰ia váÏna chyba, lebo to bolo presne to,
ão protivník chcel, aby som urobil.

·tyri roky ako pilot námorníctva a 15 rokov cestovania v profesii
obchodníka spôsobili, Ïe bolo pre mÀa ºahké zostaÈ neaktívnym. Poãas
celého tohoto obdobia som ale veril v pravdy, ktoré boli zasadené
hlboko v mojej du‰i. Keì som mal 38 rokov, prisÈahoval sa k nám na
‰esÈ t˘ÏdÀov môj najmlad‰í brat Tom. KaÏdé nedeºné ráno i‰iel sám na
kÀazské a iné zhromaÏdenia a moje svedomie ma zaãalo hr˘zÈ. Nebol
som ‰Èastn˘, vedel som, Ïe nieão nie je v poriadku a tento pocit sa ku
mne ãoraz ãastej‰ie vracal. V minulosti som bol schopn˘ prestaÈ fajãiÈ
kedykoºvek som chcel, ale teraz som zistil, Ïe to nedokáÏem. Zvykol
som nav‰tevovaÈ Toma v jeho kancelárii a tam som sa pristihol ako
kritizujem Cirkev a potom, hoci by som mu to nikdy nepovedal, som
sa cítil vinn˘.

Postupne som sa pribliÏoval k hodine krízy a tá pri‰la jednej noci po
koktailovej párty a taneãnej zábave v country klube. I‰iel som si ºahnúÈ
neskoro ale nemohol som zaspaÈ, ão sa mi skoro vôbec nestáva.
Nakoniec som sa opatrne zdvihol, aby som nezobudil svoju nádhernú
Ïenu a po prv˘ raz v Ïivote som chodil sem a tam po dome. Koneãne
som si uvedomil, Ïe sa musím zmeniÈ.

Nikdy som nebol schopn˘ preukazovaÈ emócie prostredníctvom sæz
a pokory, ale ìal‰ou vecou, ktorú si pamätám bolo, Ïe som bol na
kolenách a po prv˘ raz za 19 rokov som prosil môjho Nebeského Otca o
pomoc. Ako som sa modlil, moju bytosÈ naplnil neprekonateºn˘ pocit
lásky, súcitu a ‰Èastia a Duch Svät˘ ma naplnil s takou mocou, Ïe som
k⁄ãovito vzlykal po znaãne dlhú dobu. Keì som vstal, cítil som sa dobre.
VìaãnosÈ a vìaka naplnili moje srdce. Nikdy v Ïivote som nezaÏil tak˘
pocit tepla a vnútorn˘ oheÀ ma celého naplnil s takou intenzitou, Ïe som
si myslel, Ïe ma pohltí.

Vo‰iel som do spálne a zobudil som svoju Ïenu. Stále som plakal a ona
sa ma sp˘tala, ão sa stalo. Povedal som jej o mojej túÏbe zmeniÈ svoj
Ïivot a objaÈ evanjelium JeÏi‰a Krista a ona mi okamÏite povedala, Ïe
ma bude podporovaÈ. Od toho momentu som nikdy nezatúÏil po
cigarete, akomkoºvek alkoholickom nápoji, ãi ‰álke kávy.
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Pán ma zaãal poÏehnávaÈ a do dne‰ného dÀa neprestal. Do roka som
mal ãesÈ pokrstiÈ svoje deti a ãoskoro po tom aj svoju manÏelku. O rok
neskôr sme boli zosobá‰ení na veãnosÈ v Chráme v Logane a boli
k nám pripeãatené i na‰e deti.

Svedãím o tom, Ïe Pán sa te‰í, keì sa jeho stratená oveãka vráti domov.
Svoju lásku a láskavosÈ preukazuje v‰etk˘m, ktorí budú ãiniÈ pokánie
zo svojich hriechov, a ktorí budú dodrÏiavaÈ Jeho prikázania“ (Lewis W.
Cottle, „The Return of the Prodigal,“ Ensign, mar. 1974, 43–44).

■ Aké boli pocity tohto novodobého márnotratného syna, keì ãinil
pokánie? Preãítajte si Luká‰a 15:10. Ako sa ná‰ Nebesk˘ Otec pozerá
na na‰e pokánie? (Pozri NaZ 58:42 a Izaiá‰ 1:18.)

Záver
Ak sa chceme staÈ tak˘mi ako je ná‰ Nebesk˘ Otec a ÏiÈ s ním opäÈ,
musíme v‰etci ãiniÈ pokánie. Z tohoto dôvodu zmieril JeÏi‰ Kristus
na‰e hriechy a umoÏnil nám ãiniÈ pokánie. Keì naozaj ãiníme pokánie
z na‰ich hriechov, priná‰ame radosÈ sebe i ná‰mu Nebeskému Otcovi.

President Harold B. Lee uãil: „NajdôleÏitej‰ie zo v‰etk˘ch BoÏích
prikázaní je to jediné, s dodrÏiavaním ktorého máte dnes najväã‰ie
problémy. Ak sa to t˘ka neãestnosti, necudnosti, fal‰ovania,
nehovorenia pravdy, dne‰n˘ deÀ je dÀom na to, aby ste pracovali na
tom dovtedy, pokiaº neporazíte túto slabosÈ. Potom zaãnite pracovaÈ na
ìal‰ej slabosti, s dodrÏiavaním ktorej máte najväã‰ie problémy“
(„Californians Hear President Lee,“ Church News, 5. máj 1973, 3).

V˘zvy
Proste Pána vo svojich osobn˘ch modlitbách o pomoc pri prekonávaní
problémov, na ktor˘ch pracujete. Podajte Mu kaÏd˘ deÀ správu o
va‰om pokroku, ako sa snaÏíte zdokonaliÈ, neustávajte v modlitbách
za odpustenie ch˘b z minulosti.

DoplÀujúce Písma
■ Îalmy 51:10 (Dávid sa modlí za odpustenie)

■ Izaiá‰ 1:16–18 (je nám prikázanie ãiniÈ pokánie)

■ Luká‰ 15:7 (nebesia sa te‰ia z t˘ch, ktorí ãinia pokánie)

■ 2. Korintsk˘m 7:10 (zármutok podºa BoÏej vôle priná‰a pokánie)

■ Mosiá‰ 4:1–3 (hriechy sú odpustené vìaka uzmiereniu Krista)

■ Alma 7:15 (krst ako znak pokánia)

■ Alma 12:14–15 (viera a pokánie priná‰ajú spasenie)
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■ Alma 34:8–9 (Kristus zmieril hriechy sveta)

■ Náuka a zmluvy 19:16–17 (Kristus trpel za t˘ch, ktorí ãinia pokánie)

■ Náuka a zmluvy 76:40–42 (JeÏi‰ zomrel, aby zmieril hriechy sveta)

Príprava uãiteºa
Skôr, ako uvediete túto lekciu:

1. Pre‰tudujte si 19. kapitolu „Pokánie“ zo Základov evanjelia.

2. UkáÏte plagát pre túto lekciu, alebo napí‰te informácie na tabuºu.

3. Pripravte si lekciu tak, aby ste sa vyhli diskusiám o osobn˘ch
problémoch ãlenov kvóra.

4. Ak chcete, urãite niekoºk˘ch ãlenov triedy, ktorí budú diskutovaÈ o
siedmych krokoch pokánia, ktoré sú identifikované v 19. kapitole v
Základoch evanjelia.

5. Urãite, ktorí ãlenovia triedy vám pomôÏu preãítaÈ vami vybrané
príbehy, písma alebo citáty.



KRST, POKRAâUJÚCA
ZMLUVA

2 9 .  l e k c i a

217

Cieºom tejto lekcie je povzbudiÈ nás, aby sme dodrÏiavali zmluvy, ktoré
sme uzavreli pri krste.

Úvod
KaÏd˘ z nás, ktorí sme sa dali pokrstiÈ, urobil na znak toho to, Ïe
zmenil svoj Ïivot, a Ïe je ochotn˘ riadiÈ sa zásadami, ktoré vedú k
osláveniu. Av‰ak len byÈ pokrsten˘m nestaãí. Vtedaj‰om ãase sme
zaãali novú cestu Ïivota, a na to, aby sme obdrÏali poÏehnania tohoto
nového Ïivota, musíme pokraãovaÈ v pokroku a zdokonaºovaní sa.

Prorok Alma, ktor˘ sa trápil za svojich bratov v kÀazstve, ich po krste
vyzval, ãi boli duchovne zrodení z Boha. Sp˘tal sa ich, ãi si v‰tepili
BoÏí obraz do svojich tvárí a ãi zaÏili mocnú zmenu vo svojich srdciach
(pozri Alma 5:14). Tieto otázky sú rovnako dôleÏité v dne‰n˘ch dÀoch.
Cítili sme v‰etci zmenu v na‰ich srdciach a zaÏili sme duchovné
znovuzrodenie od ná‰ho krstu do Cirkvi JeÏi‰a Krista?

Veºa ºudí sa te‰í z duchovného pocitu v ãase ich krstu. Jeden ãlen to
opísal takto: „Nikdy nezabudnem na pocit v mojej du‰i, Ïe som ãist˘,
Ïe zaãínam odznova ako dieÈa BoÏie... Bol to tak˘ ‰peciálny pocit!“
(Vivian Ford, „Ask and Ye Shall Receive,“ No More Strangers, 4 zv., upr.
Hartman Rector and Connie Rector [1971–90], 3:175). Tento pocit môÏe
pokraãovaÈ ak sa stále snaÏíme dodrÏiavaÈ na‰e krstné zmluvy.

Na‰a krstná zmluva
■ UkáÏte obrázok 29-a: „Poãas krstu uzatvárame zmluvu s Bohom, Ïe

budeme dodrÏiavaÈ Jeho prikázania.“

Zmluva je dohoda alebo prísºub medzi dvomi alebo viacer˘mi ºuìmi.
Keì sme boli pokrstení, uzavreli sme veºmi dôleÏitú zmluvu s Bohom.
Prezident Spencer W. Kimball povedal: „ByÈ pokrsten˘m znamená
vstúpiÈ do zmluvy [s Bohom]... robiÈ, nie sa len vyhnúÈ robeniu, robiÈ
spravodlivé skutky rovnako ako sa vyh˘baÈ zlu“ (The Miracle of
Forgiveness [1969], 94).



■ Nech si ãlenovia triedy preãítajú a vyznaãia Náuku a zmluvy 20:37 a
Mosiá‰a 18:8–10. Aké konkrétne zmluvy sme uzatvorili s Pánom, keì
sme boli pokrstení? (Vypí‰te zmluvy na tabuºu, tak ako sú uvedené
niÏ‰ie.)

Tieto písma nám tieÏ hovoria o BoÏej ãasti krstnej zmluvy.

■ âo nám Pán prisºúbil, keì sme boli pokrstení? (Na tabuºu napí‰te
zoznam odpovedí. Medzi odpoveìami by mali byÈ tie, ktoré sú
uvedené niÏ‰ie.)

Krst je zaãiatkom „mocnej zmeny“, ktorú musíme v‰etci zaÏiÈ, aby sme sa
mohli vrátiÈ k ná‰mu Nebeskému Otcovi (pozri Alma 5:13–14 a
Mosiá‰a 5:7–9). Ak Ïijeme v súlade s na‰imi zmluvami, na‰e Ïelania
a ãiny sa zmenia a my sa stávame viacej podobn˘mi ná‰mu Otcovi v
nebesiach. Keì sme pokrstení, sme ponorení pod vodu. Písma to
prirovnávajú s pochovaním, alebo so zanechaním ná‰ho starého ja (pozri
Rímskym 6:4; NaZ 76:51). Keì vyjdeme z vody, sme oãistení od hriechov
a zaãíname nov˘ Ïivot. Tento nov˘ Ïivot zaãal trvalou zmluvou s Bohom,
a ak vykonáme svoju ãasÈ, On vykoná Svoju. Ak Ho poslúchneme, On
nám pomôÏe zmeniÈ sa a privedie nás naspäÈ do Jeho prítomnosti.

■ PoÏiadajte dvoch vopred urãen˘ch ãlenov triedy, aby opísali ako sa
cítili, keì boli pokrstení a ako sa ich Ïivoty zmenili od ich krstu.
Zapojte mládeÏ do tejto ãasti lekcie.

Pán sºúbil, Ïe:

Nám odpustí na‰e hriechy.

Dá nám vedenie Ducha Svätého.

Dovolí nám vstaÈ pri prvom zm⁄tvychvstaní.

Dá nám veãn˘ Ïivot.

Uzavreli sme zmluvu, Ïe:

Vstupujeme do Cirkvi JeÏi‰a Krista.

Budeme naz˘vaní Jeho menom.

Budeme slúÏiÈ Bohu a dodrÏiavaÈ Jeho
prikázania.

Budeme si navzájom slúÏiÈ a niesÈ svoje bremená.

Budeme svedkami Krista a Jeho Cirkvi.

29. lekcia

218



219

29-a, Poãas krstu uzatvárame zmluvu s Bohom, Ïe budeme dodrÏiavaÈ Jeho prikázania.



29. lekcia

220

Ná‰ pokrok po krste
Niektorí ºudia si myslia, Ïe krst sám o sebe im zaruãuje spasenie.
Av‰ak, krst je len zaãiatkom. Ak chceme dosiahnuÈ veãn˘ Ïivot,
musíme po krste pokraãovaÈ v úsilí staÈ sa spravodlivej‰ími. K pomoci
nám Pán dal urãité prikázania, ktoré máme po krste dodrÏiavaÈ.

■ Nech si trieda preãíta Moroniho 6:4–9. Aké povinnosti máme po
krste? (Jednou z odpovedí je, Ïe máme nasledovaÈ vedenie Ducha
Svätého, ale toto budeme preberaÈ v nasledujúcej lekcii.)

Medzi na‰e povinnosti po krste patrí:

Modlitba.

Pôst.

Nav‰tevovanie cirkevn˘ch zhromaÏdení.

Prijímanie Sviatosti.

Pomoc ostatn˘m.

âinenie pokánia zo svojich hriechov.

Nasledovanie vedenia Ducha Svätého (toto budeme preberaÈ v
nasledujúcej lekcii).

Keì sa venujeme svojim povinnostiam t˘kajúcim sa zarábania na
Ïivobytie, nav‰tevovania ‰koly a vykonávania potrebn˘ch úloh, ãasto
sa zapletieme do svetsk˘ch problémov a zabudneme na svoje zmluvy.
Preto musíme v‰etci ãeliÈ v˘zve ako si udrÏiavaÈ svoju duchovnosÈ a
dodrÏiavaÈ zmluvy. Veci, o ktor˘ch sa zmienil Moroni nám môÏu
pomôcÈ pokraãovaÈ v novom Ïivote, ktor˘ sme zaãali od ná‰ho krstu.

Modlitba
Úprimná osobná modlitba je dôleÏitá, ak máme maÈ silu, ktorú
potrebujeme na to, aby sme Ïili podºa prikázaní evanjelia. Modlitba nás
drÏí blízko pri na‰om Otcovi v nebesiach a umoÏÀuje nám vyjadriÈ Mu
na‰u vìaku, a tieÏ s Ním diskutovaÈ o na‰ich problémoch. Máme
pokladaÈ za veºké poÏehnanie, Ïe môÏeme kaÏd˘ deÀ v na‰om Ïivote
zaãaÈ a ukonãiÈ s modlitbou.

Pôst
Minimálne raz za mesiac má byÈ modlitba sprevádzaná pôstom.
V Cirkvi sa zvyãajne postíme po dobu dvoch hlavn˘ch jedál poãas
pôstnej nedele. Ako jednotlivci sa môÏeme postiÈ kedykoºvek, keì
potrebujeme vedenie a dodatoãnú silu. (Pozri 31. lekciu v tejto
príruãke.)
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Nav‰tevovanie cirkevn˘ch zhromaÏdení
Pravidelné nav‰tevovanie cirkevn˘ch zhromaÏdení nám pomáha získaÈ
duchovnú silu. Tu sa uãíme viac o evanjeliu a posilÀujeme svoje
svedectvá. Máme povzbudzovaÈ ãlenov rodiny, aby nav‰tevovali
v‰etky svoje cirkevné zhromaÏdenia. Keì tieto zhromaÏdenia
nav‰tevujeme, máme sa zapojiÈ tak, Ïe budeme spievaÈ, prem˘‰ºaÈ,
dávaÈ príhovory a budeme úctiví.

Prijímanie Veãere Pána
■ UkáÏte obrázok 29-b: „Keì prijímame Veãeru Pána, obnovujeme

svoje krstné zmluvy.“

NajdôleÏitej‰í dôvod na náv‰tevu zhromaÏdenia Veãere Pána je, aby
sme prijali Veãeru Pánovu. Zmluvy, ktoré uzatvárame, keì prijímame
Veãeru Pána, obnovujú zmluvy, ktoré sme uzavreli pri krste. T˘mto
spôsobom, si kaÏd˘ t˘ÏdeÀ poãas Veãere Pána pripomíname na‰e
krstné zmluvy a znovu sºubujeme, Ïe ich budeme dodrÏovaÈ.

■ Preãítajte Náuku a zmluvy 20:77. Ako sa zmluvy, ktoré uzatvárame
kaÏdú nedeºu podobajú na na‰e krstné zmluvy?

Pomoc ostatn˘m
Keì sme boli pokrstení, sºúbili sme Pánovi, Ïe budeme ochotní niesÈ si
navzájom svoje bremená, smútiÈ s t˘mi, ão smútia a ute‰ovaÈ t˘ch, ktorí
potrebujú ute‰enie (pozri Mosiá‰ 18:8–9). SluÏba druh˘m—pomoc
ºuìom v núdzi, vyuãovanie na‰ich rodín, starosÈ o blaho v‰etk˘ch
ºudí—je súãasÈou na‰ej krstnej zmluvy s Pánom. Je dôleÏitou súãasÈou
ná‰ho nového Ïivota, ktor˘ musíme ÏiÈ po krste.

âinenie pokánia zo svojich hriechov
V‰etci robíme chyby, a preto musíme ãiniÈ pokánie, aby sme boli ãistí
(pozri 28. lekciu v tejto príruãke). Prostredníctvom pokánia môÏeme
byÈ znovu oãistení od na‰ich hriechov, a tak byÈ hodn˘mi obdrÏaÈ
vedenie Ducha Svätého.

Cesta k dokonalosti
Na‰e krstné zmluvy budeme vÏdy potrebovaÈ. Musíme pokraãovaÈ v
zdokonaºovaní na‰ich Ïivotov, vymieÀaÈ zlé návyky za dobré. Prezident
Spencer W. Kimball povedal: „Sebaovládanie je naozaj ustaviãn˘m
programom—cestou, a nie jednorázovou záleÏitosÈou. ªudia sa nestanú
spravodliv˘mi odrazu, tak isto ako sa z malého Ïaluìa nestane odrazu
dub. Postup k dokonalosti v‰ak môÏe byÈ r˘chly, ak ãlovek ide rázne za
t˘mto cieºom“ (The Miracle of Forgiveness [1969], 210).

Prorok Nefi uãil, Ïe po krste musíme postupovaÈ dopredu a vytrvaÈ aÏ
do konca. Sºúbil, Ïe Boh nám dá veãn˘ Ïivot, ak mu preukáÏeme svoju
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lásku t˘m, Ïe ho budeme poslúchaÈ. (Pozri 2. Nefi 31:19–21.) Keì
poslúchame Pána a dodrÏiavame zmluvy, ktoré sme s Ním uzavreli v
ãase svojho krstu, budeme cítiÈ ‰Èastie v tomto Ïivote a veãnú radosÈ v
Ïivote, ktor˘ príde.

Prezident Joseph Fielding Smith vysvetlil, Ïe je potrebné, aby sme
vytrvali v dodrÏiavaní na‰ich zmlúv aÏ do konca: „Jedn˘m z
najväã‰ích zámerov pravej cirkvi je nauãiÈ ºudí, ão musia robiÈ po krste
aby získali plné poÏehnanie evanjelia... Musíme vytrvaÈ aÏ do konca,
musíme dodrÏiavaÈ prikázania po krste; musíme pracovaÈ na svojom
oslávení..., musíme ÏiÈ tak, aby sme získali BoÏie vlastnosti a stali sa
tak˘mi ºuìmi, ktorí sa môÏu te‰iÈ zo slávy a zázrakov celestiálneho
kráºovstva“ („The Plan of Salvation,“ Ensign, nov. 1971, 5).

Záver
âlenka inej viery, ktorá neskôr vstúpila do Cirkvi vysvetlila, ão pre Àu
znamenal krst:

„V‰etko, ão som v Cirkvi videla a poãula urobilo na mÀa skutoãne veºk˘
dojem. SrdeãnosÈ a láska, a tieÏ hlbok˘ záujem, kaÏdého ãlena o in˘ch
ãlenov, ma prinútili uvedomiÈ si, Ïe na tomto náboÏenstve nieão je...

[âoskoro] som si uvedomila..., Ïe som bola v nesprávnej cirkvi a Ïe
Cirkev JeÏi‰a Krista Svät˘ch neskor‰ích dní je jedinou pravou cirkvou
na zemi. Vedela som, Ïe do nej musím... vstúpiÈ...

Prechod z predchádzajúceho do teraj‰ieho Ïivota nebol ºahk˘, ale
poãas celej tejto skúsenosti ma podporovalo a stále podporuje
obnovenie mojich krstn˘ch zmlúv, ktoré sa koná kaÏd˘ t˘ÏdeÀ poãas
zhromaÏdenia Veãere Pána. Obnovenie mojej zmluvy zobraÈ na seba
Spasiteºove meno, vÏdy ho maÈ na pamäti, dodrÏiavaÈ Jeho prikázania
a Pánovej zmluvy na oplátku, Ïe ak si budem ctiÈ tieto sºuby, bude Jeho
Duch neustále so mnou...

... Pamätám si na svoj krst a na úplné ponorenie do vody. Toto pre mÀa
znamená smrÈ sebeckosti a hriechu a vstúpenie do nového Ïivota ako
BoÏie dieÈa. Takto vykonan˘ obrad krstu je podºa mÀa tieÏ symbolom
cesty, ktorú Nebesk˘ Otec chce, aby sme Ïili—prekonávali sebeckosÈ a
bojovali s poku‰ením. Tak˘mto spôsobom prestávame existovaÈ pre
seba a pre hriech, vstávame a napredujeme kaÏdodenne na ceste naspäÈ
do prítomnosti ná‰ho Otca.

Potom si potichu obnovím svoju zmluvu zobraÈ na seba meno JeÏi‰a
Krista hovoriac, Ïe si obnovujem prísºub, Ïe budem prijímaÈ Jeho a
zásady evanjelia a Jeho uãenia; Ïe prijmem Cirkev a budem podporovaÈ
proroka a ostatné cirkevné autority, jedin˘ch ºudí, ktorí sú boÏsky
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vymenovaní, aby nás viedli v mene BoÏom. V mojej tichej modlitbe
dodávam aj to, Ïe si obnovujem zmluvu maÈ Ho stále na pamäti,
napríklad, pripomenúÈ si Jeho prítomnosÈ, hlavne poãas dÀa v
momentoch poku‰enia a únavy. Nakoniec si obnovujem zmluvu
dodrÏiavaÈ Jeho prikázania, vediac, Ïe ak to budem robiÈ verne, Jeho
Duch bude so mnou“ (Miriam Spain Peterson, „The Lord Takes Care,“
v No More Strangers, 4 zv., uprav. Hartman Rector and Connie Rector
[1971–90], 3:154, 157–59).

V˘zva
Preskúmajte pokrok vo va‰om Ïivote od vá‰ho krstu. V ktorom ãase ste
pravdepodobne cítili, Ïe sa vo vás zaãína „zmena srdca“. Tak ako sa
sp˘tal prorok Alma: „Cítite to aj teraz?“ (Alma 5:26). Cítite stále tú
„novotu Ïivota“, o ktorej sa zmieÀujú písma? Ak nieão ch˘ba, zaãnite s
pokáním teraz a napravte problém.

DoplÀujúce Písma
■ Galatsk˘m 3:27–29 (poãas krstu na seba berieme meno Kristovo)

■ 1. Petra 3:21 (krst je nevyhnutnou podmienkou pre spasenie)

■ Náuka a zmluvy 27:2 (Veãeru Pána prijímame na pamiatku Krista)

Príprava uãiteºa
Skôr, ako uvediete túto lekciu:

1. Pre‰tudujte si 20. kapitolu „Baptism“ z Gospel Principles.

2. Preãítajte si 28. a 31. lekciu z tejto príruãky.

3. Pripravte si plagát pre túto lekciu, alebo napí‰te informácie na
tabuºu.

4. Urãite dvoch ãlenov triedy, ktorí opí‰u ako sa cítili, keì boli
pokrstení a ako sa ich Ïivoty zmenili od ich krstu. Zapojte mládeÏ
do tejto ãasti lekcie.

5. Urãite, ktorí ãlenovia triedy vám pomôÏu preãítaÈ vami vybrané
príbehy, písma alebo citáty.
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Cieºom tejto lekcie je pomôcÈ nám pochopiÈ veºké poÏehnania, ktoré
môÏu prísÈ prostredníctvom daru Ducha Svätého.

Úvod
Po tom ako sme pokrstení, obdrÏíme dar Ducha Svätého vkladaním rúk.
âo sa t˘ka daru Ducha Svätého, Prezident Lorenzo Snow radil : „Máme
sa snaÏiÈ spoznaÈ povahu tohoto ducha, aby sme mohli pochopiÈ jeho
návrhy, a potom budeme môcÈ vÏdy urobiÈ to, ão je správne... Odvtedy
ako sme... obdrÏali dar Ducha Svätého máme priateºa, pokiaº ho od nás
neodoÏenieme t˘m, Ïe urobíme nieão nesprávne. T˘m priateºom je Duch
Svät˘“ (v Conference Report, apr. 1899, 52).

■ UkáÏte obrázok 30-a: „Dar Ducha Svätého je právo maÈ so sebou
Ducha Svätého ako ná‰ho neustáleho spoloãníka.“

■ V ãom sa dá Duch Svät˘ prirovnaÈ k priateºovi?

■ Nech si ãlenovia triedy preãítajú Jána 14:16, 17, 26 a 16:13. Preão
potrebujeme, aby bol Duch Svät˘ na‰im spoloãníkom a priateºom?
(Na tabuºu napí‰te zoznam odpovedí. Medzi odpovede môÏu patriÈ
nasledovné veci.)

Niektoré zo spôsobov, ktor˘mi nám Duch Svät˘ pomáha:

1. Zjavuje nám pravdu.

2. Pomáha nám vyuãovaÈ evanjelium.

3. Pomáha nám zapamätaÈ si veci.

4. Ute‰uje nás v ãase smútku.

5. OchraÀuje nás od zla.

6. In‰piruje nás, keì uãíme evanjelium poãas
príhovorov a lekcií.

7. Varuje nás, keì sme v nebezpeãenstve.

8. Hovorí nám v‰etky veci, ktoré máme robiÈ.
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Star‰í LeGrand Richards vyhlásil toto: „Rad‰ej by som chcel, aby sa
moje deti a deti mojich detí, te‰ili zo spoloãnosti Ducha Svätého ako z
akejkoºvek inej spoloãnosti v tomto svete, pretoÏe ak budú nasledovaÈ
nabádania Ducha, on ich dovedie ku kaÏdej pravde a dozrie na to, aby
sa bezpeãne vrátili do prítomnosti Otca v nebesiach“ (v Conference
Report, apr. 1966, 112; alebo Improvement Era, jún 1966, 540).

KeìÏe je vedenie Ducha Svätého tak potrebné, máme urobiÈ v‰etko ão
je v na‰ich silách, aby sme boli hodní Jeho prítomnosti.

UdrÏiavaÈ si so sebou Ducha Svätého
Je veºa vecí, ktoré môÏeme robiÈ, aby sme si so sebou udrÏiavali Ducha
Svätého. Jedn˘m zo spôsobov je hodné prijímanie Veãere Pána. VÏdy,
keì prijímame Veãeru Pánovu, sºubujeme, Ïe budeme poslúchaÈ
Pánove prikázania. Ak dodrÏiavame ná‰ sºub, Pán nám prisºúbil, Ïe
môÏeme maÈ Jeho Ducha neustále s nami. (Pozri NaZ 20:77.)

ëal‰ím spôsobom ako si so sebou udrÏaÈ Ducha Svätého je, Ïe si
udrÏujeme svoje telá mravne ãisté. Apo‰tol Pavol uãil, Ïe na‰e telá sú
ako chrámy, a Ïe ich nesmieme znesvätiÈ (pozri 1. Korintsk˘m 3:16–17).
Duch Svät˘ nemôÏe preb˘vaÈ v neãist˘ch chrámoch; preto je dôleÏité,
aby sme si udrÏiavali svoje telá ãisté a nepo‰kvrnené v myslení,
hovorení, obliekaní a konaní a dokonca sa vyh˘bali i tomu, ão má uÏ len
zdanie zla. Star‰í Melvin J. Ballard povedal: „Duch Svät˘ je najcitlivej‰ím
duchom, o ktorom nieão viem“ (citované v 1967–68 Priesthood Study
Course: Deacons Quorum, 70). KeìÏe je tak citliv˘, Duch Svät˘ môÏe byÈ
dotknut˘ za také veci, ktoré môÏeme pokladaÈ za nedôleÏité.

Aby sme si udrÏali so sebou Ducha Svätého, musíme ÏiÈ v harmónii s
t˘mi, ktorí sú okolo nás. Keì sa Kristus prihováral k Nefitom, povedal
im, Ïe duch rozbroja prichádza od diabla (pozri 3. Nefi 11:29). Duch
Svät˘ nemôÏe preb˘vaÈ tam, kde vládne nejednotnosÈ a disharmónia. Z
tohoto dôvodu, odoÏenie hádka s manÏelkou alebo spory s bratom ãi
sestrou od nás a z na‰ich domov Ducha Svätého.

Prorok Joseph Smith, napríklad, nemohol obdrÏaÈ Ïiadnu in‰piráciu
od Pána pokiaº ku kaÏdému ãloveku nemal tie správne pocity. Jedno
ráno sa nahneval na nieão, ão urobila jeho manÏelka. Neskôr, keì sa
snaÏil prekladaÈ ãasÈ Knihy Mormonovej, zistil, Ïe to nedokáÏe. Bol
znepokojen˘ a odi‰iel do sadu a modlil sa, a keì sa vrátil naspäÈ domov
poÏiadal Emmu o odpustenie. Iba potom bol schopn˘ prekladaÈ. (Pozri
B. H. Roberts, A Comprehensive History of the Church, 1:131.)

Aj my potrebujeme Ducha Svätého tak veºmi ako Ho potreboval
prorok. Potrebujeme Ducha Svätého, aby nás viedol v tom za ão
zodpovedáme a hlavne pri riadení na‰ich rodín. Napríklad, keì na‰e
deti urobia nieão nesprávne, nemáme stratiÈ nervy, ale máme poÏiadaÈ
Ducha Svätého, aby nás viedol pri ich náprave (NaZ 121:43).
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■ Ktoré veci nám zabraÀujú v tom, aby bol Duch Svät˘ na‰im
spoloãníkom? âo môÏeme urobiÈ, aby sme si udrÏali jeho spoloãnosÈ?

Prezident Joseph Fielding Smith povedal:

Duch Svät˘ nebude preb˘vaÈ s osobou, ktorá nie je ochotná poslúchaÈ a
dodrÏiavaÈ BoÏie prikázania... Do takejto du‰e nemôÏe vstúpiÈ bytosÈ
Ducha Svätého.

Ten veºk˘ dar k nám prichádza iba vìaka pokore, viere a poslu‰nosti...
Zamysleli ste sa niekedy nad t˘m, akou veºkou v˘sadou je, Ïe môÏeme
maÈ spoloãenstvo jedného z ãlenov BoÏstva? Zam˘‰ºali ste sa nad t˘m
takto? To je na‰ou v˘sadou, ak budeme dodrÏiavaÈ prikázania, ktoré
nám dal Pán“ („Fundamental Gospel Truths Balance Education For
Students At BYU,“ Church News, 4. nov. 1961, 14).

Spôsoby, ktor˘mi nám Duch Svät˘ pomáha
Keì na‰ou vernosÈou preukáÏeme, Ïe chceme maÈ Ducha Svätého ako
svojho spoloãníka, pomôÏe nám nasledujúcimi spôsobmi ÏiÈ ‰Èastnej‰ím
a lep‰ím Ïivotom:

Pomáha nám byÈ lep‰ími ºuìmi
Duch Svät˘ „in‰piruje k cnosti, láskavosti, dobrote, neÏnosti, jemnosti
a pravej láske“ (Parley P. Pratt, Key to the Science of Theology, 4. vyd.
[1877], 102).

Ukazuje nám, ão máme robiÈ
Duch Svät˘ nám pomôÏe urobiÈ dôleÏité rozhodnutia.

■ âítajte Náuku a zmluvy 6:15 a 8:2. Ako nám Duch Svät˘ pomáha pri
rozhodovaní?

Vedie nás pri sluÏbe v Cirkvi
Star‰í Franklin D. Richards porozprával o tom, ako ho Duch Svät˘
viedol: Moji bratia a sestry, poãul som neÏn˘ a tich˘ hlas, alebo
na‰epkávanie Ducha, keì som sa s vami radil; keì som udeºoval
muÏom kÀazstvo; keì som ustanovoval muÏov a Ïeny do pozícií v
Cirkvi; keì som poÏehnával chor˘ch; keì som vydával svoje svedectvo
neãlenom i ãlenom; keì som kázal a pri mnoh˘ch in˘ch príleÏitostiach“
(v Conference Report, apr. 1973, 171–72; alebo Ensign, júl 1973, 117).

Varuje nás
Sú ãasy, keì nás Duch Svät˘ varuje pred nebezpeãenstvom ãi
poku‰ením. Star‰í Franklin D. Richards porozprával o mladom otcovi,
ktor˘ „sa v noci zobudil na hlas, ktor˘ mu jasne povedal, aby vstal a
zi‰iel dole. On poslúchol varovanie, a keì vo‰iel do kuchyne, zistil,
Ïe jedna stena bola pohltená plameÀmi. R˘chlo zobudil svoju rodinu a
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zavolal poÏiarnikov. S pomocou svojej rodiny bojoval s ohÀom, aby ho
udrÏal pod kontrolou, pokiaº nepri‰li poÏiarnici a neuhasili ho.

Nepochyboval o tom, Ïe toto varovanie bolo prejavením ochrany, ktorú
môÏe poskytnúÈ Duch Svät˘ t˘m, ktorí si udrÏujú svoje Ïivoty
v harmónii s Duchom“ (in Conference Report, apr. 1973, 171; alebo
Ensign, júl 1973, 117).

MôÏe nás ute‰iÈ
Jednou z úloh Ducha Svätého je, aby bol ute‰iteºom v ãase bolesti a
smútku. Poãas takéhoto obdobia nám môÏe Duch Svät˘ pomôcÈ nájsÈ
pokoj a pochopenie. Star‰í Franklin D. Richards porozprával o
nasledujúcom záÏitku: „Mal som tú ãesÈ stretnúÈ dve úÏasné Ïeny, blízke
priateºky, ktoré stratili svojich manÏelov pri tragickej havárii lietadla.
Na‰iel som ich v zúfalstve a v hlbokom zármutku? Vôbec nie. Nikdy som
nebol svedkom väã‰ej odvahy a sily. Vydávali svedectvo o tom, Ïe naozaj
cítili útechu od Ducha,... Ïe cítili uistenie, Ïe ak budú ÏiÈ blízko Cirkvi
a dodrÏiavaÈ Pánove prikázania, budú v poriadku ony i ich rodiny“
(in Conference Report, apr. 1973, 171; alebo Ensign, júl 1973, 117).

■ Podeºte sa s ãlenmi triedy nasledujúcim príbehom:

Prezident Heber J. Grant porozprával o tom, ako Duch Svät˘ priniesol
poznanie a útechu ãlenom jeho rodiny:

„Asi hodinu pred t˘m ako moja Ïena zomrela, som zvolal svoje deti do
jej izby a povedal som im, Ïe ich mama zomiera, a Ïe sa s Àou majú
rozlúãiÈ. Jedno z mal˘ch dievãat, ktoré malo asi dvanásÈ rokov mi
povedalo: ,Oci, ja nechcem, aby moja mama zomrela. Bola som s tebou
v nemocnici... poãas ‰iestich mesiacov... [vÏdy], keì mala mama bolesti
si ju poÏehnal a jej bolesÈ sa zmiernila a ona potichu zaspala. Chcem,
aby si poloÏil ruky na moju maminku a uzdravil ju.‘

Povedal som môjmu malému dievãaÈu, Ïe v‰etci raz musíme zomrieÈ, a
Ïe som si bol v srdci ist˘, Ïe pri‰iel matkin ãas. Ona i ostatné deti
opustili izbu.

Potom som si pokºakol k posteli mojej manÏelky (ktorá uÏ bola v tom
ãase v bezvedomí) a povedal som Pánovi, Ïe uznávam Jeho ruku v
Ïivote, smrti, radosti, smútku, blahobyte i v ne‰Èastí. Poìakoval som sa
mu za znalosÈ, Ïe viem, Ïe moja Ïena mi patrí na celú veãnosÈ... Av‰ak
povedal som Pánovi, Ïe mi ch˘bala sila na to, aby som nechal moju
Ïenu zomrieÈ a pripustil, aby jej smrÈ ovplyvnila vieru mojich detí...,
a poÏiadal som Pána so v‰etkou silou, ktorú som mal, aby dal tomu
môjmu malému dievãatku znalosÈ o tom, Ïe to je Jeho úmysel a Jeho
vôºa, aby jej mamiãka zomrela.
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Do hodiny moja manÏelka zomrela a ja som si zavolal deti naspäÈ do
izby. Môj mal˘ asi päÈ aj pol ãi ‰esÈ roãn˘ chlapãek trpko vzlykal a
dvanásÈroãné dievãa ho objalo a povedalo: ,Nevzlykaj, Heber, neplaã.
Potom ako sme odi‰li z izby mi povedal hlas Pána z neba: V smrti
tvojej mamiãky má byÈ naplnená vôºa Pána‘....

Ja... viem, Ïe Boh poãúva na‰e modlitby a odpovedá na ne! [Viem], Ïe v
ãase ne‰Èastia sú Svätí neskor‰ích dní ute‰ení, poÏehnaní a upokojení
ako Ïiadni iní ºudia!“ (Gospel Standards, zozbier. G. Homer Durham
[1941], 361).

Dosvedãuje pravdu
Na‰e svedectvo o evanjeliu získavame prostredníctvom Ducha
Svätého. Podobn˘m spôsobom nám pomôÏe Duch Svät˘ vedieÈ, kedy
na‰i vedúci hovoria prostredníctvom moci Ducha Svätého. Prezident
Henry D. Moyle nás uãil: „Iba vtedy môÏeme rozoznaÈ, kedy sú reãníci
in‰pirovaní Duchom Svät˘m, keì sme my sami in‰pirovaní Duchom
Svät˘m. Preto je tak nevyhnutné, aby boli ãlenovia Cirkvi rovnako
usilovní vo svojej viere ako ich vedúci“ („Revelation: Yesterday and
Today,“ Improvement Era, jún 1962, 407).

■ PoÏiadajte vopred urãeného ãlena triedy, aby porozprával o záÏitku,
poãas ktorého cítil spoloãenstvo Ducha Svätého.

Záver
Dar Ducha Svätého je veºk˘m poÏehnaním pre t˘ch, ktorí boli
konfirmovaní za ãlenov Cirkvi. Ak Ïijeme vhodne v Jeho spoloãnosti,
pomôÏe nám pri úspe‰nom ukonãení na‰ej sluÏby na zemi. Urobí tak
t˘m, Ïe nás bude viesÈ, ochraÀovaÈ, ute‰ovaÈ a tieÏ pomáhaÈ in˘mi
spôsobmi vo v‰etk˘ch oblastiach ná‰ho Ïivota.

V˘zva
SnaÏte sa, aby Duch Svät˘ bol va‰ím spoloãníkom vo va‰om
kaÏdodennom Ïivote. Spoznajte v‰etky oblasti, v ktor˘ch sa máte
zlep‰iÈ, majte Ducha Svätého za stáleho spoloãníka, sp˘tajte sa sami
seba tieto otázky:

1. SnaÏím sa dodrÏiavaÈ v‰etky prikázania?

2. Modlím sa pravidelne?

3. Ako preukazujem moju lásku k Spasiteºovi?

4. Ako preukazujem moju lásku k in˘m?

5. UdrÏujem si moje my‰lienky a skutky v ãistote?

6. ëakujem Pánovi za Jeho poÏehnania, vrátane daru Ducha Svätého?
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DoplÀujúce Písma
■ Skutky 5:32 (Duch Svät˘ prichádza k poslu‰n˘m)

■ 1. Nefi 10:17–19 (moc a znalosÈ od Ducha Svätého prichádzajú
prostredníctvom viery v Krista)

■ 2. Nefi 31:13 (Ducha Svätého obdrÏíme po tom ako máme vieru,
ãiníme pokánie a dáme sa pokrstiÈ)

■ MojÏi‰ 6:61 (moci a poÏehnania Ducha Svätého)

Príprava uãiteºa
Skôr, ako uvediete túto lekciu:

1. Preãítajte si 21. kapitolu z Gospel Principles „The Gift of the Holy
Ghost.“

2. PoÏiadajte ãlena triedy, aby porozprával o záÏitku, poãas ktorého
cítil spoloãenstvo Ducha Svätého.

3. Urãite, ktorí ãlenovia triedy vám pomôÏu preãítaÈ vami vybrané
príbehy, písma alebo citáty.
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Cieºom tejto lekcie je pomôcÈ nám nauãiÈ sa ako posilniÈ svoje rodiny a
kvóra prostredníctvom modlitby a pôstu.

Úvod
■ Nech vopred urãení ãlenovia triedy prezentujú krátke zhrnutie zásad

pôstu a modlitby, tak ako sú vyuãované v príruãke Gospel Principles.

Modlitba a pôst môÏu byÈ poÏehnaním pre na‰e rodiny
Modlitba a pôst posilnia nás i na‰e rodiny. Na‰e modlitby o vedenie sú
silnej‰ie, pretoÏe pôst zdôrazÀuje úprimnosÈ na‰ej modlitby. TieÏ, keì
sa postíme a modlíme, odvraciame sa od svetsk˘ch vecí a uznávame,
Ïe sme závislí na Pánovi. T˘mto spôsobom otvárame svoje srdcia, aby
sme sa nauãili a prijali BoÏiu vôºu pre nás a na‰e rodiny.

Modlitba a pôst tieÏ zväã‰ujú na‰u schopnosÈ efektívne pouÏívaÈ
kÀazstvo. Keì sa nauãíme, Ïe moc kÀazstva môÏe byÈ pouÏitá iba ak
Ïijeme podºa zásad spravodlivosti, budeme poÏehnaní nielen my ale
aj ostatní. (Pozri NaZ 121:34–36.)

■ UkáÏte obrázok 31-a: „Pôst a modlitba môÏu pomôcÈ drÏiteºovi
kÀazstva, aby efektívnej‰ie slúÏili chor˘m.“

Nasledujúci príbeh hovorí o tom, ako sa jeden nositeº kÀazstva nauãil,
o moci pôstu a modlitby, pomáhajúce mu pri pouÏívaní kÀazstva:

Keì mal˘ synãek Johnyho a Bonnie váÏne ochorel, doktori mu
diagnostikovali meningitídu mozgovej miechy. Doktori povedali
rodiãom, Ïe ich syn buì zomrie alebo bude telesne a mentálne
postihnut˘. Ako drÏiteº Melchisedekovho kÀazstva sa John rozhodol,
Ïe dá svojmu synovi poÏehnanie. Keì sa pripravoval na to, aby
speãatil pomazanie, uvedomil si, Ïe nepoznal Pánovu vôºu ohºadom
svojho syna. A tak chlapca iba poÏehnal, aby sa cítil pohodlne.

Po poÏehnaní sa zaãali John a Bonnie postiÈ, aby spoznali Pánovu vôºu,
a aby boli schopní ju prijaÈ. Po ukonãení pôstu sa John a Bonnie cítili
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pripravení prijaÈ Pánovu vôºu. John opäÈ poÏehnal svojho syna. Tento
raz mu Duch na‰epkal, aby poÏehnal dieÈa, aby úplne vyzdravelo. Ich
syn sa uzdravil a o tri dni ho zobrali domov z nemocnice.

■ Ako by pôst pomohol Johnovi a Bonnie, keby ich odpoveì na
modlitbu bola iná?

Uãenie a posilÀovanie na‰ich rodín prostredníctvom modlitby a pôstu
Ako rodiãia, by sme sa mali stále modliÈ o to, aby sme vedeli ão na‰e
deti potrebujú, a ako tieto potreby uspokojiÈ. Keì jedno z na‰ich detí
ãelí mimoriadnej v˘zve, môÏeme ho napríklad spomenúÈ v na‰ich
rodinn˘ch modlitbách. Av‰ak, musíme byÈ opatrní, aby sme to vÏdy
urobili pozitívnym spôsobom. Jeden otec sa modlil za svojho syna
t˘mito slovami: „Nebesk˘ Otec, vieme, Ïe John sa skutoãne snaÏí
kontrolovaÈ svoj hnev. Sme vìaãní za to, Ïe môÏeme vidieÈ ako rastie a
za Tvoju pomoc a podporu, ktorú mu udeºuje‰. Prosíme Ëa, aby si ho
poÏehnal, a aby si poÏehnal nás, aby sme ho neprovokovali k hnevu,
ale aby sme mu namiesto toho vyjadrovali na‰u lásku a ochotu pomôcÈ
mu“ (Marian P. Sorensen, „Teaching Children through Prayer,“ Ensign,
máj 1973, 34).

■ Ako by tento druh modlitby pomohol mladému muÏovi, aby
prekonal svoj problém?

Star‰í M. Russel Ballard porozprával o záÏitku so svojim päÈ roãn˘m
synom, ktor˘ sa bál zaãaÈ chodiÈ do ‰koly. Keì spoznal, Ïe jeho syn mal
strach, povedal: „Craig, má‰ priateºa, ktor˘ bude stále s tebou.
Pokºaknime spolu a poÏiadajme Ho o pomoc“ (v Conference Report,
okt. 1976, 129–30; alebo Ensign, nov. 1976, 87–88).

Rodinn˘ pôst a modlitba nám môÏu priniesÈ veºkú silu a jednotu, tak
ako to opisuje tento príbeh:

Alan bol mlad˘m muÏom, ktor˘ obdrÏal povolanie slúÏiÈ Pánovi na
misii v cudzine. Nevedel sa doãkaÈ kedy zaãne slúÏiÈ, ale keì zaãal
‰tudovaÈ jazyk, veºmi sa znepokojil, pretoÏe sa ho nedokázal nauãiÈ.

Keì sa Alanov otec dozvedel o probléme svojho syna, zvolal svoju
rodinu. PoÏiadal ich, aby sa postili a modlili za to, aby Alan prekonal
tento problém a mohol byÈ úspe‰n˘m misionárom.

■ Ako by mohla takáto skúsenosÈ posilniÈ na‰e deti? Ako môÏe
spoloãn˘ pôst a modlitba zjednotiÈ rodiny? Preãítajte si 3. Nefi 18:21.

Vykonávanie Pánovho diela prostredníctvom pôstu a modlitby
Ist˘ muÏ pri‰iel k JeÏi‰ovi, pokºakol pred Ním a povedal:
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„Pane, zmiluj sa nad mojím synom; je chor˘ na padúcnicu a zle je s
ním. Lebo ãasto padá do ohÀa a ãasto do vody.

Priviedol som ho k Tvojim uãeníkom, a nemohli ho uzdraviÈ.“

Pán okamÏite vyhnal z chlapca démona. Uãeníci pri‰li k JeÏi‰ovi a
sp˘tali sa ho: „Preão sme ho my nemohli vyhnaÈ?“ JeÏi‰ im povedal, Ïe
to je kvôli ich nevere a potom dodal: „Tento rod (démonov) nevychádza
ináã, len s modlitbou a pôstom.“ (Pozri Matú‰ 17:14–21.)

V nasledujúcom príbehu hovorí Star‰í Matthew Cowley o biskupovi,
ktor˘ chápal potrebu pôstu a modlitby:

„Jedného dÀa zavolali [mladého a bohatého biskupa v Honolulu] z
nemocnice Queen’s Hospital, aby pri‰iel a poÏehnal chlapca, ktor˘ mal
obrnu. Zavolala mu sestra, ktorá bola pôvodnou obyvateºkou ostrova.
On bol jej biskup a ona povedala: ,Biskup, príìte sem, môjho syna
postihla obrna a ja chcem, aby ste sem pri‰li a slúÏili mu a poÏehnali
ho.‘ âakala na neho cel˘ deÀ a biskup sa vôbec neukázal. Neukázal sa
celú noc, ani nasledujúce ráno, ale zaãiatkom poobedia pri‰iel. Stratila
nervy a nahnevala sa na neho. Nazvala ho v‰etk˘mi menami, na ktoré
si spomenula. ,Vy, môj biskup, ja vás zavolám a poviem, Ïe môj chlapec
je tu postihnut˘ obrnou. A vy ste sám sebe ‰éfom, máte autá; máte
prekrásnu jachtu; máte v‰etko ão chcete; vá‰ ãas je len vá‰ a vy sa
neukáÏete. Prídete aÏ teraz po celom dni.‘ Po tom ako skonãila a uÏ ju
nenapadalo niã, ako by ho e‰te mohla nazvaÈ, biskup sa na Àu usmial
a povedal: ,NuÏ, po tom ako som vãera zloÏil slúchadlo, zaãal som
sa postiÈ a postil som sa a modlil dvadsaÈ‰tyri hodín. Teraz som
pripraven˘ poÏehnaÈ vá‰ho chlapca.‘ V ten deÀ o piatej veãer bol
chlapec prepusten˘ z nemocnice, úplne vylieãen˘ z obrny... ,Tento
rod nevychádza ináã, len s modlitbou a pôstom‘.

Teraz veºmi pochybujem o tom, Ïe pokiaº by som tam i‰iel deÀ
predt˘m, Ïe by sa tak stalo. Myslím si, Ïe modlitba a pôst boli
potrebné. Tak si myslím, Ïe my, ktorí drÏíme kÀazstvo ho niekedy
dostatoãne nevyuÏívame. Musíte sa udrÏovaÈ v kondícii, musíte
trénovaÈ svoje kÀazstvo. Potom budeme vÏdy pripravení dávaÈ
poÏehnania, keì pôjdeme slúÏiÈ v úradoch kÀazstva.“ (Matthew Cowley
Speaks [1954], 150).

Nie je vÏdy nutné, aby sme ãakali tak dlho pred t˘m ako pôjdeme
slúÏiÈ chor˘m. Mali by sme sa ale vÏdy snaÏiÈ obdrÏaÈ in‰piráciu
od Pána pred t˘m ako vykonáme ak˘koºvek kÀazsk˘ obrad.

■ Preão je pre nás potrebné byÈ duchovne pripraven˘mi, keì
vykonávame kÀazské obrady?
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Tak ako sa na vykonávanie obradov musia pripraviÈ drÏitelia kÀazstva,
mali by sa pripraviÈ aj tí a rodiny t˘ch, ktorí obdrÏia tieto obrady. Star‰í
Matthew Cowley porozprával o tom, ako sa rodiãia dieÈaÈa postili a
modlili, aby pripravili seba i svoje dieÈa na poÏehnanie.

„Nieão pred rokom pri‰iel do mojej kancelárie pár, ktor˘ priniesol
malého chlapca. Otec mi povedal: ,Ja a moja manÏelka sme sa postili
po dobu dvoch dní a priniesli sme ná‰ho malého chlapãeka na
poÏehnanie. Vy ste ten, za ktor˘m sme boli poslaní.‘

Povedal som: ,âo je mu?‘

Povedali, Ïe sa narodil slep˘, hluch˘ a nem˘, neovládal svoje svaly a ani
v piatich rokoch nedokázal liezÈ. Povedal som si, tak a je to tu. ,Tento rod
nevychádza ináã, iba s modlitbou a pôstom.‘ Mal som absolútnu vieru v
pôst a modlitby t˘chto rodiãov. PoÏehnal som dieÈa a o niekoºko t˘ÏdÀov
som dostal list: ,Brat Cowley, priali by sme si, aby ste teraz mohli vidieÈ
ná‰ho malého syna. On lezie. Keì hodíme na zem loptiãku, naháÀa ju
utekajúc po rukách i nohách. On vidí. Keì tlieskame rukami nad jeho
hlavou, poskakuje. On poãuje. Medicínska veda nebola schopná odÀaÈ
toto bremeno. Boh prevzal vedenie“ (Matthew Cowley, Miracles, Brigham
Young University Speeches of the Year [18. feb. 1953], 8).

Veºa misionárov objavilo poÏehnania, ktoré prichádzajú z pôstu a
modlitby. Prezident Ezra Taft Benson porozprával o záÏitku, ktor˘ mal,
keì sa ako misionár postil a modlil so svojim spoloãníkom:

„Z osobnej skúsenosti viem o efektívnosti a sile modlitby. Keì som bol
mlad˘m misionárom v Severnom Anglicku v roku 1922, odpor proti
Cirkvi bol veºmi intenzívny. Nezná‰anlivosÈ bola taká silná, Ïe
prezident misie poÏiadal o to, aby sme preru‰ili na‰e stretnutia na
uliciach a v niektor˘ch prípadoch bolo preru‰ené i klopanie na dvere.

Ja a môj spoloãník sme boli pozvaní vycestovaÈ do South Shields, aby
sme hovorili na zhromaÏdení Veãere Pána. V pozvánke hovorili: ,Sme
si istí, Ïe naplníme túto malú kaplnku. Mnoho ºudí tu neverí falo‰n˘m
správam, ktoré sa o nás pí‰u. Sme si istí, Ïe ak prídete, budeme maÈ
úÏasné zhromaÏdenie.‘ Prijali sme.

Úprimne sme sa postili a modlili a i‰li sme na zhromaÏdenie. Môj
spoloãník plánoval rozprávaÈ o prv˘ch princípoch. Ja som ‰tudoval
veºa, aby som si pripravil príhovor o odpadlíctve. Na zhromaÏdení
vládol úÏasn˘ duch. Najprv hovoril môj spoloãník a vydal in‰pirujúce
posolstvo. Ja som pokraãoval a hovoril som s voºnosÈou, ktorú som vo
svojom Ïivote nikdy predt˘m nezaÏil. Keì som sa posadil, uvedomil
som si, Ïe som vôbec nespomenul odpadlíctvo. Hovoril som o
prorokovi Josephovi Smithovi a vydal som svoje svedectvo o jeho
boÏskom poslaní a o pravdivosti Knihy Mormonovej. Po skonãení
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zhromaÏdenia, podi‰lo dopredu niekoºko ºudí, niektorí z nich boli
neãlenovia a povedali: ,Dnes sme obdrÏali svedectvo o tom, Ïe
evanjelium je pravdivé tak ako ho vy star‰í uãíte. Teraz sme
pripravení na krst.‘

Toto bola odpoveì na ná‰ pôst a na na‰e modlitby, lebo sme sa modlili
za to, aby sme povedali iba také veci, ktoré sa dotknú s⁄dc priateºov a
záujemcov“ (v Conference Report, apr. 1977, 46; alebo Ensign, máj 1977,
33–34).

Záver
Existuje mnoÏstvo in˘ch príleÏitostí, keì nám pôst a modlitba môÏu
pomôcÈ pri vykonávaní Pánovho diela. MôÏeme sa napríklad postiÈ a
modliÈ za rodiny, pre ktoré sme domácimi uãiteºmi. TieÏ sa môÏeme
postiÈ a modliÈ ako kvórum za konkrétneho ãlena ná‰ho kvóra alebo za
jeho rodinu.

Prostredníctvom modlitby a pôstu môÏeme byÈ poÏehnaní fyzicky
a môÏeme si zväã‰iÈ svoju vieru a duchovnú silu. Takáto sila je
nevyhnutná ak chceme byÈ úspe‰n˘mi v na‰ej práci a v posilÀovaní
seba i ostatn˘ch.

V˘zvy
Urãite, za ktoré veci sa osobne potrebujete postiÈ a modliÈ a za ão by ste sa
mali modliÈ a postiÈ spoloãne s rodinou. Myslite tieÏ na potreby ãlenov
vá‰ho kvóra. Vyberte jednu vec za ktorú sa budete modliÈ a postiÈ.

DoplÀujúce Písma
Modlitba
■ Matú‰ 6:5–15 (Spasiteº vysvetºuje ako sa máme modliÈ)

■ Luká‰ 18:1–14 (máme sa vytrvalo modliÈ)

■ 2. Nefi 32:8–9 (máme sa modliÈ pred zaãatím Pánovho diela)

■ Alma 34:1–37 (máme sa modliÈ za v‰etko, ão robíme)

■ Moroni 10:3–5 (prostredníctvom modlitby môÏeme vedieÈ pravdu
v‰etk˘ch vecí)

■ Náuka a zmluvy 19:28 (máme sa modliÈ na verejnosti i v súkromí)

■ Náuka a zmluvy 88:119 (máme si zriadiÈ dom modlitby a pôstu)

Pôst
■ Exodus 34:27–28 (MojÏi‰ sa postil pred t˘m ako obdrÏal zjavenie

od Boha)
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■ Luká‰ 2:36–37 (Anna slúÏila Bohu pôstom a modlitbou)

■ Skutky 13:2–3 (pôst môÏe priviesÈ in‰piráciu od Ducha Svätého)

■ Mosiá‰ 27:23 (pôst a modlitba druh˘ch pomohli Almovi, aby sa
uzdravil)

■ Alma 6:6 (Nefiti sa postili a modlili za t˘ch, ktorí nepoznali Boha)

■ Alma 17:9 (misionári sa postili a modlili o Ducha)

■ Alma 45:1 (modlitba a pôst je jedn˘m zo spôsobov ako prejavovaÈ
vìaku Bohu)

Príprava uãiteºa
Skôr, ako uvediete túto lekciu:

1. Pre‰tudujte si 8. kapitolu z Gospel Principles „Praying to Our
Heavenly Father“. PoÏiadajte ãlena triedy, aby v troch minútach
zhrnul obsah tej lekcie.

2. Pre‰tudujte si 25. kapitolu z Gospel Principles „Fasting“. PoÏiadajte
ãlena triedy, aby v troch minútach zhrnul obsah tej lekcie.

3. Urãite, ktorí ãlenovia triedy vám pomôÏu preãítaÈ vami vybrané
príbehy, písma alebo citáty.
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Cieºom tejto lekcie je pomôcÈ nám staÈ sa úctivej‰ími, a tieÏ nauãiÈ nás,
ako máme uãiÈ úcte v na‰ich rodinách.

Úvod
■ UkáÏte obrázok 32-a: „Úcta na zhromaÏdení ukazuje na‰u lásku a úctu

k Bohu.“ TieÏ vystavte slová z Tretej knihy MojÏi‰ovej – Leviticus 19:30
na plagáte alebo na ne poukáÏte na tabuli. Zachovávajte moje dni
sviatoãného odpoãinku a majte v úcte moju svätyÀu; ja som Hospodin.

Prezident Spencer W. Kimball napísal pre ãlenov Cirkvi nasledujúcu vec:

„Sme bohato poÏehnan˘mi ºuìmi. Pán nám dal v‰etko: evanjelium
JeÏi‰a Krista, svetlo, kÀazstvo, moc, prísºuby, zmluvy, chrámy, na‰e
rodiny a pravdu. Máme byÈ naj‰Èastnej‰ími ºuìmi na zemi. TieÏ máme
byÈ najúctivej‰ími ºuìmi, ale myslím si, Ïe tu by sa mal kaÏd˘ ãlovek a
kaÏdá rodina nad sebou zamyslieÈ. Sme úctiv˘mi ºuìmi? Vyjadrujú
na‰e skutky doma a v Cirkvi úctu k ná‰mu Stvoriteºovi?

Niekedy sa nestaãíme ãudovaÈ. ZúãastÀujeme sa zhromaÏdení Veãere
Pánovej alebo konferencií, kde sa deti nekontrolovane prechádzajú v
uliãkách. Poãas príhovorov, si v‰imneme, ako sa niekto rozpráva so
svojím spolusediacim, ºudia pospávajú, a mladí ºudia vytvárajú na
chodbe hlúãiky. Vidíme rodiny prichádzajúce neskoro a hluãne
sadajúce si do lavíc, a skupinky zaoberajúce sa hlasnou konverzáciou
v kaplnke po zhromaÏdení.

Na‰e my‰lienky sa obracajú na záujemcov, priateºov, a t˘ch, ktor˘ch
svedectvá sú krehké a e‰te rastú. Sú na‰e zhromaÏdenia tak˘mi
mocn˘mi misionárskymi nástrojmi, ak˘mi môÏu byÈ? Kde Duch Pána
vládne a preniká hlboko do s⁄dc? Alebo musíme najprv zablokovaÈ
mnohé zbytoãnosti, ão nás rozptyºujú, aby sme mohli vnímaÈ Ducha?

Preskúmajme trochu úctu, nielen jej v˘znam a dôleÏitosÈ v Ïivotoch
Svät˘ch neskor‰ích dní, ale aj moÏné spôsoby toho, ako môÏeme uãiÈ
úcte na‰e deti a zlep‰iÈ na‰e jednanie.



V˘znam a dôleÏitosÈ úcty
Úcta je definovaná ako ,pocit alebo postoj hlbokej bázne, lásky a
re‰pektu, ako k nieãomu posvätnému‘. OpísaÈ ju ako oddanosÈ Bohu
je ìal‰ím spôsobom, ako vyjadriÈ jej v˘znam.

Mnohí na‰i vedúci ohodnotili úctu ako jednu z najvy‰‰ích hodnôt
du‰e, pretoÏe zah⁄Àa pravú vieru v Boha a v jeho spravodlivosÈ,
vysokú kultivovanosÈ a lásku pre u‰ºachtilé veci v Ïivote.

Úcta k Bohu
V novodob˘ch zjaveniach nám Pán pomáha porozumieÈ v˘znamu a
dôleÏitosti úcty.

Jeden tak˘to príklad nám naznaãuje, Ïe úcta k Otcovi a Synovi je
základnou poÏiadavkou, alebo znakom t˘ch, ktorí sa dostanú do
celestiálneho kráºovstva. V 76. oddieli Náuky a zmlúv, ktor˘ je známy
ako ,Zjavenie‘ dané Josephovi Smithovi a Sidneymu Rigdonovi vo
februári 1832, sa doãítame:

Joseph Smith a Sidney Rigdon videli slávu celestiálnu, ktorá vyniká nad
v‰etky veci, kde Boh, áno, Otec, vládne na svojom tróne na veky vekov,

pred ktorého trónom sa v‰etko skláÀa v pokornej úcte a vzdáva mu
slávu na veky vekov.

Tí, ão preb˘vajú v Jeho prítomnosti, sú cirkvou Prvorodeného a vidia
tak, ako sú videní a poznávajú tak, ako sú poznávaní, lebo prijali z
Jeho plnosti a z Jeho milosti.

A On ich ãiní rovn˘mi v sile, v moci a v panovaní (pozri NaZ 76:92-95.)

Úcta k BoÏiemu menu
Iné novodobé zjavenie nám káÏe, aby sme udrÏiavali v úcte meno
BoÏie. Bolo nám povedané, aby sme neznesväcovali meno Otca, a aby
sme sa dokonca vyhli jeho ãastému pouÏívaniu. (Pozri NaZ 107:2–4.)

Pri tejto príleÏitosti by sme si mali pripomenúÈ jedno z desiatich BoÏích
prikázaní, kde sa doãítame:

„Nebude‰ braÈ meno Hospodina, svojho Boha, nadarmo; lebo Hospodin
nenechá bez trestu toho, kto Jeho meno zneuÏije!“ (Exodus 20:7.)

„Zdá sa, Ïe úcta k Bohu a k Jeho menu je jednou z najdôleÏitej‰ích
hodnôt, ktoré si môÏeme v sebe vypestovaÈ“ (We Should Be a
Reverent People [broÏúra, 1976], 1–2).

■ Ak˘mi in˘mi spôsobmi môÏeme preukazovaÈ svoju úctu k Bohu?
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32-a, Úcta v kaplnke preukazuje na‰u lásku a úctu k Bohu.
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Úcta k domu Pána
Na inom, tieÏ veºmi dôleÏitom mieste, nás Pán v novodobom zjavení
pouãuje, Ïe musíme maÈ náleÏitú úctu k Jeho svätému domu. V
dôleÏitom zjavení danom Josephovi Smithovi, ktoré je známe ako
modlitba k zasväteniu chrámu v Kirtlande, nám bolo nariadené, Ïe
tento, rovnako ako v‰etky ostatné sväté chrámy postavené Hospodinovi,
majú byÈ miestom úcty k Nemu. (Pozri NaZ 109:13, 16–21.)

V pravom zmysle slova, to, ão sa hovorí o svät˘ch chrámoch Cirkvi,
platí pre kaÏd˘ ,dom Pána‘, ãi uÏ je to dom pre zhromaÏdenia alebo
akékoºvek iné miesto, kde majú Svätí bohosluÏby a vlastne to platí pre
kaÏd˘ domov Svät˘ch neskor‰ích dní.

Úcta nebráni prejavovaÈ ‰Èastie
„Rovnako, ako ostatné prikázania evanjelia, úcta vedie k väã‰ej radosti.

Musíme pamätaÈ na to, Ïe úcta nie je zádumãivé provizórne chovanie,
ktoré zaujmeme v nedeºu. Skutoãná úcta zahrÀuje ‰Èastie, rovnako ako
lásku, re‰pekt, vìaãnosÈ a bohabojnú bázeÀ. Je to cnosÈ, ktorá má byÈ
súãasÈou ná‰ho Ïivota. Svätí neskor‰ích dní by vlastne mali byÈ t˘mi
najúctivej‰ími ºuìmi na zemi.

Úcta a domov
Kde, teda zaãína úcta, a ako ju môÏeme v sebe rozvíjaÈ?

Kºúãom k úcte je domov, rovnako ako ku kaÏdej inej boÏskej cnosti.

Dovoºte mi zdôrazniÈ, dôleÏitosÈ v˘uãby detí modlitbe. Práve poãas
osobn˘ch a rodinn˘ch modlitieb sa maliãkí nauãia skloniÈ svoje hlávky,
zaloÏiÈ si svoje ruky a zatvoriÈ oãi, k˘m sa prihovárajú k ná‰mu Otcovi
na nebesiach. Návyky nauãené doma, urãujú spôsob správania na
cirkevn˘ch zhromaÏdeniach. DieÈa, ktoré sa uãilo doma modliÈ,
ãoskoro porozumie, Ïe musí byÈ ticho a pokojne sedieÈ poãas modlitieb
na zhromaÏdeniach.

Takisto, keì rodinné domáce veãery sú súãasÈou rodinného Ïivota, deti
vedia, Ïe existujú v˘nimoãné chvíle, nielen v Cirkvi, ale aj doma, keì
sa uãíme o na‰om Nebeskom Otcovi, a keì sa kaÏd˘ má chovaÈ
najlep‰ie, ako vie.

Hudba je pre deti osobitn˘m pote‰ením. NáboÏenské piesne, ktoré
beÏne spievame v Cirkvi, sa tieÏ môÏu staÈ súãasÈou na‰ich domovov.
Hlavne mal˘m deÈom by pomohlo, keby ich rodiãia doma uãili
jednoduché náboÏenské piesne. Takto by deti s radosÈou oãakávali,
kedy sa môÏu pridaÈ pri spievaní na zhromaÏdení Sviatosti a na
ostatn˘ch zhromaÏdeniach.“ (We Should Be a Reverent People [broÏúra,
1976], 2–3).

■ Ak˘mi spôsobmi zlep‰ujete úctu vo va‰om domove?
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Úcta v Cirkvi
„Samozrejme, rodiãia majú nav‰tevovaÈ nedeºné zhromaÏdenia so
svojimi deÈmi.

Otec a matka by mali spolu pracovaÈ na tom, aby príprava na
zhromaÏdenia prebehla v príjemnej rodinnej atmosfére. Keì v zhone a
v poslednej chvíli zvolávame deti, obliekame ich a ponáhºame sa na
zhromaÏdenie, niãíme t˘m úctu.

Keì si rodiny vytvoria tak˘to návyk, ãasto prichádzajú neskoro do
Cirkvi, obyãajne padajú mrzuté slová, ãlenovia rodiny sú potom
urazení a deti sú ãasto poãas zhromaÏdenia rozru‰ené a neposedné. O
ão úctivej‰ia je rodina, ktorá sa vopred dobre pripraví na zhromaÏdenie,
ktorá príde zavãasu do kaplnky, predt˘m ako sa zaãne zhromaÏdenie a
v‰etci si spoloãne posadajú, poãúvajú hudobnú predohru a vypustia z
hlavy svetské záleÏitosti.

Rodiãia s mal˘mi deÈmi majú niekedy problémy, ako udrÏaÈ svojich
v˘rastkov sústreden˘ch na zhromaÏdenie namiesto toho, aby vym˘‰ºali.
VytrvalosÈ, nepoddajnosÈ a príprava v domove sú základn˘mi zloÏkami
pre úspech. Ak sú mladí rodiãia rozpaãití ako zvládnuÈ svoje deti v
Cirkvi, môÏu poÏiadaÈ o radu skúsenej‰ích manÏelov zo zboru.

âlenovia Cirkvi ãasto vytvárajú pred a po zhromaÏdeniach skupinky v
kaplnke, aby sa porozprávali. Táto zdanlivá neúctivosÈ je neúmyselne
spôsobená t˘m, Ïe sme priateºskí ºudia, a Ïe Sabat je vhodn˘ ãas
na porozprávanie sa, priatelenie sa, a na spoznanie nov˘ch ºudí.
Rodiãia musia byÈ príkladom pre svoje rodiny, a tak sa stretávaÈ na
chodbách, alebo v in˘ch priestoroch mimo kaplnky, ãi uÏ pred alebo
po zhromaÏdeniach. Rodiãia môÏu po zhromaÏdení vniesÈ ducha
zhromaÏdenia do svojho domova t˘m, Ïe sa budú so svojimi deÈmi
doma rozprávaÈ o my‰lienkach, hudobnom vystúpení alebo o nieãom
pozitívnom zo zhromaÏdenia.

Snaha o to ako sa staÈ úctivej‰ími 
Prebrali sme dôleÏitosÈ úcty, a tieÏ sme hovorili o niekoºk˘ch
v˘znamoch tohoto slova. ZároveÀ sme dali niekoºko návrhov ako
zdôrazÀovaÈ úctu doma a v Cirkvi. Skutoãné zlep‰enie v chovaní ºudí
v‰ak nastane, keì miestni vedúci a rodiny spoja svoje úsilie, aby
prekonali svoje konkrétne problémy t˘kajúce sa úcty. Veríme, Ïe
v Cirkvi uvidíme snahu staÈ sa úctivej‰ími...

Pravá úcta je Ïivotne dôleÏitou hodnotou, ktorá sa v‰ak akosi r˘chlo
vytráca zo sveta, kde sily zla ‰íria svoje vplyvy. NedokáÏeme plne
pochopiÈ silu dobra, ktorá môÏe vzísÈ od miliónov ãlenov Kristovej
pravej Cirkvi, ktorí budú slúÏiÈ ako príklad úctyhodného chovania.
Nevieme si ani predstaviÈ, na koºko ìal‰ích Ïivotov by to zapôsobilo.
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âo je moÏno e‰te dôleÏitej‰ie, nemôÏeme predpovedaÈ ten veºk˘
duchovn˘ úãinok na na‰e rodiny, ak sa staneme úctyhodn˘mi ºuìmi,
ak˘mi vieme, Ïe by sme mali byÈ. Mojou modlitbou je, aby sme
pracovali na budovaní väã‰ej úcty v na‰ich Ïivotoch“ (We Should
Be a Reverent People, [broÏúra, 1976], 3–4).

■ Ako môÏu rodiãia pomôcÈ svojim deÈom v tom, aby sa te‰ili z
cirkevn˘ch zhromaÏdení a boli úctivej‰ie? Po tom ako ãlenovia triedy
odpovedali, poproste niekoho, aby preãítal nasledujúce návrhy:

Návrhy rodiãom pre v˘uku úctivosti 
„Rodiãia môÏu pomôcÈ svojim deÈom, te‰iÈ sa z cirkevn˘ch
zhromaÏdení, a to:

1. ZúãastÀovaním sa na Nedeºnej ‰kole a na zhromaÏdeniach Veãere
Pána so svojimi deÈmi.

2. Pripravovaním sa na zhromaÏdenia v príjemnej nálade a bez
náhlenia.

3. Príchodom na zhromaÏdenie päÈ aÏ desaÈ minút pred zaãiatkom.

4. Sedením spolu ako rodina.

5. Po zhromaÏdení sa budú rozprávaÈ o príhovore, hudobnom
vystúpení alebo o in˘ch veciach zo zhromaÏdenia“ (Spencer W.
Kimball, We Should Be a Reverent People,[broÏúra, 1976], 4).

■ Ako môÏeme uãiÈ malé deti byÈ úctiv˘mi? Po tom ako ãlenovia triedy
odpovedali, poproste niekoho, aby preãítal nasledujúce návrhy:

Rodiãia s mal˘mi deÈmi sa majú snaÏiÈ o nasledujúce:

1. PomôcÈ deÈom porozumieÈ, ão sa deje.

Malé deti môÏeme v tichosti zamestnaÈ s vymaºovávankou alebo s
pracovn˘m zo‰itom, ale je dôleÏité pomôcÈ im ão najviac pochopiÈ
zmysel zhromaÏdenia. Keì obãas po‰epkáme krátke vysvetlenie o
ozname pre zbor alebo o posolstve reãníka, pomôÏeme dieÈaÈu
pochopiÈ, ão sa deje. Napríklad, otec môÏe po‰epkaÈ: ,Teraz rozpráva
PeÈov ocino. Hovorí o pionieroch.‘

2. KlásÈ dôraz na náboÏenské piesne.

Spievanie môÏe byÈ jednou z vecí na zhromaÏdení, na ktoré sa deti
najviac te‰ia. Prebuìte v dieÈati záujem o náboÏenské piesne tak, Ïe
budete doma spievaÈ jednoduché piesne, a t˘m, Ïe ich deti nauãíte.
Zborov˘ vedúci hudby môÏe poskytnúÈ zoznam piesní, ktoré sa budú
spievaÈ na budúcich zhromaÏdeniach.
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3. PosilniÈ správanie, ktoré sa nauãili doma, v Primárkach a v Nedeºnej
‰kole.

Pripomínajte deÈom, aby poãas modlitby zaloÏili svoje ruky, sklonili
hlavy a aby poãas rozdávania Sviatosti ticho sedeli. Deti musia
pochopiÈ, Ïe je nezdvorilé hraÈ sa v uliãke, alebo chodiÈ von a dnu
poãas zhromaÏdenia.

4. ByÈ dobr˘m príkladom.

Buìte dobr˘m príkladom t˘m, Ïe prejavíte záujem o zhromaÏdenie,
rozprávajte len vtedy, keì je to nevyhnutné a to len po‰epky a
povzbudzujte deti, aby sa chovali takisto.

5. UistiÈ sa, Ïe deti sú na zhromaÏdenie pripravené.

Deti majú ísÈ na toaletu a napiÈ sa pred t˘m, ako sa zhromaÏdenie
zaãne“ (Spencer W. Kimball, We Should Be a Reverent People, 4–5).

Záver
Keì sme úctiví, preukazujeme na‰u lásku a úctu k ná‰mu Nebeskému
Otcovi a k Jeho Synovi JeÏi‰ovi Kristovi. Keì si budujeme úctiv˘
postoj, môÏeme sa viac radovaÈ zo Ïivota a z uãenia evanjelia JeÏi‰a
Krista.

V˘zva
Napí‰te zoznam vecí, ktoré môÏete robiÈ, aby ste sa stali úctivej‰ími vo
svojom vlastnom Ïivote, a aby ste pomohli ostatn˘m, hlavne va‰ej
vlastnej rodine, staÈ sa úctivej‰ími.

Príprava uãiteºa
Skôr, ako uvediete túto lekciu:

1. Pripravte si plagát pre túto lekciu, alebo napí‰te písma na tabuºu.

2. Urãite, ktorí ãlenovia triedy vám pomôÏu prezentovaÈ niektoré ãasti
lekcie podºa vá‰ho v˘beru.

32. lekcia
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Cieºom tejto lekcie je pomôcÈ nám nauãiÈ sa ako dôleÏité je ºúbiÈ a slúÏiÈ
tak ako ºúbil a slúÏil Kristus.

Úvod
■ UkáÏte obrázok 33-a: „Kristus je úÏasn˘m príkladom lásky.“

JeÏi‰ Kristus miluje kaÏdého ãloveka. Má dokonalú schopnosÈ milovaÈ.
Jeho láska je taká úplná, Ïe nám písma hovoria o tom, Ïe On je láska
(pozri 1. Jána 4:7–12). Kristus preukazuje Svoju lásku skutkami sluÏby,
ktoré vykonal pre ºudstvo.

Ako drÏitelia kÀazstva sme zodpovední za to, aby sme sa stali tak˘mi
ako je Kristus. Aby sme to dokázali, musíme sa nauãiÈ milovaÈ tak, ako
On miluje a slúÏiÈ tak, ako On slúÏi. Biskup H. Burke Peterson uãil, Ïe
„vo svete a spoloãnosti, v ktor˘ch Satan útoãí na deti ãloveka t˘mi
najzákernej‰ími spôsobmi, nemáme väã‰iu zbraÀ ako ãistú, nesebeckú
lásku, lásku akou ºúbi Kristus.“ (v Conference Report, apr. 1977, 103;
alebo Ensign, máj 1977, 69).

Je nám prikázané milovaÈ
Jedného dÀa, keì Kristus uãil, op˘tal sa Ho jeden zo zákonníkov:
„Ktoré prikázanie je prvé zo v‰etk˘ch?“ JeÏi‰ odpovedal: „MilovaÈ
bude‰ Pána, svojho Boha, z celého srdca a z celej du‰e a z celej mysle
a z celej sily.

A druhé je: MilovaÈ bude‰ blíÏneho ako seba samého. Nad tieto niet
iného väã‰ieho prikázania“ (pozri Marek 12:28–31).

■ Preão sú tieto dve prikázania najväã‰ie zo v‰etk˘ch prikázaní? (Ak
milujeme Boha, budeme sa snaÏiÈ poslúchaÈ v‰etky prikázania, ktoré
nám dal. Ak milujeme ostatn˘ch, budeme sa k nim správaÈ tak ako
nás to uãí evanjelium.)

Spasiteº strávil veºkú ãasÈ Svojho Ïivota vyuãovaním o láske. Niekedy
sa Jeho evanjelium naz˘va „evanjelium lásky.“ Uãil, Ïe iba keì
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33-a, Kristus je úÏasn˘m príkladom lásky. (Posledná veãera od Carla Blocha. PouÏité s
povolením Národného historického múzea vo Frederiksborgu v Hillerøde.)



milujeme ostatn˘ch, sme Jeho uãeníkmi (pozri Ján 13:35). Vysvetlil, Ïe
máme dokonca milovaÈ i na‰ich nepriateºov (pozri Matú‰ 5:43–44).
JeÏi‰ povedal len niekoºko hodín pred Svojim ukriÏovaním: „Nové
prikázanie vám dávam, aby ste sa vzájomne milovali; ako som vás ja
miloval, aby ste sa aj vy vzájomne milovali“ (Ján 13:34).

Prezident N. Eldon Tanner zdôrazÀujúc dôleÏitosÈ prikázania milovaÈ,
povedal: „Jedin˘ slogan, ktor˘ potrebujeme, aby sme boli ‰Èastní... je:
Milujte sa navzájom—tri jednoduché slová“ (v Conference Report, apr.
1967, 103; alebo Improvement Era, jún 1967, 29).

Pravá láska, ãistá láska Kristova
■ Nech ãlen triedy preãíta Moroniho 7:45–47. âo je pravá láska?

Star‰í Mark E. Petersen vysvetlil, Ïe pravá láska je „ãistá láska
Kristova, ktorá nám pomáha milovaÈ Boha i na‰ich blíÏnych“
(v Conference Report, apr. 1977, 111; alebo Ensign, máj 1977, 75).
Nasledujúci príbeh, ktor˘ porozprával Star‰í Marion D. Hanks ukazuje
ako otec uãil svoju dcéru tomu, aby si vybudovala pravú lásku a
preukazovala ju.

„Prem˘‰ºam nad vyvolenou Ïenou, ktorá sa narodila s váÏne
postihnut˘m telom... [Ona] porozprávala príhodu z detstva. Kamaráti
ju volali rôznymi prez˘vkami, ktoré... jej priná‰ali bolesÈ a slzy. Keì
pri‰la domov, jej otec si ju posadil na kolená, objal ju svojimi veºk˘mi
siln˘mi rukami a plakal spolu s Àou, keì jej vysvetºoval, Ïe... [tento
záÏitok] môÏe uãiniÈ jej Ïivot bohat˘m a ‰Èastn˘m. Povedal: ,Zlatko, to,
ão o tebe povedali deti je pravda, no bolo to neférové a neláskavé. Má‰
na chrbte hrb a okrem toho má‰ e‰te zopár ìal‰ích váÏnych problémov.
Ale to nie je tvoja chyba. Nie je to ani chyba tvojich rodiãov, alebo
Nebeského Otca... Ak sa bude‰ po cel˘ svoj Ïivot snaÏiÈ byÈ k druh˘m
férovej‰ia a láskavej‰ia ako sú niekedy niektorí ºudia k tebe, bude‰
‰Èastná a tvoj Ïivot bude bohat˘ a uÏitoãn˘‘ “ (v Conference Report, okt.
1976, 42; alebo Ensign, nov. 1976, 32).

■ âo nám navrhuje tento príbeh, aby kaÏd˘ z nás urobil, aby sme sa
stali viacej láskav˘mi? Nech ãlen triedy preãíta 1. Korintsk˘m 13:1–3.
Preão je dôleÏité, aby sme mali pravú lásku?

Star‰í Theodore M. Burton vysvetlil, Ïe „pravá láska je... tak veºká
láska, Ïe sme ochotní daÈ druh˘m kúsok zo seba... Je ºahké povedaÈ:
,Milujem Èa.‘ Av‰ak lásku nemáme iba vyhlasovaÈ; máme ju preukázaÈ
skutkami. Láska, ak nie je preukázaná, je iba cvendÏiacim cimbalom a
zvuãiacim zvonom, ktor˘ ohlu‰uje u‰i a neutí‰i du‰u“ („If I Have Not
Love—,“ Instructor, jún 1970, 201).
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■ Vyzvite ãlenov triedy, aby prem˘‰ºali nad moÏnosÈami ako preukázaÈ
pravú lásku k ostatn˘m ºuìom.

Ak budeme láskaví, pomôÏe nám to ÏiÈ ‰Èastn˘ a uÏitoãn˘ Ïivot. Ak si
nevybudujeme pravú lásku, budeme ako odpad, ktor˘ taviãi vyhodia,
lebo nemá Ïiadnu cenu, a ktor˘ je roz‰liapan˘ pod nohami (pozri Alma
34:29).

SlúÏiÈ tak ako slúÏil Kristus
Na‰u lásku k Nebeskému Otcovi a k Jeho deÈom preukazujeme t˘m, Ïe
slúÏime druh˘m. President Harold B. Lee povedal, Ïe v jednu noc mal
to, „ão muselo byÈ zjavením“, v ktorom mu bolo povedané: „Ak chce‰
milovaÈ Boha, musí‰ sa nauãiÈ milovaÈ ºudí a slúÏiÈ im. Toto je spôsob,
ktor˘m môÏe‰ ukázaÈ svoju lásku k Bohu“ (Stand Ye in Holy Places
[1974], 189).

SluÏba, ktorej príklad nám ukázal Kristus, je vykonaná úprimne a ãasto
bez odmeny komukoºvek, kto je v núdzi. MôÏe byÈ nevyÏiadaná alebo
pre nás nepríjemná a môÏe od nás vyÏadovaÈ veºké úsilie. MôÏe byÈ
potrebná v ãase, v ktorom ju môÏeme len ÈaÏko poskytnúÈ. Av‰ak
nezáleÏí na tom, ako ju dávame, je to sluÏba, ktorú jednoducho
dávame preto, lebo milujeme ná‰ho Nebeského Otca a Jeho deti.

■ Preão máme slúÏiÈ? Komu môÏeme slúÏiÈ?

Máme slúÏiÈ v‰etk˘m ºuìom, podºa na‰ich moÏností a podºa ich
potrieb. Av‰ak Star‰í Thomas S. Monson nám pripomenul, Ïe niektorí
potrebujú na‰u pomoc viac ako iní: Chorí, unavení, hladní, uzimení,
zranení, osamelí, zostarnutí, túlajúci sa—v‰etci volajú o pomoc“
(v Conference Report, apr. 1977, 108; alebo Ensign, máj 1977, 73).
Nasledujúci príbeh ukazuje ako sa jeden mlad˘ muÏ nauãil o
dôleÏitosti sluÏby.

Biskup zavolal Steva do svojej kancelárie po skonãení zhromaÏdenia
Sviatosti. „Tak a je to tu,“ pomyslel si Steve. „Budem nov˘m
prezidentom kvóra uãiteºov. To je úÏasné, cel˘ zbor mi bude triasÈ
rukou. Mama bude taká py‰ná!“

„Steve, máme pre teba úlohu,“ povedal biskup. „Toto je ‰peciálna
úloha, ktorá sa volá ,byÈ dobr˘m susedom‘. Hasty McFarlan nám robí
starosti. Potrebuje niekoho, s k˘m by sa mohol priateliÈ. Nie je ãlenom
Cirkvi, ale Boh prichádza ku v‰etk˘m ºuìom a my máme tú ãesÈ, Ïe
môÏeme túto lásku preukázaÈ.‘

Steve bol ‰okovan˘. Jeho myseº sa vrátila dva t˘Ïdne naspäÈ, keì si spolu
s jeho priateºmi robili srandu zo starého muÏa, posmievali sa mu a
vykrikovali vtipy, ktoré si o Àom vymysleli. Cítil sa sklamane a previnilo,
keì poãul biskupa ako hovorí: „Chcel by som, aby si ho i‰iel dva alebo tri
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krát do t˘ÏdÀa nav‰tíviÈ. Teraz, ak si myslí‰, Ïe túto úlohu nedokáÏe‰
zvládnuÈ, neboj sa to povedaÈ.“

Steve si povzdychol a povedal biskupovi, Ïe to urobí. Biskup mu dal
ìal‰ie pokyny ohºadom tejto úlohy. „MôÏe‰ mu narúbaÈ drevo na oheÀ
a doniesÈ mu jedlo, prikr˘vku—ãokoºvek, ão potrebuje, aby cítil, Ïe je
milovan˘. Buì priateºom. Tvoj otec je oboznámen˘ s touto úlohou a
povedal mi, Ïe ti pomôÏe. Tvoj Nebesk˘ Otec ti tieÏ pomôÏe.“

V pätnástich rokoch si Steve vedel predstaviÈ aj iné veci, ktoré by
rad‰ej robil—hral futbal, poºoval, rybárãil alebo sa hral so svojimi
kamarátmi. Vedel ale, Ïe súhlasil s úlohou.

Hasty Ïil opustene v malej drevenej chatrãi za mestom. Raz roãne sa
mohol v hotely zadarmo osprchovaÈ, bol to dar od ‰erifa. Jedno oko
mal prelepené ãiernou páskou a na boku hlavy mal v˘rastok. Väã‰ina
detí a dokonca i niektorí dospelí mali vo zvyku nevºúdne sa o Àom
vyjadrovaÈ.

Steve pri‰iel do Hastyho chatrãe veºmi vystra‰en˘. Zaklopal na dvere,
ale nedostal Ïiadnu odpoveì. Nakoniec, potom ako na starého pána
zavolal, sa rozhodol otvoriÈ dvere. Hastyho chatrã bola chladná a
tmavá. Steve uvidel Hastyho ako sedí na ‰pinavej a splesnivenej
prikr˘vke na svojej posteli.

„Hasty, môÏem pre vás nieão urobiÈ?“ Vykoktal Steve. Povedal
starému pánovi svoje meno, a Ïe ho poslal biskup z Cirkvi SND. Star˘
pán niã nepovedal, iba hºadel na zem. Steve odi‰iel z chatrãe, aby
narúbal nejaké drevo. S kaÏd˘m úderom sekery rozm˘‰ºal nad t˘m,
preão tam je. „PrestaÀ ‰omraÈ,“ ozval sa hlas v jeho vnútri. „Starému
pánovi je zima a potrebuje pomoc.“

Steve rozloÏil oheÀ a snaÏil sa s Hastym porozprávaÈ, ale nedostal
Ïiadnu odpoveì. Pomyslel si, Ïe ho Hasty nepoãúva, a tak mu
povedal, Ïe sa vráti nasledujúci deÀ s teplou a ãistou prikr˘vkou.
Na druh˘ deÀ bol späÈ aj s teplou a ãistou prikr˘vkou, tak ako sºúbil.
KaÏd˘ druh˘ deÀ poãas nasledujúcich ‰tyroch t˘ÏdÀov nav‰tívil
Hastyho. Nakoniec sa s ním star˘ pán zaãal rozprávaÈ. Jedného dÀa
sa sp˘tal: „Chlapãe, preão sem chodí‰? Som si ist˘, Ïe decko v tvojom
veku si vie nájsÈ lep‰iu zábavu ako nav‰tevovaÈ takú starú otravu ako
som ja.“ A potom sa usmial.

Na deÀ vìakyvzdania ho Steve pozval na veãeru. Hasty nepri‰iel, ale
Stevova rodina mu priniesla kúsok z veãere. V Hastyho oãiach boli
slzy, keì sa im snaÏil poìakovaÈ.

Po ãase, sa Steve dozvedel nieão t˘kajúce sa Hastyho Ïivota, a to, Ïe
bol pastierom oviec. Dozvedel sa o tom, Ïe jeho Ïena a deti zomreli na
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hroznú horúãku, a Ïe choroba obrala Hastyho o jedno oko. Zrazu sa
ten star˘ otrava nezdal byÈ uÏ viac ‰kared˘ a Steve sa za ním ponáhºal
po ‰kole, aby mu pomohol a vypoãul si jeho príbehy.

Keì pri‰li Vianoce, Stevova rodina pozvala Hastyho znovu na veãeru.
Tento raz pri‰iel v obleku a vyzeral ãisto a pekne. Po veãeri vyjadril
star˘ pán svoju vìaku za Steva a jeho rodinu. Povedal, Ïe jeho Ïivot
bol pohromou, ale Ïe láska, ktorú mu preukazovali, z neho urobila
iného ãloveka. Steve sa pozrel na Hastyho a uvidel ak˘ je ‰Èastn˘ a vo
vnútri pocítil teplo na srdci. (Pozri Terry Dale, „Hasty,“ New Era, nov.
1974, 48–49.)

■ Ako mladého muÏa poÏehnala sluÏba, ktorú vykonal? Ako poÏehnal
Pán vás i va‰u rodinu, keì ste slúÏili druh˘m?

Keì sme boli pokrstení, sºúbili sme Pánovi, Ïe budeme ochotní niesÈ
si navzájom svoje bremená, smútiÈ s t˘mi, ão smútia a ute‰ovaÈ t˘ch,
ktorí potrebujú ute‰enie (pozri Mosiá‰ 18:8–9). Sme zodpovední za to,
aby sme vyhºadávali t˘ch, ktorí sú v núdzi. Potom sme zodpovední za
to, aby sme im pomáhali s láskou a láskavo bez toho, aby sme k tomu
boli nútení, alebo aby nám to bolo prikazované (pozri NaZ 58:26–29).

Záver
Biskup H. Burke Peterson nám pripomenul: „Majster dal toto
prikázanie v‰etk˘m—nie iba niekoºk˘m ºuìom v jednej krajine ãi
h⁄stke ºudí niekde inde, nie iba rodine na urãitom mieste, ale v‰etk˘m
svojim deÈom nech sú kdekoºvek. Vyjadrite lásku teraz! UkáÏte ju
teraz“ (v Conference Report, apr. 1977, 103; alebo Ensign, máj 1977, 69).

Prezident David O. McKay uãil: „Musíme byÈ zodpovednej‰í ako
kedykoºvek predt˘m, aby sme vytvorili také domovy, ktoré budú k
na‰im susedom vyÏarovaÈ harmóniu, lásku, na‰e záväzky voãi komunite
a oddanosÈ. Dovoºte svojim susedom, aby to videli a poãuli...

Nech Boh pomôÏe nám, ãlenom kÀazstva a ãlenom Cirkvi vyÏarovaÈ ....
lásku, ... pravú lásku, ... a sluÏbu!“ (David O. McKay, „Radiation of the
Individual,“ Instructor, okt. 1964, 374).

V˘zvy
Modlite sa pokorne a úprimne za schopnosÈ milovaÈ tak ako miluje
Kristus.

PreukáÏte svojej rodine lásku t˘m, Ïe urobíte mil˘ skutok pre kaÏdého
ãlena rodiny.

PreukáÏte lásku niekomu v núdzi t˘m, Ïe pre neho vykonáte mil˘
skutok.

PomôÏte vo svojom kÀazskom kvóre pri plánovaní ãinnosti sluÏby.
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DoplÀujúce Písma
■ Matú‰ 25:31–46 (Bohu slúÏime t˘m, keì slúÏime svojim blíÏnym)

■ 1. Korintsk˘m 13 (pravá láska je najväã‰ím prejavom zboÏnosti)

■ Moroni 7:45–48 (pravá láska je ãistá láska Kristova a dar od Boha)

Príprava uãiteºa
Skôr, ako uvediete túto lekciu:

1. Preãítajte si z Gospel Principles 28. kapitolu „Service“ a 30. kapitolu
„Charity“.“

2. Urãite, ktorí ãlenovia triedy vám pomôÏu preãítaÈ vami vybrané
príbehy, písma alebo citáty.
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Cieºom tejto lekcie je pomôcÈ nám pochopiÈ dôleÏitosÈ morálnej ãistoty.

Úvod
V dne‰nom svete existujú rozliãné normy mravnosti. Tieto normy sa
ãasto menia v závislosti od obdobia a okolností. Na druhej strane,
BoÏie normy ohºadom morálnej ãistoty sa nikdy nemenia, lebo On je
ten ist˘ vãera, dnes i zajtra.

Písma nám hovoria, Ïe Ïiadna neãistá vec nemôÏe preb˘vaÈ s Bohom
(pozri 1. Nefi 10:21). Apo‰tol Pavol napísal:

„âi neviete, Ïe ste chrám BoÏí a Duch BoÏí preb˘va vo vás?

Kto kazí chrám BoÏí, toho skazí Boh, lebo chrám BoÏí je svät˘, a t˘m
ste vy!“ (1. Korintsk˘m 3:16–17). Na‰e telá sú posvätné. Pán nám dal
telá kvôli posvätnému úãelu a On od nás oãakáva, Ïe si ich udrÏíme
ãisté a hodné obdrÏania Jeho Ducha.

Moc vytváraÈ Ïivot je posvätná
Pre nás drÏiteºov kÀazstva je dôleÏité, aby sme si udrÏovali svoje telá
morálne ãisté, lebo poÏehnania, ktoré sú pre nás najdôleÏitej‰ie závisia
od na‰ej morálnej ãistoty. Jedna z BoÏích mocí je moc daÈ Ïivot. On sa
s nami podelil o Jeho moc vytváraÈ Ïivot t˘m, Ïe nám dovoºuje
privádzaÈ deti na tento svet. PretoÏe táto moc je boÏská, On prikázal
v‰etk˘m Svojim deÈom, aby ju správne pouÏívali a rezervovali si ju iba
pre manÏelstvo. TieÏ nám povedal, Ïe túÏba, ktorá sa skr˘va za touto
veºkou mocou musí byÈ kontrolovaná a pouÏívaná v medziach, ktoré
On stanovil. Star‰í Boyd K. Packer uãil: „Veºké mnoÏstvo ‰Èastia, ktoré
k nám prichádza v tomto Ïivote, bude závisieÈ od toho, ako pouÏijeme
posvätnú moc stvorenia“ (pozri „Why Stay Morally Clean,“ New Era,
júl 1972, 4–6).

Star‰í Richard G. Scott uãil:

„V trvalom zväzku manÏelstva Pán dovoºuje manÏelovi a manÏelke
vyjadrenie posvätnej plodiacej moci vo v‰etkej svojej pôvabnosti a kráse v



rámci medzí, ktoré nám stanovil. Jeden z dôvodov tohoto súkromného,
posvätného a intímneho záÏitku je, aby sme poskytli fyzické telá duchom,
pre ktoré Nebesk˘ Otec chce, aby zaÏili smrteºnosÈ. ëal‰ím z dôvodov
pre tieto mocné a krásne pocity lásky je spojiÈ manÏela a manÏelku v
oddanosti, vernosti, vzájomnej ohºaduplnosti a v spoloãnom cieli.

Av‰ak, tieto intímne skutky sú zakázané Pánom mimo trvalého zväzku
manÏelstva, lebo podkopávajú Jeho zámery. V posvätnom zväzku
manÏelskom sú tieto vzÈahy v súlade s Jeho plánom. Keì ich zaÏijeme
ak˘mkoºvek in˘m spôsobom, je to proti Jeho vôli (v Conference
Report, okt. 1994, 50; alebo Ensign, nov. 1994, 38).

Moroni nám hovorí o tom, Ïe cnosÈ je najdrah‰ia a najcennej‰ia zo
v‰etk˘ch vecí (Moroni 9:9). Musíme sa udrÏaÈ morálne ãist˘mi, aby
sme si mohli spravodlivo zaloÏiÈ svoje rodiny, a ÏiÈ v mieri a harmónii.

BoÏí zákon morálnej ãistoty
Boh nikdy nezmenil Svoje zákony a prikázania ohºadom sexuálneho
hriechu, hoci sa ich ºudia snaÏili zmeniÈ, aby vyhoveli svojmu
vlastnému pote‰eniu. Zákon cudnosti hovorí, Ïe muÏ nesmie maÈ Ïiadny
intímny fyzick˘ vzÈah s nik˘m okrem svojej manÏelky. Pán prikázal:
„NescudzoloÏí‰!“ (Exodus 20:14). Av‰ak zákon cudnosti nie
je obmedzen˘ iba na cudzoloÏstvo. VzÈahuje sa na v‰etko nesprávne
pouÏívanie boÏskej moci plodnosti. Medzi iné spôsoby, ktor˘mi ãlovek
zneuÏíva túto posvätnú moc patrí smilstvo (vrátane spoloãného b˘vania
bez uzatvorenia manÏelstva), homosexualita, potrat a masturbácia.

CudnosÈ tieÏ zahrÀuje ãistotu v my‰lienkach a zdrÏanlivosÈ v obliekaní.
Písma nám hovoria, Ïe na‰e skutky sú v˘sledkom ná‰ho myslenia
(pozri Príslovia 23:7). Musíme si udrÏaÈ svoje my‰lienky cnostné a byÈ
zdrÏanliví v obliekaní, rozprávaní, a v skutkoch.

■ Nechajte vopred urãeného ãlena triedy, aby porozprával nasledujúci
príbeh od Prezidenta Kimballa.

„Hriech, rovnako ako cesta, zaãína s prv˘m krokom; a múdrosÈ a
skúsenosti nás uãia o tom, Ïe sa dá ºah‰ie vyhnúÈ prvému poku‰eniu
ako t˘m neskor‰ím, keì sa zaãal vytváraÈ vzor priestupku. Toto je
vyjadrené v príbehu o ‰kovránkovi. Ako tak sedel na konároch stromu
vo veºkej v˘‰ke, chránen˘ pred zranením, uvidel cestovateºa ako
prechádza lesom a nesie so sebou malú a záhadnú ãiernu ‰katuºu.
·kovránok zletel dole a pristál na pleci cestovateºa. ,âo má‰ v tej
malej ãiernej ‰katuli?‘ sp˘tal sa.

,âervíkov‘, odpovedal cestovateº.

,Sú na predaj?‘
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” ,Áno a veºmi lacno. Za jedného ãervíka treba zaplatiÈ jedn˘m pierkom.‘

·kovránok sa na chvíºu zamyslel. ,Musím maÈ milión pierok. Jedno z
nich mi urãite nebude nikdy ch˘baÈ. Tu mám príleÏitosÈ ako získaÈ
dobrú veãeru bez toho, aby som mávol krídlom‘. Povedal muÏovi,
Ïe si jedného kúpi. Starostlivo hºadal pod svojim krídlom malé pierko.
Keì ho vytrhával, trochu ním myklo, av‰ak veºkosÈ a kvalita ãervíka
spôsobili, Ïe r˘chlo zabudol na bolesÈ. Na vrcholku stromu zaãal
spievaÈ rovnako prekrásne ako predt˘m.

Na druh˘ deÀ uvidel toho istého muÏa a opäÈ si vymenil pierko za
ãervíka. Ak˘ úÏasn˘ a nenamáhav˘ spôsob získania veãere!

Od toho dÀa sa ‰kovránok kaÏd˘ deÀ vzdal pierka, a kaÏd˘ raz strata
bolela menej a menej. Na zaãiatku mal veºa pierok, ale ako sa dni
míÀali, lietalo sa mu ãoraz ÈaÏ‰ie a ÈaÏ‰ie. AÏ nakoniec, po tom ako
pri‰iel o jedno z hlavn˘ch pierok, nemohol vyletieÈ ani na vrchol
stromu a uÏ vôbec nie k oblohe. V skutoãnosti uÏ mohol poletovaÈ iba
niekoºko stôp vo vzduchu a bol prinúten˘ hºadaÈ si potravu spoloãne s
ha‰teriv˘mi a klebetn˘mi vrabcami.

MuÏ s ãervíkmi uÏ znovu nepri‰iel, lebo uÏ neexistovali Ïiadne pierka,
ktor˘mi by sa dalo zaplatiÈ za jedlo. ·kovránok uÏ nespieval, lebo sa
hanbil za svoju zúfalú situáciu.

Takto sa nás zmocnia nedôstojné návyky—najprv bolestivo, potom
ºah‰ie, aÏ k˘m sa neocitneme v situácii, keì sme obraní o v‰etko, ão
nám dovoºovalo spievaÈ a lietaÈ. Takto sa stráca sloboda. Takto sa
stávame obeÈami hriechu“ (The Miracle of Forgiveness [1969], 214–15).

Keì kontrolujeme svoje my‰lienky, zdrÏanlivo sa obliekame a
poslúchame prikázania ná‰ho Nebeského Otca, môÏeme sa udrÏaÈ
ãist˘mi a vybudovaÈ si dôstojné návyky.

Keì Almov syn vykonal sexuálny priestupok, Alma mu povedal,
Ïe tieto veci sú ohavnosÈou v oãiach Pánov˘ch, najohavnej‰ím zo
v‰etk˘ch hriechov, okrem preliatia nevinnej krvi a zapretia Ducha
Svätého (pozri Alma 39:5).

Musíme jasne poznaÈ a pochopiÈ váÏnosÈ nemorálnosti. Nestaãí, aby
sme len sami Ïili ãist˘mi Ïivotmi. Musíme tieÏ vyuãovaÈ a podporovaÈ
k morálnej ãistote ostatn˘ch, najmä na‰e deti.

■ Ako môÏeme uãiÈ na‰e deti, aby boli morálne ãisté?

Moc kÀazstva v morálnej ãistote
Nikto nemôÏe prestúpiÈ zákony cudnosti a oãakávaÈ, Ïe nájde mier,
pokiaº nevykoná úprimné pokánie zo svojich hriechov. Kniha
Mormonova nám hovorí, Ïe Duch Svät˘ nebude preb˘vaÈ v neãist˘ch
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svätostánkoch (pozri Helaman 4:24). A keì stratíme moc Ducha
Svätého, nemôÏeme pouÏívaÈ kÀazskú právomoc, ktorá nám bola
udelená. Pán povedal, Ïe v‰etky veci majú byÈ pred ním vykonávané v
ãistote (pozri NaZ 42:41). Keì sme morálne ãistí, Duch Svät˘ môÏe
prostredníctvom nás pracovaÈ a pomáhaÈ nám správne pouÏívaÈ na‰e
kÀazstvo. T˘mto spôsobom je kÀazstvo veºkou ochranou pred
hriechom. Keì ho správne pouÏívame, nielen Ïe efektívne slúÏime
druh˘m, ale tieÏ obdrÏíme moc k tomu, aby sme sa odvrátili od
hriechu. Star‰í A. Theodore Tuttle ukázal príklad toho, ako nám
nespravodlivosÈ zabraÀuje pouÏívaÈ na‰u kÀazskú právomoc:

„Nerozumn˘ mlad˘ muÏ mal pohovor pred misiou,“ napísal star‰í
Tuttle, „a hoci dostal veºmi priame otázky, klamal, keì na ne
odpovedal... Potom odi‰iel a snaÏil sa vyuãovaÈ evanjelium. Toto bolo
samozrejme závereãn˘m testom, v ktorom prepadol. Misionár zistil, Ïe
nemôÏe vykonávaÈ misionársku prácu bez Ducha Pánovho... A tak
musel tento misionár vykonaÈ pokánie a... daÈ veci do poriadku s t˘mi,
s ktor˘mi mal pohovor, pred t˘m ako mohol byÈ Duch Pánov s ním“
(„Men with a Message,“ address to Seminary and Institute faculty at
Brigham Young University, 1958, 2).

Prezident Spencer W. Kimball dal nejaké rady, ktoré mohli pomôcÈ
misionárovi z vy‰‰ie uvedeného príbehu. Uãil, Ïe „akékoºvek stretávanie
sa a dávanie sa dohromady v spoloãenskom styku má byÈ odloÏené
minimálne do 16 roku veku, a i potom treba dobre posudzovaÈ pri
v˘bere a vo váÏnosti. Mladí ºudia majú obmedziÈ blízke kontakty e‰te po
dobu niekoºk˘ch rokov, nakoºko chlapec bude odchádzaÈ na misiu, keì
bude maÈ 19 rokov“ („The Marriage Decision,“ Ensign, feb. 1975, 4).

Prezident Kimball tieÏ vysvetlil, Ïe „medzi najroz‰írenej‰ie hriechy,
ktoré robia mladí ºudia patrí vá‰nivé bozkávanie a láskanie sa. Nielen,
Ïe tieto nevhodné vzÈahy vedú ãasto k smilstvu ... a potratu—ktoré sú
nepekn˘mi(odporn˘mi) hriechmi—ale sami sú ‰kodliv˘m zlom, a
ãasto je ÈaÏké pre mládeÏ rozlí‰iÈ, kde jedno konãí a kde druhé zaãína“
(The Miracle of Forgiveness [1969], 65).

■ Ako by rada Prezidenta Kimballa pomohla mladému misionárovi?

Keì sa budeme udrÏovaÈ cudn˘mi a cnostn˘mi, umoÏníme Pánovi,
aby nás poÏehnal duchovnou silou. Niekedy, v‰ak robíme chyby. Keì
sa tak stane, máme sa porozprávaÈ so svojim prezidentom poboãky,
biskupom alebo misijn˘m prezidentom. On nám poradí a pomôÏe nám
vykonaÈ pokánie.

Pán sa nevie doãkaÈ, aby nám odpustil, keì vyznáme svoje hriechy.
Rovnako sa nemôÏe doãkaÈ pomáhaÈ nám zostaÈ morálne ãist˘mi.
Pozná na‰e slabosti a poskytne nám spôsob ako odolaÈ poku‰eniu.
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(Pozri Korintsk˘m 10:13.) Ako ìal‰iu pomoc nám poslal prorokov, aby
nás viedli a uãili nás ako ÏiÈ podºa zásad, ktoré nám dal.

Ak urobíme v‰etko, ão je potrebné, aby sme sa stali morálne ãist˘mi
pred Pánom, budeme schopní „stáÈ so sebadôverou—bez strachu,
hanby a rozpakov—v prítomnosti BoÏej. Toto je prísºub, ktor˘
ponúkame kaÏdému cnostnému muÏovi a Ïene“ (Gordon B. Hinckley, v
Conference Report, okt. 1970, 66; alebo Improvement Era, dec. 1970, 73).

■ Ako ovplyvÀuje ná‰ príklad morálnej ãistoty postoje na‰ich detí? âo
môÏeme urobiÈ, aby sme boli správnym príkladom?

Ako nositelia kÀazstva nemôÏeme vykonávaÈ duchovné povinnosti, ak
nie sme morálne ãistí. Najlep‰ím spôsob ako toto dosiahnuÈ je, keì si
udrÏiavame svoje telá a mysle ãisté a pamätáme na posvätnosÈ moci
plodenia. Ak budeme príkladom poslu‰nosti morálnych zákonov, na‰e
deti sa nauãia dôleÏitosti morálnej ãistoty a aj ony samotné sa budú
snaÏiÈ zostaÈ morálne ãisté.

Záver
Pán nám dal prikázania, aby nás urobil ‰Èastn˘mi. VÏdy, keì
poslúchneme BoÏí zákon, obdrÏíme poÏehnanie; ale vÏdy, keì
poru‰íme zákon, budeme zná‰aÈ dôsledky svojho konania. Keì Ïijeme
morálne ãisté Ïivoty, môÏeme získaÈ mnoÏstvo úÏitku. âist˘, morálny
Ïivot napomáha ‰Èastn˘m domovom a manÏelstvám. OchraÀuje nás od
pocitov nedôvery a v˘ãitiek svedomia. UdrÏuje nás hodn˘mi slúÏiÈ
Pánovi. UmoÏÀuje nám ísÈ do chrámu. UmoÏÀuje nositeºom kÀazstva
pouÏívaÈ kÀazstvo efektívne pre blaho ostatn˘ch. âo je v‰ak
najdôleÏitej‰ie, pomáha nám byÈ hodn˘mi veãne preb˘vaÈ v
prítomnosti Nebeského Otca.

V˘zvy
Podniknite potrebné kroky k tomu, aby ste boli morálne ãist˘mi.

Porozprávajte sa so svojou rodinou o dôleÏitosti morálnej ãistoty, a o
tom, ako môÏeme byÈ morálne ãistí.

DoplÀujúce Písma
■ Matú‰ 5:27–28 (nemáme cudzoloÏiÈ vo svojom srdci)

■ 1. Timoteovi 2:9–10 (dôleÏitosÈ zdrÏanlivosti)

■ 2. Nefi 9:36, 39 (odmeny za morálnu ãistotu; tresty za nemorálnosÈ)

■ Jakob 2:27–28 (Pán sa raduje z cudnosti)

■ Náuka a zmluvy 42:22–24, 80–81 (tresty za nemorálnosÈ)

■ Náuka a zmluvy 88:86 (morálna ãistota udrÏiava osobnú slobodu)
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Príprava uãiteºa
Skôr, ako uvediete túto lekciu:

1. Preãítajte si 39. kapitolu z Gospel Principles „The Law of Chastity.“

2. PoÏiadajte vopred urãeného ãlena triedy, aby preãítal alebo
porozprával príbeh o ‰kovránkovi od Prezidenta Kimballa.

3. Urãite, ktorí ãlenovia triedy vám pomôÏu preãítaÈ vami vybrané
príbehy, písma alebo citáty.
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Cieºom tejto lekcie je pomôcÈ nám pochopiÈ na‰u zodpovednosÈ za
zaloÏenie veãnej rodiny.

Úvod
Veãná rodina je základnou náukou Cirkvi JeÏi‰a Krista a veºmi dôleÏitou
súãasÈou Pánovho plánu pre nás. Bez nej nemôÏeme byÈ oslávení v
celestiálnom kráºovstve na veãnosti. Prezident Joseph Fielding Smith
napísal: „ManÏelstvo, tak ako ho rozumejú Svätí neskor‰ích dní, je
veãnou zmluvou... Je základom veãného oslávenia, lebo bez neho by nemohol
byÈ veãn˘ pokrok v kráºovstve BoÏom“ (Doctrines of Salvation, zostav. Bruce R.
McConkie, 3 zväz. [1954–56], 2:58).

Prezident Spencer W. Kimball povedal: „Ná‰ Nebesk˘ Otec má plán
pre rast ãlovek od jeho detstva k boÏstvu... Jeho úmyslom je, aby v‰etci
ºudia Ïili hodní toho, aby [sa zosobá‰ili] na ãas a celú veãnosÈ“ („The
Lord’s Plan for Men and Women,“ Ensign, okt. 1975, 2, 4). ManÏelstvo
v chráme je zaãiatkom veãnej rodinnej jednotky. Keì má dvojica, ktorá
bola zosobá‰ená v chráme deti, a keì dodrÏujú prikázania, vytvárajú
veãnú jednotku, ktorá im prinesie veãnú radosÈ a ‰Èastie.

Príprava na vytvorenie veãnej rodiny
■ UkáÏte obrázok 35-a: „Veãné rodiny zaãínajú v chráme.“

Pre Svät˘ch neskor‰ích dní je chrám jedn˘m z najdôleÏitej‰ích miest na
zemi. V chráme sa vykonávajú obrady, ktoré umoÏÀujú rodinám, aby
Ïili spolu navÏdy v BoÏej prítomnosti. Ako hlavy na‰ich domovov a
ako drÏitelia kÀazstva máme zodpovednosÈ za vedenie svojich rodín
k osláveniu. Toto znamená, Ïe máme zodpovednosÈ pripraviÈ na‰e
rodiny na náv‰tevu chrámu. Takáto príprava zaãína od nás, keì
zaãneme ctiÈ kÀazstvo a ÏiÈ ãist˘m Ïivotom.

Keì sa muÏi a Ïeny zosobá‰ia v chráme, sú zosobá‰ení na tento Ïivot,
ale tieÏ sú k sebe speãatení na veãnosÈ. V‰etky deti ktoré sa im potom
narodia sú „narodené v zmluve“. To znamená, Ïe sú s nimi automaticky



speãatené. Keì je dvojica uÏ zákonne zosobá‰ená a potom ide do
chrámu, aby bola speãatená na veãnosÈ, najprv sú speãatení manÏelia,
a potom sú k rodiãom pripeãatené ich deti. Po speãatení sú v‰etky deti,
ktoré sa im narodia, automaticky speãatené k rodiãom ako súãasÈ ich
veãnej rodiny.

âi sa pripravujeme na sobá‰ v chráme alebo na to, aby sme boli
speãatení v chráme ako rodina, musíme sa pripraviÈ rovnak˘m
spôsobom. Ako prv˘ krok si máme daÈ cieº ísÈ do chrámu. S na‰ou
manÏelkou a deÈmi by sme mali prediskutovaÈ veci, ktoré potrebujeme
urobiÈ pre získanie pripravenosti a spoloãne stanoviÈ dátum. Tento
dátum by sme si mali zapísaÈ, modliÈ sa k Pánovi o pomoc, pre
dodrÏanie toto dátumu a potom urobiÈ v‰etko, aby sme sa pripravili.
KeìÏe chrám je tak posvätné miesto, musíme sa tieÏ pripraviÈ
duchovne, aby sme doÀ mohli vstúpiÈ. V chráme uzatvárame zmluvy
veºkého duchovného v˘znamu, lebo sºubujeme Pánovi, Ïe budeme
dodrÏiavaÈ v‰etky Jeho prikázania a vo v‰etkom Ho poslúchaÈ. Preto
je dôleÏité, aby sme Ïili spravodlivo a snaÏili sa obdrÏaÈ Ducha, ak
chceme byÈ pripraven˘ tieto zmluvy uzavrieÈ.

■ âo môÏeme urobiÈ, aby sme sa duchovne pripravili na vstup do
chrámu? (Na tabuºu napí‰te zoznam odpovedí. Medzi odpovede
môÏu patriÈ tie, ktoré sú uvedené niÏ‰ie.)

Modlite sa ãasto a úprimne.

Pravidelne ‰tudujte Písma.

Buìte morálne ãistí a nepo‰kvrnení.

Buìte pokorní a ãiÀte pokánie.

Poctivo mávajte pravidelné rodinné domáce veãery a rodinné modlitby.

Keì úprimne robíme v‰etko, ão je v na‰ich silách, aby sme sa
duchovne pripravili, obdrÏíme pomoc od Ducha Svätého.

■ Podeºte sa s ãlenmi triedy o nasledujúci príbeh:

Jedna Ïena porozprávala o tom, ako si jej rodina spoloãne vybudovala
‰Èastie, keì sa pripravovali na speãatenie v chráme:

„Dokonca i ako dieÈa som mohla cítiÈ hnev, bolesÈ srdca a zatrpknutosÈ,
keì sa moji rodiãia hádali. âasto krát som pred spaním plakala, lebo
som vedela, Ïe veci neboli také, aké by mali byÈ.

Cítila som rozdiel v domoch mojich priateºov, ktor˘ch rodiny boli
zjednotené v evanjeliu... [Vìaka biskupovi a domácim uãiteºom sa veci
zaãali meniÈ.] Evanjelium sa pomaly stalo súãasÈou na‰ich Ïivotov...
Hádky sa zaãali vytrácaÈ—b˘vali ãoraz zriedkavej‰ie... Moja rodina cítila

35. lekcia

260



261

35-a, Veãné rodiny zaãínajú v chráme.
(Chrám v anglickom Prestone)



35. lekcia

262

zodpovednosÈ za to, aby sme Ïili tak, ako nás uãili, hlavne teraz, keì
na‰im cieºom bolo, aby sme i‰li [do chrámu]. Ak niekto vyslovil v zhone
ostré slová, vrátili sme ich slovami lásky, v kºude a úprimne... Cítili sme
nad‰enie z toho, Ïe sme si mohli navzájom pomáhaÈ. Otec a mama nás
nemuseli vÏdy o nieão ÏiadaÈ tri ãi ‰tyri krát; povinnosti sme vykonávali
potichu, r˘chlo a naãas. Láska a túÏba pomôcÈ premohli predchádzajúcu
zatrpknutosÈ, p˘chu a neustále hádanie sa medzi sebou.

âo spôsobilo tento rozdiel? Toºko veºa vecí. MoÏno to bola realita dlho
oãakávan˘ch snov, ktoré sa mali splniÈ. Keì sa rodinné modlitby a
rodinné domáce veãery stali súãasÈou na‰ich Ïivotov, nauãili sme sa
navzájom sa poznávaÈ a milovaÈ. Spôsob ak˘m sme Ïili nám umoÏnil,
Ïe na‰e svedectvá narástli—svedectvá o rodinnej modlitbe, ãítaní
písiem, rodinnom domácom veãere a nav‰tevovaní cirkevn˘ch
zhromaÏdení. Mali sme skutoãné svedectvo o zásade pokánia. A tieÏ
sme vedeli, Ïe Boh Ïije. Po urãitom ãase, a s t˘mto svedectvom a
istotou, Ïe sme hodní, sme boli schopní ísÈ do Pánovho chrámu, aby
sme boli speãatení na ãas a celú veãnosÈ...

Keì sme stáli pred chrámov˘mi dverami, v hrdle som mala hrãu. Bol
tam moment váhania—a potom sme vstúpili dnu... Pomocníãka pri‰la,
aby nás zaviedla do peãatiacej miestnosti. Boli tam mama a otec, ich
tváre Ïiarili a boli obleãení vo svojich chrámov˘ch ‰atách. Kºaãali sme
okolo oltára a drÏali sme sa za ruky. Pomocníãka drÏala bábätko, aby aj
ono mohlo byÈ súãasÈou ná‰ho rodinného kruhu.

A potom boli vyslovené slová, ktoré nás zjednotili ako rodinu na ãas a
na celú veãnosÈ.

Viem, Ïe ma moji rodiãia milujú, lebo chceli, aby som k nim bola
pripeãatená na ãas a celú veãnosÈ“ (Brenda Bloxham, „My Parents Took
Us to the Temple,“ Ensign, aug. 1974, 61–62).

Pre niektoré rodiny je finanãná príprava tieÏ dôleÏitou súãasÈou toho
ako sa pripraviÈ na cestu do chrámu. Toto môÏe znamenaÈ roky
plánovania, ‰etrenia a spoloãnej práce. Mnohé rodiny obetovali v‰etko,
ão mali, aby mohli ísÈ do chrámu. Musíme si uvedomiÈ, Ïe Ïiadne
mnoÏstvo peÀazí nemá väã‰iu cenu ako na‰a veãná rodina.

Aby sme mohli získaÈ peniaze na zaplatenie v˘davkov na cestu do
chrámu, musíme zistiÈ, koºko bude stáÈ cesta do chrámu a naspäÈ. Máme
tieÏ odhadnúÈ koºko bude stáÈ jedlo a ubytovanie. Keì zistíme tieto sumy,
máme urãiÈ koºko musíme u‰etriÈ kaÏd˘ mesiac. Ak tak konáme, jedného
dÀa pôjdeme do chrámu. (Pozri svedectvo brata Vaha’i Tongu v 21.
lekcii.) Nech potrebujeme urobiÈ ãokoºvek, aby sme pripravili seba a svoje
rodiny na cestu do chrámu, máme zaãaÈ teraz. Odmena zìaleka
prevy‰uje ak˘koºvek ãas a v˘daj, ktor˘ si to bude vyÏadovaÈ.
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35-b, Rodiny, ktoré boli spolu speãatené v chráme, majú prísºub, 
Ïe ak zostanú verné, budú ÏiÈ spoloãne na veãnosÈ.
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■ PoÏiadajte vopred urãeného ãlena triedy, ktor˘ bol so svojou rodinou
v chráme, aby porozprával o svojej príprave a skúsenosti.

Mlad˘m ºuìom, ktorí e‰te nie sú zosobá‰ení, proroci ãasto odporúãajú,
aby sa pripravili na manÏelstvo v chráme. Prezident Kimball povedal:

„Hoci mnohí mladí ºudia nemajú v tomto ãase chrámy vo svojom
okolí, vo v‰eobecnosti sa chrámy nachádzajú v rozumnej vzdialenosti...

Úprimne dúfame, Ïe po riadnom dvorení pôjdete do jedného z t˘chto
najbliÏ‰ích chrámov a budete speãatení na celú veãnosÈ, aby boli va‰e
deti navÏdy va‰e, a aby ste boli navÏdy ich rodiãmi, a aby to bolo
veãné manÏelstvo“ („The Marriage Decision,“ Ensign, feb. 1975, 4).

Budovanie veãnej rodiny
■ UkáÏte obrázok 35-b: „Rodiny, ktoré boli spolu speãatené v chráme,

majú prísºub, Ïe ak zostanú verné, budú ÏiÈ spoloãne na veãnosÈ.“

ManÏelstvo v chráme je iba zaãiatkom veãnej rodiny. Na to, aby sme si
vybudovali rodinné vzÈahy, ktoré budú trvaÈ veãne, musíme byÈ verní
prísºubom, ktoré sme uzavreli v chráme. TieÏ sa musíme navzájom k
sebe správaÈ láskavo a prejavovaÈ si lásku. Máme sa snaÏiÈ vytvoriÈ z
ná‰ho domova kúsok neba na zemi.

Ako otcovia môÏeme urobiÈ veºa pre vybudovanie veãnej rodiny.
Musíme si ctiÈ na‰e kÀazstvo a preukazovaÈ lásku tak, ako to robil
Kristus. Ak tak budeme robiÈ, budeme posilnení kÀazstvom a
obdrÏíme vnútorné nabádania od Ducha Svätého, ktoré nám pomôÏu
vybudovaÈ veãné rodinné jednotky. Niektoré z vecí, ktoré môÏeme
robiÈ, aby sme si vybudovali veãnú rodinu sú:

ZvolávaÈ kaÏdodenne svoju rodinu k rodinnej modlitbe.

PoÏiadaÈ niekoho o poÏehnanie jedla, keì sa chystáme jesÈ.

BrávaÈ svoju rodinu na zhromaÏdenia.

PlatiÈ desiatky a iné obete.

ByÈ ãestn˘mi vo v‰etkom, ão robíme.

PokºaknúÈ ãasto k modlitbe a poÏiadaÈ Pána o pomoc pri tom, keì
uãíme a milujeme svoju manÏelku a deti.

VyuÏiÈ kaÏdú príleÏitosÈ na to, aby ste svoju rodinu uãili o evanjeliu,
najmä poãas rodinného domáceho veãera.

Keì budeme na‰e rodiny poÏehnávaÈ tak˘mto spôsobom, budeme sa
te‰iÈ zo ‰Èastia, ktoré prichádza z toho, Ïe sme súãasÈou veãnej rodiny.

Slobodní drÏitelia kÀazstva môÏu tieÏ pomáhaÈ svojej rodine v tom, aby
boli ‰Èastní a Ïili ako veãná rodina. Keì rozumieme Pánovmu plánu pre
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na‰e rodiny, môÏeme vidieÈ, Ïe ãlenovia rodiny sú najdôleÏitej‰ími ºuìmi
v na‰om Ïivote. Máme sa k nim správaÈ láskavo a milo, a urobiÈ v‰etko,
ão je v na‰ich silách preto, aby sme ich povzbudili a posilnili.

■ Ak sú v triede slobodní drÏitelia kÀazstva, prediskutujte spôsoby,
ktoré im pomôÏu pripraviÈ sa na manÏelstvo v chráme. PoÏiadajte
ich, aby vysvetlili, preão je pre nich dôleÏité veãné manÏelstvo.
Preberte spoloãne, ktoré veci môÏu urobiÈ hneì teraz, aby boli ich
rodiny ‰Èastné.

Záver
■ Podeºte sa s ãlenmi triedy o nasledujúci príbeh:

Mlad˘ muÏ z Mexika porozprával nasledujúci príbeh o svojom
str˘kovi a tete. Opisuje radosÈ, ktorá prichádza z rodinného Ïivota
zaloÏeného na manÏelstve v chráme:

„Môj str˘ko David a moja teta Guadalupe sa... stále hádali. Ich domov
bol pohromou a ich deti trpeli, lebo boli svedkami kaÏdodenn˘ch
hádok. Nakoniec teta Guadalupe spoloãne s deÈmi odi‰la b˘vaÈ k
svojim rodiãom.

Poãas odlúãenia sa str˘ko Dávid stretol s misionármi a o niekoºko dní
na to sa dal pokrstiÈ. Jeho nové pochopenie evanjelia spôsobilo, Ïe si
uvedomil, Ïe rodina je veãnou jednotkou. Preto poslal k svojej Ïene a
deÈom misionárov, av‰ak oni ich odmietli poãúvaÈ. [Nakoniec] prijali
evanjelium, vstúpili do Cirkvi a zaãali spolu znovu ÏiÈ. Av‰ak, pot˘ãky
a hádky pokraãovali tak ako predt˘m.

Rozprávali sa o dôleÏitosti manÏelstva v chráme, ale ekonomické
problémy a neustále hádky ich odvádzali od tohoto cieºa. [Ale po
veºkom odriekaní a pomoci od ostatn˘ch boli koneãne schopní ísÈ do
chrámu.] Môj str˘ko a teta boli k sebe speãatení spolu s niektor˘mi zo
svojich detí a vrátili sa do Mexika iba s 15 pesos... Môj str˘ko nemal
Ïiadnu prácu.

Sobá‰ v chráme nevymazal tieto problémy, ale dal môjmu str˘kovi a
tete silu ísÈ ìalej aj bez peÀazí a stále sa cítiÈ ‰Èastne.

Krok za krokom získali dostatok jedla a môj str˘ko si na‰iel prácu.

Mohol som vidieÈ veºkú zmenu na ich tvárach a v ich Ïivotoch. Boli
‰Èastnej‰í ako kedykoºvek predt˘m, ale najviac ma prekvapilo to, Ïe som
ich uÏ nikdy nepoãul hádaÈ sa. V ich domove som poãul slová lásky...

Pred nedávnom mi môj str˘ko povedal: ,Jorge, po 24 rokoch
manÏelstva a po v‰etkom tom trápení, sme na‰li ‰Èastie. Je to ako keby
sme boli mladí ãistí ºudia, ktorí sa zobrali po prv˘ raz a ktorí sa teraz
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te‰ia zo svojej svadobnej cesty‘ “ (Jorge Carlos Tejeda Peraza, „Eternal
Honeymoon,“ Ensign, aug. 1974, 62–63).

Keì máme veãné rodinné vzÈahy, môÏeme vìaka nim obdrÏaÈ veºkú
radosÈ. Skú‰ky a ÈaÏkosti sa stanú ºah‰ími, keì sa o ne delíme so svojou
rodinou. Na‰e Ïivoty sa stanú bohat‰ími a budeme sa z nich viacej
radovaÈ vìaka láske, o ktorú sa delíme. A budeme cítiÈ úÏasn˘ pokoj a
útechu, lebo máme istotu, Ïe môÏeme byÈ spolu navÏdy.

V˘zvy
Ak ste neboli zosobá‰ení v chráme, urobte si plán a zaãnite s prípravou
na to, aby ste boli so svojou rodinou zosobá‰ení v chráme. Ak je to
moÏné, zoÏeÀte si obrázok chrámu a umiestnite ho na také miesto u
vás doma, kde ho môÏete ºahko vidieÈ. Pod obrázok chrámu napí‰te
dátum, ktor˘ si va‰a rodina stanovila za svoj cieº.

Ak ste boli zosobá‰ení v chráme, porozm˘‰ºajte nad vecami, ktoré
musíte urobiÈ, aby ste Ïili so svojou rodinou navÏdy. Vyberte si jednu
vec, v ktorej sa va‰a rodina môÏe zlep‰iÈ a zaãnite na nej tento t˘ÏdeÀ
pracovaÈ.

DoplÀujúce Písma
■ Náuka a zmluvy 131:1–4 (na to, aby sme vstúpili do najvy‰‰ieho

stupÀa celestiálneho kráºovstva, musíme byÈ speãatení v chráme)

■ Náuka a zmluvy 132:19, 55 (poÏehnania, ktoré sú sºúbené t˘m, ktorí
boli spolu speãatení ako veãné rodiny)

Príprava uãiteºa
Skôr, ako uvediete túto lekciu:

1. Preãítajte si 36. kapitolu z Gospel Principles „The Family Can Be
Eternal.“

2. PoÏiadajte ãlena triedy, ktor˘ bol so svojou rodinou v chráme, aby
porozprával o svojej príprave a skúsenosti.

3. Urãite, ktorí ãlenovia triedy vám pomôÏu preãítaÈ vami vybrané
príbehy, písma alebo citáty.
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prostredníctvom,13, 18–19

SpravodlivosÈ

nevyhnutná pre silu kÀazského

kvóra, 25

nevyhnutná pre obdrÏanie kÀazskej

moci, 3–4

StarostlivosÈ o chrup, dôleÏitosÈ, pre

fyzické zdravie, 182

Star‰í, jeho zodpovednosti, 63–66

Strava, jej dôleÏitosÈ, pre fyzické

zdravie, 182

Svedectvo o evanjeliu, 194–98

vysvetlené, 194–95

vyjadrenie o, od Harolda B. Leeho,

195

dáva moc k vyuãovaniu, 135–37

opísané v príbehu od Alvina R.

Dyera, 135

rodiãia by mali vydávaÈ, deÈom 113

prijímanie, 193–94

vyjadrenie o, od Gordona B.

Hinckleyho, 196

vyjadrenie o, od Lorena C. Dunna,

195

vyjadrenie o, od Parleyho P. Pratta,

195

posilnenie, 195

vyjadrenie o, od Harolda B. Leeho,

196–97

·
·túdium

domov centrom ‰túdia evanjelia,

107–14

vyjadrenie o, od Mariona G.

Romneyho, 108

kÀazsk˘ch príruãiek nevyhnutné

pre poznanie kÀazsk˘ch

povinností, 6

nevyhnutné pre poznanie BoÏej

vôle, 6

T
Telo, fyzické, vyjadrenie o, od

Brighama Younga, 177

TúÏba, nevyhnutná pre obdrÏanie

moci v kÀazstve, 4

U
Úcta, vyjadrenie o, od Spencera W.

Kimballa, 239–45

Uãenie, vhodná atmosféra pre, v

domove, 108

vyjadrenie o, od Davida O. McKaya,

108



UãiÈ

povinnosÈou kÀaza je, 50

milovaÈ t˘ch, ktor˘ch uãíme, 117–18

vyjadrenie o, od Boyda K. Packera,

117–18

príprava na v˘uãbu evanjelia,

115–24

kroky vo vyuãovaní, vymenované

Davidom O. McKayom, 117

svedectvo dáva moc k vyuãovaniu,

136–138

opísané v príbehu od Alvina R.

Dyera, 136

Uãiteº, Áronovo kÀazstvo, povinnosti,

40–47

Úspory, a hospodárenie s peniazmi,

156

Utrácanie a hospodárenie s peniazmi,

155–56

V
Veãera Pána

a krstná zmluva, 221

povinnosÈou kÀaza je pripravovaÈ,

52

a dar Ducha Svätého 226

jej príprava, 44

povinnosÈ uãiteºa v Áronovom

kÀazstva, 44–46

jej posvätnosÈ, vyjadrenie o, od

Victora L. Browna, 33

Verejnoprospe‰ná sluÏba, povinnosÈ

drÏiteºov Melchisedekovho

kÀazstva, 64

Viera. Pozri, JeÏi‰ Kristus, viera v

Vítanie v Cirkvi, povinnosÈ uãiteºa

v Áronovom kÀazstva, 44

Vysok˘ kÀaz, jeho povinnosti, 63–68

Vysvätenie do Áronovho kÀazstva,

povinnosÈ kÀaza, 52

Vyuãovanie

Vyuãovanie prostredníctvom moci

Ducha Svätého, 133–39

vyjadrenie o, od A. Theodora

Tuttlea, 133

vyjadrenie o, od Brighama Younga,

118

vyjadrenie o, od Dallina H. Oaksa,

133

z Písiem 125–31

príklad, od Spencera W. Kimballa,

127–29

vyjadrenie o, od J. Reubena Clarka

Jr., 125

vyjadrenie o, od Mariona G.

Romneyho, 131

dôleÏitosÈ, 123

vyjadrenie o, od Davida O. McKaya,

123

vyjadrenie o, od Vaughna J.

Featherstonea, 123

v Cirkvi, 115-24

vyjadrenie o, od Boyda K. Packera,

117

vo svete, 123

príprava na v˘uãbu, 115-23

vyjadrenie o, od Boyda K. Packera,

115, 119

vyjadrenie o, od Davida O. McKaya,

117 122

vyjadrenie o, od Thomasa S.

Monsona, 121–22

s Duchom, 118

Z
Zábava, jej dôleÏitosÈ, pre fyzické

zdravie, 182

vyjadrenie o, od Brighama Younga,

184

Záhrada Eden, vyhnanie Adama a

Evy z, 9

Zákon

drÏitelia Melchisedekovho kÀazstva

si majú ctiÈ, poslúchaÈ a

podporovaÈ, 66
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Zamestnanie

rozvíjanie a zlep‰ovanie, schopností,

169–77

skúsenosÈ s, Heber J. Grant, 176

kvórum môÏe pomôcÈ pri získaní,

174

v˘ber, 169–74

Zdravie, fyzické

v˘hody zdravia, 178–79

udrÏovanie, 179–83

vyjadrenie o, od Brighama Younga,

184

vyjadrenie o, od Davida O. McKaya,

178

Zdravotná starostlivosÈ, dôleÏitosÈ,

pre fyzické zdravie, 182

ZdrÏanlivosÈ

v˘uãba, v domove, 140–46

vyjadrenie o, od A. Theodora

Tuttlea, 142–44

vyjadrenie o, od Boyda K. Packera,

140, 142

vyjadrenie o, od Spencera W.

Kimballa, 140–41

vyjadrenie o, od Vaughna J.

Featherstonea, 141

ZhromaÏdenia, nav‰tevovanie Cirkvi,

220

Znovuzriadenie kÀazstva, 16–23

Zvelebovanie kÀazsk˘ch povolaní,

53–55

vyjadrenie o kÀazoch

od Victora L. Browna, 53–55

od Wilforda Woodruffa, 53



Táto ãasÈ obsahuje obrázky vybrané zo Súboru obrázkov o evanjeliu
(34730). Tieto obrázky je moÏné pouÏiÈ ako dodatoãn˘ zdroj pre
‰túdium evanjelia a uãenie v Cirkvi a doma.

Star˘ zákon

1. Noe a archa so zvieratami
Genesis 6:12–21; 7:2–3, 8–9, 11; 8

2. Daniel v jame levovej
Daniel 6

3. Daniel vykladá Nabuchodonozorov sen
Daniel 1:7; 2

4. Jákob poÏehnáva svojich synov
Genesis 22:17–18; 26:4; 28:3; 48:21; 49; 2. Nefi 3:5; Jakob 2:25

Nov˘ zákon

5. JeÏi‰ Kristus
Ján 14:16–18, 26–27

6. Narodenia JeÏi‰a (od Carla Blocha. PouÏité s povolením 
Národného historického múzea vo Frederiksborgu v Hillerøde. 
Luká‰ 2:1–16

7. Detstvo JeÏi‰a Krista
Matú‰ 13:55–56; Luká‰ 2:41–52; Joseph Smith Translation,
Matthew 3:24–25

8. VíÈazn˘ vstup
Matú‰ 21:1–11; Marek 11:1–11; Luká‰ 19:29–38; Ján 12:12–15

9. Druh˘ príchod
Malachiá‰ 4:1; Matú‰ 24:30, 36; Skutky 1:11; Náuka a zmluvy 5:19;
29:11, 13; 88:96–97; 133:10, 20, 25, 48–49
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Poznámky Obrázková ãasÈ

Kniha Mormonova

10. Nefi kára svojich vzbúren˘ch bratov
Pozri 1. Nefi 17

11. Obrátenie Almy mlad‰ieho
Pozri Mosiá‰ 27

12. Kapitán Moroni zdvihol znamenie slobody
Pozri Alma 45:24; 46:1–37

13. Mormon skracuje dosky
Pozri Slová Mormonove 1

Cirkevná história

14. Moroni sa zjavil Josephovi Smithovi v jeho izbe
Joseph Smith—History 1:27–47

15. Prorok Joseph Smith
Pozri Náuka a zmluvy 76:22–24; 135:3; Joseph Smith—History 1:25

Obrázky chrámov

16. Chrám v Salt Lake City

17. Krstiteºnica v chráme St. Louis Missouri. Chrám Louis Missouri
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