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Náš účel
V Cíli Seminářů a institutů náboženství se 
uvádí:
„Naším účelem je pomáhat mládeži a mla-
dým dospělým porozumět učení a Usmí-
ření Ježíše Krista a spoléhat se na ně, stát 
se způsobilými obdržet požehnání chrámu 
a připravovat sebe, svou rodinu a ostatní 
na věčný život s Otcem v nebi.“
Abychom tohoto záměru dosáhli, učíme 
studenty naukám a zásadám evangelia 
tak, jak jsou obsaženy v písmech a ve 
slovech proroků. Těmto naukám a zá-
sadám učíme takovým způsobem, který 
vede k porozumění a ke vzdělávání. Ve 
vzdělávacím procesu pomáháme studen-
tům plnit roli, kterou v něm mají oni, a 
připravujeme je na to, aby dokázali učit 
evangeliu druhé.
Aby se těchto cílů dosáhlo, doporučujeme 
vám a studentům, které učíte, abyste do 
svého společného studia písem začlenili 
následující základní zásady výuky a studia 
evangelia:
• Učte a studujte s Duchem.
• Pěstujte takové studijní prostředí, které 

se bude vyznačovat láskou, úctou 
a společným záměrem.

• Studujte písma denně a čtěte příručku 
pro daný kurz. (Tabulky pro zaznamená-
vání četby písem se nacházejí v dodatku 
na konci této příručky.)

• Snažte se rozumět souvislostem a ob-
sahu písem a slov proroků.

• Rozpoznávejte nauky a zásady evange-
lia a snažte se jim porozumět, pocítit 
jejich pravdivost a důležitost a uplatňo-
vat je.

• Vysvětlujte nauky a zásady evangelia, 
dělte se o ně s druhými a vydávejte 
o nich svědectví.

• Osvojujte si klíčové verše a pasáže z pí-
sem a Základní nauky.

Tato příručka pro učitele byla připravena 
tak, aby vám pomohla těchto cílů úspěšně 
dosáhnout.

Příprava lekce
Pán přikázal těm, kteří učí Jeho evangeliu, 
aby „[učili] zásadám evangelia mého, jež 
jsou v Bibli a v Knize Mormonově, ve které 
je plnost evangelia“. (NaS 42:12.) Dále 
je poučil, aby těmto pravdám učili, „když 
budou vedeni Duchem“, který „bude dán 
skrze modlitbu víry“. (NaS 42:13–14.) Při 
přípravě každé lekce usilujte s modlitbou 
o vedení Ducha, aby vám pomohl rozumět 
veršům z písem i naukám a zásadám, 
které tyto verše obsahují. Nabádáním 
Ducha se řiďte i tehdy, když plánujete, jak 
studentům pomůžete v tom, aby veršům  
z písem porozuměli, nechali se učit Du-
chem Svatým a pociťovali touhu uplatňo-
vat to, čemu se učí.
Kniha Mormonova je v tomto kurzu vaším 
výchozím textem pro přípravu a výuku. 
S modlitbou si vždy prostudujte kapitoly 
nebo verše, kterým budete učit. Usilujte 
o to, abyste rozuměli kontextu a obsahu 
daného bloku písem, dějové linii, lidem, 
místům a událostem. Když se seznamu-
jete s kontextem a obsahem jednotlivých 
bloků písem, snažte se rozpoznávat nauky 
a zásady, které jsou v nich obsaženy, a 
vyberte vždy ty nejdůležitější pravdy, které 
by měli vaši studenti chápat a uplatňovat. 
Jakmile se rozhodnete, na co se zaměříte, 
můžete si zvolit metody, postup a činnosti, 
které nejlépe pomohou vašim studentům 

učit se posvátným pravdám z písem 
a uplatňovat je.
Tato příručka je navržena tak, aby vám 
při tom pomáhala. Pečlivě si projděte 
látku v dané lekci, která odpovídá bloku 
písem, kterému budete učit. Můžete se 
rozhodnout, že použijete všechny nebo 
jen některé náměty pro daný blok písem, 
nebo můžete přizpůsobit doporučené 
náměty potřebám studentů, které učíte, a 
situaci, ve které se nacházejí. Při zvažování 
toho, jak přizpůsobit látku uvedenou  
v lekci, se řiďte touto radou staršího Dal-
lina H. Oakse z Kvora Dvanácti apoštolů:
„President Packer často učí, že si máme 
látku nejprve osvojit a pak ji teprve 
přizpůsobit. Jsme- li ve všech ohledech 
obeznámeni s předepsanou lekcí, kterou 
máme učit, můžeme se řídit Duchem 
a lekci přizpůsobit.“ („A Panel Discussion 
with Elder Dallin H. Oaks“ [Seminaries and 
Institutes of Religion Satellite Broadcast, 
Aug. 7, 2012], 6, si. lds. org.)
Při přípravě na výuku pamatujte na 
studenty, kteří mají zvláštní potřeby. 
Přizpůsobte činnosti a svá očekávání tak, 
abyste jim pomohli dosáhnout úspěchu. 
Komunikace s rodiči a vedoucími vám 
pomůže být si vědomi potřeb vašich 
studentů a úspěšně pro ně připravovat 
hodnotné a povznášející zážitky.

Úvod ke Knize Mormonově – 
příručce pro učitele semináře
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k První knize Nefiově
Proč studovat tuto knihu?
Když budou studenti studovat 1. Nefi, 
zjistí, že „láskyplná milosrdenství Páně 
jsou nade všemi těmi, které on vyvolil pro 
jejich víru, aby je učinil mocnými“. (1. Nefi 
1:20.) Také se dozvědí, že Bůh si přeje 
žehnat svým dětem. Lehi a jeho lid pocítili 
Boží milosrdenství a požehnání, když 
následovali Jeho přikázání. Lehi a Nefi 
usilovali o vedení od Boha a obdrželi ho 
k idě í Li h d í D h

Pro koho byla tato kniha 
napsána a proč? 
Nefi měl při psaní na mysli tři skupiny 
čtenářů: potomky svého otce, Pánův lid 
smlouvy v posledních dnech a všechny lidi 
na světě. (Viz 2. Nefi 33:3, 13.) Psal se zá-
měrem přesvědčit všechny, aby přišli k Ježíši 
Kristu a byli spaseni. (Viz 1. Nefi 6:4.)

Kdy a kde byla napsána?

boj mezi silami ďábla a církví Beránka 
Božího. (Viz 1. Nefi 8; 11–14.)

• Nefimu je ukázáno, jak postavit loď, 
na níž se jeho lid přeplaví do zaslíbené 
země. (Viz 1. Nefi 18:1.)

1. Nefi obsahuje bezprostřední záznam 
lidí, kteří putovali do zaslíbené země. 
Kniha Mormonova později zmiňuje další 
dvě skupiny lidí, kteří se vydali na cestu 
do zaslíbené země: Mulekity (viz Omni 
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Úvod
Jared a jeho bratr byli se svými rodinami a přáteli po 
odchodu od babylonské věže vedeni Pánem skrze 
pustinu. Pán přikázal bratru Jaredovu, aby postavil 
osm plavidel, která měla převézt jeho lid přes oceán do 

země zaslíbení. Díky tomu, že bratr Jaredův a jeho lid 
byli poslušni Pána ve víře, Pán jim poskytl vedení, které 
potřebovali k tomu, aby byli na své cestě úspěšní.

LEKCE 144

Eter 2

Náměty pro výuku

Eter 2:1–12
Jaredité zahajují svou cestu do zaslíbené země
Abyste studentům pomohli poznat, jak nás může uposlechnutí pokynů od Boha připravit 
na to, abychom od Něj obdrželi další vedení, proveďte následující činnost:

Před hodinou schovejte v místnosti, kde se scházíte, něco, co bude představovat poklad. 
Připravte tři nebo čtyři indicie, které studenty k pokladu dovedou. Dejte studentům první 
indicii. Tato indicie je povede k další, která je povede k následující, a takto to bude pokračo-
vat do té doby, než studenti najdou poklad. Až ho najdou, zeptejte se jich:

• Co by se stalo, kdybyste ignorovali první indicii? (Nenašli by druhou indicii.)

Vyzvěte studenty, aby si pročetli Etera 1:41–42 a zaměřili se na Pánovy první pokyny, kte-
rými vedl Jaredity do zaslíbené země.

Abyste studentům pomohli poznat, jak Jaredité jednali po obdržení těchto pokynů, požá-
dejte některého studenta, aby přečetl Etera 2:1–3.

• Co Jaredité udělali, když obdrželi Pánovy první pokyny?

Požádejte některého studenta, aby přečetl Etera 2:4–6. Vyzvěte ostatní členy třídy, aby tyto 
verše sledovali také a všímali si při tom požehnání, která Jaredité obdrželi poté, co upo-
slechli první pokyny.

• Co se stalo poté, co Jaredité uposlechli Pánovy první pokyny? (Pán jim dal skrze bratra 
Jaredova další pokyny.)

• Čemu se můžeme z této zprávy naučit o tom, jak získávat vedení od Pána? (Studenti 
mohou použít různá slova, ale jejich odpovědi by měly vyjadřovat tuto zásadu: Když 
jednáme ve víře podle pokynů, které nám dal Pán, můžeme od Něj obdržet další 
vedení. Mohli byste studentům navrhnout, aby si tuto pravdu napsali do písem vedle 
Etera 2:6.)

Abyste studentům pomohli lépe porozumět této zásadě a uplatňovat ji, vyzvěte je, aby si 
vzpomněli na nějaký dojem či vnuknutí, které v poslední době obdrželi od Pána. Poté jim 
přečtěte následující slova staršího Richarda G. Scotta z Kvora Dvanácti apoštolů o tom, jak 
často získáváme zjevení:

„Bude přicházet kousek po kousku, v balíčcích, aby rostly vaše schopnosti. 
Když ke každému kousku budete přistupovat s vírou, budete vedeni k dalším 
částem, dokud nebudete mít odpověď celou. Toto schéma od vás vyžaduje, 
abyste používali víru v Otce, že má schopnost odpovědět. I když je to občas 
velmi těžké, výsledkem je významný osobní růst.“ („Využívejme nadpozem-
ského daru modlitby“, Liahona, květen 2007, 9.)

Vyzvěte studenty, aby ve svém zápisníku nebo studijním deníku odpověděli na následující 
otázky. Mohli byste je napsat na tabuli nebo je studentům pomalu přečtěte, aby si je stihli 
zapsat.

• Kdy jste v životě uposlechli nějaké duchovní vnuknutí, a díky tomu jste obdrželi další 
vedení od Boha?

Upoutávejte pozornost 
a vzbuzujte zájem
Plánujte takové činnosti, 
které vzbudí zájem 
studentů a pomohou jim 
zaměřit pozornost na 
verše probírané v dané 
lekci. Tyto činnosti jsou 
nejefektivnější tehdy, 
když jsou krátké a když 
vedou studenty k tomu, 
aby se soustředili na 
hlavní zásady lekce.

Jak používat 
příručku pro 
učitele denního 
studia
Úvod ke knize
Úvody ke knihám poskytují 
přehled jednotlivých knih 
v Knize Mormonově. Každý 
úvod vysvětluje mimo jiné 
to, kdo danou knihu napsal, 
popisuje záměry jejího autora 
a uvádí shrnutí jejího obsahu.

Úvod k bloku písem
Úvod k bloku písem poskytuje 
krátký přehled o kontextu 
a obsahu bloku písem pro 
každou lekci.

Skupiny veršů 
a shrnutí kontextu
Bloky písem jsou často roz-
děleny do menších segmentů 
nebo skupin veršů podle toho, 
jak se mění téma či děj. Za 
odkazem na jednotlivé skupiny 
veršů následuje stručné shrnutí 
událostí nebo nauk obsažených 
v dané skupině veršů.

Pomůcky k výuce
Pomůcky k výuce vysvětlují zá-
sady a metody výuky evangelia. 
Mohou vám pomáhat při vaší 
snaze se jako učitel zlepšovat.

Hlavní část lekce
Hlavní část lekce vás povede 
při vašem studiu a při výuce. 
Obsahuje náměty pro výuku, 
k nimž patří otázky, činnosti, 
citáty, schémata a tabulky.

Nauky a zásady
Nauky a zásady, které přirozeně 
vyplývají ze studia textu písem, 
jsou zvýrazněny tučně, abyste 
je dokázali snáze rozpoznat 
a zdůrazňovat je během diskusí 
se studenty.

Obrázky
Obrázky vedoucích Církve 
a vyobrazení událostí z písem 
představují názorné pomůcky, 
které můžete používat při 
výuce, jsou- li k dispozici.
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MORMON 7– 8:11

Na závěr se podělte o nějaký zážitek, kdy vám Pán požehnal za to, že jste zůstali věrní, 
i když jste byli sami nebo jste byli ve složité situaci.

Procvičení mistrovství v písmu
Na tabuli napište slovo nabádat. Vysvětlete, že slovo nabádat znamená důrazně vybízet 
ostatní, aby jednali určitým způsobem. Vysvětlete, že Mormonova poslední slova v Mor-
monovi 7 jsou dobrým příkladem nabádání. Dejte studentům kus papíru a řekněte jim, že 
budou mít za úkol napsat výzvu založenou na jedné z jejich oblíbených pasáží mistrovství 
v písmu z Knihy Mormonovy. Do záhlaví papíru ať studenti napíší: „Chtěl bych trochu pro-
mluviti k mladým lidem posledních dnů.“ Vyzvěte studenty, aby si každý vybral oblíbenou 
pasáž z mistrovství v písmu a pak napsal výzvu neboli nabádání mladým lidem posledních 
dnů, která bude na této pasáži založena. Jejich nabádání může obsahovat shrnutí hlav-
ních pravd, jež jsou součástí vybrané pasáže mistrovství v písmu, vysvětlení, proč jsou tyto 
pravdy pro mladé lidi v dnešní době důležité, a výzvu, aby tito mladí lidé jednali v souladu 
s těmito pravdami. Nabádání lze zakončit nějakým slibem, jako je tomu v Mormonovi 
7:7 nebo Mormonovi 7:10. Mohli byste požádat několik studentů, aby se o své napsané na-
bádání podělili s ostatními studenty. Tato nabádání můžete také od studentů vybrat, abyste 
je mohli později použít jako podněty při činnostech na procvičení mistrovství v písmu nebo 
je vystavit ve třídě.

Poznámka: Tuto činnost můžete použít kdykoli během lekce. Můžete ji například použít na 
konci lekce nebo ji můžete použít po probrání Mormona 7.

Komentář a informace o historickém pozadí 
Mormon 7. Mormonova závěrečná naléhavá 
prosba, aby lidé věřili v Krista

Starší Jeffrey R. Holland z Kvora Dvanácti apoštolů 
objasnil Mormonovu závěrečnou naléhavou prosbu, 
aby lidé věřili v Krista – prosbu, kterou adresoval lidem 
v dnešní době poté, co byl svědkem zničení celého 
svého národa:

„V monologu o smrti Mormon překlenul čas a prostor, 
aby oslovil všechny, ale zejména ty, kteří ‚[jsou] z domu 
Izraele‘ a kteří budou jednou číst jeho velkolepý zá-
znam. Ti v jiném čase a na jiném místě se musí dozvědět 
to, na co ti, kteří leží před ním, zapomněli – totiž to, že 
všichni musí ‚věřiti v Ježíše Krista, že je Syn Boží‘ a že 

po svém Ukřižování v Jeruzalémě ‚mocí Otcovou opět 
vstal, čímž získal vítězství nad hrobem; a také v něm je 
pohlcen osten smrti.

A on uskutečňuje vzkříšení mrtvých … [a] vykoupení 
světa.‘ Ti, kteří jsou vykoupeni, se pak mohou díky 
Kristu těšit ‚stavu štěstí, jež nemá žádného konce‘. 
[Mormon 7:2, 5–7.] …

‚Věřiti v Ježíše Krista‘, zvláště když je to postaveno proti 
tak tragickým následkům, kterým však bylo možné za-
bránit, bylo Mormonovou poslední naléhavou prosbou 
a jeho jedinou nadějí. To je tím vrcholným účelem celé 
knihy, která měla přijít do světa posledních dnů a nést 
jeho jméno.“ (Christ and the New Covenant: The Messi-
anic Message of the Book of Mormon [1997], 321–322.)

Doplňkový námět pro výuku
Mormon 7:8–9. Bible a Kniha Mormonova

Ukažte výtisk Knihy Mormonovy označený popiskem 
„Věřte tomuto“. Pak ukažte výtisk Bible označený po-
piskem „Věřte tomu“. Vyzvěte studenty, aby si přečetli 
Mormona 7:8–9 a zjistili, co Mormon řekl o vztahu 

Knihy Mormonovy („toto“ a „tomuto“) a Bible 
(„tomu“).

• Jak studium Knihy Mormonovy posiluje vaše svědec-
tví o pravdách uvedených v Bibli? Jak studium Bible 
posiluje vaše svědectví o Knize Mormonově?

Mistrovství v písmu
25 veršů a pasáží z mistrovství 
v písmu z Knihy Mormonovy 
je zvýrazněno v kontextu lekcí, 
ve kterých se objevují. Každá 
z těchto lekcí také obsahuje 
námět pro výuku pasáže, 
která je v ní obsažena. Aby se 
vám dařilo mistrovství v písmu 
konzistentně probírat, jsou 
v rámci celé příručky průběžně 
uvedeny činnosti na procvi-
čení mistrovství v písmu. Další 
náměty pro výuku mistrovství 
v písmu naleznete v dodatku 
na konci této příručky.

Místo na okraji
Místo na okraji stránky lze 
využít při přípravě lekce k zapi-
sování poznámek, zásad, zku-
šeností nebo dalších námětů 
a myšlenek podle toho, jak vás 
bude nabádat Duch Svatý.

Komentář a informace 
o historickém pozadí
Na konci některých lekcí jsou 
uvedeny dodatečné citáty 
a vysvětlení, které vám poskyt-
nou širší porozumění určitým 
pojmům či veršům a pasážím 
z písem. Informace z této části 
používejte k přípravě na to, 
abyste během výuky dokázali 
zodpovědět případné otázky 
nebo poskytnout dodatečné 
postřehy.

Doplňkové náměty  
pro výuku
Na konci některých lekcí se 
nacházejí doplňkové náměty 
pro výuku. Poskytují návrhy 
a doporučení pro výuku nauk 
a zásad, které nemusí být 
probírány v hlavní části lekce 
nebo na ně není kladen takový 
důraz. Mohou také obsahovat 
návrhy ohledně používání 
audiovizuálních pomůcek, jako 
jsou například videa na DVD.
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Seminář formou 
denního studia 
(uvolňování z vyučování 
a ranní seminář)
Tato příručka obsahuje následující prvky 
pro učitele semináře formou denního stu-
dia: 160 lekcí pro učitele denního studia, 
pomůcky pro výuku a zdroje pro výuku 
mistrovství v písmu a Základních nauk.

Lekce pro učitele denního 
studia
Uspořádání lekcí
Každá lekce v této příručce se zamě-
řuje spíše na určitý blok písem než na 
konkrétní koncept, nauku či zásadu. Toto 
uspořádání pomůže vám a vašim stu-
dentům studovat písma v určité posloup-
nosti a diskutovat o naukách a zásadách 
v pořadí, ve kterém se objevují přirozeně 
v textu písem. Když se studenti seznámí 
s kontextem, ve kterém se určitá nauka 
nebo zásada nachází, může to prohloubit 
jejich porozumění této pravdě. Studenti 
budou navíc schopni lépe rozumět 
plnému rozsahu poselství, která nám 
inspirovaní pisatelé písem měli v úmyslu 
předat. Výuka z písem tímto způsobem 
také pomůže studentům poznat, jak 
nacházet a uplatňovat věčné pravdy při 
osobním studiu písem.
V jednotlivých lekcích není kladen stejný 
důraz na všechny segmenty daného bloku 
písem. Některým segmentům je věnováno 
méně pozornosti, protože jsou méně dů-
ležité pro celkové poselství inspirovaného 
pisatele nebo protože se příliš netýkají 
mládeže. Vaší zodpovědností je přizpů-
sobit tyto materiály potřebám a zájmům 
studentů, které učíte. Náměty pro lekce 
v této příručce byste mohli přizpůsobit 
například tím, že se rozhodnete klást větší 
důraz na určitou nauku či zásadu, která 
je uvedena v látce dané lekce, nebo tím, 
že se rozhodnete věnovat menší pozor-
nost segmentu z bloku písem, který je 
v příručce podrobně rozebírán. Usilujte 
při přípravě i při výuce o to, aby vás vedl 
Duch Svatý a pomohl vám lekce vhodným 
způsobem přizpůsobovat.

Nauky a zásady
V hlavní části každé lekce jsou klíčové 
nauky a zásady zvýrazněny tučně. Tyto 
nauky a zásady jsou uvedeny ve studijních 
osnovách, protože 1) předávají ústřední 
poselství z daného bloku písem, 2) se 

zvláštní měrou týkají potřeb a situace stu-
dentů nebo 3) jsou to klíčové pravdy, které 
mohou pomoci studentům prohloubit 
jejich vztah s Pánem. Nezapomínejte na 
to, že Kniha Mormonova učí také mnoha 
dalším pravdám, které nejsou obsaženy 
ve studijních osnovách. President Boyd 
K. Packer učil, že v písmech se nachází 
„nekonečné množství kombinací pravd, 
které odpovídají potřebám každého jed-
notlivce v každé situaci“. („The Great Plan 
of Happiness“ [CES Symposium on the 
Doctrine and Covenants/Church History, 
Aug. 10, 1993], 2, si. lds. org.)
Během výuky poskytujte studentům neu-
stále příležitosti rozpoznávat a nacházet 
v písmech nauky a zásady. Když studenti 
popisují pravdy, které našli, mohou často 
použít jiná slova, než která jsou uvedena 
v této příručce. Mohou také objevit 
pravdy, které nejsou zahrnuty do osnovy 
lekce. Dávejte pozor na to, abyste odpo-
vědi studentů nezavrhovali jako nesprávné 
jen proto, že slova, která studenti použijí, 
se liší od slov použitých v příručce, nebo 
proto, že studenti najdou pravdu, která 
v textu příručky není zmíněna. Pokud je 
však tvrzení některého studenta naukově 
nesprávné, je vaší zodpovědností tomuto 
studentovi taktně pomoci jeho tvrzení 
opravit, aniž byste narušili ovzduší lásky 
a důvěry. Tímto způsobem se to může stát 
pro studenty ve vaší třídě zkušeností, při 
které se naučí něčemu důležitému.

Časové rozložení
Tato příručka obsahuje 160 lekcí pro 
seminář formou denního studia, které 
zohledňují přerušení ve školní výuce 
a volné dny a rovněž počítají s několika 
dny na opakování obsahu písem nebo na 
procvičování mistrovství v písmu. Lekce 
a časové rozložení můžete upravit podle 
časových možností, které pro tento kurz 
máte. (Příklad průvodce časovým rozlo-
žením najdete v dodatku na konci této 
příručky.)

Náhradní úkoly
Příručku Kniha Mormonova – studijní 
průvodce pro studenty semináře formou 
domácího studia lze využít i v programu 
denního studia jako zdroj pro náhradní 
úkoly pro studenty. Lekce ve studijním 
průvodci pro studenty formou domácího 
studia jsou souběžné s lekcemi uve-
denými v této příručce. Studenti, kteří 
mají příliš častou absenci, mohou dostat 
náhradní úkoly ze studijního průvodce, 
které budou korespondovat s látkou, 

kterou na semináři zameškali. Tyto úkoly 
můžete vytisknout z internetových stránek 
S&I, takže není nutné dávat studentům, 
kteří mají vypracovat náhradní úkoly, 
celou příručku. Více informací o příručce 
Kniha Mormonova – studijní průvodce 
pro studenty semináře formou domácího 
studia najdete v oddíle „Seminář formou 
domácího studia“.

Pomůcky k výuce
Pomůcky k výuce se v této příručce 
objevují na okraji stránek. Tyto pomůcky 
k výuce vysvětlují a znázorňují, jak můžete 
vy a studenti, které učíte, uplatňovat 
základní zásady výuky a studia evangelia 
při svém studiu Knihy Mormonovy. Také 
poskytují náměty, jak efektivně použí-
vat různé výukové metody, dovednosti 
a postupy. Jakmile porozumíte zásadám 
obsaženým v pomůckách k výuce, snažte 
se je při výuce konzistentně uplatňovat.

Mistrovství v písmu a Základní 
nauky
Aby si studenti více vážili věčných pravd 
a posílili svou sebedůvěru při studiu a vý-
uce z písem, Semináře a instituty nábo-
ženství (S&I) vybraly několik veršů a pasáží 
z písem, které by se měli studenti během 
každého studijního kurzu naučit. Patří 
k nim navíc i seznam Základních nauk, 
který klade důraz na klíčové nauky, jimž 
by studenti měli rozumět, věřit jim a žít 
podle nich celé čtyři roky, kdy navštěvují 
seminář, i po zbytek života. Příručky pro 
jednotlivé kurzy byly připraveny tak, aby 
vyzdvihovaly Základní nauky, které student 
objevuje postupně v průběhu studia 
písem. S&I měly při výběru mnoha veršů 
a pasáží z mistrovství v písmu na paměti 
Základní nauky, a tak až budete studenty 
učit veršům a pasážím z mistrovství 
v písmu, budete je zároveň učit Základním 
naukám.
Když si studenti uchovávají věčné pravdy 
v mysli a v srdci jako poklad, Duch Svatý 
jim tyto pravdy může připomenout v čase 
potřeby a může jim dodat odvahu jednat 
s vírou. (Viz Jan 14:26.) President Howard 
W. Hunter učil:
„Důrazně vás povzbuzuji, abyste při výuce 
používali písma a abyste ze všech sil po-
máhali studentům písma používat a dobře 
se s nimi obeznámit. Rád bych, aby si naši 
mladí vypěstovali důvěru k písmům. …
Zaprvé bychom chtěli, aby studenti měli 
důvěru v sílu písem a v pravdy, které jsou 
v nich obsaženy; důvěru v to, že jejich 
Nebeský Otec k nim skrze písma skutečně 



xx

ÚVOD

promlouvá, a důvěru v to, že se mohou na 
písma obracet a nacházet v nich odpovědi 
na své problémy a modlitby. …
Doufáme, že žádný váš student neodejde 
z vaší třídy s obavami, s rozpaky nebo se 
studem, že nedokáže získat pomoc, kte-
rou potřebuje, protože nezná písma na-
tolik dobře, aby našel příslušnou pasáž.“ 
(„Eternal Investments“ [proslov k učitelům 
náboženství CVS, 10. února 1989], 2,  
si. lds. org.)
Další informace týkající se mistrovství 
v písmu a Základních nauk najdete 
v  dodatku na konci této příručky.
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Zarahemlův a kdy syn krále Mosiáše, Beniamin, vládl ve spraved-
livosti svému království. Král Beniamin byl pověřen, aby pečoval 
o posvátné záznamy. (Viz Omni 1:23, 25.)

Král Beniamin požádal ke konci svého života svého syna Mosi-
áše, aby svolal lid dohromady. Vyzvěte studenty, aby si přečetli 
Mosiáše 1:10–11 a vyhledali důvody, proč si král Beniamin přál 
promluvit k lidu. (Chtěl oznámit, že Mosiáš bude novým králem, 
a chtěl dát lidu jméno.)

Mosiáš 2–6
Král Beniamin učí svůj lid o Spasitelově Usmíření
Ukažte studentům obrázek „Král Beniamin promlouvá ke svému 
lidu“. (62298 121; Kniha obrázku z evangelia [2009], č. 74.) 
Přečtěte studentům Mosiáše 2:12–19. Požádejte je, aby zvedli 
ruku, jakmile uslyší nějaká slova, která popisují charakter krále 
Beniamina. Když se studenti přihlásí, přerušte čtení a požádejte 
je, aby řekli, čeho si všimli a jak to odhaluje charakter krále 
Beniamina.

Mohli byste se studentů zeptat, čemu se naučili o službě z Mo-
siáše 2:17. (Odpovědi studentů by měly naznačovat, že rozumějí 
zásadě, že když sloužíme druhým, sloužíme Bohu.) Také 
byste mohli studenty nechat přeříkat Mosiáše 2:17 zpaměti – je 
to verš z mistrovství v písmu. Zvažte možnost požádat několik 
studentů, aby se podělili o to, jak nedávno posloužili Bohu tím, 
že sloužili druhým.

Napište na tabuli nebo na kus papíru následující odkazy na verše 
z písem. Neuvádějte ale odpovědi v závorkách. Pověřte jed-
notlivé studenty, aby si přečetli vždy jednu z uvedených pasáží. 
Připomeňte jim, že ústředním poselstvím kázání krále Beniamina 
bylo toto: „K dětem lidským může přijíti spasení … pouze ve 
jménu a skrze jméno Krista, Pána Všemocného.“ (Mosiáš 3:17.) 
Každá z níže uvedených pasáží učí něčemu o tomto ústředním 
poselství.

 1. Mosiáš 2:20–25, 34. (Když si uvědomíme svou zadluženost 
vůči Bohu, prohloubí se naše vděčnost.)

 2. Mosiáš 3:7–11, 17–18. (Ježíš Kristus trpěl, abychom mohli 
být zachráněni z hříchů. Používáme- li víru v Ježíše Krista 
skrze pokání, můžeme být zachráněni z hříchů.)

 3. Mosiáš 3:12–16, 19–21. (Pokud se podvolujeme nabádá-
ním Svatého Ducha, můžeme skrze Usmíření Ježíše Krista 
překonat přirozeného člověka a stát se svatým.)

 4. Mosiáš 4:5–8, 19–21, 26. (Pokud se pokoříme před Bohem 
a ze všech sil se snažíme rozvíjet křesťanské vlastnosti, 
můžeme si udržet odpuštění hříchů.)

Poté, co měli studenti dostatek času, je požádejte, aby se se 
třídou nebo v malých skupinkách podělili o to, čemu se naučili. 
Poté požádejte několik studentů o to, aby si vybrali jednu zásadu 
a vysvětlili, jak ji mohou uplatňovat ve svém životě.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Mosiáše 4:1–3. 
Vyzvěte členy třídy, aby tento verš při čtení sledovali a soustředili 
se na to, jak lidé zareagovali na slova krále Beniamina. Poté po-
žádejte jiného studenta, aby přečetl Mosiáše 5:1–2, 5–8. Vyzvěte 
členy třídy, aby určili, jak na sebe bereme Pánovo jméno. Ujistěte 
se, že studenti rozumějí této zásadě: Jméno Ježíše Krista 
na sebe bereme tehdy, když uzavíráme a dodržujeme 
posvátné smlouvy. Mohli byste studentům připomenout, že 
jedním z důvodů, proč nechal král Beniamin shromáždit svůj lid, 
bylo to, aby je mohl poučit o uzavírání smluv. Také vysvětil svého 
syna Mosiáše, aby byl králem nad lidem. (Viz Mosiáš 6:3.)

Na závěr se studentů zeptejte, zda by se někdo nechtěl podělit 
o své pocity ohledně toho, když na sebe vzal jméno Ježíše Krista 
při křtu. Vyzvěte, aby přemítali nad touto otázkou:

• Jak můžete osobně uplatnit zásady, kterým učil král Beniamin 
ve svém kázání?

• Co pro vás znamená vzít na sebe jméno Ježíše Krista?

Také můžete vydat svědectví o radosti, která se dostavuje tehdy, 
když věříme v Ježíše Krista a spoléháme se na Jeho Usmíření. 

Příští blok (Mosiáš 7–17)
Zeptejte se studentů: Postavili byste se za Ježíše Krista, i kdyby 
to znamenalo, že budete zabiti? Řekněte studentům, že příští 
týden budou studovat učení proroka Abinadiho. Povzbuďte je, 
aby se soustředili na poselství, které byl Abinadi ochoten předat 
Nefitům, i když věděl, že bude zabit.

Lekce pro domácí studium
Slova Mormonova–Mosiáš 6 (11. blok)

Přípravné materiály pro 
učitele domácího studia
Shrnutí denních lekcí domácího studia
Následující shrnutí nauk a zásad, kterým se studenti naučili 
při studiu Slov Mormonových–Mosiáše 6 (11. blok), nemá 
být součástí vaší lekce. Lekce, kterou učíte, se soustřeďuje 
pouze na některé z těchto nauk a zásad. Při zvažování po-
třeb svých studentů se řiďte nabádáním Svatého Ducha.

1. den (Slova Mormonova–Mosiáš 2)
Při studiu Mormonových zážitků, kdy následoval Ducha a 
zahrnul do svého záznamu malé desky Nefiovy, se studenti 
naučili, že Pán zná všechny věci. Král Beniamin učil, že 
kdyby Nefité neměli písma, upadali by do nevíry, a že bádání 
v písmech nám pomáhá poznat a dodržovat přikázání. Učil 
svůj lid důležitým zásadám, například: Když sloužíme druhým 
lidem, sloužíme Bohu. Když se cítíme být zadluženi Bohu, 
chceme sloužit druhým a naše vděčnost se prohlubuje. 
Pokud dodržujeme přikázání, budeme požehnaní jak časně, 
tak duchovně.

2. den (Mosiáš 3)
Král Beniamin zmiňuje slova anděla, který mu přinesl 
„radostné zvěsti veliké radosti“ ohledně příchodu Pána ve 
smrtelnosti. Studenti poznali, že již více než 100 let předtím, 
než k těmto událostem došlo, bylo prorokováno, že Ježíš 
Kristus bude trpět, abychom mohli být zachráněni z hříchů. 
Můžeme být spaseni z hříchů, když budeme mít víru v Ježíše 
Krista a budeme činit pokání. Poddáme- li se nutkáním 
Svatého Ducha, dokážeme odložit přirozeného člověka skrze 
Usmíření Ježíše Krista.

3. den (Mosiáš 4)

Úvod
Tato lekce studentům pomůže porozumět učení krále Beniamina, 
které předal svým synům a lidu tři roky před svou smrtí. Král 
Beniamin učil svůj lid o tom, jak obdržet a uchovat si odpuštění 
hříchů tím, že budou používat víru v Ježíše Krista.

Náměty pro výuku

Slova Mormonova
Nefi a Mormon vyjadřují důvěru v Boha
Požádejte některého studenta, aby přečetl 1. Nefiho 9:2–3, 
aby si studenti připomněli, že Nefimu bylo přikázáno zhoto-
vit dva druhy desek. Pomozte jim porozumět tomu, že slova 
„tyto desky“ uvedená v těchto verších se týkají malých desek 
Nefiových, které obsahovaly záznam převážně posvátných věcí. 
Požádejte některého studenta, aby přečetl 1. Nefiho 9:4. Vyzvěte 
členy třídy, aby určili účel velkých desek (zpráva o vládě králů a o 
válkách mezi lidmi).

Připomeňte studentům, že při zkracování velkých desek Ne-
fiových Nefi objevil mezi ostatními záznamy malé desky. Byl 
Duchem Svatým inspirován k tomu, aby to, co našel na malých 
deskách, zahrnul do svého zkrácení, ačkoli on sám nevěděl, proč 
to má udělat. (Viz Slova Mormonova 1:7.)

Vyzvěte polovinu třídy, aby v 1. Nefim 9:5–6 našli důvody toho, 
proč bylo Nefimu přikázáno zhotovit malé desky. Druhá polovina 
ať vyhledá ve Slovech Mormonových 1:6–7 důvody toho, proč se 
Mormon rozhodl zahrnout malé desky do svého zkrácení. Poté, 
co studenti odpoví, se jich zeptejte, čemu je tyto verše od Nefiho 
a Mormona učí o Pánu. (Ačkoli studenti možná svou odpověď 
vyjádří různými slovy, ujistěte se, že rozumějí tomu, že Pán zná 
všechny věci.)

C b l í b d í d ý á ě kt ý N fi i M

Jak používat lekce 
domácího studia
Shrnutí lekcí pro 
studenty
Toto shrnutí vám pomůže 
seznámit se s kontextem 
a naukami a zásadami, které 
studenti studovali během 
týdne ze studijního průvodce 
studenta.

Úvod lekce
Úvod lekce vám pomůže 
poznat, na které části bloku pí-
sem bude během lekce kladen 
důraz.

Hlavní část lekce
Hlavní část lekce vám poskytne 
vedení při vašem studiu a při 
výuce. Obsahuje náměty pro 
výuku, k nimž patří otázky, 
činnosti, citáty, schémata 
a tabulky.

Skupiny veršů 
a shrnutí kontextu
Verše jsou seskupeny podle 
toho, jak se v daném bloku 
písem mění kontext nebo ob-
sah. Za odkazem na jednotlivé 
skupiny veršů následuje stručné 
shrnutí událostí nebo nauk 
obsažených v dané skupině 
veršů.

Nauky a zásady
Nauky a zásady, které přirozeně 
vyplývají ze studia textu písem, 
jsou zvýrazněny tučně, abyste 
je mohli snáze rozpoznat 
a zdůrazňovat je během diskusí 
se studenty.

Úvod k příštímu bloku
Poslední odstavec každé lekce 
poskytuje náhled do příštího 
bloku. Podělte se o tento 
odstavec se studenty na konci 
každé lekce, aby se těšili na 
studium písem během následu-
jícího týdne.
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Seminář formou 
domácího studia
Program domácího studia umožňuje 
studentům získat osvědčení o absolvování 
semináře díky tomu, že budou studovat 
individuální lekce doma místo toho, aby 
chodili každý den na seminář. Tyto lekce 
se nacházejí v příručce Kniha Mormonova 
– studijní průvodce pro studenty semináře 
formou domácího studia. Jednou týdně 
se studenti sejdou se svým instruktorem 
semináře, aby mu odevzdali svou práci 
a zúčastnili se lekce ve třídě. Studijní 
průvodce studenta a týdenní lekce ve třídě 
jsou podrobněji vysvětleny níže.

Studijní průvodce pro studenty 
formou domácího studia
Příručka Kniha Mormonova – studijní 
průvodce pro studenty semináře formou 
domácího studia je uzpůsobena tak, aby 
pomáhala studentům formou domácího 
studia mít podobné zážitky při studiu 
Knihy Mormonovy jako studenti, kteří na-
vštěvují seminář ve všední dny. Proto jsou 
jak časové rozložení studijního průvodce 
studenta, tak i nauky a zásady, na které 
je kladen důraz, souběžné s materiálem 
v této příručce. Studijní průvodce studenta 
také obsahuje pokyny týkající se mistrov-
ství v písmu. Verše a pasáže z mistrovství 
v písmu jsou probírány v kontextu,  
v jakém se objevují v textu písem. Další 
činnosti se nacházejí na konci lekcí, ve 
kterých se tyto pasáže probírají.
Studenti semináře formou domácího stu-
dia musí každý týden dokončit čtyři lekce 
ze studijního průvodce studenta a jednou 
týdně se zúčastnit lekce, kterou učí učitel 
semináře. Studenti vypracovávají do svého 
studijního deníku očíslované úkoly ze stu-
dijního průvodce. Studijní deníky by měli 
mít dva, aby mohli jeden odevzdat učiteli 

a pokračovat ve druhém. Když se studenti 
sejdou jednou za týden s učitelem semi-
náře formou domácího studia, dají mu je-
den deník a dostanou od něj druhý deník, 
který použijí na lekce probírané v průběhu 
dalšího týdne. (Například v jednom týdnu 
splní student úkoly v 1. deníku. Pak tento 
deník přinese na vyučování a dá ho učiteli. 
Během následujícího týdne bude student 
plnit úkoly do 2. deníku. Až student 
odevzdá 2. deník, učitel mu vrátí 1. deník. 
Student pak bude opět používat 1. deník 
a splní v něm úkoly pro následující týden.)
Všichni studenti semináře jsou povzbu-
zováni k tomu, aby studovali písma 
každý den a četli text v lekcích. Studenti 
semináře formou domácího studia mají 
ale rozumět tomu, že každé ze čtyř lekcí 
domácího studia v každém bloku mají 
věnovat 30 až 40 minut a že se mají každý 
týden zúčastnit lekce semináře formou 
domácího studia.

Týdenní lekce pro učitele 
semináře formou domácího 
studia
Každý blok v příručce Kniha Mormonova 
–studijní průvodce pro studenty semináře 
formou domácího studia odpovídá pěti 
lekcím z příručky pro učitele semináře 
formou denního studia. Na konci každé 
páté lekce v této příručce najdete jednu 
týdenní lekci pro učitele semináře formou 
domácího studia. Lekce domácího studia 
pomohou studentům zopakovat si nauky 
a zásady, kterým se naučili při plnění lekcí 
ve studijním průvodci studenta během 
týdne, prohloubit porozumění těmto 
naukám a uplatňovat je. V těchto lekcích 
mohou objevovat i jiné pravdy, které 
nebyly součástí látky ve studijním průvodci 
studenta. (Při vytváření časového plánu 
lekce vám pomůže průvodce časovým 
rozložením pro učitele semináře formou 

domácího studia v dodatku na konci této 
příručky.)
Jako učitel semináře formou domácího 
studia byste měli důkladně porozumět 
tomu, co vaši studenti doma přes týden 
studují, abyste mohli zodpovědět jejich 
otázky a podněcovat je ke smysluplným 
diskusím, když se sejdete. Řekněte stu-
dentům, aby si na hodinu, která se koná 
jednou týdně, nosili písma, studijní deníky 
a studijního průvodce studenta, abyste 
je mohli při lekci používat. Přizpůsobujte 
lekce potřebám studentů, které učíte, a 
podle vedení Ducha Svatého. Při přípravě 
i při výuce se můžete odkazovat také na 
lekce pro učitele denního studia v této 
příručce. Studium pomůcek k výuce 
a výukových metod, které se používají 
při denních lekcích, může obohatit i vaši 
výuku. Berte ohled na specifické potřeby 
studentů, které učíte. Pokud například 
některému studentovi dělá problém psaní, 
dovolte mu používat nahrávací zařízení 
nebo nadiktovat své nápady některému 
členovi rodiny nebo kamarádovi, který 
může studentovy odpovědi zapsat.
Na konci každé lekce vyberte od studentů 
studijní deníky a povzbuďte je, aby ve stu-
diu pokračovali. Dejte jim studijní deníky 
na úkoly, které budou plnit následující tý-
den. Kvůli časově napjatému rozvrhu není 
nutné, abyste při týdenních lekcích kladli 
důraz na mistrovství v písmu. Vždy, když 
si budete pročítat úkoly ve studijních de-
nících studentů, okomentujte jejich práci 
krátkou poznámkou nebo jim sdělte svůj 
komentář, až se s nimi příště uvidíte. Mů-
žete najít také jiné způsoby, jak studenty 
podporovat a poskytovat jim smysluplnou 
zpětnou vazbu. Studenti díky tomu budou 
vědět, že se o jejich práci zajímáte, a bude 
je to motivovat k tomu, aby odpovídali 
otevřeně a upřímně.
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Další zdroje
Učitelé mohou na internetových stránkách 
Seminářů a institutů náboženství (si.lds.
org) získat pomoc při přípravě lekcí a najít 
další náměty pro výuku. Tyto zdroje jsou 
k dispozici na internetu a přes vašeho 
koordinátora, místní distribuční středisko 
Církve nebo církevní internetový obchod 
(store. lds. org):

DVD s názornými pomůckami 
pro seminář

Kniha obrázků z evangelia

Studijní deníky

Záložky pro seminář (s časo-
vými osami, seznamy odkazů 
na mistrovství v písmu 
a klíčovými slovy)

Kartičky pro mistrovství v písmu

Věrni víře – slovník evangelia

Pro posílení mládeže

Plakáty s časovými osami
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LEKCE 1

Úloha studenta

Náměty pro výuku

Osobní zodpovědnost učit se studiem a vírou
Vybídněte jednoho studenta, aby přišel dopředu. Vysvětlete, že tomuto studentovi chcete 
pomoci stát se fyzicky silnějším. Poté požádejte dalšího studenta, aby přišel dopředu a 
udělal pět kliků.

Poté, co druhý student udělal kliky, se zeptejte prvního studenta:

• Jsi díky těmto klikům silnější?

Zeptejte se třídy:

• Jak tato ukázka tělesného pohybu souvisí s vaší zodpovědností učit se evangeliu? Kdo je 
zodpovědný za vaše studium evangelia?

Požádejte některého studenta, aby nahlas přečetl Nauku a smlouvy 88:118.

• Co podle vás znamenají slova „usilujte o vědomosti, dokonce studiem a také vírou“? 
(Možná bude třeba zdůraznit, že usilování o vědomosti studiem a vírou vyžaduje 
osobní úsilí.)

Starší David A. Bednar z Kvora Dvanácti apoštolů mluvil o tom, co to 
znamená učit se vírou. Povzbuďte studenty, aby si tento citát někam pozna-
menali (například do svého studijního deníku nebo studijního zápisníku, aby 
se k němu mohli často během studijního roku semináře vracet:

„Učení se vírou vyžaduje duchovní, duševní a tělesné úsilí, a ne jen pasivní 
přijímání. … Aby mohl student získat potřebné vědomosti, musí používat 

víru a musí jednat.“ („Seek Learning by Faith“ [proslov k učitelům CVS v oblasti nábožen-
ství, 3. února 2006], 3, si.lds.org.)

Každodenní osobní studium písem
Vysvětlete, že každodenní osobní studium písem je důležitou součástí učení se studiem 
a vírou.

Požádejte některého studenta, aby nahlas přečetl Helamana 3:29–30.

• Jaký je podle vás rozdíl mezi povrchní četbou písem a tím, když se chopíme slova 
Božího?

• Jaká požehnání podle tohoto verše, který jsme právě četli, získáváme z toho, když se 
chopíme slova Božího?

• Jaká další požehnání pramení z každodenního studia písem?

Úvod
Účelem této lekce je pomoci studentům plnit jejich 
úlohu při studiu evangelia. Někdy si studenti myslí, že 
zodpovědnost za jejich vzdělávání spočívá pouze na uči-
teli. President Henry B. Eyring z Prvního předsednictva 
mluvil o tom, že je potřeba, aby o vedení Ducha Svatého 
usilovali jak student, tak učitel:

„Problémy a pokušení, kterým čelili naši studenti ještě 
před pěti lety, jsou nicotné ve srovnání s tím, čeho jsme 
svědky dnes; a před sebou máme ještě horší časy. Mám 
pocit, … že to, co jsme dělali a co děláme, nebude stačit. 
Potřebujeme větší moc, abychom evangelium dostali do 
srdce a života našich studentů. …

Musíte mít Ducha jako stálého společníka, abyste mohli 
učit s mocí, a ani vaši studenti duchovně nepřežijí, 
nebudou- li mít Ducha za svého společníka.“ („The Spirit 
Must Be Our Constant Companion“ [proslov k učitelům 
CVS v oblasti náboženství, 7. února 2003], 1, si.lds.org.)

Když budete učit mocí Ducha Svatého a budete pomá-
hat studentům, aby se se stejnou mocí učili, můžete jim 
pomoci skutečně se obrátit ke znovuzřízenému evan-
geliu Ježíše Krista. Možná bude potřeba, abyste zásady 
obsažené v této lekci pravidelně opakovali, abyste 
studentům připomněli jejich zodpovědnosti ve třídě.

Studijní deníky nebo 
studijní zápisníky
Studijní deník nebo stu-
dijní zápisník může být 
vázaný deník, zápisník 
nebo kroužkový blok. Do 
studijního deníku si mo-
hou studenti zapisovat 
poznámky a zazname-
návat si vnuknutí, jež 
k nim přijdou během 
lekce, osobního studia 
nebo během kterého-
koli jiného církevního 
shromáždění. Když si 
budou zaznamenávat 
a třídit své myšlenky a 
vnuknutí, budou při-
praveni zapojovat se do 
výuky, prohlubovat své 
porozumění evangeliu a 
získávat osobní zjevení.
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• Kdy jste například obdrželi nějaká požehnání díky každodennímu osobnímu studiu 
písem?

Zatímco studenti na tyto otázky odpovídají, ujistěte se, že rozumějí tomu, že každodenní 
studium písem posiluje naše svědectví, přivolává do našeho života Svatého Ducha a 
pomáhá nám učit se evangeliu.

Vyzvěte studenty, ať si ve svém studijním deníku odpoví na jednu z následujících otázek:

• Jak byste mohli v tomto roce zlepšit své studium Knihy Mormonovy?

• Jak četba Knihy Mormonovy ovlivnila nebo ovlivňuje pocity, které chováte k Ježíši 
Kristu?

Vyzvěte studenty, aby si stanovili cíl studovat v tomto roce Knihu Mormonovu každý den. 
Také je vyzvěte, aby si stanovili cíl přečíst během studijního roku semináře celou Knihu 
Mormonovu. Můžete jim navrhnout, aby si tyto cíle zapsali do studijního deníku. Připo-
meňte jim, že tyto cíle jim mohou pomoci plnit požadavky v rámci programů Povinnost 
vůči Bohu a Osobní pokrok.

Jak se učit Duchem
Na tabuli překreslete následující schéma: Slova k diagramu zatím nepište. Napíšete je až 
v průběhu lekce.

Požádejte některého studenta, aby nahlas přečetl Nauku a smlouvy 50:17–18.

• Co podle těchto veršů Pán požaduje po učiteli evangelia? (Aby učil pravdě mocí Ducha.)

Napište k diagramu slova Duch Svatý a Učitel, jak je to uvedeno výše. Podělte se o své myš-
lenky o tom, jak je při výuce důležité usilovat o vedení Ducha Svatého. Pomozte studentům 
porozumět tomu, že při přípravě a výuce upřímně usilujete o vedení Ducha.

Požádejte studenty, aby si do Nauky a smluv 50 vložili záložku (protože se k této kapitole 
za okamžik vrátí). Požádejte některého studenta, aby nahlas přečetl 2. Nefiho 33:1.

• Co dělá Duch Svatý pro toho, kdo naslouchá výuce evangelia?

Vysvětlete, že abychom se mohli učit evangeliu Pánovým způsobem, musíme přijmout 
zodpovědnost za to, že se budeme učit mocí Ducha Svatého. Vyzvěte studenty, aby si pro 
sebe přečetli Nauku a smlouvy 50:19–21.

• Co se má napsat k pravému dolnímu rohu našeho trojúhelníku? (Napište Student.)

• Co podle vás znamená přijímat pravdu Duchem?

Možná byste mohli učit několika zásadám o tom, jak rozpoznat vliv Ducha Svatého. Po-
mozte studentům pochopit, že Duch k nám promlouvá obvykle potichu – skrze naše pocity 
a v naší mysli. (Viz 1. Nefi 17:45; NaS 8:2–3.) Duch Svatý přináší také pocity lásky, radosti, 
pokoje, trpělivosti, mírnosti, laskavosti, víry a naděje. (Viz Galatským 5:22–23; NaS 11:12.)

• Co můžete v semináři dělat pro to, abyste se připravili na to, že se budete učit Duchem?

V rámci této diskuse pomozte studentům porozumět tomu, že jedním z důležitých způ-
sobů, jak se učit Duchem, je být ochotný vydávat si navzájem svědectví. Přečtěte následující 
prohlášení staršího Richarda G. Scotta z Kvora Dvanácti apoštolů:

„Když studenti vlastními slovy pronášejí pravdy, [tyto pravdy] jim jsou 
potvrzeny v duši a posilují jejich osobní svědectví.“ („To Understand and 
Live Truth“ [proslov k učitelům CVS v oblasti náboženství, 4. února 2005], 3, 
si.lds.org.)

Připomeňte studentům, že programy Povinnost vůči Bohu a Osobní po-
krok zahrnují náměty, jak se o pravdy evangelia dělit s druhými. Povzbuďte 

studenty, aby se o své zážitky dělili na hodinách semináře, na kvoru nebo na shromáždě-
ních třídy a při rozhovorech se členy rodiny a přáteli. Zdůrazněte, že když se budou snažit 

Každodenní 
studium písem
Starší Dallin H. Oaks  
z Kvora Dvanácti apo-
štolů učil: „Četba písma 
nám umožňuje naladit 
se na Ducha Páně. … 
Protože věříme, že četba 
písem nám může pomoci 
obdržet zjevení, jsme 
povzbuzováni k tomu, 
abychom je četli znovu a 
znovu. Tímto způsobem 
získáváme přístup  
k tomu, co Nebeský Otec 
chce, abychom věděli a 
dělali v osobním životě 
v dnešní době. Toto je 
jeden z důvodů, proč 
Svatí posledních dnů věří 
v každodenní studium 
písem.“ („Scripture Re-
ading and Revelation“, 
Ensign, Jan. 1995, 8.)

Duch Svatý

Učitel Student
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vysvětlovat pravdy evangelia, dělit se o ně a svědčit o nich, Bůh prohloubí jejich schopnost 
hovořit o evangeliu s druhými.

Znovu poukažte na schéma na tabuli. Požádejte některého studenta, aby nahlas přečetl 
Nauku a smlouvy 50:14, 22.

• Jak tyto verše shrnují úlohy Ducha Svatého, učitele a studenta, pokud jde o učení se 
evangeliu? (Možná bude nutné vysvětlit, že Duch Svatý, který se v těchto verších také 
nazývá Duch a Utěšitel, učí pravdě. Učitel má učit mocí Ducha a student se má učit tou-
též mocí.)

• K čemu dochází, když se student učí Duchem a když učitel učí Duchem? (Možná budete 
muset vysvětlit, že slovo vzdělávat v tomto verši znamená pozvedat, posilovat, osvěcovat 
nebo zlepšovat.)

Příkladem lidí, kteří se učili Duchem, jsou v Knize Mormonově Enos a Alma. Požádejte 
studenty, aby si potichu přečetli Enose 1:4–10 a Almu 5:45–47. (Tyto odkazy můžete napsat 
na tabuli.) Poté se zeptejte:

• Co Enos (nebo Alma) dělal pro to, aby se učil Duchem?

• Co pro Enose (nebo Almu) udělal Duch?

Požádejte některého studenta, aby přečetl následující prohlášení staršího Bednara:

„Vždy máme pamatovat na to, že tím pravým učitelem je Duch Svatý, který – pokud je 
náležitě přivolán – může vstoupit do studentova srdce.“ („Seek Learning by Faith“, 4.)

• Jak se to, o čem jsme do této chvíle mluvili, týká vašich osobních zodpovědností jakožto 
členů této třídy? (Zatímco studenti odpovídají, ujistěte se, že rozumějí tomu, že když 
otevřeme srdce a ve víře požádáme Boha, Duch Svatý nám pomůže chápat pravdy 
evangelia.) 

Abyste studentům pomohli zamyslet se nad tím, jak mohou jeden druhému pomáhat učit 
se Duchem, položte jim následující otázku:

• Co konkrétního můžeme udělat, aby to pomohlo přivolat do naší třídy Ducha? (Možné 
odpovědi: zazpívat si úvodní píseň, přinášet si do třídy písma a každý den je používat, 
být ochoten odpovídat na otázky a dělit se o zkušenosti, jeden za druhého se modlit a 
prosit o vedení Ducha Svatého.)

Abyste studentům pomohli pochopit, že nevhodné jednání může ovlivnit také zbytek třídy, 
položte jim následující otázky:

• Jaké postoje nebo chování ve třídě semináře urážejí Ducha?

Vyzvěte studenty, aby se zamysleli nad tím, jak důležité a přínosné je mít za učitele Svatého 
Ducha.

• Kdy jste byli svědky toho, jak Duch působí ve své roli učitele?

Lekci zakončete tím, že studenty vyzvete, aby během studia Knihy Mormonovy v tomto 
seminářovém roce získávali vědomosti studiem a vírou. Během roku se k tomuto závazku 
můžete vracet, abyste studenty povzbudili k tomu, aby v tomto úsilí nepolevovali.

Komentář a informace o historickém pozadí
2. Nefi 33:1. Otevřeme srdce Duchu Svatému
V rámci diskuse o 2. Nefim 33:1 můžete přečíst násle-
dující prohlášení staršího Davida A. Bednara z Kvora 
Dvanácti apoštolů:

„Nefi nás učí: ‚Když člověk promlouvá mocí Ducha Sva-
tého, moc Ducha Svatého … nese [ono poselství k srdci] 
dětí lidských.‘ (2. Nefi 33:1.) Všimněte si prosím, že moc 
Ducha nese poselství k srdci, ale ne bezpodmínečně do 
srdce. Učitel může vysvětlovat, předvádět, přesvědčovat 

a svědčit, a to s velikou duchovní mocí a působivostí. 
Avšak obsah poselství a svědectví Ducha Svatého proni-
kají nakonec do srdce pouze tehdy, jestliže jim příjemce 
vstup dovolí. …

Student, který používá svobodu jednání tím, že jedná 
v souladu se správnými zásadami, otevírá srdce Duchu 
Svatému – a přivolává Jeho učení, svědčící moc a po-
tvrzující svědectví.“ („Seek Learning by Faith“ [proslov 
k učitelům CVS v oblasti náboženství, 3. února 2006],  
1, 3, si.lds.org.)
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Jak máme přistupovat ke studiu písem v semináři?
Před začátkem hodiny napište na tabuli následující prohlášení presidenta Thomase 
S. Monsona. (Prohlášení je uvedeno na straně 107 dokumentu October 1970 Conference 
Report.)

„Cílem výuky evangelia … není ‚nasypat informace‘ do mysli členů třídy. … Cílem je inspi-
rovat jednotlivce, aby o zásadách evangelia přemýšleli, aby je pociťovali a poté podle nich žili.“ 
(President Thomas S. Monson.)

Požádejte některého studenta, aby toto prohlášení přečetl nahlas.

• Co by podle tohoto prohlášení mělo být mým cílem jakožto vašeho učitele semináře? 
Co by mělo být vaším cílem jakožto studentů semináře?

Řekněte studentům, že v této lekci se budou zabývat tím, co mohou dělat pro to, aby o 
zásadách evangelia, kterým je učeno v písmech, „přemýšleli, aby je pociťovali a poté podle 
nich žili“.

Pochopení historického pozadí a souvislostí veršů a pasáží v písmech
Vysvětlete, že chtějí- li studenti zlepšit své studium písem, mohou dělat například to, že se 
seznámí s historickým pozadím a souvislostmi záznamů a zjevení obsažených v písmech. 
Historické pozadí a souvislosti se často nazývají kontextem.

Požádejte některého studenta, aby přečetl následující radu od presidenta Thomase 
S. Monsona:

„Seznamujte se se zásadami, kterým písma učí. Poznejte historické pozadí a 
[souvislosti] Mistrových podobenství a prorockých nabádání. Studujte je, 
jako kdyby promlouvali přímo k vám, neboť skutečně promlouvají.“ („Snažte 
se být těmi nejlepšími“, Liahona, květen 2009, 68.)

Zdůrazněte, že pochopení historického pozadí a souvislostí nám může po-
moci porozumět samotnému učení v písmech. Poskytuje nám to informace, 

které mnohé objasňují a které zprostředkovávají hlubší pochopení zpráv, nauk a zásad 
obsažených v textu písem. 

Na tabuli napište tyto otázky:

Kdo v těchto verších hovoří?

Ke komu hovoří?

Co se v tomto záznamu děje?

Vysvětlete, že tyto otázky nám mohou pomoci porozumět kontextu nějakého učení nebo 
záznamu v písmech.

Požádejte studenty, aby řekli, co dělají pro získání lepšího porozumění historickému pozadí a 
souvislostem jednotlivých pasáží v písmech. Několik myšlenek byste mohli napsat na tabuli.

Studenti mohou jmenovat například vyhledávání významu obtížných nebo neznámých 
slov, zkoumání okolního textu, četba záhlaví kapitol na začátku jednotlivých kapitol nebo 

Úvod
Tato lekce pomůže studentům prohloubit jejich poro-
zumění účelu písem. Také jim pomůže studovat písma 
smysluplněji. Součástí lekce jsou studijní činnosti týkající 
se pochopení historického pozadí a souvislostí veršů a 
pasáží v písmech, rozpoznání a pochopení nauk a zásad 

a uplatňování nauk a zásad v našem životě. Zatímco se 
studenti budou zlepšovat ve schopnosti studovat písma, 
jejich láska k písmům poroste a stejně tak poroste i jejich 
porozumění evangeliu. Zamyslete se nad tím, jak byste se 
mohli k látce v této lekci vracet v průběhu celého roku.

LEKCE 2

Studium písem
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prohledávání poznámek pod čarou za účelem nalezení vysvětlení a odkazů na jiné verše. 
Zmiňte tyto náměty v případě, že je studenti sami nezmíní.

Abyste předvedli jeden způsob, jak porozumět kontextu písem, požádejte některého stu-
denta, aby nahlas přečetl 3. Nefiho 17:1–10. Vyzvěte ostatní, ať tyto verše v písmech sledují a 
hledají přitom odpovědi na otázky, které jste napsali na tabuli. Také byste je mohli povzbudit 
k tomu, aby se podívali na záhlaví kapitoly, kde je uveden stručný souhrn celé kapitoly.

• Kdo vypráví tuto zprávu ve verších 1, 5–6 a 9–10? (Mormon.)

• Kdo v těchto verších hovoří? Ke komu hovoří?

• Co se stalo před událostmi, které jsou v této zprávě uvedeny? (Viz záhlaví kapitol u 
3. Nefiho 8–16.) Jaký vliv má seznámení se s historickým pozadím na vaše pochopení 
toho, proč si lidé přáli, aby s nimi Spasitel zůstal o něco déle? (Viz 3. Nefi 17:5–6.)  
K jakým zázrakům došlo poté, co Spasitel řekl, že zůstane? (Viz 3. Nefi 17:7–10.)

Rozpoznání a pochopení nauk a zásad
Zdůrazněte, že když studenti porozumějí historickému pozadí a souvislostem zprávy 
z písem, jsou lépe připraveni rozpoznat a pochopit nauky a zásady, které zpráva obsahuje. 
Požádejte některého studenta, aby přečetl následující popis zásad evangelia, který zmínil 
starší Richard G. Scott z Kvora Dvanácti apoštolů:

„Zásady jsou koncentrované pravdy připravené pro použití v širokém spektru okolností.“ 
(„Acquiring Spiritual Knowledge“, Ensign, Nov. 1993, 86.)

Vysvětlete, že nauky a zásady jsou věčné, neměnné pravdy evangelia Ježíše Krista, které 
našemu životu udávají směr. Jsou to ponaučení, jež máme získat z událostí, příběhů a ká-
zání, které v písmech zaznamenali dávní proroci. Poznamenejte, že někteří pisatelé použili 
v písmech fráze jako „tak vidíme“ (viz Helaman 3:27–29) nebo slova jako pročež (viz Alma 
32:16), aby přímo poukázali na nauky a zásady. Mnoho nauk a zásad však není v písmech 
uvedeno tak jasně. Místo toho jsou tyto pravdy naznačeny a znázorněny v životě jednotli-
vých lidí v písmech.

Abyste studentům pomohli naučit se, jak poznat nauky a zásady, které nejsou vyjádřeny 
přímo, navrhněte, aby si při čtení kladli následující otázky: Jaké poselství obsahuje tento 
příběh? Čemu nás pisatel chtěl tímto příběhem naučit. Jakým pravdám se učí v této pasáži 
z písem? Tyto otázky byste mohli napsat na tabuli.

Abyste studentům pomohli cvičit se v poznávání nauk a zásad, požádejte je, aby se vrátili  
k 3. Nefimu 17:1–10. Zeptejte se:

• Čemu se můžeme naučit ze Spasitelova učení ve 3. Nefim 17:2–3 o tom, jak rozumět 
Jeho slovům?

• Jakým pravdám o Spasiteli se můžeme naučit z 3. Nefiho 17:5–7?

• V reakci na velkou víru lidí Spasitel nabídl, že je uzdraví. Jaké zásady týkající se toho, jak 
usilovat o požehnání od Pána, nacházíte ve 3. Nefim 17:8–9? (Jedna zásada, kterou mo-
hou studenti zmínit, je ta, že Pán reaguje na naši upřímnou touhu lnout k Němu těsněji.)

Máte- li dostatek času k tomu, aby se studenti mohli ještě chvíli cvičit v poznávání nauk a 
zásad, vybídněte je, aby si nalistovali své oblíbené příběhy z písem. Požádejte je, aby uvedli 
zásady, kterým se z těchto příběhů naučili. Poté je požádejte, aby se o svůj příběh a o zá-
sady, kterým se naučili, podělili.

Uplatňování nauk a zásad
President Boyd K. Packer z Kvora Dvanácti apoštolů řekl:

„Pravá nauka, když je pochopena, mění postoje a chování. Studium nauk evangelia zlepší 
chování rychleji, než by ho zlepšilo studium chování. … A to je důvod, proč klademe tak 
silný důraz na studium nauk evangelia.“ („Little Children“, Ensign, Nov. 1986, 17.)

Vysvětlete, že když chápeme nějakou nauku nebo zásadu, známe více než jen její definici. 
Víme, co tato nauka nebo zásada znamená v našem životě. Když poznáme nějakou nauku 
nebo zásadu a pochopíme ji, můžeme ji uplatňovat v životě. Vysvětlete, že k uplatňo-
vání dochází tehdy, když jednáme na základě zásad, kterým jsme se naučili. Studenti, 
kteří jednají na základě zásad, kterým se učí, budou mít více příležitostí pociťovat, jak jim 
Svatý Duch potvrzuje pravdivost těchto zásad. (Viz 2. Nefi 32:5; Moroni 10:5.) Toto je ona 
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skutečná hodnota znalostí nabytých studiem písem. Pomozte studentům uvědomit si, že 
kdykoli studují písma – ať doma, na shromáždění, v semináři, při plnění úkolů v rámci 
programu Osobní pokrok nebo Povinnost vůči Bohu, nebo kdekoli jinde –, jedním z jejich 
hlavních cílů má být zlepšit se ve snaze žít podle evangelia a lnout těsněji k Bohu.

Abyste studentům pomohli porozumět naukám, které nacházejí v písmech, a uplatňo-
vat je, povzbuďte je k tomu, aby se při osobním studiu modlili o pomoc Ducha Svatého. 
Také je povzbuďte, aby si při studiu kladli otázky podobné těmto: Co si Pán přeje, abych 
s těmito znalostmi dělal? Jak to může změnit můj život k lepšímu? S čím mohu nyní začít 
nebo naopak přestat, aby byl můj život o něco lepší? Jak se můj život zlepší, když to budu 
dělat? (Tyto otázky nebo jen některé z nich byste mohli napsat na tabuli. Také byste mohli 
studentům navrhnout, aby si tyto otázky zapsali do studijního deníku, aby se k nim mohli 
často vracet.)

Na závěr rozdělte studenty do dvojic. Vybídněte je, aby se navzájem podělili o zásady, kte-
rým se dnes naučili z 3. Nefiho 17:1–10. Povzbuďte je, aby mluvili o tom, co udělali pro to, 
aby prohloubili své porozumění těmto zásadám, a co udělají pro to, aby to, čemu se naučili 
a co pocítili, začali uplatňovat. Požádejte je, aby mluvili o tom, jak uplatňování těchto zásad 
může změnit jejich život k lepšímu.

Doplňkové náměty pro výuku
Studijní dovednosti a metody studia písem
Následující dovednosti pomohou studentům při studiu 
písem. Jsou uvedeny jako připomínka na mnoha místech 
této příručky.

Definice slov: Některá slova, která používali proroci, nám 
nejsou tolik známá. Průvodce k písmům, poznámky 
pod čarou v písmech i standardní slovník nám mohou 
pomáhat rozumět takovým slovům a rozpoznávat jejich 
synonyma. Příklad: slovo Mesiáš v 1. Nefim 10:4–17.

Dosaďte si vlastní jméno: Pomůckou k tomu, abyste 
dokázali písma uplatňovat ve vlastním životě, může být 
to, když nahradíte nějaké jméno v písmech vlastním 
jménem. Příklad: 1. Nefi 1:1.

Křížové odkazy: Spojujte spolu různé pasáže v písmech, 
abyste si ujasnili jejich význam a lépe jim porozuměli. 
Příklad: Na okraj stránky u 3. Nefiho 12:28 si můžete 
napsat poznámku s odkazem na Nauku a smlouvy 42:23.

Příčina a následek: Všímejte si vztahů jestliže- pak,  
pokud- pak nebo jelikož- a proto. Příklad: 2. Nefi 1:9.

Klíčová slova: Slova a slovní spojení typu vizte, pročež, 
neboť, přesto nebo a tak vidíme jsou výzvou k zastavení 
a hledání určitého konkrétního poselství. Příklad: Hela-
man 6:35–36.

Seznamy v písmech: Proroci často psali seznamy varování 
a výzev. Když na nějaký takový seznam narazíte, můžete 
spočítat jednotlivé prvky. Příklad: Alma 26:22.

Souvislosti: V příbězích v písmech se vždy snažte zjistit, 
kdo hovoří, ke komu hovoří, o čem hovoří a kdy a kde 
k dané události došlo. Příklad: Souvislosti veršů v Almovi 
32:21–43 jsou vysvětleny v Almovi 31:1, 6–11 a 32:1–6.

Rozdíly: Ve spisech proroků se často objevují rozdíly 
v myšlenkách, událostech a lidech. Tyto rozdíly zdůraz-
ňují zásady evangelia. Soustřeďte se na rozdíly v sa-
mostatných verších, v kapitolách i mezi jednotlivými 
kapitolami a knihami. Příklad: 2. Nefi 2:27; Alma 48:1–17.

Představujte si: Soustřeďte se na popisné detaily, které 
vám mohou pomoci představit si v duchu, co se ode-
hrává. Představujte si, že se určitých událostí osobně 
účastníte. Příklad: Enos 1:1–8.

Symboly: Slova jako tak jak, jako nebo přirovnám, připo-
dobním pomáhají rozpoznat symboly. Zkuste pochopit 
význam symbolu tím, že prozkoumáte jeho povahu 
a budete přemítat o jeho vlastnostech. S interpretací 
některých symbolů vám mohou pomoci poznámky pod 
čarou a Průvodce k písmům. Příklad: Helaman 8:14–15, 
včetně poznámek pod čarou u těchto veršů.

Přemítejte: Přemítat znamená o něčem přemýšlet, rozjí-
mat, klást si otázky a vyhodnocovat to, co již znáte, a to, 
čemu jste se naučili. Přemítání nám často pomáhá po-
chopit, jak máme v životě uplatňovat zásady evangelia.
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Plán spasení v Knize Mormonově
Vysvětlete, že v předsmrtelném duchovním světě jsme poznali plán Nebeského Otce navr-
žený pro naše spasení. (Viz Mojžíš 4:1–2; Abraham 3:22–28.) Díky tomuto plánu se budeme 
moci stát takovými, jako je On, a budeme moci na věky přebývat v Jeho přítomnosti.

Na tabuli napište: Plán spasení zahrnuje: …

Vyzvěte studenty, ať tuto myšlenku dokončí ve svém studijním deníku nebo zápisníku.

Po chvíli, až budou studenti hotovi, se podělte o následující definici plánu spasení. Před 
začátkem hodiny ji můžete napsat na tabuli nebo na větší kus papíru.

Plán spasení je „plnost evangelia Ježíše Krista, jehož záměrem je uskutečniti nesmrtelnost 
a věčný život člověka. Zahrnuje stvoření, pád a usmíření společně se všemi zákony, obřady 
a naukami danými Bohem. Tento plán umožňuje všem lidem, aby byli oslaveni a žili na 
věky s Bohem.“ (Průvodce k písmům, heslo „Plán vykoupení“, scriptures.lds.org.)

Požádejte studenty, ať se přihlásí, pokud se to, co si zapsali, nějak shoduje s touto definicí. 
Poté některým studentům, kteří se přihlásili, položte následující otázky:

• Co má vaše definice společného s touto? Proč jste do své definice zahrnuli právě tato 
slova?

Rozdělte studenty do dvojic. Jednoho studenta z každé dvojice požádejte, aby přečetl Almu 
22:12–14, a druhého, aby přečetl 2. Nefiho 2:25–28. (Tyto odkazy byste mohli napsat na 
tabuli.) Vyzvěte studenty, ať ve svých přidělených verších vyhledají součásti plánu spasení. 
Poté, co jste jim dali dost času na přečtení veršů, požádejte studenty v každé dvojici, aby se 
navzájem podělili o to, co našli.

Napište na tabuli tyto odkazy na písma: 2. Nefi 9:6; 2. Nefi 11:5; Alma 12:25; Alma 24:14; 
Alma 42:8; Alma 42:15. (Odkazy byste mohli napsat na tabuli před začátkem hodiny.)

Vysvětlete, že proroci v Knize Mormonově používají při zmínkách o plánu Nebeského 
Otce různá označení. Vyzvěte studenty, ať si nalistují 2. Nefiho 9:6, a požádejte některého 
studenta, ať tento verš přečte nahlas.

Úvod
President Boyd K. Packer z Kvora Dvanácti apoštolů vy-
zval učitele semináře, aby na začátku každého školního 
roku probrali stručný přehled plánu spasení:

„Pokud se na úplném začátku bude probírat stručný 
přehled ‚plánu štěstí‘ … a občas se zopakuje, bude to 
mít pro vaše studenty nesmírnou hodnotu. …

Mladí lidé se ptají ‚proč?‘ – proč je nám přikázáno dělat 
určité věci a proč je nám přikázáno jiné věci nedělat ? 
Znalost plánu štěstí, nebo i jen jeho přehledu, může 
být pro mysl těchto mladých lidí odpovědí na otázku 
,proč‘. …

… Poskytněte jim základní porozumění celému plánu, 
byť jen s několika podrobnostmi. … Vysvětlete jim, o 
čem to celé je, a pak budou mít odpověď na onu otázku 
‚proč‘. …

… Pokud se snažíte dát jim odpověď na otázku ‚proč‘, 
řiďte se [tímto] vzorem: Bůh dal lidem přikázání až poté, 
co je seznámil s plánem vykoupení. [Viz Alma 12:32.]“ 
(„The Great Plan of Happiness“ [CES Symposium on the 
Doctrine and Covenants/Church History, Aug. 10, 1993], 
2–3, si.lds.org.)

V reakci na radu presidenta Packera poskytuje tato lekce 
stručný přehled plánu spasení, jak je mu vyučováno v pís-
mech. Lekce se zaměřuje na Usmíření Ježíše Krista, které 
je „ústředním bodem, klíčovým základem a hlavní naukou 
velikého a věčného plánu spasení“. (Jeffrey R. Holland, 
„Missionary Work and the Atonement“, Ensign, 
Mar. 2001, 8.) Když budou studenti rozumět plánu spa-
sení, prohloubí se jejich víra v Nebeského Otce a v Ježíše 
Krista. Porostou ve svém odhodlání dodržovat přikázání, 
přijmout obřady spasení a být věrni svým smlouvám.

Stručný přehled
Když president Packer 
radil učitelům, aby učili 
lekci o plánu spasení, 
předal jim také jeden 
osobní úkol – že si 
v rámci svého studia 
písem mají „připravit 
stručnou osnovu neboli 
přehled plánu štěstí“. 
Řekl: „Pojměte to jako 
určitý rámec, ve kterém 
si vaši studenti budou 
moci zorganizovat 
pravdy, o které se s nimi 
podělíte.“ („The Great 
Plan of Happiness“ 
[CES Symposium on the 
Doctrine and Covenants/
Church History, Aug. 10, 
1993], 3, si.lds.org.) 
Použijte tuto radu jako 
vodítko při přípravě na 
výuku této lekce. Vaším 
cílem nemá být probrat 
každou pravdu evange-
lia, ačkoli v plánu spa-
sení je obsažena veškerá 
pravda.

LEKCE 3

Plán spasení
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LEKCE 3

• Jaká slova označují v tomto verši Boží plán? („Milosrdný plán velikého Stvořitele“. 
 Napište tato slova na tabuli vedle odkazu na 2. Nefiho 9:6.)

Vyzvěte studenty, ať si sami pro sebe přečtou ostatní pasáže uvedené na tabuli a hledají 
přitom slova, která nějakým způsobem popisují plán Nebeského Otce. Když některý stu-
dent najde slovo nebo slovní spojení, které popisuje plán Nebeského Otce, požádejte ho, 
aby toto slovo či spojení napsal na tabuli vedle odkazu na písma, kde ho našel. Kompletní 
seznam na tabuli by měl vypadat zhruba takto:

2. Nefi 9:6 – Milosrdný plán velikého Stvořitele

2. Nefi 11:5 – Veliký a věčný plán vysvobození od smrti

Alma 12:25 – Plán vykoupení

Alma 24:14 – Plán spasení

Alma 42:8 – Veliký plán štěstí

Alma 42:15 – Plán milosrdenství

(Abyste studentům pomohli více si vážit učení v Knize Mormonově, můžete poukázat na 
to, že spojení typu „plán spasení“, „plán štěstí“ či „plán vykoupení“ jsou mnohokrát zmí-
něna v Knize Mormonově, ale ani jednou v Bibli.)

• Co tato označení učí o plánu Nebeského Otce? (Ujistěte se, že studenti rozumějí tomu, 
že plán Nebeského Otce je navržen tak, aby Jeho dětem zajistil věčné spasení a 
štěstí.)

Vydejte svědectví o tom, že se nemůžeme vrátit do přítomnosti Boha a získat věčné spasení 
bez božské pomoci. Vyzvěte studenty, aby si přečetli Mosiáše 3:17 a zjistili, kdo je v plánu 
spasení ústřední postavou. Poté, co se podělí o to, co zjistili, požádejte některého studenta, 
aby přečetl 2. Nefiho 2:8. Zdůrazněte, že ústřední postavou v plánu spasení je Ježíš 
Kristus a že Jeho Usmíření je prostředkem k tomu, aby tento plán působil v životě 
všech Božích dětí. Požádejte některého studenta, aby přečetl následující prohlášení Pro-
roka Josepha Smitha:

„Základními zásadami našeho náboženství jsou svědectví apoštolů a proroků 
ohledně Ježíše Krista, že On zemřel, byl pohřben a opět vstal třetího dne a 
vystoupil na nebesa; a vše ostatní, co se týká našeho náboženství, jsou pouhé 
přídavky.“ (Učení presidentů Církve: Joseph Smith [2008], 49.)

Mohli byste vysvětlit, že slovo přídavek označuje nějakou věc nebo myšlenku, 
která je spojena s něčím významnějším – například větev, která je součástí 

stromu. Strom dokáže žít bez větve, ale větev nedokáže žít sama o sobě, když je oddělena 
od kořenů a kmene stromu. President Boyd K. Packer z Kvora Dvanácti apoštolů učil, že 
nauka o Usmíření Ježíše Krista představuje „skutečné kořeny křesťanské nauky. Můžete 
toho hodně vědět o evangeliu, protože z těchto kořenů vyrůstá, ale pokud znáte pouze 
větve a ty nejsou spojeny s těmito kořeny, pokud byly odťaty od oné pravdy, nebude v nich 
žádný život, žádná podstata ani vykoupení.“ („The Mediator“, Ensign, May 1977, 56.)

Vysvětlete, že plán Nebeského Otce se často nazývá plánem spasení, protože jeho součástí 
je naše spasení. Ježíš Kristus – ten, který prostřednictvím Usmíření umožnil naše spasení – 
se nazývá Spasitel.

Na tabuli napište: Potřebujeme být spaseni z …

Požádejte některého studenta, aby přečetl 2. Nefiho 9:6–10, a poté požádejte jiného stu-
denta, aby přečetl 3. Nefiho 9:21–22. Vyzvěte ostatní studenty, ať tyto verše také sledují a 
přemýšlejí přitom o tom, jak by doplnili větu na tabuli. Mohli byste jim navrhnout, aby si 
své poznatky označili v písmech.

Požádejte studenty, aby se podělili o to, co našli, a jejich odpovědi pište na tabuli. Ujistěte 
se, že rozumějí tomu, že skrze Usmíření Ježíše Krista budou všichni lidé spaseni od tělesné 
smrti. Také vysvětlete, že díky Usmíření můžeme být spaseni ze svých hříchů, které by nám 
jinak znemožnily přebývat v přítomnosti Boha.

Přečtěte následující slova proroka Jákoba: „Ó, jak veliká je dobrotivost našeho Boha.“ 
(2. Nefi 9:10.) „Ó, jak veliký je plán našeho Boha!“ (2. Nefi 9:13.)



9

PLÁN SPASENÍ

• Jak vám Jákobova slova v 2. Nefim 9:6–10 pomáhají rozumět tomu, proč zvolal tato 
slova?

• Co by se podle 2. Nefiho 9:7, 9 stalo, kdyby nebylo žádného Usmíření? (Naše tělo by 
zemřelo a nikdy by nebylo vzkříšeno a náš duch by se stal poddaným ďáblu.)

Poukažte na poslední větu definice plánu spasení, kterou jste zmínili na začátku lekce: 
„Tento plán umožňuje všem lidem, aby byli oslaveni a žili na věky s Bohem.“

• Proč je důležité rozumět tomu, že plán nám umožňuje získat oslavení, ale nezaručuje to? 
(Zatímco budou studenti odpovídat, ujistěte se, že rozumějí tomu, že máme svobodu 
jednání – schopnost rozhodovat se a jednat sami za sebe. Naše oslavení závisí zčásti na 
tom, jak nakládáme s požehnáními, která nám Bůh nabízí.)

Napište na tabuli tyto odkazy na písma: 2. Nefi 2:25–28; 2. Nefi 31:17–20; Alma 34:15–16. 
Vyzvěte studenty, ať si tyto verše v tichosti prostudují a do svého studijního deníku si 
vypíší, co podle těchto veršů musíme dělat, abychom mohli obdržet vše, co nám Bůh skrze 
svůj plán spasení nabízí.

Až budou studenti s tímto úkolem hotovi, požádejte je, aby se navzájem podělili o své od-
povědi. Zatímco tak činí, uvádějte příklady poslušnosti zákonů, obřadů a nauk daných Bo-
hem, jak je to uvedeno v definici, kterou jste četli na začátku lekce. (K příkladům z těchto 
veršů patří: používat víru ku pokání, dát se pokřtít a přijmout Ducha Svatého.) Až studenti 
domluví, zvažte položení těchto otázek:

• Jaký vliv mají naše skutky na naši schopnost získávat požehnání plynoucí z Usmíření? 
(Zatímco budou studenti odpovídat, využívejte vhodných příležitostí k tomu, abyste 
vydali svědectví, že když se rozhodujeme žít podle evangelia Ježíše Krista a řídit 
se Božím plánem, připravujeme se na získání věčného života skrze Spasitelovo 
Usmíření.)

• Jak nám porozumění plánu spasení pomáhá dodržovat přikázání?

Požádejte některého studenta, aby přečetl 2. Nefiho 2:25.

• Jakými způsoby vám přináší radost to, že se řídíte plánem spasení?

Na závěr lekce vysvětlete, že při studiu Knihy Mormonovy studenti poznají mnoho dalších 
nauk týkajících se plánu spasení; tato lekce poskytla jen stručný přehled tohoto plánu. 
Povzbuďte studenty, aby si při studiu všímali všeho, co pro ně Bůh již udělal jako sou-
část svého plánu spasení, a aby si všímali všeho, co musí dělat pro to, aby mohli obdržet 
všechna požehnání, která má pro ně Bůh připravena. Vydejte svědectví o pravdách, které 
jste v této lekci probírali.
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LEKCE 4

Titulní strana, úvod a svědectví svědků

Náměty pro výuku
Náměty pro výuku této lekce budou možná vyžadovat více času na výuku, než kolik ho 
budete mít při hodině k dispozici. S modlitbou se zamyslete nad tím, které části potřebují 
vaši studenti nejvíce.

Titulní strana
Požádejte studenty, aby si nalistovali titulní stranu Knihy Mormonovy. Tato strana začíná 
slovy „Kniha Mormonova, zpráva psaná rukou Mormonovou na deskách vyňatá z desek 
Nefiových“. Prorok Joseph Smith vysvětlil původ titulní strany:

„Titulní strana Knihy Mormonovy je doslovným překladem vyňatým z posledního listu na 
levé straně … knihy z desek, které obsahovaly záznam, jenž byl přeložen, … a … tato zmí-
něná titulní strana není v žádném případě novodobým výtvorem, ani mým, ani kohokoli 
jiného, kdo žil nebo žije v tomto pokolení.“ (History of the Church, 1:71.)

Vyzvěte studenty, aby si každý pro sebe přečetl titulní stranu Knihy Mormonovy. Řekněte 
jim, ať vyhledají výrazy, které vyjadřují účel Knihy Mormonovy. (Mohli byste jim napově-
dět, že tyto účely jsou vyjádřeny tím, co Kniha Mormonova ukáže těm, kdo ji čtou.) Po-
žádejte několik studentů, aby svá zjištění napsali na tabuli. Jakmile budou hotovi, vyzvěte 
studenty, aby si znovu pro sebe přečetli druhý odstavec a přitom nahradili slova „zbytku 
domu Izraele“ svým vlastním jménem.

• Když se zamyslíte nad svou dosavadní četbou Knihy Mormonovy, které z jejích účelů se 
naplnily nebo naplňují ve vašem životě? Jak se naplnily?

• Jak vám pomáhá vědomí toho, že ti, kdo uzavírají smlouvy s Pánem, nebudou „zavrženi 
na věky“?

Řekněte studentům, že v životě mohou nastat chvíle, kdy se budou cítit osaměle nebo jako 
by byli „zavrženi“.

• Proč je důležité v takových chvílích vědět, že nejste „zavrženi na věky“?

• V jakém ohledu je toto zaslíbení vyjádřením Boží lásky k vám?

Abyste studentům pomohli pociťovat vděčnost za hlavní účel Knihy Mormonovy, požádejte 
některého studenta, aby přečetl následující prohlášení presidenta Ezry Tafta Bensona:

„Hlavní účel Knihy Mormonovy, jak je uvedeno na její titulní straně, spočívá 
v ‚přesvědčení Židů a pohanů, že Ježíš je Kristus, Věčný Bůh, zjevující se všem 
národům‘.

Ten, kdo upřímně hledá pravdu, může získat svědectví, že Ježíš je Kristus, 
když bude s modlitbou přemítat o inspirovaných slovech v Knize Mormonově.

Více než polovina všech veršů v Knize Mormonově se zmiňuje o našem 
Pánu. Kristovo jméno – v jeho různých podobách – se v přepočtu na jeden verš objevuje 
v Knize Mormonově dokonce častěji než v Novém zákoně.

Kristus má v Knize Mormonově přes sto různých jmen. Tato jména mají zvláštní význam, 
pokud jde o popis Jeho božské podstaty.“ („Come unto Christ“, Ensign, Nov. 1987, 83.)

Vydejte svědectví, že Kniha Mormonova je svědkem o tom, že Ježíš je Kristus.

Úvod
Když budete studenty učit z Knihy Mormonovy, po-
můžete jim objevit pravdy, které je přiblíží k Bohu. Od 
samého začátku knihy je zřejmé, že pisatelé Knihy Mor-
monovy měli v úmyslu pojmout tuto knihu jako svědec-
tví o tom, že Ježíš je Kristus. Kniha také znovu potvrzuje 
Boží smlouvu s domem Izraele a vysvětluje, že je třeba, 

aby všechny Boží děti uzavíraly a dodržovaly posvátné 
smlouvy. Když budou studenti s modlitbou studovat 
Knihu Mormonovu, získají hlubší svědectví o evangeliu 
Ježíše Krista a o znovuzřízení Jeho Církve v těchto po-
sledních dnech. Také se naučí používat ve větší míře víru 
v Ježíše Krista a Jeho Usmíření.

Dosazení vlastního 
jména
Když studenty vyzvete, 
aby si do nějakého verše 
dosadili vlastní jméno, 
učiní to pro ně učení 
písem osobnější. Když 
si studenti v nějakém 
verši přečtou své jméno, 
budou moci snadněji 
pochopit, jak se daná 
nauka nebo zásada týká 
jich samotných.
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TITULNÍ  STRANA, ÚVOD A SVĚDECTVÍ  SVĚDKŮ

Úvod ke Knize Mormonově
Nakreslete na tabuli obrázek klenby (viz uvedená ilustrace) nebo vyrobte model klenby ze 
dřeva či z nějakého jiného materiálu.

Požádejte některého studenta, aby přečetl prohlášení Josepha Smitha, které je uvedeno 
v úvodu ke Knize Mormonově (viz šestý odstavec). Mohli byste studentům navrhnout, aby 
si toto prohlášení ve svých písmech označili.

• Jakému účelu slouží závěrný kámen?

Vysvětlete, že závěrný kámen je prostřední kámen v horní části klenby. Když se staví 
klenba, obě její strany se staví s podpěrami, které tyto strany drží. Mezera ve vrcholu klenby 
se pečlivě změří a poté je vytesán závěrný kámen, který přesně odpovídá naměřeným roz-
měrům. Jakmile se závěrný kámen vloží na své místo, klenba může stát bez podpěr.

• Co se stane s klenbou, když se odstraní závěrný kámen? (Máte- li model, předveďte to 
tím, že odstraníte závěrný kámen.)

• V jakém smyslu je Kniha Mormonova závěrným kamenem ve vztahu ke znovuzříze-
nému evangeliu?

Požádejte některého studenta, aby přečetl následující prohlášení presidenta Ezry Tafta 
Bensona. (Toto prohlášení byste mohli nakopírovat a poté ho předat studentům, aby si ho 
vložili do písem. Nebo byste mohli studenty vyzvat, aby si prohlášení presidenta Bensona 
napsali do písem – do horní nebo dolní části první strany úvodu.)

„Kniha Mormonova je závěrným kamenem našeho náboženství hned ve třech ohledech. 
Je závěrným kamenem při vydávání našeho svědectví o Kristu. Je závěrným kamenem 
naší nauky. Je závěrným kamenem svědectví.“ („The Book of Mormon—Keystone of Our 
Religion“, Ensign, Nov. 1986, 5.)

Abyste studentům pomohli pochopit, v jakém ohledu je Kniha Mormonova závěrným 
kamenem svědectví, pořádejte některého studenta, aby přečetl následující prohlášení presi-
denta Bensona:

„Kniha Mormonova je závěrným kamenem svědectví. Právě tak, jako se zřítí klenba, je- li 
odstraněn závěrný kámen, tak celá Církev stojí nebo padá s pravdivostí Knihy Mormonovy. 
… Je- li Kniha Mormonova pravdivá …, potom musí člověk přijmout tvrzení o Znovuzří-
zení a vše, co ho doprovází.“ („The Book of Mormon—Keystone of Our Religion“, 6.)

• Jak vaše svědectví o Knize Mormonově ovlivňuje vaše svědectví o naukách a zásadách 
evangelia?

• Jak vás Kniha Mormonova přivedla či přivádí blíže k Bohu?

Mohli byste se podělit o to, jak studium Knihy Mormonovy posiluje vaše svědectví a při-
vádí vás blíže k Bohu.

Vyzvěte studenty, aby se zapojili do názorného předvedení. Řekněte jim, aby si představili, 
že dávají výtisk Knihy Mormonovy někomu, kdo není členem Církve. Pomozte jim s přípra-
vou na scénku tím, že je rozdělíte do dvou skupin. Vyzvěte první skupinu, aby si přečetla 
odstavce 2–4 v úvodu ke Knize Mormonově. Druhou skupinu požádejte, aby si přečetla 
odstavce 5–8. Ať si obě skupiny při čtení všímají informací, které je podle nich důležité 
zmínit, když někoho učíme o Knize Mormonově.

Poté, co budou studenti hotovi se studiem a přípravou, požádejte některého studenta, aby 
přišel dopředu a hrál někoho, kdo není členem Církve. Také požádejte jednoho studenta 
z každé skupiny, aby přišel dopředu. Řekněte, že tito dva studenti budou hrát misionářské 

Závěrný  
kámen

Názorné předvedení 
neboli hraní scének
Názorné předvedení 
neboli hraní scének 
pomáhá studentům 
procvičovat si uplatňo-
vání řešení založených 
na evangeliu v reálných 
životních situacích. 
Názorné předvedení 
bude efektivnější, když 
účastníkům poskytnete 
dostatek informací a 
času na přípravu. Stu-
denti budou při názor-
ném předvádění nejspíš 
dělat chyby. Buďte citliví 
vůči jejich pocitům a 
postojům a dávejte 
pozor na to, abyste jejich 
chyby nijak nekritizovali. 
Na konci předvádění 
může být užitečné, když 
se zeptáte přihlížejících, 
zda by do scénky, kdyby 
byli jejím účastníkem, 
začlenili nějaké další 
náměty.
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společníky. S pomocí toho, co jejich skupiny zjistily v úvodu, budou učit prvního studenta o 
Knize Mormonově.

Poté, co studenti budou se scénkou hotovi, byste se mohli ostatních studentů zeptat, zda 
v úvodu bylo něco dalšího, o co by se podělili, kdyby byli na místě oněch dvou studentů, 
kteří učili.

Můžete poukázat na to, že Kniha Mormonova o sobě netvrdí, že obsahuje dějiny všech 
národů, které žily v dávných dobách na západní polokouli. Je to záznam, který pojednává 
pouze o potomcích Lehiho (Nefitech a Lamanitech) a o lidu Jaredovu. Je možné, že před 
událostmi zaznamenanými v Knize Mormonově, během nich i po nich obývaly západní 
polokouli i jiné národy.

Vyzvěte studenty, aby si pro sebe přečetli Moroniho 10:3–5.

• Jak podle Moroniho můžeme poznat, že Kniha Mormonova je pravdivá?

Vyzvěte studenty, aby si přečetli odstavce 8–9 v úvodu ke Knize Mormonově. Požádejte je, 
aby určili další tři pravdy, o nichž získají svědectví, pokud přijmou Moroniovu výzvu.

Vydejte studentům svědectví, že když budeme číst Knihu Mormonovu, přemítat o ní a 
modlit se o tom, co čteme, Duch Svatý nám dosvědčí, že je pravdivá, že Ježíš je Kris-
tus, že Joseph Smith byl prorokem Božím a že Církev Ježíše Krista Svatých posled-
ních dnů je Pánovým královstvím na zemi.

Svědectví tří svědků a osmi svědků
Požádejte studenty, ať si představí, že byli svědky toho, jak si někdo odnesl něco cenného 
z domu jejich sousedů.

• Proč je při vyšetřování zločinu přínosné, když existuje nějaký svědek?

• Proč by bylo užitečné, kdyby svědků bylo více?

Vyzvěte studenty, ať si pro sebe přečtou „Svědectví tří svědků“. Řekněte jim, ať hledají 
výrazy, které pro ně mají nějaký zvláštní význam. Mohli byste studentům doporučit, aby si 
tyto výrazy označili.

• Jaké výrazy jste si označili? Proč pro vás mají takový význam? (Můžete poukázat na to, 
že Bůh svým hlasem třem svědkům sdělil, že desky byly přeloženy darem a mocí Boží.)

Požádejte některého studenta, aby přečetl „Svědectví osmi svědků“. Vyzvěte ostatní stu-
denty, aby si všímali rozdílů mezi svědectvím tří svědků a svědectvím osmi svědků.

• Jakých rozdílů jste si všimli?

Vyzvěte studenty, ať si zapíší své vlastní svědectví nebo pocity týkající se Knihy Mormo-
novy. Zapsat by si to mohli do studijního deníku nebo na nějakou nepotištěnou stranu 
v písmech. Někteří studenti mohou mít pocit, že ještě nevědí, že Kniha Mormonova je 
pravdivá. Povzbuďte je k tomu, aby se v tomto roce snažili toto svědectví získat.

Jak pomoci 
studentům získat 
svědectví
Jedním ze způsobů, jak 
studentům pomoci získat 
svědectví, je povzbu-
zovat je k tomu, aby se 
dělili o své pocity o evan-
geliu s druhými mimo 
třídu semináře, včetně 
členů rodiny a přátel. 
President Boyd K. Pac-
ker z Kvora Dvanácti 
apoštolů učil: „Kdybych 
vás tak mohl naučit tuto 
jednu zásadu! Svědectví 
získáváme tím, že ho 
vydáváme ! …
Jedna věc je získat svě-
dectví díky něčemu, co 
jste četli nebo co někdo 
jiný řekl; a to je nutný 
začátek. Je ale něco 
úplně jiného, když vám 
Duch v srdci potvrdí, že 
to, o čem jste vy vydali 
svědectví, je pravdivé.“ 
(„The Candle of the 
Lord“, Ensign, Jan. 1983, 
54–55.)
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Náměty pro výuku

Svědectví Proroka Josepha Smitha
Před začátkem hodiny vložte jednu Knihu Mormonovu do krabice a zabalte ji jako dárek. 
Položte dárek na stůl před studenty a řekněte jim, že je to cenný dar.

• Jaké nejcennější dary jste v životě například dostali?

• Co dělá z nějakého daru dar cenný?

• Jaké máte pocity, když někomu dáte dárek, který považujete za cenný, a on ho přijme 
s radostí?

Požádejte některého studenta, aby dárek otevřel a ukázal ostatním, co obsahuje.

• Kdo nám dal tento dar?

• Proč je podle vás tento dar tak cenný?

Ukažte obrázek „Moroni se ukazuje Josephu Smithovi v jeho pokoji“. (62492; Kniha ob-
rázků z evangelia [2009], č. 91.)

• Jakou událost tento obrázek zachycuje?

• Jak tato událost přispěla ke Znovuzřízení evangelia?

Řekněte studentům, že nyní budou číst vlastní slova Proroka Josepha Smitha o příchodu 
Knihy Mormonovy. Řekněte jim, že svědectví Proroka Josepha Smitha, které je uvedeno na 
začátku Knihy Mormonovy, je výňatkem ze životopisu Josepha Smitha v Drahocenné perle. 
Ať studenti během následující činnosti čtou z Drahocenné perly.

Rozdělte studenty do dvojic. Vyzvěte jednoho studenta z každé dvojice, aby si pro sebe pře-
četl Josepha Smitha–Životopis 1:30, 32–35, 42. Druhého studenta ve dvojici požádejte, aby 
si pro sebe přečetl Josepha Smitha–Životopis 1:51–54, 59–60. Řekněte studentům, že až 
budou se čtením hotovi, mají jeden druhému vysvětlit, co četli.

Dejte studentům dostatek času na čtení a diskusi a poté se zeptejte:

• Jak podle vás mohlo Josephu Smithovi pomoci to, že čekal čtyři roky, než si mohl zlaté 
desky odnést domů? (Během té doby učil Josepha Moroni, a Joseph v mnoha ohledech 
vyspěl. Viz Joseph Smith–Životopis 1:54.)

• Jaké důkazy o tom, že Pán uchoval Knihu Mormonovu, aby byla vynesena na světlo 
v posledních dnech, ve vyprávění Josepha Smitha nacházíte?

• Jaké důkazy o tom, že Kniha Mormonova byla vynesena na světlo mocí Boží,   
ve vyprávění Josepha Smitha nacházíte?

Stručné vysvětlení o Knize Mormonově
Abyste studentům pomohli porozumět tomu, jak byla Kniha Mormonova sestavena, 
vyzvěte je, aby si nalistovali „Stručné vysvětlení o Knize Mormonově“ v úvodních stranách 
Knihy Mormonovy. Požádejte čtyři studenty, aby každý přečetl jeden z bodů 1–4. Vyzvěte 
zbývající studenty, ať si během čtení všímají toho, čím jsou jednotlivé sady desek pro Knihu 
Mormonovu důležité. Příloha této příručky obsahuje ilustraci s názvem „Desky a jejich 
vztah k vydané Knize Mormonově“. Tato ilustrace může studentům pomoci představit si 
desky, které jsou zmiňovány v oddíle „Stručné vysvětlení Knihy Mormonovy“. (Máte- li 

Úvod
Tato lekce poskytuje přehled Knihy Mormonovy. 
Studenti budou studovat svědectví Josepha Smitha o 
příchodu Knihy Mormonovy. Také se dozvědí, jak byla 
tato kniha pod nebeským vedením sestavena a zkrácena. 

Pisatelé Knihy Mormonovy viděli poslední dny, a proto 
do svých záznamů zahrnuli příběhy a nauky, o nichž 
věděli, že nám prospějí nejvíce.

Poskytnutí přehledu
President Boyd K. Pac-
ker z Kvora Dvanácti 
apoštolů řekl: „Předsta-
vení stručného, ale velmi 
pečlivě zpracovaného 
přehledu celého kurzu 
na jeho začátku je velmi 
přínosné. …
… [Studenti] si toho za-
pamatují mnohem více, 
když rozumějí tomu, jak 
do sebe jednotlivé části 
zapadají, a světlo učení 
bude svítit jasněji. Tento 
přehled vytvoří jakýsi 
rámec a stojí za všechen 
ten čas a práci, která 
se do něj vloží.“ („The 
Great Plan of Happiness“ 
[CES symposium on the 
Doctrine and Covenants/
Church History, Aug. 10, 
1993], 2, si.lds.org.)

LEKCE 5

Přehled Knihy Mormonovy
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pocit, že by to mohlo obohatit vaši diskusi, poukažte na závěrečný odstavec ve stručném 
vysvětlení, který začíná slovy „K tomuto vydání“. Vysvětlete, že každé nové vydání Knihy 
Mormonovy zahrnovalo několik menších oprav pravopisných a tiskových chyb.)

Ukažte obrázek „Mormon zkracuje desky“ (62520; Kniha obrázků z evangelia, č. 73.) Vysvět-
lete, že záznamy, které se nakonec staly Knihou Mormonovou, uchovávalo mnoho jednot-
livců. Napište na tabuli následující odkazy na písma. Vyzvěte studenty, aby si je sami pro 
sebe prostudovali a vyhledali přitom zásady, které pisatelům Knihy Mormonovy pomohly 
určit, co mají zahrnout do svých záznamů. Požádejte studenty, aby se podělili o to, co našli. 
(Jejich odpovědi byste mohli psát na tabuli.)

1. Nefi 1:20

1. Nefi 6:4–6

2. Nefi 4:15

2. Nefi 25:23, 26

2. Nefi 29:11–13

Slova Mormonova 1:4–8

3. Nefi 16:4

Moroni 1:4

• Jak by vám porozumění těmto základním zásadám mohlo pomoci při studiu Knihy 
Mormonovy?

Vydejte svědectví o tom, že pisatelé Knihy Mormonovy viděli dnešní dny a zapsali 
to, co nám může nejvíce pomoci. Požádejte některého studenta, aby přečetl Mormona 
8:35–38.

• Jaké problémy viděl Moroni mezi lidmi v naší době?

• Proč je důležité vědět, že Moroni i další pisatelé Knihy Mormonovy věděli o problémech, 
kterým budeme čelit?

Požádejte některého studenta, aby přečetl následující prohlášení presidenta Ezry Tafta 
Bensona o tom, jak studovat Knihu Mormonovu:

„Jestliže viděli dnešní dobu a vybrali to, co pro nás bude nejcennější, není to 
snad způsob, jakým máme studovat Knihu Mormonovu? Máme se neustále 
ptát sami sebe: ‚Proč Pán inspiroval Mormona (nebo Moroniho nebo Almu), 
aby toto zahrnuli do svého záznamu? Čemu se z toho mohu naučit, aby mi 
to pomohlo žít v této době a v tomto věku?“ („The Book of Mormon—Key-
stone of Our Religion“, Ensign, Nov. 1986, 6.)

Řekněte studentům, že lidé, o kterých se píše v Knize Mormonově, čelili podobným problé-
mům jako my. Ačkoli Kniha Mormonova je starodávný dokument, její nauky a historické 
záznamy a příběhy mají značnou hodnotu i dnes.

Požádejte některého studenta, aby přečetl následující prohlášení presidenta Ezry Tafta Ben-
sona. (Mohli byste rozdat kopii tohoto prohlášení každému studentovi.) Vyzvěte studenty, 
ať si všímají, jaká požehnání president Benson slibuje těm, kteří se pustí do vážného studia 
Knihy Mormonovy.

„Nejde jen o to, že nás Kniha Mormonova učí pravdě, i když ona nás skutečně pravdě 
učí. Nejde jen o to, že Kniha Mormonova vydává svědectví o Kristu, i když ona ho také 
skutečně vydává. Jde ještě o něco více. V této knize je moc, která vám začne proudit do 
života v okamžiku, kdy ji začnete vážně studovat. Naleznete větší moc odolávat pokušení. 
Naleznete moc vyvarovat se klamu. Naleznete moc stát na těsné a úzké cestě. Písma se 
nazývají ‚slova života‘ (viz NaS 84:85), a nikde to neplatí více než v případě Knihy Mormo-
novy. Když začnete hladovět a žíznit po těchto slovech, budete objevovat život ve větší a 
větší hojnosti.“ („The Book of Mormon—Keystone of Our Religion“, 7.)

• Kdy jste získali nějaká požehnání ze studia Knihy Mormonovy?

Vydejte svědectví, že Kniha Mormonova nám dává větší sílu odolávat pokušení, vyva-
rovat se klamu a zůstat na těsné a úzké cestě. Vyprávějte studentům o nějakém zážitku, 
kdy jste obdrželi tato požehnání díky studiu Knihy Mormonovy.

Před začátkem hodiny napište na tabuli tento seznam otázek a veršů z písem:

Existuje Bůh? (Viz Alma 30:37–44.) Mohu Boha poznat? (Viz Alma 22:18.) Záleží Bohu 
na mně? (Viz 3. Nefi 13:26–32.)

Jak mohu odolávat pokušení a hříchu? (Viz Helaman 5:12.)

Co je účelem života? (Viz Alma 34:32–34.)

Existuje život po smrti? (Viz Alma 40:11–12, 21–23.)

Před začátkem hodiny
Je- li to možné, věnujte 
čas přípravě třídy před 
začátkem hodiny. Dříve 
než začne hodina, 
vystavte nebo napište 
na tabuli odkazy na 
písma, otázky a další 
činnosti. To vám pomůže 
ušetřit drahocenný čas, 
který byste jinak strávili 
vysvětlováním, a zabrání 
to vyrušením, která by 
mohla narušit učební 
proces.
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Jak mohu najít pokoj a radost a být šťastný? (Viz Mosiáš 2:41; 4:2–3; Alma 41:10.)

Jak může být moje rodina šťastnější a jednotnější? (Viz Mosiáš 4:14–15.)

Jak mohu rozlišovat mezi správným a špatným? (Viz Moroni 7:16–17.)

Proč Bůh připouští zlo a utrpení? (Viz 2. Nefi 2:1–2, 11–16, 22–27; Alma 14:9–11; 60:13.)

Vysvětlete, že kromě požehnání, o nichž již byla zmínka, obsahuje Kniha Mormonova 
také odpovědi na nejdůležitější životní otázky. Vyzvěte studenty, aby si každý vybral 
jednu nebo dvě z uvedených otázek a vyhledal související verše, které mu poskytnou od-
pověď. Dejte studentům několik minut čas, aby našli odpovědi. Můžete přitom procházet 
třídou a v případě potřeby poskytnout studentům pomoc.

• Jaké odpovědi dává Kniha Mormonova na otázky, které jste si vybrali?

Přečtěte následující prohlášení presidenta Boyda K. Packera z Kvora Dvanácti apoštolů. 
Když toto prohlášení pronášel, promlouval k učitelům semináře a institutu o tom, jakou 
mají písma moc poskytovat odpovědi na nejdůležitější životní otázky.

„Jsou- li vaši studenti obeznámeni se zjeveními, neexistuje otázka – osobní, společenská, 
politická nebo profesionální –, která by musela zůstat nezodpovězena. V nich je obsa-
žena plnost věčného evangelia. V nich nacházíme zásady pravdy, které vyřeší každý zmatek, 
každý problém a každé dilema, kterému bude lidská rodina nebo kterýkoli její individuální 
člen čelit.“ („Teach the Scriptures“ [proslov k učitelům CVS v oblasti náboženství, 14. října 
1977], 3–4, si.lds.org.)

Podělte se o to, jak Kniha Mormonova požehnala a žehná vašemu životu. Připomeňte 
studentům jejich cíl číst Knihu Mormonovu každý den a přečíst ji celou alespoň jednou za 
tento rok.

Komentář a informace o historickém pozadí
Stručné vysvětlení o Knize Mormonově. „K tomuto 
vydání“
Existují dva rukopisy Knihy Mormonovy: původní rukopis 
a tiskařský rukopis. Malá část sazby pro vydání Knihy 
Mormonovy z roku 1830 byla založena na původním 
rukopisu a zbytek vycházel z tiskařského rukopisu, který 
byl kopií rukopisu původního. Když Joseph Smith při-
pravoval vydání Knihy Mormonovy v roce 1840, použil 
původní rukopis k opravě náhodně vzniklých chyb a vy-
nechaných slov ve vydání z roku 1830. Pro vydání z roku 
1981 bylo opět nahlédnuto do původního rukopisu a 
na zhruba dvaceti místech došlo k navrácení původ-
ního významu. Jakékoli chyby v Knize Mormonově jsou 
chyby lidské, a jakékoli změny, které se provádějí, pouze 
navracejí Knize Mormonově její původní význam a účel. 
(Viz Book of Mormon Reference Companion, ed. Dennis 
Largey [2003], 124–125.)

President Joseph Fielding Smith napsal:

„V prvním vydání [Knihy Mormonovy] se vyskytlo něko-
lik typografických chyb a bylo zřejmě vynecháno jedno 

nebo dvě slova. Nakladatelé, kteří vydávají knihy s nej-
vyšší pečlivostí a za příznivých podmínek, nacházejí ke 
svému překvapení typografické a tiskové chyby, z nichž 
některé vznikají až po závěrečné korektuře.

… Důkladná kontrola seznamu změn … ukazuje, že 
nebyla provedena jediná změna nebo doplnění, které 
by nebylo v naprostém souladu s původním textem. 
Provedené změny se týkaly interpunkce a několika 
dalších podružných věcí, které bylo třeba opravit, avšak 
žádná úprava nebo dodatek nikdy nezměnily jedinou 
původní myšlenku. Podle našeho úsudku jsou změny … 
takové, že je díky nim text jasnější, a je znát, že v něm 
chyběly. Jsem si jist, že chyby nebo vynechaná slova 
v prvním vydání byly ve většině případů zaviněny saze-
čem či tiskařem. Mnohé z těchto chyb, které se objevily v 
prvních zkušebních výtiscích, objevil při korekturách sám 
Prorok Joseph Smith, a opravil je.“ (Answers to Gos-
pel  Questions, comp. Joseph Fielding Smith Jr., 5 vols. 
[1957–1966], 2:199–200; kurzíva v originále.)
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Lekce pro domácí studium
Studium písem – přehled Knihy Mormonovy (1. blok)

Přípravné materiály pro 
učitele domácího studia
Shrnutí denních lekcí domácího studia
Následující odstavce jsou shrnutím událostí, nauk a zásad, 
kterým se studenti učili ve čtyřech lekcích pro studenty 
domácího studia v rámci 1. bloku. Když víte, čemu se vaši 
studenti učili, pomůže vám to při přípravě na hodinu. Toto 
shrnutí není součástí lekce a nemáte ho probírat se studenty. 
Jelikož lekce, kterou budete učit pro 1. blok, se zaměřuje 
pouze na některé z těchto nauk a zásad, můžete občas 
pocítit inspiraci, abyste zopakovali i jiné zásady nebo o nich 
diskutovali, podle nabádání Ducha a podle potřeb vašich 
studentů.

1. den (Studium písem)
Studenti si osvojili dovednosti, které jim pomáhají porozu-
mět historickému pozadí a souvislostem veršů v písmech; 
jak studovat a rozpoznávat pravdy evangelia a jak v životě 
uplatňovat nauky a zásady evangelia.

2. den (Plán spasení)
Tato lekce byla stručným přehledem plánu spasení. Kniha 
Mormonova učí o tom, že plán Nebeského Otce je navržen 
tak, aby Jeho dětem přinesl věčné spasení a štěstí. Ježíš 
Kristus je ústřední postavou plánu spasení, a díky Jeho Usmí-
ření působí tento plán v životě všech Božích dětí. Když se 
rozhodneme následovat Boží plán, připravujeme se na přijetí 
věčného života.

3. den (Titulní strana, úvod 
a svědectví svědků)
Úvodní stránky v Knize Mormonově pomáhají vysvětlit její 
účel a potvrdit její pravdivost a božský původ. Titulní strana 
učí tomu, že Kniha Mormonova je svědectvím, že Ježíš je 
Kristus. Když čteme Knihu Mormonovu, přemítáme o ní a 
modlíme se o tom, co čteme, Duch Svatý nám dosvědčí, že 
je pravdivá, že Ježíš je Kristus, že Joseph Smith byl prorok 
Boží a že Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů je 
Pánovo království na zemi.

4. den (Přehled Knihy Mormonovy)
Svědectví Proroka Josepha Smitha pomohlo studentům 
posílit jejich svědectví o tom, že Kniha Mormonova byla 
vynesena na světlo darem a mocí Boží. Pán uchoval Knihu 
Mormonovu, aby byla vynesena na světlo v posledních 
dnech. Pisatelé Knihy Mormonovy viděli naši dobu a napsali 
to, co nám může pomoci nejvíce. Studenti byli vyzváni 
k tomu, aby přemýšleli nad otázkami, které mají, a aby na ně 
hledali odpovědi při svém studiu Knihy Mormonovy.

Úvod
Lekce pro tento týden klade důraz na zodpovědnost, kterou má 
každý student za to, jak se učí evangeliu. Také se soustřeďuje 
na hlavní úlohu Knihy Mormonovy, kterou je pomoci studentům 
budovat svědectví o Ježíši Kristu a Jeho Církvi. Při výuce pomozte 
studentům porozumět důležitosti pilného studia této posvátné 
knihy písem a požehnáním, která naplní jejich život, když tak 
budou činit.

Náměty pro výuku

Studium písem
Můžete začít tím, že studentům položíte následující otázky:

• Jaký je rozdíl mezi někým, kdo čte Knihu Mormonovu a získá 
svědectví, a někým, kdo ji čte, ale svědectví nezíská? (Někteří 
čtou pouze slova; jiní čtou s vírou, s opravdovým záměrem a 
se srdcem otevřeným vůči Duchu Svatému.)

• Jak může někdo poznat duchovní pravdy? (Odpovědi stu-
dentů můžete psát na tabuli. Vraťte se k tomuto seznamu 
poté, co přečtete prohlášení staršího Davida A. Bednara, které 
je uvedeno níže.)

Na tabuli napište následující prohlášení, vynechte však podtržená 
slova: „Usilujte o vědomosti, dokonce studiem a také vírou.“

Zopakujte, čemu se studenti tento týden naučili, tím, že je 
vyzvete, aby doplnili vynechaná slova. Pokud budou potřebovat 
pomoc, ať si přečtou Nauku a smlouvy 88:118. Zeptejte se, co to 
znamená usilovat o vědomosti studiem a vírou. Během diskuse 
se ujistěte, že studenti rozumí tomu, že k učení se studiem a 
vírou je zapotřebí individuálního úsilí.

Abyste studentům pomohli porozumět tomu, proč jsou k učení 
se evangeliu nutné úsilí a práce, požádejte některého studenta, 
aby přečetl následující vysvětlení od staršího Davida A. Bednara 
z Kvora Dvanácti apoštolů. Vyzvěte studenty, aby si všímali toho, 
co se stane, když vynaložíme patřičné úsilí na duchovní učení.

„Student, který používá svobodu jednání tím, že jedná v souladu 
se správnými zásadami, otevírá srdce Duchu Svatému a přivolává 
Jeho učení, svědčící moc a potvrzující svědectví. Učení se vírou 
vyžaduje duchovní, duševní a tělesné úsilí, a ne jen pasivní přijí-
mání.“ („Seek Learning by Faith“, Ensign, Sept. 2007, 64.)

Zeptejte se studentů: Co se podle staršího Bednara děje se stu-
dentem, který vynaloží úsilí, aby se duchovně učil?

Požádejte studenty, aby se podělili o zážitky, které měli, když vy-
naložili nějaké zvláštní duchovní úsilí, a díky tomu pocítili silnější 
společenství Ducha Svatého. Můžete přidat vlastní svědectví o 
tom, že naše úsilí studovat s modlitbou evangelium přivo-
lává do procesu učení Ducha Svatého.
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Zeptejte se studentů: Co konkrétního můžete v tomto roce dělat 
pro to, abyste „[usilovali] o vědomosti … studiem a také vírou“?

Plán spasení
Zopakujte různé názvy plánu spasení tím, že požádáte studenty, 
aby napsali na tabuli názvy, které si zapsali do svého studijního 
deníku v rámci úkolu 1 v lekci na 2. den. Potřebují- li pomoc, ať si 
nalistují odpovídající stranu ve své studijní příručce.

Mohli byste se zeptat: Čemu vás tyto názvy učí o účelu plánu 
spasení? (Plán Nebeského Otce je navržen tak, aby Jeho dětem 
přinesl věčné spasení a štěstí.)

Vysvětlete, že studenti budou mít v průběhu roku spoustu příle-
žitostí poznat, jak pravdy, kterým se učíme z Knihy Mormonovy, 
zapadají do plánu štěstí připraveného Nebeským Otcem. Mohli 
byste studenty vyzvat, aby si při studiu v tomto roce vyhledávali a 
označovali v písmech zásady, které se týkají plánu spasení. Zvažte 
možnost uvést několik příkladů toho, co mohou při studiu obje-
vit. Povzbuzujte studenty k tomu, aby se o to, co objevili, dělili 
během roku s ostatními studenty.

Titulní strana, úvod a svědectví svědků
Vybídněte studenty, aby se zapojili do názorného předvedení 
toho, jak dávají výtisk Knihy Mormonovy někomu, kdo není 
členem Církve.

Rozdělte studenty do dvou skupin, a ať se každá skupina připraví 
na scénku tím, že probere své přidělené otázky. Bylo by dobré 
napsat před začátkem hodiny tyto otázky na tabuli nebo rozdat 
studentům kartičky s těmito otázkami. Povzbuďte studenty, ať se 
soustředí na informace, o které je podle jejich názoru důležité se 
podělit, když učíme o Knize Mormonově, a ať si je označí.

Otázky pro 1. skupinu:
 1. Co je to Kniha Mormonova? (Viz úvod, odstavce 1–3.)
 2. Co je účelem Knihy Mormonovy? (Viz titulní strana, 

2. odstavec.)
 3. Jaká požehnání získáváme, když žijeme podle předpisů 

neboli zásad, jimž Kniha Mormonova učí? (Viz úvod, 
6. odstavec.)

Otázky pro 2. skupinu:
 1. Jak byla Kniha Mormonova vynesena na světlo? (Viz úvod, 

odstavce 4–5.)
 2. Jak můžeme poznat, že Kniha Mormonova je pravdivá? (Viz 

úvod, 8. odstavec.)
 3. Co dalšího můžeme poznat mocí Ducha Svatého? (Viz 

úvod, poslední odstavec.)

Až budou studenti s přípravou hotovi, vyberte jednoho studenta, 
aby představoval osobu, která není členem Církve. Z každé sku-
piny požádejte o jednoho dobrovolníka, který této osobě předá 
výtisk Knihy Mormonovy. Vybídněte studenty, aby, až budou 
prvního studenta učit o Knize Mormonově, používali odpovědi 
na otázky, kterými se jejich skupina zabývala.

Jakmile budou se scénkou hotovi, mohli byste se zeptat zbý-
vajících studentů, o co dalšího by se podělili, kdyby byly onou 
osobou, která předávala Knihu Mormonovu. Také byste mohli 
položit tuto otázku: Co jste si během této činnosti připomněli 
nebo čemu jste se naučili o Knize Mormonově?

Zatímco studenti odpovídají, ujistěte se, že rozumějí tomu, že 
Kniha Mormonova je svědkem o tom, že Ježíš je Kristus. 
Zdůrazněte, že je důležité věnovat pozornost tomu, jak Kniha 
Mormonova svědčí o Ježíši Kristu. Dále vysvětlete, že studium 
Knihy Mormonovy studentům pomůže porozumět nauce a zása-
dám evangelia Ježíše Krista a posílí jejich svědectví o Jeho Církvi.

Připomeňte studentům, že pisatelé Knihy Mormonovy viděli 
naši dobu a napsali to, co nám může pomoci nejvíce. (Viz 
Mormon 8:35.)

Zeptejte se studentů: Čemu jste se tento týden naučili, co něja-
kým způsobem ovlivní způsob vašeho studia Knihy Mormonovy?

Požádejte několik studentů, aby se podělili o to, jak hodlají splnit 
svou zodpovědnost přečíst během školního roku celou Knihu 
Mormonovu. Na závěr se podělte o své pocity a svědectví o 
Knize Mormonově a o to, jak její studium ovlivnilo váš život.

Další blok (1. Nefi 1–6, 9)
Zeptejte se studentů, zda někdy o něčem věděli, že je to 
správné, ale udělat to se zdálo být těžké či dokonce nemožné. 
Řekněte, že v následujícím týdnu zjistí, že právě takové výzvě 
čelil Nefi, a poznají, jak se spoléhal na Boha, aby dosáhl toho,  
co se zdálo být nemožné.
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ÚVOD  

k První knize Nefiově
Proč studovat tuto knihu?
Když budou studenti studovat 1. Nefi, 
zjistí, že „láskyplná milosrdenství Páně 
jsou nade všemi těmi, které on vyvolil pro 
jejich víru, aby je učinil mocnými“. (1. Nefi 
1:20.) Také se dozvědí, že Bůh si přeje 
žehnat svým dětem. Lehi a jeho lid pocítili 
Boží milosrdenství a požehnání, když 
následovali Jeho přikázání. Lehi a Nefi 
usilovali o vedení od Boha a obdrželi ho 
skrze sny, vidění, Liahonu a vedení Ducha 
Svatého. Nefi obdržel a zaznamenal pano-
ramatické vidění pozemské historie, které 
mu ukázalo vševědoucnost Boží; křest, 
působení a ukřižování Ježíše Krista; zničení 
Nefitů; a poslední dny. Bůh pomohl 
Nefimu a jeho bratrům získat mosazné 
desky, aby tak měli písma. Také zachránil 
Lehiho a jeho lid před hladem v pustině a 
před zničením na oceánu a bezpečně je 
dopravil do zaslíbené země. Když budou 
studenti v této knize studovat Nefiův a 
Lehiův život, mohou se naučit, jak usilovat 
o požehnání nebe a jak je obdržet. 

Kdo napsal tuto knihu?
Tuto knihu napsal Lehiův syn Nefi na zá-
kladě Pánova příkazu, že má vést záznam 
svého lidu. Nefi se pravděpodobně narodil 
v Jeruzalémě nebo někde poblíž. Žil 
v době působení proroka Jeremiáše a za 
vlády krále Sedechiáše. Nefi se snažil zís-
kat vlastní svědectví ohledně otcových slov 
týkajících se zničení Jeruzaléma a toho, 
že jejich rodina musela odejít. Tím, že se 
nepřestával snažit hledat a následovat 
rady Páně, stal se nástrojem v rukou Bo-
žích. Dvakrát se se svými bratry poslušně 
vrátil do Jeruzaléma – nejprve aby získal 
mosazné desky a později aby přesvědčil 
Izmaelovu rodinu, aby se přidala k Lehiově 
rodině a odešla s nimi do pustiny. S Páno-
vou pomocí Nefi postavil loď, na které se 
jeho rodina a ostatní přeplavili přes oceán 
do zaslíbené země. Když Lehi zemřel, Pán 
vybral Nefiho, aby byl vůdcem svého lidu.

Pro koho byla tato kniha 
napsána a proč? 
Nefi měl při psaní na mysli tři skupiny 
čtenářů: potomky svého otce, Pánův lid 
smlouvy v posledních dnech a všechny lidi 
na světě. (Viz 2. Nefi 33:3, 13.) Psal se zá-
měrem přesvědčit všechny, aby přišli k Ježíši 
Kristu a byli spaseni. (Viz 1. Nefi 6:4.)

Kdy a kde byla napsána?
Nefi napsal záznam, který se stal 1. kni-
hou Nefiovou, přibližně v roce 570 př. Kr. 
– 30 let poté, co on a jeho rodina opustili 
Jeruzalém. (Viz 2. Nefi 5:30.) Knihu napsal 
v zemi Nefi. 

Jaké jsou charakteristické rysy 
této knihy?
1. Nefi obsahuje několik záznamů o ne-
beských projevech v podobě snů, vidění a 
přímých zjevení. Tyto projevy dokládají, že 
Bůh učí, vede a chrání ty, kteří Ho hledají:

• Když se Lehi modlí, objevuje se sloup 
ohně a on vidí a slyší mnohé věci, které 
způsobují, že se třese. (Viz 1. Nefi 
1:6–7.)

• Lehi má vidění, v němž vidí Boha a 
čte z knihy, která prorokuje o zničení 
Jeruzaléma a o zajetí jeho obyvatel. (Viz 
1. Nefi 1:8–14.)

• Pán přikazuje Lehimu, aby se svou 
rodinou odešel do pustiny. (Viz 1. Nefi 
2:1–2.)

• Pán dává pokyn Lehimu, aby poslal své 
syny zpět do Jeruzaléma pro mosazné 
desky. (Viz 1. Nefi 3:2–4.)

• Anděl zasahuje, když Laman a Lemuel 
bijí Nefiho a Sama. (Viz 1. Nefi 3:29.)

• Pán přikazuje, aby se Nefi a jeho bratři 
vrátili do Jeruzaléma pro Izmaele a jeho 
rodinu. (Viz 1. Nefi 7:1–2.)

• Lehi a Nefi mají vidění, v němž vidí 
strom života, narození, působení a 
Usmíření Ježíše Krista; historii zaslíbené 
země; Znovuzřízení evangelia; a boj 

mezi silami ďábla a církví Beránka Bo-
žího. (Viz 1. Nefi 8; 11–14.)

• Nefimu je ukázáno, jak postavit loď, 
na níž se jeho lid přeplaví do zaslíbené 
země. (Viz 1. Nefi 18:1.)

1. Nefi obsahuje bezprostřední záznam 
lidí, kteří putovali do zaslíbené země. 
Kniha Mormonova později zmiňuje další 
dvě skupiny lidí, kteří se vydali na cestu 
do zaslíbené země: Mulekity (viz Omni 
1:14–17) a Jaredity (viz Eter 6:4–12).
Kniha 1. Nefi se také zmiňuje o dvou 
významných předmětech: o meči Laba-
nově a o kompasu neboli ukazateli, který 
se nazýval Liahona. (Viz 1. Nefi 18:12; 
Alma 37:38.) Prostřednictvím Liahony 
Pán vedl Lehiovu rodinu pustinou a přes 
oceán. Meč Labanův byl předáván po celé 
generace, až do zániku nefitské civilizace. 
Liahona i meč Labanův byly zakopány spo-
lečně se zlatými deskami a byly ukázány 
Josephu Smithovi a třem svědkům. (Viz 
NaS 17:1–2.)

Stručný přehled
1. Nefi 1–7 Lehi vede svou ro-
dinu do pustiny. Jeho synové 
jsou poslušni Pánova příkazu, 
aby se vrátili do Jeruzaléma a 
získali mosazné desky, a znovu se 
vracejí, aby přesvědčili Izmaele a 
jeho rodinu, aby s nimi odešli do 
pustiny.

1. Nefi 8–15 Lehi i Nefi mají vidění 
o stromu života. Nefi líčí své 
vidění o Spasitelově působení a o 
historických událostech vedoucích 
ke Znovuzřízení evangelia v po-
sledních dnech.

1. Nefi 16–18 Pán vede Lehiho a 
jeho rodinu při putování pustinou 
a přes oceán do zaslíbené země.

1. Nefi 19–22 Nefi prorokuje o 
Ježíši Kristu a o rozptýlení a shro-
mažďování Izraele.



19

LEKCE 6

1. Nefi 1

Náměty pro výuku

1. Nefi 1:1–3
Nefi začíná vést svůj záznam
Požádejte studenty, aby si přečetli 1. Nefiho 1:1–3. Vyzvěte je, aby určili, proč Nefi vedl svůj 
záznam. 

• Jaké důvody Nefi uvedl pro zhotovení záznamu o tom, co prožil?

• Proč měl podle vašeho názoru Nefi pocit, že byl „velmi obdařen Pánem“, i když zažil 
„mnoho strastí“?

1. Nefi 1:4–20
Lehi má vidění a varuje lid, že Jeruzalém bude zničen
Vyzvěte studenty, aby si vzpomněli na nějakou situaci, kdy je rodiče varovali před 
nebezpečím.

• Proč vás rodiče varovali před tímto nebezpečím?

• Jak Nebeský Otec varuje své děti?

Vysvětlete, že první záznam v Knize Mormonově pojednává o době, kdy mnozí lidé v Jeru-
zalémě byli zlovolní. Vyzvěte studenta, aby přečetl 1. Nefiho 1:4. Požádejte členy třídy, aby 
vyhledali, jak Pán varoval lid v Jeruzalémě.

Vysvětlete, že Lehi, Nefiův otec, patřil k oněm mnoha prorokům, o nichž se tento verš zmi-
ňuje. Varoval lid, že musí činit pokání. Abyste studentům pomohli najít Lehiovo varování 
a učení, rozdělte studenty do dvojic a požádejte každou dvojici, aby si přečetla 1. Nefiho 
1:5–13. Požádejte je, aby určili, co Lehi viděl ve vidění – buď tím, že si to poznačí v písmech, 
nebo tím, že to sepíší ve formě seznamu na papír. Dejte dvojicím několik minut na to, aby 
diskutovaly o následující otázce. (Tuto otázku byste mohli napsat na tabuli.)

• Jak byste se cítili, kdybyste ve vidění viděli, že vaše město bude zničeno?

Poté vyzvěte studenty, aby si pročetli 1. Nefiho 1:15 a vyhledali, jak se Lehi po tomto vidění 
cítil.

• Jak Lehi reagoval na to, co viděl?

Vyzvěte některého studenta, aby přečetl 1. Nefiho 1:14–15. Povzbuďte členy třídy, aby 
vyhledali, proč se Lehi radoval. (Možná bude nutné, abyste vysvětlili, že i když se Lehi 
dozvěděl, že Jeruzalém bude zničen, také viděl, že ti, kteří důvěřují v Boha, nezahynou.)

• Kdy jste dokázali chválit Boha, i když jste v životě prožívali těžké období?

• Jaká požehnání plynou z toho, když si i během obtížného období uvědomujeme „dobro-
tivost a milosrdenství“ Páně?

Požádejte některého studenta, aby přečetl tento odstavec:

„Dnešní proroci, podobně jako proroci v dávných dobách, svědčí o Ježíši Kristu a učí Jeho 
evangelium. Oznamují Boží vůli a Jeho pravou povahu. Mluví statečně a jasně, odsuzují hřích 

Úvod
Kniha Mormonova začíná vyprávěním o Lehiovi, který 
věrně plnil svou roli proroka. Lehi byl jedním z mnoha 
„proroků prorokujících lidu, že musí činiti pokání“. 
(1. Nefi 1:4.) Když prorokoval o zničení Jeruzaléma a 
svědčil o vykoupení prostřednictvím Mesiáše, mnozí 
se mu vysmívali a chtěli ho zabít. Lehi se ale radoval 

z Pánova milosrdenství a z Jeho osvobozující moci. Tím, 
že se studenti učí o Lehiově působení, mohou lépe 
porozumět roli proroků v dnešní době. Když budou 
věnovat pozornost důkazům o Božím milosrdenství a o 
tom, že se Bůh o jejich život zajímá, jejich vztah s Ním 
se prohloubí.

Každodenní 
studium písem
Svým studentům můžete 
pomáhat plnit jejich roli 
ve vzdělávacím pro-
cesu tím, že je budete 
povzbuzovat, aby denně 
studovali Knihu Mormo-
novu. V průběhu roku 
s modlitbou přemýšlejte 
o tom, jak jim pomoci 
osvojit si zvyk studovat 
písma každý den. Čas 
od času byste se mohli 
podělit o svědectví o 
požehnáních plynoucích 
z každodenního studia 
Knihy Mormonovy.
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a varují před jeho následky. Čas od času mohou být inspirováni k tomu, aby prorokovali k na-
šemu prospěchu o budoucích událostech.“ (Věrni víře – Slovník evangelia [2005], 115.)

Zdůrazněte, že Lehi je příkladem pravdy, která zní, že proroci varují před hříchem a učí, 
že spasení je skrze Ježíše Krista. (Tuto pravdu byste mohli napsat na tabuli.)

Vyzvěte studenty, aby si přečetli 1. Nefiho 1:19–20.

• Čemu Lehi učil? 

• Jak lidé reagovali na Lehiovo učení?

• Proč někteří lidé v dnešní době odmítají přijmout poselství od Pánových proroků?

• Kdy jste byli požehnáni nebo ochráněni díky tomu, že jste následovali proroka?

1. Nefi 1:20
Nefi svědčí o Pánových láskyplných milosrdenstvích
Poukažte na to, že v druhé větě v 1. Nefim 1:20 Nefi přerušuje své vyprávění, aby se o 
něco podělil s těmi, kteří čtou jeho slova. Požádejte studenty, aby si přečetli 1. Nefiho 1:20, 
a vyhledali, co si Nefi přeje, abychom pochopili. Je-li to potřeba, upozorněte je na slovní 
spojení, kterým Nefi začíná své poselství („Já, Nefi, vám ukáži …“).

• Jak vám schopnost věnovat pozornost těmto slovním spojením může pomoci při vašem 
osobním studiu Knihy Mormonovy?

• Co nám chtěl Nefi ukázat?

Požádejte některého studenta, aby přečetl 1. Nefiho 1:20. Požádejte jiného studenta, aby 
přečetl Moroniho 10:3. Vyzvěte členy třídy, aby vyhledali, čím se tyto verše podobají.

• Nefi i Moroni si přáli, aby si čtenáři všimli jedné myšlenky. O jakou myšlenku šlo?

Pomozte studentům rozpoznat tuto zásadu: Pánova láskyplná milosrdenství jsou pro-
kazována těm, kteří v Něj projevují víru. (Tuto zásadu byste mohli napsat na tabuli.)

Abyste studentům pomohli porozumět tomu, co láskyplná milosrdenství Páně jsou a jak 
je rozpoznat v osobním životě, podělte se s nimi o tato slova staršího Davida A. Bednara 
z Kvora Dvanácti apoštolů:

„Pánovými láskyplnými milosrdenstvími jsou velmi osobní a individuální 
požehnání, síla, ochrana, ujištění, vedení, milující laskavost, útěcha, podpora 
a duchovní dary, které dostáváme od Pána Ježíše Krista, díky Němu a skrze 
Něho. …

… Pánova láskyplná milosrdenství se nevyskytují nahodile nebo pouhým 
sběhem okolností. Věrnost a poslušnost nám umožňují získávat tyto důležité 

dary a Pánovo načasování nám často pomáhá je rozpoznat.

Pánova láskyplná milosrdenství nemáme podceňovat ani nemáme přehlížet jejich moc.“ 
(„Láskyplná milosrdenství Páně“, Liahona, květen 2005, 99–100.)

• Jak starší Bednar vysvětlil slovní spojení „láskyplná milosrdenství Páně“?

• Jakých Pánových láskyplných milosrdenství jste byli svědky ve svém životě nebo v životě 
někoho, koho znáte?

Poté, co studenti měli dost času na zodpovězení těchto otázek, vyzvěte je, aby se zamys-
leli nad tím, jak mohou lépe rozpoznávat Pánova láskyplná milosrdenství ve svém životě. 
Povzbuďte je, aby si více všímali láskyplných milosrdenství, která jim Pán prokazuje. Mohli 
byste jim navrhnout, aby si zaznamenávali své prožitky láskyplných milosrdenství do de-
níku. Zvažte možnost poskytnout jim čas na to, aby si do studijního deníku nebo zápisníku 
zapsali jeden nebo dva případy, kdy jim Pán nedávno prokázal své láskyplné milosrdenství.

Na závěr zopakujte Nefiovo svědectví z 1. Nefiho 1:20, které se týká láskyplných milosr-
denství Páně. Podělte se o svědectví týkající se toho, že Pán nám skutečně každému osobně 
žehná a pečuje o nás. Povzbuďte studenty, aby se snažili nacházet příklady Pánových lásky-
plných milosrdenství ve svém životě i v celé Knize Mormonově.

Vyhledávejte klíčová 
slovní spojení
Jedním ze způsobů, 
jak studentům pomoci 
čerpat více z jejich kaž-
dodenního studia písem, 
je naučit je vyhledávat 
klíčová slovní spojení. 
Pisatelé Knihy Mormo-
novy často používali 
určitá klíčová slovní 
spojení, aby zdůraznili 
ponaučení, které se 
snažili předat, nebo aby 
shrnuli zásadu, kterou 
vysvětlovali – mezi tato 
slovní spojení patří 
například: „Ukáži vám“, 
„A tak vidíme“ a „Mlu-
vím k vám“. Povzbuďte 
studenty, aby věnovali 
pozornost ponaučením, 
která začínají těmito 
slovními spojeními.
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Komentář a informace o historickém pozadí 
1. Nefi 1:2. Jazyk Egyptských
Nefi řekl, že svůj záznam činí v „[jazyce] Egyptských“. 
(1. Nefi 1:2.) Asi o 470 let později král Beniamin učil 
své syny „[jazyku] Egyptských“. (Mosiáš 1:1–4.) Termín 
„pozměněná egyptština“ se objevuje v Mormonovi 
9:32. Moroni uvedl, že v jeho době, přibližně 1000 let 
od doby Lehiovy a Nefiovy, lidé upravili egyptštinu a 
hebrejštinu, kterou Lehi a Nefi používali.

1. Nefi 1:4. „Mnoho proroků“
Nefi řekl, že mezi lid v Jeruzalémě přišlo „mnoho 
proroků“. Víme, že Jeremiáš, Abdiáš, Nahum, Abakuk 

a Sofoniáš byli proroci, kteří žili v téže době a svědčili 
lidem v království Judy. V Jeremiáši 35:15 je uvedena 
podobná zmínka o mnoha prorocích, které Pán vyslal 
varovat lid. (Viz také 2. Paralipomenon 36:15–16.)

Jeremiáš byl mocný prorok z doby Lehiovy a Nefiovy a 
je zmiňován v 1. Nefim 5:13 a 7:14. Působil mezi Židy 
v letech 626 př. Kr. až 586 př. Kr. Na rozdíl od Lehiho Je-
remiáš zůstal v Jeruzalémě a dál volal lid k pokání. (Viz 
Průvodce k písmům, „Jeremiáš“.) Poté, co Lehi opustil 
Jeruzalém, byl Jeremiáš uvržen do vězení. Ve vězení 
napsal knihu Pláč Jeremiášův, v níž naříkal nad zničením 
Jeruzaléma a nad tím, že lidé nečinili pokání.

Doplňkové náměty pro výuku
1. Nefi 1:2–3, 20. Zaznamenávejme si láskyplná 
milosrdenství v našem životě
• Jakou hodnotu má zaznamenávat si své zážitky do 

deníku?

Nefi svědčil o Božích láskyplných milosrdenstvích ve 
svém životě. Učil, že všichni ti, kteří mají víru v Ježíše 
Krista, mohou zakusit tatáž požehnání. President Henry 
B. Eyring z Prvního předsednictva popsal jeden oka-
mžik, kdy byl inspirován, aby si zapsal důkazy o dobro-
tivosti, kterou Bůh prokazuje jeho rodině:

„Přišel jsem jednou pozdě domů, protože jsem plnil 
nějaký církevní úkol. Byla už tma. Když jsem přicházel 
k hlavním dveřím našeho domu, překvapil mě můj 
tchán, který bydlel nedaleko od nás. Nesl na rameni ně-
kolik trubek, velmi pospíchal a byl oblečen v pracovním. 
Věděl jsem, že budoval vodovodní systém, díky němuž 
se mohla přivést voda z potůčku pod námi až k našemu 
pozemku. 

Usmál se, něco tiše prohodil a pak pospíchal za svou 
prací do tmy. Po několika krocích, zatímco jsem pře-
mýšlel o tom, co pro nás dělá, a přesně v okamžiku, kdy 
jsem dorazil k našim dveřím, jsem v duchu slyšel – a ne-
byl to můj hlas, který ke mně promlouval – tato slova: 
‚Tyto zážitky ti nedávám jen pro tebe. Zapisuj si je.‘

Vešel jsem dovnitř. Nešel jsem si lehnout. I když jsem byl 
unavený, vzal jsem papír a začal jsem psát. A zatímco 

jsem psal, pochopil jsem poselství, které jsem v duchu 
uslyšel. Měl jsem pro své děti zaznamenávat to, jak 
jsem viděl ruku Boží žehnat naší rodině, aby si to mohly 
někdy v budoucnu přečíst. … 

Po mnoho let jsem si každý den zapsal pár řádků. Nikdy 
jsem nevynechal jediný den, bez ohledu na to, jak jsem 
byl unavený nebo jak brzy ráno jsem musel vstávat. Než 
jsem začal psát, vždy jsem přemítal o této otázce: ‚Viděl 
jsem dnes ruku Boží, jak se dotkla nás nebo našich 
dětí nebo naší rodiny?‘ Zatímco jsem přemítal, něco se 
začalo dít. Když jsem vzpomínal na to, co se toho dne 
stalo, viděl jsem důkazy toho, co Bůh udělal pro někoho 
z nás, čeho jsem si během rušného dne nevšiml.“ („Ó 
pomněte, pomněte“, Liahona, listopad 2007, 66–67.)

1. Nefi 1:4–20. Paralely mezi Lehim a Josephem 
Smithem
Požádejte studenty, aby si přečetli 1. Nefiho 1:4–20 a 
vyhledali významné události z tohoto období Lehiova 
života. Poté je vyzvěte, aby si prošli Joseph Smith–Živo-
topis 1:1–35 a vyhledali významné události v životě Pro-
roka Josepha Smitha. Požádejte studenty, aby vyhledali 
paralely mezi životem Lehiho a Josepha Smitha. (Možné 
odpovědi: oba hledali Boha v upřímné modlitbě, viděli 
Otce a Syna, řekli ostatním o svém vidění, mnozí lidé je 
zavrhovali, jejich život byl v ohrožení, museli se přestě-
hovat na nové místo, kladli Boha nad světský majetek a 
nad chválu světa.)
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1. Nefi 2

Náměty pro výuku

1. Nefi 2:1–7
Bůh přikazuje Lehimu, aby odešel do pustiny
Vyzvěte studenty, aby si představili, že jim rodiče řeknou, že jejich rodina musí zítra odejít 
z domova a opustit téměř veškerý majetek. Vydají se pěšky do pustiny a vezmou si jen 
zásoby, které potřebují pro přežití.

• Jak byste asi reagovali? 

• Jak by se vaše reakce změnila, kdybyste věděli, že příkaz odejít do pustiny pochází od 
Pána?

Vyzvěte některého studenta, aby přečetl 1. Nefiho 2:1–6. Požádejte členy třídy, aby vyhle-
dali, z jakých důvodů Lehi odvedl svou rodinu do pustiny.

• Jaké přikázání Lehi od Pána obdržel? (Viz 1. Nefi 2:2.)

• Čemu se můžete naučit z Lehiova rozhodnutí ohledně toho, co vzít s sebou a co nikoli?

Požádejte některého studenta, aby přečetl 1. Nefiho 2:7.

• Lehi, krátce poté, co opustil dům a majetek, pronesl díky Pánu. Čemu se z toho můžeme 
naučit?

• Za co byl Lehi vděčný?

Napište na tabuli tuto větu: Když jsme věrní a poslušní, Pán nám pomůže v čase 
zkoušky.

• Kdy jste pocítili, že vám Pán pomohl v čase zkoušky? (Povzbuďte studenty, aby při od-
povídání na tuto otázku usilovali o vedení Ducha. Pomozte jim porozumět, že se nemusí 
dělit o zážitky, které jsou příliš důvěrné nebo osobní.)

1. Nefi 2:8–15
Laman a Lemuel reptají proti svému otci 
Požádejte studenty, aby se zeptali sami sebe, zda si někdy stěžovali, ať již slovně nebo 
v nitru, na nějaké přikázání od Pána nebo na nějaký požadavek od rodiče nebo církevního 
vedoucího. Poskytněte jim chvíli na to, aby se zamysleli nad svými zážitky.

• Proč si někdy stěžujeme, když nám někdo dává pokyny?

Napište na tabuli slova Řeka a Údolí. Vyzvěte některého studenta, aby přečetl 1. Nefiho 
2:8–10.

• V jakém smyslu Lehi chtěl, aby se Laman podobal řece? V jakém smyslu chtěl, aby se 
Lemuel podobal údolí? (Mohli byste požádat studenty, aby psali své odpovědi na tabuli 
pod slova Řeka a Údolí.)

• Čemu se Lehi snažil učit Lamana a Lemuela?

Požádejte studenty, aby si přečetli 1. Nefiho 2:11–14.

• Z jakých důvodů Laman a Lemuel reptali proti svému otci? 

• V 1. Nefim 2:11 slovo tvrdošíjnost znamená pýchu nebo zatvrzelost. Proč někdy pyšné 
pocity vedou druhé k tomu, aby reptali?

Úvod
Záznam uvedený v 1. Nefim 2 ukazuje různé reakce 
na přikázání od Pána. Lehi uposlechl Pánův příkaz, 
aby odvedl svou rodinu do pustiny. Laman a Lemuel 

považovali tento příkaz za obtížný a vzbouřili se. Nefi, 
na rozdíl od nich, usiloval o potvrzující svědectví.
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• Proč podle vás někdy dochází k tomu, že někteří reptají, když nerozumí Božímu jednání 
s lidmi? 

Vysvětlete, že jedním z důvodů, proč Satan chce, abychom reptali, je ten, že reptání nám 
brání následovat žijící proroky, další inspirované vedoucí a rodiče. V rámci diskuse byste se 
mohli podělit o tato slova čerpající z proslovu staršího H. Rosse Workmana ze Sedmdesáti:

„Reptání sestává ze tří kroků, přičemž jeden krok vede k druhému na svažující se cestě 
neposlušnosti.“ Nejprve lidé začnou pochybovat. „Nejprve si … otázky [kladou] v duchu“ 
a pak je zasazují do „mysli druhých“. Zadruhé se ti, kteří reptají, začínají „vymlouvat a 
[hledat] důvody, proč nemohou udělat to, co jim bylo přikázáno. … Tak si pro neposlušnost 
našli výmluvu.“ Jejich výmluvy je vedou ke třetímu kroku: „Lenost v dodržování Pánova 
přikázání. …

„Vybízím vás, abyste se zaměřili na to přikázání od žijících proroků, které vám vadí nejvíce. 
Kladete si otázku, zda toto přikázání platí i pro vás? Nacházíte snadno výmluvy, proč 
nemůžete toto přikázání nyní dodržovat? Jsou vám nepříjemní nebo vás dráždí ti, kteří vám 
toto přikázání připomenou? Jste leniví v jeho dodržování? Chraňte se před protivníkovým 
klamem. Střezte se reptání.“ („Střezte se reptání“, Liahona, leden 2002, 98–100.)

Vyzvěte studenty, aby si do studijního deníku nebo zápisníku zapsali odpovědi na tyto 
otázky:

• Co můžete dělat, když zjistíte, že reptáte ohledně Pánových proroků a přikázání?

1. Nefi 2:16–19
Nefi usiluje o porozumění od Pána
Požádejte studenty, aby si přečetli 1. Nefiho 2:16, 19 a aby o těchto verších přemítali.

• Jak Nefi reagoval na poselství svého otce? 

• Kdy jste zažili, že jste volali k Bohu a pocítili jste, že vaše srdce bylo obměkčeno?

Poskytněte studentům příležitost vyprávět o situaci, kdy jim Pán obměkčil srdce (ale při-
pomeňte jim, že se od nich nevyžaduje, aby vyprávěli o zážitcích, které jsou příliš důvěrné 
nebo osobní). Kromě toho byste mohli i vy říci něco o tom, kdy vám Pán obměkčil srdce. 
Ujistěte studenty, že když voláme k Bohu, Bůh nám může obměkčit srdce, abychom 
věřili v Jeho slova.

Přečtěte 1. Nefiho 2:19. Požádejte studenty, aby svými slovy vysvětlili, co to znamená 
„pilně“ a „s pokorou srdce“. Povzbuďte je, aby hledali Pána tak jako Nefi.

Požádejte některého studenta, aby přečetl 1. Nefiho 2:17–18.

• Jakým zásadám se můžeme naučit z různých reakcí Nefiho, Sama, Lamana a Lemuela?

• Kdy vaši víru posílila slova člena rodiny nebo přítele, podobně jako Nefiova slova posílila 
víru Samovu?

1. Nefi 2:20–24
Těm, kteří dodržují přikázání, se bude dařit
Požádejte studenty, aby si přečetli 1. Nefiho 2:20–21. Vyzvěte je, aby vyhledali nebo si ozna-
čili zaslíbení: „Nakolik budete zachovávati má přikázání, bude se vám dařiti.“ Vysvětlete, 
že při jejich studiu Knihy Mormonovy budou často číst o případech, kdy bylo toto zaslíbení 
naplněno.

Zvažte možnost podělit se o tato slova staršího Bruce R. McConkieho z Kvora Dvanácti 
apoštolů:

„Poslušnost je prvním zákonem nebe. Veškerý pokrok, veškerá dokonalost, veškeré spasení, 
veškerá zbožnost, vše, co je správné, spravedlné a pravdivé, všechny dobré věci přicházejí 
k těm, kteří žijí podle zákonů Toho, který je Věčný. V celé věčnosti není nic důležitějšího, než 
dodržovat přikázání Boží.“ (The Promised Messiah: The First Coming of Christ [1978], 126.)

Podělte se o své svědectví, že Bůh žehná těm, kteří jsou poslušní a věrní. Studenti, po-
dobně jako Nefi, si mohou vypěstovat důvěru v to, že od Pána získají vedení. Povzbuďte je, 
aby se snažili být poslušnější a lépe následovali vedení, které získávají od Svatého Ducha.

Otázky, které 
přivolávají inspiraci 
President Henry B. Eyring 
z Prvního předsednictva 
učil, že některé otázky 
přivolávají inspiraci. Radil 
učitelům, aby pokládali 
takové otázky, které 
„jednotlivce [vyzvou]  
k tomu, aby pátrali v pa-
měti po svých pocitech“. 
Pokládání otázek, které 
studentům umožňují 
spíše se zamyslet na 
svými minulými zážitky, 
než aby si jen vzpomněli 
na nějaké informace, 
může studenty připravit 
na to, aby byli učeni 
Duchem. President Eyring 
řekl: „Můžeme moudře 
na okamžik počkat, než 
vyvoláme někoho, aby 
odpověděl. Dokonce i ti, 
kteří nepromluví, budou 
myslet na duchovní 
zážitky. To přivolá Ducha 
Svatého.“ („The Lord Will 
Multiply the Harvest“ 
[proslov adresovaný ná-
boženským vzdělavate-
lům CVS, 6. února 1998], 
6, si.lds.org.)
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Komentář a informace o historickém pozadí
1. Nefi 2:2–6. Možná trasa putování Lehiovy 
rodiny 
Lehi pravděpodobně vedl svou rodinu k Rudému moři 
poblíž Akabského zálivu, který se nachází 290 kilometrů 
od Jeruzaléma. To vyžadovalo putování po vyprahlé a 
neplodné krajině, která byla známa tím, že zde lupiči 
číhali na to, aby oloupili nepřipravené poutníky. Poté, 
co rodina došla k Rudému moři, putovala ještě další tři 
dny a pak se utábořila v údolí řeky. Cesta z Jeruzaléma 
do údolí řeky mohla trvat asi 14 dnů. Tyto vzdálenosti a 
časové údaje byste mohli připomenout studentům, až 
budete číst o tom, jak Nefi a jeho bratři putovali zpátky 
do Jeruzaléma.

1. Nefi 2:7. Projevy vděčnosti Pánu
Lehiova vděčnost za Pánovo vedení a ochranu se pro-
jevuje v 1. Nefim 2:7: „Postavil oltář z kamenů a učinil 
oběť Pánu a vzdával díky Pánu, našemu Bohu.“ Toto je 
první z několika případů v Knize Mormonově, kdy věrní 
následovníci Krista přinesli oběti a zápalné oběti, aby 
vyjádřili díky Bohu. (Viz například 1. Nefi 7:22; Mosiáš 
2:3–4.) Pokud všechny děti Nebeského Otce chtějí Boha 
potěšit, je nezbytné, aby Mu upřímně vyjadřovaly vděč-
nost a byly Ho poslušny. (Viz NaS 59:21.)

S
Středozemní 

moře Galilejské jezero

Mrtvé moře

Perský záliv

Indický oceán

Jeruzalém

Arabská poušť

Rudé moře

země  
Hojnosti (?)

„Podél okraje poblíž břehu 
Rudého moře“ (1. Nefi 2:5)

„Téměř jihojihovýchodním 
směrem“ (1. Nefi 16:13)

„Na okraji poblíž Rudého 
moře“ (1. Nefi 16:14)

„Od té doby 
nadále jsme 
putovali téměř 
východním 
směrem“ 
(1. Nefi 17:1)

Izmael zemřel na 
místě, „které bylo 
nazváno Nahom“ 
(1. Nefi 16:34)

Doplňkové náměty pro výuku
1. Nefi 2:1–3, 16–19. Obměkčené srdce a zjevení
Připomeňte studentům, že v 1. Nefim 1 Nefi popi-
suje zjevení, které Lehi obdržel, když byl „přemožen 
Duchem“. (1. Nefi 1:7.) V tomto vidění Lehi četl z knihy 
obsahující proroctví a byl „naplněn Duchem“. (1. Nefi 
1:12.) V 1. Nefim 2 je téma zjevení dál popisováno, 
když Nefi vypráví o tom, jak jeho otec obdržel varování 
od Pána ve snu. (Viz 1. Nefi 2:1–3.) Nefi také vypráví o 
vlastní zkušenosti s přijímáním zjevení a s následováním 
hlasu Páně. 

Ukažte studentům dva předměty – jeden měkký a ab-
sorbující vodu (například kus látky nebo houbu) a druhý 
tvrdý (například kámen). Pak požádejte některého 
studenta, aby přečetl 1. Nefiho 2:16–19.

• V jakém smyslu bylo srdce Lehiho, Nefiho a Sama 
jako tento měkký předmět?

• V jakém smyslu bylo srdce Lamana a Lemuela jako 
tento tvrdý předmět?

• Jak duchovní stav našeho srdce ovlivňuje naši schop-
nost přijímat zjevení?

Pomozte studentům porozumět tomu, že Pán nám zje-
vuje poznání tehdy, když Ho pilně hledáme. V rámci diskuse 
byste mohli rozdělit studenty do dvojic a požádat je, 
aby si přečetli heslo „Zjevení“ v Průvodci k písmům. 
Požádejte je, aby diskutovali o této otázce:

• Co můžeme dělat, abychom se připravili přijmout 
zjevení od Pána?
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1. Nefi 3–4

Náměty pro výuku

1. Nefi 3:1–9, 19–20
Lehiovi synové se vracejí do Jeruzaléma, aby získali mosazné desky
Před začátkem hodiny napište na tabuli následující věty. Požádejte studenty, aby si vybrali 
větu, která podle jejich názoru nejlépe popisuje, jak nám Pán pomáhá, když nás žádá, aby-
chom udělali něco obtížného.

Když se snažíte splnit nějaký příkaz nebo těžký úkol od Pána:

a. Pán příkaz změní tak, abyste ho mohli jednoduše a snadno zvládnout.

b. Pán požehná vašemu úsilí tím, že připraví cestu, abyste dokázali příkaz splnit, i když může 
být dál obtížný.

c. Pán zasáhne a udělá veškerou práci za vás.

d. Pán požaduje, abyste úkol udělali jen vlastními silami, bez Jeho pomoci.

Vyzvěte několik studentů, aby se podělili o větu, kterou vybrali, a o to, proč tak učinili.

Vysvětlete, že existuje mnoho způsobů, jak Pán může žehnat těm, kteří se snaží plnit Jeho 
přikázání. Vyzvěte studenty, aby se při studiu Nefiova záznamu v 1. Nefim 3–4 zaměřili na 
příklady této zásady. Také je vybídněte, aby si všimli, jak odlišně Nefi a jeho bratři reagovali 
na obtížné výzvy.

Požádejte několik studentů, aby se střídali při čtení 1. Nefiho 3:1–9. Vyzvěte ostatní členy 
třídy, aby pozorně poslouchali a zjistili, proč byl Nefi ochotný udělat to, o co ho otec 
požádal.

Laman a Lemuel měli pocit, že příkaz, aby se vrátili do Jeruzaléma pro mosazné desky, 
je těžký úkol, který od nich požadoval Lehi. (Viz 1. Nefi 3:5.) Abyste studentům pomohli 
porozumět tomu, proč mohli mít Laman a Lemuel takovýto pocit, mohli byste jim připo-
menout, že do té doby již urazili z Jeruzaléma velkou vzdálenost.

• Proč byl podle vás Nefi ochotný udělat to, o co ho otec požádal, bez reptání? 

Vyzvěte studenty, aby zásadu, o níž Nefi svědčí v 1. Nefim 3:7, zformulovali svými slovy 
v podobě prohlášení typu „jestliže – pak“. Studenti by například mohli říci, že jestliže se 
snažíme dělat to, co Pán přikazuje, pak pro nás připraví cestu, abychom to mohli 
uskutečnit. Poukažte na to, že 1. Nefi 3:7 je pasáž z mistrovství v písmu. Vysvětlete, že stu-
denti se v průběhu roku zaměří na 25 pasáží z mistrovství v písmu (další informace najdete 
v dodatku této příručky). Odkazy na 25 pasáží z mistrovství v písmu jsou uvedeny na zadní 
straně záložky pro seminář. Mohli byste povzbudit studenty, aby si pasáže z mistrovství 
v písmu nějak zřetelně označili, aby je byli schopni snadno vyhledat. 

• Kdy jste pocítili, že Pán pro vás „připravil cestu“, abyste mohli dodržovat nějaké Jeho 
přikázání?

Požádejte některého studenta, aby přečetl 1. Nefi 3:3, 19–20. Požádejte ostatní členy třídy, 
aby si při čtení všímali spojení, která vysvětlují, proč byly mosazné desky pro Lehiovu 
rodinu a jejich potomky tak cenné. (Mohli byste studentům navrhnout, aby si tato slovní 
spojení označili v písmech.) Poté, co se studenti podělí o to, čeho si všimli, vysvětlete, že 

Úvod
Pán přikázal Lehimu, aby poslal své syny zpět do Jeru-
zaléma, aby od Labana získali mosazné desky. Laman a 
Lemuel nechápali, jak mohou toto přikázání splnit, ale 
Nefi měl víru v to, že Pán jim připraví cestu, aby mohli 

uskutečnit to, co od nich požaduje. Navzdory opakují-
cím se těžkostem Nefi věrně usiloval o to, o co ho Pán 
požádal. Díky tomu ho vedl Svatý Duch a desky úspěšně 
získal.

1. Nefi 3:7  
je pasáž z mistrovství v 
písmu. Podívejte se na 
námět k výuce této 
pasáže z mistrovství 
v písmu, který je uveden 
na konci lekce, abyste 
tak mohli pomoci 
studentům tuto pasáž si 
osvojit.
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mosazné desky byly knihou obsahující dávná písma, která zahrnovala z velké části tytéž 
záznamy a informace jako Starý zákon. 

• Proč byl podle vašeho názoru obsah mosazných desek pro Nefiho a jeho bratry natolik 
důležitý, že se pro ně vrátili do Jeruzaléma?

• Co z toho, co je dnes v písmech obsaženo, je pro vás cenné? Proč je to pro vás cenné?

1. Nefi 3:10–31
Laban zcizuje Lehiův majetek a pokouší se Nefiho a jeho bratry zabít
Požádejte polovinu třídy, aby si přečetla o prvním pokusu Nefiho a jeho bratrů získat 
mosazné desky. (Viz 1. Nefi 3:10–18.) Požádejte druhou polovinu, aby si přečetla o druhém 
pokusu. (Viz 1. Nefi 3:21–31.) Nechte každého studenta pracovat samostatně a odpovědět 
na následující otázky. Mohli byste je také požádat, aby si odpovědi na tyto otázky zapsali 
do studijního deníku nebo zápisníku. Mějte otázky napsané na tabuli nebo si je připravte 
vytištěné na papíře, který dáte každému studentovi. 

 1. Kdo tam šel?

 2. Co udělali? 

 3. Jak zareagovali po neúspěšném pokusu? 

 4. Pro ty, kteří čtou o prvním pokusu: Nefi a jeho bratři byli poté, co se jim nepodařilo 
získat mosazné desky, „nesmírně zarmouceni“. (Viz 1. Nefi 3:14.) V čem se Nefiho 
reakce na tento neúspěch lišila od reakce jeho bratrů? (Viz 1. Nefi 3:15–16.)

Pro ty, kteří čtou o druhém pokusu: Poté, co se nezdařil ani druhý pokus, Laman a Le-
muel se na Nefiho rozzlobili. Bili ho a mluvili na něj hrubě. Dokonce i poté, co anděl 
slíbil, že vydá Labana do jejich rukou, dál reptali a pochybovali o své schopnosti uspět. 
Jak mohl Lamanův a Lemuelův hněv ovlivnit jejich schopnost mít víru v andělův slib? 
Jak nám hněv, sváry, reptání a nevíra brání v tom, abychom porozuměli poselství, které 
nám Bůh dává? (Viz 1. Nefi 3:28–31; 3. Nefi 11:29.)

 5. Jaké postřehy jste získali díky veršům, které jste studovali? 

Poté, co studenti měli dost času na zodpovězení otázek, vyzvěte některé z nich, aby se 
podělili o své odpovědi.

1. Nefi 4:1–38
Nefi získává mosazné desky
Požádejte studenty, aby našli otázky, které Laman a Lemuel kladli v 1. Nefim 3:31.

Požádejte některého studenta, aby přečetl 1. Nefiho 4:1–3. Vyzvěte členy třídy, aby věnovali 
pozornost tomu, jak Nefi odpověděl na otázky svých bratrů.

• Jak s otázkami, které kladli Laman a Lemuel, souvisí příběh o Mojžíšovi?

Pokud studenti potřebují pomoc s odpovědí na tuto otázku, vysvětlete, že Mojžíš čelil po-
dobné výzvě, když měl vyvést děti Izraele z Egypta. Navzdory opakovaným pokusům Moj-
žíš nebyl schopen přesvědčit Faraona, aby propustil děti Izraele z otroctví. Nicméně Mojžíš 
dál konal to, co mu Pán přikázal, a Pán pro něj našel způsob, jak děti Izraele osvobodit. Nefi 
použil Mojžíšův příklad pro situaci, v níž se nacházela jeho rodina. Měl důvěru v to, že Bůh 
připraví cestu i pro ně.

• Jaké zásadě se můžete naučit z toho, jak Nefi odpověděl svým bratrům?

I když mohou studenti formulovat odpovědi trochu jinak, měli by říci, že pokud věrně a 
nehledě na těžkosti vytrváme v konání toho, co Pán požaduje, připraví pro nás cestu, 
abychom mohli uskutečnit to, co přikazuje. (Tuto zásadu byste mohli napsat na tabuli.)

Zmiňte se o větách, které jste vystavili na tabuli na začátku lekce. 

• Když jste nyní četli o tom, co Nefi prožil, jaká věta podle vás nejlépe shrnuje zásadu, 
kterou jste právě zformulovali?

Povzbuďte studenty, aby se během studia zbývající části Nefiova záznamu zaměřili na to, 
jak se tato zásada potvrdila ve výsledcích Nefiovy houževnatosti. 

Požádejte některého studenta, aby přečetl 1. Nefiho 4:4–6. Mohli byste studentům navrh-
nout, aby si v písmech označili verš 1. Nefi 4:6.
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Pomozte studentům porozumět tomu, že Pán nás může inspirovat, abychom něco udělali, 
aniž by nám ihned zjevil, jak, kdy nebo proč to máme udělat. Nefi zjistil, jak, kdy a proč 
mu Pán pomůže až poté, co umožnil Duchu Svatému, aby ho vedl, a až poté, co se rozhodl 
vykročit kupředu s vírou.

Řekněte studentům, že president Harold B. Lee poznamenal, že často chceme vidět „konec 
od počátku“ neboli celkový výsledek ještě předtím, než následujeme Pánovo vedení. Řekl:

„Musíte se naučit přijít až k okraji světla a možná udělat i několik kroků do temnoty [do 
neznáma], a pak zjistíte, že se objeví světlo a bude se pohybovat před vámi.“ (Lucile C. 
Tate, Boyd K. Packer: A Watchman on the Tower [1995], 137–138.)

Požádejte některého studenta, aby přečetl 1. Nefiho 4:7.

• Jaký význam má v 1. Nefim 4:7 slovní spojení „nicméně jsem šel dále“?

• Čemu nás učí Nefiův zážitek o vztahu mezi naší ochotou „jít a udělat“ a naší schopností 
nechat se vést Pánem?

Požádejte několik studentů, aby se střídali při čtení 1. Nefiho 4:8–18.

• Jaké důvody Duch uvedl Nefimu ohledně Pánova příkazu zabít Labana?

Shrňte zbývající část Nefiova záznamu o úspěšném získání desek (viz 1. Nefi 4:19–38) 
nebo požádejte některého studenta, který je obeznámen se zbytkem příběhu, aby tak 
učinil. Požádejte studenty, aby rozpoznali zásadu, která je znázorněna v tomto posledním 
pokusu získat desky. Poté, co se podělí o své postřehy, připojte své svědectví o tom, že 
když projevujeme víru v Boha a snažíme se dělat to, o co nás žádá, i když nemůžeme 
vidět výsledek, povede nás skrze vliv Ducha Svatého.

Abyste pomohli studentům prohloubit svědectví týkající se této zásady, vyzvěte je, aby se 
podělili o zážitky, kdy jednali s vírou, aniž by předem věděli, jak nebo kdy jim Bůh pomůže.

Vyzvěte studenty, aby přemítali nad určitou situací, v níž se v současnosti nacházejí a v níž 
jsou pro ně Pánovy požadavky obtížné. Požádejte je, aby si do studijního deníku zazna-
menali, jak Pánu prokáží svou ochotu „jít a udělat“ to, co přikazuje. Poté, co si to zapsali, 
vyjádřete svou důvěru v to, že když projevíme svou víru, Pán nám pomůže uskutečnit 
cokoli, o co nás požádá. 

Mistrovství v písmu – 1. Nefi 3:7
Napište na tabuli slova poslušnost, víra a důvěra. Zeptejte se:

• Jaké důkazy Nefiovy poslušnosti, víry a důvěry nacházíte v 1. Nefim 3?

• Jak by mohly tyto vlastnosti pomoci někomu, kdo byl povolán ke službě na misii?

Vyzvěte každého studenta, aby napsal dopis některému misionáři a v tomto dopise se ho 
zeptal na jeho zážitky s uplatňováním zásady popsané v 1. Nefim 3:7. Povzbuďte studenty, 
aby se podělili o odpovědi, které na své dopisy dostali.

Poznámka: Na konci každé lekce, která obsahuje pasáž z mistrovství v písmu, najdete 
doplňkovou činnost, která má studentům pomoci tuto pasáž si osvojit. Tyto činnosti můžete 
použít kdykoli (další informace najdete v dodatku v příručce Výuka a studium evangelia). 
Vzhledem k charakteru a rozsahu této lekce byste mohli tuto činnost použít jiný den, až 
budete mít více času.

Čtení veršů 
z písem ve třídě
Čtení veršů z písem ve 
třídě může studentům 
pomoci lépe porozumět 
veršům, které právě 
studují. Také jim to může 
pomoci získat více dů-
věry ve svou schopnost 
číst si písma sami. Učitel 
ale nikdy nemá uvádět 
studenty do rozpaků 
tím, že by je nutil, aby 
něco přečetli nahlas, 
pokud se na to necítí. 
Níže je uvedeno několik 
způsobů, jak společně 
číst písma ve třídě: 
1. Studenti se při čtení 

nahlas střídají.
2. Učitel čte nahlas a 

studenti sledují text 
ve svých písmech.

3. Učitel požádá několik 
studentů, aby četli 
slova jednotlivých 
osob, které promlou-
vají v určité pasáži 
z písem.

4. Studenti čtou nahlas 
mezi sebou ve 
skupinkách nebo ve 
dvojicích.
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LEKCE 9

1. Nefi 5

Náměty pro výuku

1. Nefi 5:1–9
Lehiovi synové se v bezpečí vrací ke své rodině do pustiny
Požádejte některého studenta, aby přečetl 1. Nefiho 5:1–3. Požádejte členy třídy, aby se 
zaměřili na to, z jakých důvodů si Saria začala stěžovat.

• Čeho se týkaly Sariiny stížnosti? (Možné odpovědi: že Lehi je vizionářský muž, že vyvedl 
rodinu ze země jejich dědictví a že jeho rozhodnutí mohla vést ke ztrátě jejich synů a 
mohla by vést i k jejich vlastní smrti v pustině.)

Požádejte studenty, aby si vzpomněli na okamžik, kdy si možná také stěžovali v nějaké 
situaci, i když neměli k dispozici všechny informace.

Požádejte některého studenta, aby přečetl 1. Nefiho 5:4–6. Požádejte členy třídy, aby věno-
vali pozornost tomu, jak Lehi reagoval na Sariiny stížnosti.

• Co vás zaujalo na tom, jak Lehi reagoval na Sariiny stížnosti? (Mohli byste poukázat 
na to, že Lehi reagoval spíše vyjádřením svědectví a důvěry v Pána než obavami nebo 
pochybnostmi. Nereagoval rozzlobeně ani netrpělivě.)

• Čemu se můžeme naučit z Lehiovy odpovědi Sarii? 

Nechte některého studenta přečíst 1. Nefiho 5:7–9.

• Co Saria získala díky této zkušenosti? 

1. Nefi 5:10–22
Lehi bádá v mosazných deskách
Požádejte studenty, aby se zamysleli nad tím, zda existuje něco, za co by byli ochotni oběto-
vat vlastní život, aby to získali nebo aby si to uchovali.

Vyzvěte některého studenta, aby shrnul 1. Nefiho 3–4 a vyprávěl o obětech, které Lehiova 
rodina přinesla, aby získala mosazné desky. (Nefi a jeho bratři riskovali svůj život, obětovali 
své bohatství a vydali se na dlouhou cestu.)

• Proč byla podle vás taková oběť nutná?

Vysvětlete, že poté, co rodina přinesla oběti a vzdala díky Pánu, se Lehi ihned pustil do 
čtení desek. Požádejte několik studentů, aby se střídali při čtení 1. Nefiho 5:11–16. Požá-
dejte členy třídy, aby vyhledali, co Lehi v mosazných deskách objevil. Jejich odpovědi byste 
mohli stručně zapsat na tabuli.

Požádejte studenty, aby si přečetli 1. Nefiho 5:10. Vyzvěte je, aby vyhledali slovo, které 
popisuje, jak Lehi písma četl. („Zkoumal je.“) Požádejte studenty, aby mezi sebou vytvořili 
dvojice a diskutovali o těchto otázkách:

• Jaký je rozdíl mezi zkoumáním písem a pouhým čtením? (Mohli byste vybídnout stu-
denty, aby popsali okamžiky, kdy zkoumali písma.)

Úvod
Když Lehiova manželka Saria čekala na návrat synů 
z Jeruzaléma, obávala se, že ve snaze získat mosazné 
desky zahynuli. Když se v bezpečí vrátili s deskami, 
získala silnější svědectví o tom, že Bůh vede a ochraňuje 

její rodinu. Lehi bádal v mosazných deskách a zjistil, 
že mají pro jeho rodinu velikou cenu. Když je četl, byl 
naplněn Svatým Duchem a prorokoval, že písma, která 
desky obsahují, budou zachována pro jeho potomstvo.
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1.  NEFI  5

Přečtěte tato slova staršího D. Todda Christoffersona z Kvora Dvanácti apoštolů:

„Když říkám ‚studovat‘, myslím tím něco více než jen číst. Občas je dobré přečíst knihu 
písem za určitou stanovenou dobu, abyste získali celkový přehled o jejím poselství, ale 
pro obrácení je důležitější zabývat se spíše tím, kolik času písmům věnujete, než kolik jste 
z nich za tu dobu přečetli. Představuji si vás, jak někdy přečtete jen několik veršů, zasta-
víte se, abyste nad nimi přemítali, znovu si je pečlivě přečtete, a když přemýšlíte o jejich 
významu, modlíte se o porozumění, kladete si v duchu otázky, čekáte na duchovní dojmy 
a zapisujete si inspirace a nápady, které přijdou, abyste si je pamatovali a naučili se více. 
Budete-li takto studovat, možná za půl hodiny nepřečtete mnoho kapitol nebo veršů, ale 
poskytnete tak ve svém srdci místo slovu Boha a On k vám bude hovořit. Vzpomeňte si na 
Almův popis, co při tom cítíte: ‚Počíná rozšiřovati duši mou; ano, počíná osvěcovati poro-
zumění mé, ano, počíná mi býti lahodným.‘ [Alma 32:28]“ („Až se obrátíš“, Liahona, květen 
2004, 11.)

Dejte studentům čas na to, aby se zamysleli nad tím, jak oni sami studují písma. Požádejte 
je, aby si do studijního deníku nebo zápisníku napsali, jakými způsoby smysluplně bádají 
v písmech. Poté, co si to zapsali, je vyzvěte, aby se zamysleli nad tím, jak by mohli zlepšit 
své studium písem. Požádejte je, aby si vybrali jeden způsob, kterým zlepší své osobní 
bádání v písmech. Povzbuďte je, aby si tento cíl zapsali do studijního deníku. Mohli byste 
jim navrhnout, aby se podělili o svůj cíl s někým dalším (například s rodičem nebo s jiným 
studentem), který jim bude cíl připomínat a bude je povzbuzovat, aby ho dosáhli. 

Vysvětlete, že Pán Lehimu požehnal za to, že bádal v písmech. Abyste studentům pomohli 
najít tato požehnání, požádejte je, aby si přečetli 1. Nefiho 5:16–20.

• Jaký vliv mělo na Lehiho jeho bádání v mosazných deskách?

Zdůrazněte, že když Lehi bádal v písmech, byl naplněn Svatým Duchem a získal zjevení „o 
svém semeni“ (potomstvu). Ujistěte studenty, že když bádáme v písmech, můžeme být 
naplněni Svatým Duchem a můžeme získat zjevení. Když podobně jako Lehi obětu-
jeme čas a energii bádání v písmech, můžeme také získat sílu dodržovat Boží přikázání.

• Jak jste byli požehnáni díky tomu, že jste bádali v písmech?

• Kdy jste při studiu písem pociťovali Svatého Ducha?

Požádejte některého studenta, aby přečetl tuto pasáž, v níž starší Robert D. Hales z Kvora 
Dvanácti apoštolů svědčí o požehnáních plynoucích z bádání v písmech:

„Když chceme mluvit s Bohem, modlíme se. A když chceme, aby On mluvil  
s námi, bádáme v písmech; neboť Jeho slova promlouvají skrze Jeho proroky. 
On nás pak bude učit, pokud budeme naslouchat nabádáním Svatého Ducha. 

Pokud jste v poslední době neslyšeli, jak k vám promlouvá Jeho hlas, vraťte 
se k písmům s novýma očima a s novýma ušima. Jsou naším duchovním 
záchranným lanem.“ („Svatá písma: Moc Boží k našemu spasení“, Liahona, 

listopad 2006, 26–27.)

Přečtěte 1. Nefiho 5:21–22 a požádejte studenty, aby sledovali text ve svých písmech. Při 
čtení zdůrazněte tato slova: „Byla to moudrost Pána, že je máme s sebou nésti, když jsme 
cestovali v pustině.“

• Proč je moudré, abychom s sebou měli písma při svém putování?

• Jak si můžeme s sebou nést písma? 

Poukažte na to, že Lehi a jeho rodina získali mosazné desky skrze velkou oběť. Bez písem 
by Lehi a jeho rodina nebyli při svém putování úspěšní. Povzbuďte studenty, aby s sebou 
měli písma během celého svého putování smrtelností.

Požádejte studenty, aby se zamysleli nad svým osobním studiem písem. Zvažte možnost 
vyzvat některého studenta, který čte písma pravidelně, aby ostatní povzbudil k četbě a 
vydal jim svědectví. Povzbuzujte studenty, aby si vypěstovali zvyk věnovat čas studiu písem 
každý den. 

Poznámka: Vzhledem k délce této lekce je možné, že budete mít čas na činnost na procvi-
čení mistrovství v písmu z předešlé lekce.
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Komentář a informace o historickém pozadí
1. Nefi 5:10–22. Hodnota písem
Starší Robert D. Hales z Kvora Dvanácti apoštolů učil, 
jak můžeme obdržet vedení skrze studium písem, a po-
užil k tomu záznam o tom, jak Lehi bádal v mosazných 
deskách:

„Když se Nefi a jeho bratři vrátili [z Jeruzaléma s mo-
saznými deskami], Lehi, jejich otec, se radoval. Začal 
bádat ve svatých písmech ‚od počátku‘ a shledal, ‚že 
jsou žádoucí; ano, dokonce velmi cenné…, natolik, že 
[Lehi a jeho potomstvo mohlo] zachovati přikázání 
Páně svým dětem‘.

Mosazné desky byly vskutku záznamem Lehiových otců, 
včetně jejich jazyka, genealogie, a co je nejdůležitější, 
včetně evangelia učeného Božími svatými proroky. Když 
Lehi bádal v deskách, dozvěděl se to, co se může dozvě-
dět každý z nás, když studuje písma: 

• Kdo jsme. 

• Kým se můžeme stát. 

• Proroctví, která se týkají nás a našeho potomstva. 

• Přikázání, zákony, obřady a smlouvy, podle kterých 
musíme žít, abychom získali věčný život. 

• A jak musíme žít, abychom vytrvali do konce a vrátili 
se se ctí k našemu Nebeskému Otci.

Tyto pravdy jsou tak zásadní, že Nebeský Otec dal 
Lehimu i Nefimu vidění, ve kterém bylo slovo Boží 
názorně zpodobněno jako tyč ze železa. Otec i syn se 
dozvěděli, že držet se tohoto silného, neohebného, na-
prosto spolehlivého vodítka představuje jediný způsob, 
jak zůstat na oné těsné a úzké cestě vedoucí k našemu 
Spasiteli.“ („Svatá písma: Moc Boží k našemu spasení“, 
Liahona, listopad 2006, 25.)

1. Nefi 5:18–19. Mosazné desky
Starší Bruce R. McConkie z Kvora Dvanácti apoštolů 
svědčil o tom, jak významná byla skutečnost, že Lehiova 
rodina získala mosazné desky:

„Hodnotu, kterou měly mosazné desky pro Nefity, lze 
jen stěží přecenit. Díky nim byli schopni uchovat si jazyk 
(1. Nefi 3:19), většinu kultury a náboženské znalosti 
národa, z něhož pocházeli. (1. Nefi 22:30.) Na rozdíl od 
nich Mulekité, kteří byli vyvedeni z Jeruzaléma asi 11 
let po Lehiově odchodu, a kteří neměli nic takového 
jako mosazné desky, záhy odpadli a upadli do nevíry a 
ztratili jazyk, kulturu a náboženství. (Omni 14–18.)

Od proroka k prorokovi a od pokolení k pokolení byly 
mosazné desky předávány Nefitům, a ti je ochraňovali. 
(Mosiáš 1:16; 28:20; 3. Nefi 1:2.) Pán slíbil, že v jisté bu-
doucí době je vynese na světlo světa, nezkalené časem 
a v jejich původním lesku, a že písma, která na nich jsou 
zaznamenána, vyjdou „ke každému národu, pokolení, 
jazyku a lidu“. (Alma 37:3–5; 1. Nefi 5:18–19.)“ (Mor-
mon Doctrine, 2nd ed. [1966], 103.)

Doplňkové náměty pro výuku
1. Nefi 5:21. Bádejte v písmech 
Zazpívejte si nebo si přečtěte s celou třídou slova ně-
které církevní písně o studiu písem. Vyzvěte studenty, 
aby věnovali pozornost slovům, která popisují, jaká po-
žehnání plynou z bádání v písmech. Požádejte studenty, 
aby uvedli, která slova jsou pro ně zvlášť významná, a 
aby se podělili o to, proč se jim líbí.

Mohli byste přečíst tato slova presidenta Mariona 
G. Romneyho z Prvního předsednictva:

„Jsem si jist, že budou-li rodiče v našich domovech 
číst s modlitbou a pravidelně, jak sami, tak se svými 

dětmi, z Knihy Mormonovy, pak duch této velké knihy 
prostoupí naše domovy a všechny, kteří v nich přebývají. 
Prohloubí se duch uctivosti; vzroste vzájemná úcta a 
ohleduplnost. Zmizí duch rozbroje. Rodiče budou radit 
svým dětem s větší láskou a moudrostí. Děti budou 
ochotněji reagovat na tyto rady a podřizovat se jim. Po-
roste spravedlivost. Naše domovy budou oplývat vírou, 
nadějí a pravou láskou – čistou láskou Kristovou – a to 
do nich bude vnášet pokoj, radost a štěstí.“ (Conference 
Report, Apr. 1960, 112–113; citováno Ezrou Taftem 
Bensonem, „Cleansing the Inner Vessel“, Ensign, May 
1986, 6.)
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1. Nefi 6 a 9

Náměty pro výuku

1. Nefi 6
Nefi píše, aby přesvědčil všechny, aby přišli k Ježíši Kristu 
Ukažte studentům několik vhodných knih nebo filmů, které jsou mezi dnešní mládeží po-
pulární. Zeptejte se studentů, co je podle jejich názoru záměrem autorů jednotlivých knih 
nebo filmů. Pak v ruce zvedněte Knihu Mormonovu. Řekněte studentům, že v 1. Nefim 6 
Nefi vysvětluje, s jakým záměrem vedl svůj záznam, který se nakonec stal součástí Knihy 
Mormonovy.

Nechejte studenty přečíst 1. Nefiho 6:3–6 a vyhledat slova a slovní spojení, která vyjadřují 
Nefiho úmysl vést záznam. (Mohli byste studentům navrhnout, aby si tato slova označili.)

• Proč je důležité, že Nefi psal to, „co se líbí Bohu“, nikoli to, „co se líbí světu“?

• Jak byste svými slovy formulovali Nefiův záměr? (Může být užitečné vysvětlit, že slovní 
spojení „Bůh Abrahamův a Bůh Izákův a Bůh Jákobův“ se týká Ježíše Krista. Mohli byste 
studenty vybídnout, aby si v písmech napsali Ježíš Kristus vedle verše 1. Nefi 6:4. Také 
byste mohli vysvětlit, že jméno Jehova také odkazuje na Ježíše Krista. [Viz 1. Nefi 19:10; 
2. Nefi 11:4, 6–7; viz také Průvodce k písmům, „Ježíš Kristus“.])

Abyste pomohli studentům uvědomit si, že Kniha Mormonova je dalším svědectvím o Je-
žíši Kristu, vyzvěte je, aby si v Průvodci k písmům nalistovali heslo „Ježíš Kristus“ a očima 
přeběhli odkazy na verše v Knize Mormonově. Požádejte je, aby uvedli několik příkladů, 
jak Kniha Mormonova učí o Spasitelově poslání.

Požádejte některého studenta, aby na tabuli napsal tuto pravdu: Jedním z účelů Knihy 
Mormonovy je přesvědčit všechny lidi, aby přišli k Ježíši Kristu.

• Jak by mohlo porozumění tomu, jaký měl Nefi při svém psaní záměr, ovlivnit to, jak se 
letos chystáte studovat Knihu Mormonovu?

Podělte se o to, jak vám Kniha Mormonova pomohla přilnout těsněji k Nebeskému Otci 
a ke Spasiteli. Vyzvěte studenty, aby se podělili o to, jak Kniha Mormonova ovlivnila jejich 
život a přivedla je blíže k Nebeskému Otci a Ježíši Kristu. Povzbuďte je, aby se v průběhu 
následujících několika dnů podělili o své pocity ohledně Knihy Mormonovy a o svá svědec-
tví o Ježíši Kristu s kamarádem nebo se členem rodiny.

1. Nefi 9
Nefi pořizuje dvě sady desek
Ukažte členům třídy nějakou historickou knihu a řekněte jim, jaké období tato kniha po-
krývá. Pak ukažte členům třídy nějaký životopis, osobní zápisník nebo deník, který pokrývá 
část téhož období. (Je-li to vhodné, přečtěte z deníku nějaký duchovní zážitek.)

• Jak se tyto dva texty liší ve svém přístupu k zaznamenávání historie?

• Je jeden text cennější než ten druhý? V jakém smyslu? (Každý je cenný z různých 
důvodů.)

• Jakou mají tyto texty souvislost s Knihou Mormonovou?

Úvod
Nefi prohlásil: „Veškerým mým záměrem je, abych pře-
svědčil lidi, aby přišli k Bohu Abrahamovu a Bohu Izá-
kovu a Bohu Jákobovu a byli spaseni.“ (1. Nefi 6:4.) Nefi 
vedl dva soubory záznamů – malé desky Nefiho a velké 
desky Nefiho. Pán mu přikázal, aby na malých deskách 

zkrátil záznam Lehiův. (Viz 2. Nefi 5:28–31.) Později 
byl Mormon inspirován k tomu, aby zahrnul tyto malé 
desky do své sbírky spisů – Knihy Mormonovy. (Viz Slova 
Mormonova 1:6–7.) Nefi ani Mormon nevěděli, proč tak 
mají učinit, ale oba se řídili pokyny Páně. 

Vysvětlujte, 
sdílejte nebo 
vydávejte svědectví 
i mimo třídu
Když se studenti budou 
dělit o své svědectví 
i mimo třídu, jejich 
porozumění pravdám, 
kterým se učí ve třídě, se 
prohloubí. Povzbuzujte 
je, aby vyhledávali příle-
žitosti k tomu, aby učili 
zásadám evangelia a 
vydávali o nich svědectví, 
když komunikují se členy 
rodiny a s kamarády.
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Vysvětlete, že v 1. Nefim 9:1–5 Nefi vypráví o svém úsilí vést záznamy na dvou sadách 
desek.

Na jednu sadu desek, které jsou nyní známy jako velké desky Nefiovy, zaznamenal „[dě-
jiny] svého lidu“. (1. Nefi 9:2.) Tyto dějiny zahrnovaly zprávu „o vládě králů a válkách a 
svárech [jeho] lidu“. (1. Nefi 9:4.) Byl to první záznam, který Nefi vytvořil, ale nynější Kniha 
Mormonova ho neobsahuje. 

Na druhou sadu desek, které jsou nyní známy jako malé desky Nefiovy, zaznamenal zprávu 
„o službě stran [jeho] lidu“. (1. Nefi 9:3.) Možná bude nutné vysvětlit, že slovo služba se 
týká náboženského učení a činností. Nefiův záznam na malých deskách se nyní nachází 
v knihách 1. Nefi a 2. Nefi.

Abyste studentům pomohli odlišit malé desky od velkých desek, až budou číst 1. Nefiho 9, 
napište na tabuli: „tyto desky“ = malé desky a „ony druhé desky“ = velké desky. (Mohli byste 
studentům navrhnout, aby si zapsali tato slova do písem vedle příslušných veršů.) V 1. Ne-
fim 9 se slovní spojení „tyto desky“ vždy týká malých desek. Slovní spojení „ony druhé 
desky“ se týká velkých desek.

Požádejte některého studenta, aby přečetl 1. Nefiho 9:3, 5–6.

• Jaké důvody Nefi uvedl pro to, že kromě velkých desek vytvořil ještě desky malé? Jak 
toto vysvětlení ukazuje Nefiovu víru v Pána?

Vysvětlete, že o téměř 1000 let později prorok Mormon vytvořil zkrácenou verzi všech 
záznamů, které jeho lid napsal. Tento soupis se stal tím, co dnes známe pod jménem Kniha 
Mormonova. Když sepisoval toto zkrácení, našel i malé desky Nefiovy a přiložil je ke svému 
záznamu.

Vyzvěte některého studenta, aby přečetl Slova Mormonova 1:3–7. Vysvětlete, že Mormon 
napsal tato slova přibližně v roce 385 po Kr., v době poslední bitvy mezi Nefity a Lamanity. 
Až budou studenti tyto verše číst, požádejte je, aby vyhledali důvody, které Mormon uvedl 
pro zahrnutí malých desek Nefiových do svého zkrácení.

Přečtěte tato slova staršího Marvina J. Ashtona z Kvora Dvanácti apoštolů:

„Někdy, když se po nás žádá, abychom byli poslušní, nevíme proč – víme jen 
to, že to Pán přikázal. … Nefi následoval pokyny, i když plně nerozuměl 
moudrému účelu. Jeho poslušnost měla za následek požehnání lidstvu po 
celém světě.“ („Who Will Forfeit the Harvest?“ Ensign, Nov. 1978, 51.)

Poukažte na to, že díky příkladům Nefiho a Mormona se učíme tomu, že 
máme být poslušni Božích přikázání a následovat nabádání Ducha i 

tehdy, když úplně nerozumíme tomu, z jakých důvodů tak máme činit.

• Proč je důležité, abychom byli poslušni Pánových přikázání a následovali jsme nabádání 
Ducha i tehdy, když úplně nerozumíme tomu, z jakých důvodů tak máme činit?

• Kdy jste byli poslušni Pána nebo jste následovali určité nabádání, aniž byste úplně rozu-
měli důvodům, proč tak máte učinit?

• Jak si můžeme osvojit větší sebedůvěru a odvahu k tomu, abychom věrně následovali 
Boží vedení?

Vydejte svědectví o tom, že když jsme poslušni Božích přikázání a nabádání Ducha Sva-
tého, naše porozumění toho, proč jich máme být poslušni, se prohloubí a Pán nám za naši 
poslušnost požehná.

Požádejte některého studenta, aby přečetl následující vysvětlení. (Mohli byste dát každému 
studentovi kopii tohoto vysvětlení, aby mohl sledovat text a poté si ho mohl vložit do 
písem pro budoucí použití.)

Přinejmenším zčásti se Pánův „moudrý záměr“ (1. Nefi 9:5; Slova Mormonova 1:7) týkající 
se toho, že Nefi pořídil dvě sady záznamů, stal zjevným tehdy, když Joseph Smith překládal 
Knihu Mormonovu. Joseph původně překládal Mormonovo zkrácení velkých desek Nefio-
vých. Martin Harris, který Josephovi pomáhal, chtěl ukázat překlad své manželce a rodině. 
Prorok zdráhavě umožnil Martinovi, aby si vypůjčil 116 stran rukopisu, který byl do té doby 
přeložen. Těchto 116 stran bylo Martinovi ukradeno a v důsledku toho byly desky, Urim a 
Thumim a dar překládat Josephu Smithovi dočasně odňaty. (Viz NaS 3:14.)

Poté, co Joseph Smith prošel obdobím pokání (viz NaS 3:10), Pán mu řekl, aby ztracenou 
část znovu nepřekládal. (Viz NaS 10:30.) Místo toho mu přikázal přeložit malé desky 
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Nefiovy (viz NaS 10:41), které pokrývaly stejný časový úsek. Informoval Josepha o tom, že 
ti, kteří vzali 116 stránek, je pozměnili a chystali se je použít k diskreditaci překladu. (Viz 
NaS 10:10–19.) Pán předvídal tyto události již mnoho staletí předtím a nechal pořídit druhý 
záznam, aby Satanovy plány zmařil. (Viz History of the Church, 1:20–23; NaS 10:38–46.)

Požádejte studenty, aby si přečetli 1. Nefiho 9:6. Vyzvěte je, aby rozpoznali, jaké nauce 
v tomto verši Nefi učí. Nechte některého studenta napsat na tabuli tuto zásadu: Bůh zná 
všechny věci a připravuje cestu k uskutečnění veškerého svého díla.

• Proč je užitečné vědět, že „Pán zná všechny věci od počátku“? (1. Nefi 9:6; viz také 
2. Nefi 9:20; Slova Mormonova 1:7.)

• Jaký vliv může mít tato nauka na to, jak vedete svůj život? (Zatímco studenti odpovídají 
na tuto otázku, mohli byste se podělit o vlastní myšlenky ohledně toho, jak tato nauka 
prohloubila vaši víru, naději a důvěru v Boha.)

• Jak vám tato nauka může pomáhat, když čelíte zkouškám? (Možná odpověď: můžeme 
najít útěchu v tom, že Bůh dokáže vidět výsledek našich zkoušek a těžkostí, i když my to 
nedokážeme. A skrze Ducha Svatého nám Bůh může poskytnout sílu, útěchu a vedení, 
abychom životní těžkosti překonali nebo v nich úspěšně vytrvali.)

Vyjádřete své přesvědčení, že Bůh zná všechny věci – včetně toho, co je pro každé Jeho 
dítě nejlepší. Pomozte studentům porozumět tomu, že během života se budou setkávat 
s přikázáními a budou od Boha získávat inspiraci, které zpočátku možná nebudou úplně 
rozumět.  Jejich poslušnost Pánových přikázání a nabádání Svatého Ducha požehná jejich 
životu i životu druhých.

Komentář a informace o historickém pozadí 
1. Nefi 6:4. Bůh Abrahamův a Bůh Izákův a Bůh 
Jákobův
President Ezra Taft Benson vysvětlil, že když se v pís-
mech píše o Bohu Abrahamově, Izákově a Jákobově, má 
se na mysli Ježíš Kristus: „Musíme si uvědomit, kdo Ježíš 
byl, než se narodil. Byl to Stvořitel všech věcí, veliký 
Jehova, Beránek zabitý před ustanovením světa, Bůh 
Abrahamův, Izákův a Jákobův. Byl a je Svatý Izraelský.“ 
(„Five Marks of the Divinity of Jesus Christ“, Ensign, 
Dec. 2001, 10.)

1. Nefi 9:6. Bůh zná všechny věci od počátku
Můžeme se spolehnout na to, že Bůh zná všechny věci. 
„Bez znalosti všech věcí by Bůh nebyl schopen spasit 
žádnou část svého stvoření; neboť právě díky znalosti 
všech věcí, od počátku do konce, je schopen předat toto 
porozumění svým stvořením, díky čemuž jsou učiněna 
podílníky věčného života; a kdyby v mysli lidí neexis-
tovala představa, že Bůh má veškerou znalost, bylo by 
nemožné, aby v Něj mohli mít víru.“ (Lectures on Faith 
[1985], 51–52.)
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Lekce pro domácí studium
1. Nefi 1–6; 9 (2. blok)

Přípravné materiály pro 
učitele domácího studia
Shrnutí denních lekcí domácího studia
Následující shrnutí nauk a zásad, s nimiž se studenti seznámili 
při studiu 1. Nefiho 1–6; 9 (2. blok), nemá být součástí vaší 
lekce. Lekce, kterou učíte, se soustřeďuje pouze na některé 
z těchto nauk a zásad. Při zvažování potřeb studentů se řiďte 
nabádáním Svatého Ducha.

1. den (1. Nefi 1)
Když se studenti učili o tom, jak Lehi prorokoval lidu a varo-
val ho, aby činili pokání, dozvěděli se, že proroci varují před 
dopouštěním se hříchu a učí, že spasení přichází skrze Ježíše 
Krista. Dále se dozvěděli, že Pánova láskyplná milosrdenství 
jsou prokazována těm, kteří v Něj projevují víru.

2. den (1. Nefi 2)
Lehi uposlechl Pánův příkaz opustit Jeruzalém. Byl příkladem 
zásady, že když jsme věrní a poslušní, Pán nám bude v čase 
zkoušky pomáhat. Nefi projevil poslušného ducha a sám 
pro sebe se dozvěděl, že když voláme k Bohu, může nám 
obměkčit srdce, abychom věřili Jeho slovům. Studenti se 
dozvěděli, že Bůh žehná těm, kteří jsou poslušní a věrní.

3. den (1. Nefi 3–4)
Když Lehi řekl Nefimu a jeho bratrům, že Bůh jim přikázal, 
aby se vrátili do Jeruzaléma a získali mosazné desky, Nefi 
svědčil o tom, že když budeme dělat to, co Pán přikazuje, 
připraví pro nás Pán cestu, abychom to mohli uskutečnit. 
Nefi a jeho bratři zjistili, že splnit Pánův příkaz je obtížné. Ne-
fiovo odhodlání vrátit se do Jeruzaléma pomohlo studentům 
porozumět tomu, že když projevujeme víru v Boha a snažíme 
se dělat to, o co nás žádá, i když nedokážeme vidět konečný 
výsledek, povede nás Duchem Svatým.

4. den (1. Nefi 5–6; 9)
Když se studenti učili o tom, jak Lehi bádal v mosazných des-
kách, objevili tuto zásadu: když bádáme v písmech, můžeme 
být naplněni Svatým Duchem a můžeme obdržet zjevení. 
Když četli o Nefiově záměru ohledně psaní jeho záznamu, 
dozvěděli se také, že záměrem Knihy Mormonovy je přesvěd-
čit všechny lidi, aby přišli k Ježíši Kristu.

Úvod
Lekce pro tento týden umožní studentům probrat a prodisku-
tovat to, čemu se naučili díky příkladu Lehiovy rodiny a jejich 
skutků víry. Při výuce lekce zdůrazňujte Nefiovu věrnou posluš-
nost Pánových příkazů a jeho pilnou snahu poznat pravdivost 
všech slov, „která promlouval [jeho] otec“. (1. Nefi 2:16.) Když 
budou studenti následovat Nefiův příklad poslušnosti, posílí tím 
vlastní svědectví o evangeliu.

Při výuce se řiďte nabádáním staršího Jeffreyho R. Hollanda 
z Kvora Dvanácti apoštolů:

„Musíme znovu oživit a znovu nastolit kvalitnější výuku v Církvi 
– doma, u řečnického pultu, v našich administrativních shromáž-
děních a samozřejmě ve třídách. Inspirovaná výuka se v Církvi 
nesmí nikdy stát ztraceným uměním a my musíme zajistit, aby se 
naše hledání této výuky nestalo ztracenou tradicí. …

… Kéž zvelebíme schopnost učit doma i v Církvi a kéž prohlou-
bíme veškeré úsilí, abychom povznášeli a vzdělávali.“ („Od Boha 
přišel mistr“, Liahona, červenec 1998, 25, 27.)

Náměty pro výuku

1. Nefi 1
Pán prokazuje svá láskyplná milosrdenství věrným
Napište na tabuli tuto zásadu: Pánova láskyplná milosr-
denství jsou prokazována těm, kteří v Něj projevují víru. 
Požádejte studenty, aby se zběžně podívali na 1. Nefiho 1 a našli 
verš, který učí této pravdě (verš 20).

Položte studentům níže uvedené otázky, abyste jim pomohli 
připomenout si a shrnout to, čemu se naučili, když minulý týden 
studovali 1. Nefiho 1–6; 9:

• Jak Pán prokázal svá láskyplná milosrdenství Lehimu a jeho ro-
dině – podle toho, čemu jste se naučili z kapitol studovaných 
tento týden?

• Jaké příklady poslušnosti a víry projevili Lehi a jeho rodina?
• Kdy jste byli svědky toho, jak Pán prokázal láskyplná milosr-

denství vám nebo někomu, koho znáte?

Mohli byste vyprávět o tom, jak Pán prokázal milosrdenství vám 
a vaší rodině, když jste jednali s vírou, nebo se podělte o nějaký 
příběh, který jste našli v některé církevní publikaci. Povzbuďte 
studenty, aby během svého celoročního studia Knihy Mormo-
novy vyhledávali příklady toho, jak Pán prokazuje své milosrden-
ství těm, kteří jsou věrní.
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1. Nefi 2
Pán nám může obměkčit srdce, abychom věřili Jeho slovům 
Připomeňte studentům, že poté, co bylo Lehimu přikázáno opus-
tit se svou rodinou Jeruzalém, Lehiův syn Nefi se osobně snažil 
poznat pravdivost zjevení jeho otce a porozumět jim. Vyzvěte 
některého studenta, aby přečetl 1. Nefiho 2:16, 19.

Zeptejte se studentů: Ačkoli Nefi nereptal, jaké jsou v 1. Nefim 
2:16 náznaky toho, že i pro něj mohlo být těžké Jeruzalém opus-
tit? (Nefi napsal, že se modlil o porozumění a Pán mu obměkčil 
srdce. Toto naznačuje, že opustit Jeruzalém pro něj nebylo 
snadné, a proto mu Pán pomohl to přijmout.)

Zeptejte se: Jaké skutečnosti podle vás naznačují, že i když Lehi 
a jeho rodina byli poslušni Pána, život pro ně nebyl snadný? (Viz 
1. Nefi 2:4, 11.)

Požádejte studenty, aby se podělili o své myšlenky ohledně toho, 
co si Nefi přál, a toho, co udělal, což ho vedlo k tomu, aby přijal 
přikázání, která Pán dal skrze jeho otce. 

Vyzvěte několik studentů, aby se podělili o to, co si napsali do 
studijního deníku při plnění 4. úkolu pro 2. den: Podělte se o 
příklad ze života, kdy jste podobně jako Nefi volali k Nebeskému 
Otci a pocítili, že vaše srdce bylo skrze Ducha obměkčeno, nebo 
kdy jste získali svědectví ohledně něčeho, co Pán řekl.

Podělte se o vlastní svědectví ohledně toho, že když voláme 
k Bohu, může nám obměkčit srdce, abychom věřili v Jeho 
slova.

Požádejte studenty, aby se zamysleli nad tím, co mohou dělat, 
aby posílili své svědectví a získali osobní ujištění, podobně jako 
Nefi. Pokud by se chtěli podělit o své myšlenky, dejte jim k tomu 
příležitost. Povzbuďte je, aby na základě svých myšlenek a dojmů 
jednali.

1. Nefi 3–4
Pán připraví cestu, pokud budeme věrně dodržovat Jeho 
přikázání
Rozdělte studenty do dvojic. Napište na tabuli tyto odkazy na 
verše z písem: 1. Nefi 3:6–7 a 1. Nefi 4:6–13. Vyzvěte studenty, 
aby si tyto pasáže přečetli a diskutovali ve dvojicích o těchto 
otázkách:

• Co je podle vás významného na těchto Nefiových slovech: 
„Nicméně jsem šel dále“? (1. Nefi 4:7.)

• Jak Nefimu umožnila jeho víra získat mosazné desky?

Poté, co studenti ve dvojicích prodiskutovali své postřehy, vy-
světlete, že Pán nás může o něco žádat, podobně jako požádal 
Nefiho a jeho bratry, aniž by ihned zjevil proč, kdy nebo jak to 
máme udělat. Nefi zjistil proč, kdy a jak mu Pán pomůže až poté, 
co umožnil Duchu, aby ho vedl, a až poté, co se rozhodl vykročit 
kupředu s vírou. Podělte se o své svědectví týkající se toho, že 
když projevujeme víru v Boha a snažíme se dělat to, o co 
nás žádá, i když nemůžeme vidět výsledek, povede nás 
vlivem Ducha Svatého.

Umožní-li vám to čas, mohli byste se zeptat studentů, zda mají 
nějaké otázky nebo zda se chtějí podělit o své postřehy ze 
4. dne, kdy studovali 1. Nefiho 5–6; 9. Například byste je mohli 
vyzvat, aby se podělili o to, jak odpověděli na úkol č. 4, který jim 
ukládal napsat o nějaké situaci, kdy bádali v písmech a pocítili 
Ducha Páně.

Na závěr požádejte některého studenta, aby přečetl (nebo 
zpaměti odříkal) pasáž z mistrovství v písmu – 1. Nefi 3:7. Poté 
se zeptejte: 

• Jaké zásadě učí verš 1. Nefi 3:7 o poslušnosti Pánových přiká-
zání? (Studenti by měli být schopni popsat zásadu, že pokud 
se budeme snažit dělat to, co Pán přikazuje, připraví pro 
nás Pán cestu, abychom to mohli uskutečnit.)

• Podle toho, co jste četli v 1. Nefim 1–6 a 9, jaký byl výsledek 
Lehiovy a Nefiovy poslušnosti Božích příkazů?

• Kdy pro vás Pán připravil cestu, aby vám pomohl dodržovat 
nějaké přikázání? 

Vyzvěte studenty, aby přemítali nad jednou oblastí svého života, 
v níž by mohli více projevovat svou poslušnost Bohu. Lekci byste 
mohli zakončit tím, že vydáte svědectví o požehnáních, která jste 
v životě obdrželi díky své snaze být poslušni Pánových přikázání.

Příští blok (1. Nefi 7–14)
V příštím bloku budou studenti studovat Lehiovo a Nefiovo 
vidění. Lehiovo a Nefiovo vidění o stromu života se týká i našeho 
života v dnešní době. Nefiův záznam o jeho vidění zahrnuje 
popis narození, působení a Usmíření Ježíše Krista; objevení a 
kolonizaci Ameriky prostřednictvím pohanů a ztrátu důležitých 
pravd z Bible a jejich znovuzřízení skrze Knihu Mormonovu. Ne-
fiův záznam o jeho vidění končí popisem znovuzřízení evangelia.
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Náměty pro výuku

1. Nefi 7:1–5
Pán přikazuje Nefimu, aby se vrátil do Jeruzaléma pro Izmaele a jeho rodinu
Ukažte studentům fotografii manželského páru a jejich dětí. (Mohli byste použít fotografii 
své rodiny.)

Požádejte některého studenta, aby přečetl 1. Nefiho 7:1–2.

• Co Pán přikázal Lehiovým synům, aby udělali? Jaké pravdě se můžeme naučit díky 
tomuto přikázání? (Ujistěte se, že studenti rozumějí tomu, že Pán nám přikazuje, aby-
chom uzavřeli manželství a vychovali děti pro Něho.) 

Připomeňte studentům, že když se Nefi a jeho bratři vraceli do Jeruzaléma, obnášela tato 
cesta několik dnů obtížného putování pustinou.

• Proč bylo manželství a rodina pro Nefiho a jeho bratry natolik důležité, že se vrátili do 
Jeruzaléma, aby se setkali s Izmaelem a jeho rodinou?

Než budete pokračovat s výukou, mohli byste každému studentovi dát výtisk dokumentu 
„Rodina – prohlášení světu“ nebo je nechte nalistovat text tohoto prohlášení v jejich studij-
ním deníku.

Požádejte některého studenta, aby přečetl následující úryvek z dokumentu „Rodina – 
prohlášení světu“. Vyzvěte studenty, aby pozorně naslouchali a určili, co proroci posledních 
dnů prohlašují o důležitosti manželství.

„My, První předsednictvo a Rada dvanácti apoštolů Církve Ježíše Krista Svatých posledních 
dnů slavnostně prohlašujeme, že manželství mezi mužem a ženou je ustanoveno Bohem a 
že rodina je středem Stvořitelova plánu pro věčný osud Jeho dětí.“ („Rodina – prohlášení 
světu“, Liahona, listopad 2010, 129.)

Vybídněte několik studentů, aby se podělili o to, čemu se z tohoto úryvku naučili. Ujistěte 
se, že porozuměli tomu, že rodina je středem Stvořitelova plánu pro náš věčný osud. Zdů-
razněte, že právě z tohoto důvodu Pán přikázal Nefimu a jeho bratrům, aby vyzvali Izma-
elovu rodinu, aby se k nim připojila. Také vysvětlete, že jedním z nejdůležitějších důvodů 
existence manželství je přivádět děti na svět.

• Co podle vás znamená vychovávat děti „pro Pána“? (1. Nefi 7:1.)

Poté, co studenti tuto otázku zodpovědí, vybídněte je, aby hledali další podnětné myš-
lenky, zatímco budou číst níže uvedená slova z prohlášení o rodině. Pokud mají vlastní text 
prohlášení, mohli byste jim navrhnout, aby si označili slova a slovní spojení, která jsou pro 
ně důležitá.

„Prohlašujeme, že přikázání, které Bůh dal svým dětem, aby se množily a naplnily zemi, je 
stále v platnosti. … 

… Rodiče mají posvátnou povinnost vychovávat své děti v lásce a spravedlivosti, starat se o 
jejich tělesné a duchovní potřeby, učit je vzájemně se milovat a sloužit jeden druhému, do-
držovat přikázání Boží a být občany, kteří dodržují zákony, kdekoli žijí. Manželé a manželky 
– matky a otcové – se budou před Bohem zodpovídat z toho, jak tyto povinnosti plnili.“ 
(„Rodina – prohlášení světu“, 129.)

Úvod
1. Nefi 7 obsahuje příklady Nefiovy oddanosti vůči 
Bohu. Nefi uposlechl, když Pán přikázal jemu a jeho 
bratrům, aby se vrátili a požádali Izmaele a jeho rodinu, 
aby se k nim připojili a odešli s nimi do pustiny, aby se 

tak mohli oženit a mít děti. I když se Laman a Lemuel 
proti Nefimu vzbouřili a snažili se ho zabít, on zůstal 
věrný a snažil se jim pomoci, aby i oni byli věrní.

Používání prohlášení 
o rodině
Sestra Julie B. Becková, 
generální presidentka 
Pomocného sdružení, 
povzbuzovala učitele 
semináře a institutu, aby 
učili tomu, jak důležité 
jsou rodiny, a aby při vý-
uce používali prohlášení 
o rodině:
„V Církvi je prvořadým 
úkolem učit rodinným 
zásadám – zásadám, 
které budou [studenty] 
učit tomu, jak založit 
rodinu, jak tuto rodinu 
učit a jak tuto rodinu 
připravit na obřady a 
smlouvy. …
… Když je učíte, můžete 
své učení propojovat s 
klíčovými prohlášeními a 
slovními spojeními, která 
se nacházejí v prohlášení 
o rodině. Toto prohlá-
šení není uzavřenou 
přednáškou.“ („Teaching 
the Doctrine of the 
Family“ [satelitní vysílání 
pro Semináře a instituty 
náboženství, 4. srpna 
2009], 5, si.lds.org.)

LEKCE 11

1. Nefi 7
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1.  NEFI  7

Požádejte některého studenta, aby přečetl 1. Nefiho 7:3–5.

• V jakém smyslu je to, co je zaznamenáno v 1. Nefim 7:3–5, příkladem pravdy zazname-
nané v 1. Nefim 3:7? (Pomozte studentům pochopit, že Pán připravil cestu pro Nefiho a 
jeho bratry, aby mohli uposlechnout příkaz oženit se a mít děti.)

• Jak se mohou mladí lidé již nyní připravovat na to, aby uzavřeli manželství a vychovávali 
děti v evangeliu?

1. Nefi 7:6–15
Nefi čelil vzpouře ze strany Lamana a Lemuela a svědčil o Pánově moci a schop-
nosti vést je do země zaslíbení
Vyzvěte některého studenta, aby přečetl 1. Nefiho 7:6–7.

• Proč se Laman, Lemuel a některé děti Izmaele během putování pustinou vzbouřili?

Povzbuďte studenty, aby se zamysleli nad tím, co by mohli říci Lamanovi, Lemuelovi a 
vzpurným synům a dcerám Izmaele, aby je přesvědčili, že mají pokračovat na cestě do 
země zaslíbení. Pak požádejte studenty, aby si přečetli 1. Nefiho 7:8–12 a našli otázky, které 
Nefi položil Lamanovi a Lemuelovi.

• O jaké pravdy se Nefi podělil, když pokládal tyto otázky? (Připomněl svým bratrům po-
žehnání, která již od Pána obdrželi, a Pánovu schopnost jim dál žehnat podle jejich víry.)

• Proč je důležité, abychom na tyto pravdy pamatovali?

Požádejte studenty, aby přečetli 1. Nefiho 7:13–15 a určili, jaké následky by měl návrat 
Lamana, Lemuele a vzpurných synů a dcer Izmaele do Jeruzaléma.

1. Nefi 7:16–22
Pán osvobozuje Nefiho
Vysvětlete, že poté, co Nefi připomněl Lamanovi a Lemuelovi zničení, které dopadne na 
obyvatele Jeruzaléma, rozzlobili se na něj.

Vyzvěte některého studenta, aby přečetl 1. Nefiho 7:16. Požádejte členy třídy, aby si před-
stavili, že jsou v situaci Nefiho.

• Jak byste se cítili, kdybyste byli v Nefiově situaci? Co byste udělali? 

Poukažte na to, že Nefi na tuto situaci reagoval tím, že se modlil o pomoc. Požádejte někte-
rého studenta, aby přečetl Nefiovu modlitbu zaznamenanou v 1. Nefim 7:17–18.

• O co se Nefi modlil? Co vám na jeho modlitbě připadá pozoruhodné?

Zatímco studenti odpovídají, ujistěte se, že si všimli, že Nefi prosil o to, aby byl vysvobozen 
„podle [své] víry“. Také poukažte na to, že když prosil o vysvobození z rukou svých bratrů, 
žádal Boha, aby ho posílil, aby mohl tento problém vyřešit. Vysvětlete, že modlit se s vírou 
znamená modlit se s důvěrou v Pána a s ochotou jednat. Požádejte některého studenta, aby 
přečetl slova staršího Davida A. Bednara z Kvora Dvanácti apoštolů:

„Nefi je příkladem toho, kdo znal a chápal Spasitelovu uschopňující moc a 
spoléhal se na ni. … Všimněte si prosím Nefiovy modlitby ve verši 17: ‚Ó 
Pane, podle mé víry, kterou v tebe mám, kéž bys mne vysvobodil z rukou 
mých bratří; ano, dokonce mi dej sílu, abych mohl přetrhnouti tyto provazy, 
kterými jsem svázán.‘ (Zvýraznění přidáno.)

… Je pro mě zvlášť zajímavé to, že Nefi se nemodlil o to, … aby se jeho okol-
nosti změnily. Místo toho se modlil o sílu, aby tyto okolnosti mohl změnit. A dovolím si 
podotknout, že se právě takto modlil proto, že znal a chápal uschopňující moc Spasitelova 
Usmíření, a tuto moc již dříve zažil.“ („In the Strength of the Lord“ [proslov ze zasvěcují-
cího shromáždění na Univerzitě Brighama Younga, 23. října 2001], 4, speeches.byu.edu.)

Podělte se o své svědectví ohledně toho, že Bůh odpovídá na modlitby podle naší 
víry. Poukažte na to, že v této situaci Bůh zodpověděl Nefiovu modlitbu téměř okamžitě. 
Nicméně modlitby nejsou vždy zodpovězeny tímto způsobem. Nebeský Otec odpovídá 
na modlitby ve svém vlastním čase, svým vlastním způsobem a podle své vlastní vůle. 
Poskytněte studentům příležitost vydat svědectví o moci modlitby, tím, že jim položíte tuto 
otázku:



38

LEKCE 11

• Kdy jste se modlili s vírou a získali jste od Pána sílu nebo pomoc, buď okamžitě nebo po 
nějaké době? (Mohli byste se podělit o vlastní zážitek s touto zásadou.)

Řekněte studentům, že poté, co byl Nefi vysvobozen ze svých pout, jeho bratři se ho snažili 
znovu napadnout. Požádejte některého studenta, aby přečetl 1. Nefiho 7:19–20.

• Kdo přesvědčil Lamana a Lemuela, aby se přestali snažit Nefiho zabít?

Poukažte na to, že naše modlitby jsou často zodpovězeny a naše potřeby jsou často napl-
něny skrze spravedlivé skutky druhých. Zatímco členové třídy studují zbývající verše  
v 1. Nefim 7, vyzvěte je, aby si všimli, jak Nefi odpověděl svým bratrům po všem, co mu 
udělali. Požádejte je, aby se zamysleli nad následující otázkou, aniž by na ni odpovídali 
nahlas:

• Jak jste reagovali, když se vám druzí snažili ublížit?

Požádejte některého studenta, aby přečetl 1. Nefiho 7:21. Mohli byste studentům navrh-
nout, aby si označili Nefiova slova o odpuštění.

• Co to znamená upřímně odpustit? 

• K čemu Nefi nabádal své bratry? Proč byly tyto rady důležité?

Vydejte svědectví o tom, že snaha získat odpuštění a odpustit druhým přináší jednotu 
a pokoj. Vyzvěte studenty, aby se zamysleli nad situacemi ve své rodině, které vyžadují 
odpuštění.

• Proč je odpuštění zvlášť důležité v naší rodině? 

• Vzpomeňte si na nějakou situaci, kdy jste odpustili členovi rodiny nebo kdy člen rodiny 
odpustil vám. Jak to ovlivnilo váš vzájemný vztah a atmosféru v rodině?

Na závěr připomeňte studentům, že Pán přikázal Nefimu a jeho bratrům, aby se oženili a 
založili rodinu, a Pán toto požaduje i dnes. Také vydejte svědectví o tom, že Pán odpovídá 
na naše modlitby a dodává nám sílu překonávat těžkosti podle naší víry v Něho. Vyzvěte 
je, aby se zamysleli nad tím, jak by mohli uplatnit jednu ze zásad z dnešní lekce, aby tak 
pomohli své rodině.

Procvičení mistrovství v písmu
Poznámka: Činnosti pro procvičení mistrovství v písmu se nacházejí v rámci celé této pří-
ručky. Používají se při nich různé metody, které můžete použít k tomu, abyste studentům 
pomáhali pravidelně si procházet verše z mistrovství v písmu.

Vzhledem k délce této lekce je možné, že budete mít čas na níže uvedenou činnost na 
procvičení mistrovství v písmu. Tuto činnost můžete provést na začátku výuky, jako pře-
stávku mezi oddíly lekce, nebo na konci výuky. Dbejte na to, aby tato činnost byla krátká, 
abyste měli dost času na výuku lekce. Další procvičovací činnosti najdete v dodatku.

Pokud studenti dokáží snadno najít pasáže z mistrovství písmu a porozumět jejich vý-
znamu, obsahu a uplatnění v životě, budou pociťovat větší sebedůvěru při osobním studiu, 
ve své schopnosti uplatňovat zásady evangelia v životě a při příležitostech učit z písem. 
Zamyslete se nad těmito slovy presidenta Howarda W. Huntera: „Doufáme, že žádný váš 
student neodejde z vaší třídy s obavami, s rozpaky nebo se studem, že nedokáže získat 
pomoc, kterou potřebuje, protože nezná písma natolik dobře, aby našel příslušnou pasáž.“ 
(„Eternal Investments“ [proslov adresovaný náboženským vzdělavatelům CVS, 10. února 
1989], 2, si.lds.org.)

Abyste studentům pomohli obeznámit se s tím, kde se nacházejí pasáže z mistrovství 
v písmu, vyzvěte je, aby se podívali na záložku s mistrovstvím v písmu, našli v písmech prv-
ních pět pasáží z mistrovství a přečetli si je. Mohli byste studenty povzbudit, aby si pasáže 
z mistrovství v písmu nějak výrazně označili, aby je dokázali snadno najít.
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Náměty pro výuku

1. Nefi 8:1–18
Lehi má vidění, v němž pojídá z ovoce stromu a vyzývá svou rodinu, aby učinila 
totéž
Požádejte studenty, aby si vzpomněli na okamžiky, kdy pocítili lásku, kterou k nim chová 
Nebeský Otec. Požádejte je, aby se zamysleli nad tím, jak jejich rozhodnutí ovlivňuje to, 
jaký mají vztah k Bohu a do jaké míry jsou schopni pociťovat Jeho lásku. Poté, co jim dáte 
čas na rozmyšlenou, podělte se o své svědectví, že Nebeský Otec miluje každého z nás. Za-
tímco členové třídy studují 1. Nefiho 8, povzbuďte je, aby se zaměřili na to, co mohou dělat 
a čeho se mají vyvarovat, chtějí-li více přilnout k Bohu a více v životě pociťovat Jeho lásku. 
(Abyste studentům pomohli připravit se na tuto lekci, mohli byste je vyzvat, aby si na úvod 
výuky zazpívali píseň „Železná tyč“, [ZNPPD 2, č. 67].)

Požádejte některého studenta, aby přečetl 1. Nefiho 8:2. Vyzvěte členy třídy, aby popsali, co 
Lehi zažil krátce poté, co se jeho synové vrátili z Jeruzaléma s mosaznými deskami. Požá-
dejte několik studentů, aby se střídali při čtení 1. Nefiho 8:5–12.

• Na co se zaměřovalo Lehiovo vidění? (Na strom života a jeho ovoce.)

• Jakými slovy a slovními spojeními Lehi toto ovoce popsal? (Viz 1. Nefi 8:10–11; také by-
ste mohli studenty požádat, aby si přečetli 1. Nefiho 11:8–9, aby poznali, jak tento strom 
popsal Nefi.)

Vysvětlete, že Pán často používá známé předměty jako symboly, aby nám pomohl porozu-
mět věčným pravdám. Abyste studentům pomohli rozpoznat, co strom a ovoce v Lehiově 
snu představují, vyzvěte některého studenta, aby přečetl následující slova staršího Neala 
A. Maxwella z Kvora Dvanácti apoštolů. Požádejte členy třídy, aby pozorně naslouchali a 
určili, co strom a ovoce symbolizují.

„Strom života … je láska Boží. (Viz 1. Nefi 11:25.) Láska, kterou Bůh chová 
ke svým dětem, je nejvýmluvněji vyjádřena tím, že nám daroval Ježíše jako 
Vykupitele: ‚Tak Bůh miloval svět, že Syna svého jednorozeného dal.‘ (Jan 
3:16.) Přijmout lásku Boží znamená přijmout Ježíšovo Usmíření a osvobození 
a radost, kterou nabízí.“ („Poučme se od Lamana a Lemuela“, Liahona, leden 
2000, 7.)

• Skrze jaký dar je nám podle staršího Maxwella zejména projevována láska Boží, kterou 
představuje strom života? (Pomozte studentům porozumět tomu, že Usmíření Ježíše 
Krista je tím největším vyjádřením Boží lásky k Jeho dětem. Když lidé v Lehiově vidění 
jedli z ovoce stromu života, znamenalo to, že přijímají požehnání plynoucí z Usmíření.)

• Jak nás Usmíření Ježíše Krista vysvobozuje ze zajetí a přináší nám radost?

Abyste pomohli studentům rozpoznat jednu ze zásad, která je názorně uvedena v 1. Nefim 
8:10–12, vyzvěte je, aby v 1. Nefim 8:11 našli popis toho, co Lehi udělal („Vykročil [jsem] a 
pojedl z … ovoce“). Nechte je pak vyhledat v 1. Nefim 8:12 důsledky jeho jednání („napl-
nilo to mou duši nesmírně velikou radostí“). Také byste mohli poukázat na to, že v 1. Nefim 

Úvod
V 1. Nefim 8 Lehi vypráví o svém vidění stromu života. 
Lehi ve svém vidění pojídá z ovoce stromu, který před-
stavuje lásku Boží a požehnání, která můžeme obdržet 
skrze Usmíření Ježíše Krista. Lehimu jsou ukázány různé 
skupiny lidí. Někteří bloudí a ke stromu nepřicházejí. 

Jiní se poté, co pojedli z ovoce stromu, stydí, odpadají 
na zakázané stezky a jsou ztraceni. Jiní se pevně drží 
železné tyče, pojídají z ovoce a zůstávají věrní. Jiná sku-
pina lidí se ani nesnaží hledat cestu ke stromu života.

LEKCE 12

1. Nefi 8
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8:10 Lehi popsal toto ovoce jako „žádoucí, aby učinilo člověka šťastným“. (Mohli byste 
studentům navrhnout, aby si tato slovní spojení označili v písmech.)

• Jak se Lehi poté, co pojedl z ovoce, cítil?

• Jak můžeme „pojíst z“ Usmíření? (Skrze proces pokání.)

• Proč přijímání Usmíření naplňuje naši duši „nesmírně velikou radostí“?

Podělte se o své svědectví ohledně toho, že když přicházíme k Ježíši Kristu a přijímáme 
Usmíření, přináší nám to štěstí a radost. (Tuto zásadu byste mohli napsat na tabuli.)

• Kdy vám Spasitelovo Usmíření přineslo štěstí a radost? (Připomeňte studentům, že se 
nemusí dělit o zážitky, které jsou příliš důvěrné nebo osobní.)

1. Nefi 8:19–35
Lehi ve svém vidění vidí různé skupiny lidí a jejich úspěšnou či neúspěšnou snahu 
přijít ke stromu života
Ukažte studentům obrázek „Lehiův sen“ (62620 121; Kniha obrázků z evangelia [2009], 
č. 69), a poukažte na symboly, o kterých jste ve třídě již diskutovali – strom a ovoce. Vysvět-
lete, že v tomto vidění Pán použil také jiné symboly, aby Lehiho učil tomu, jak přijít k Ježíši 
Kristu a přijmout Jeho Usmíření. Zeptejte se studentů, jaké další symboly vidí na obrázku. 
(Možné odpovědi: řeka, tyč ze železa, mlha temnoty a veliká a prostorná stavba.)

Připomeňte studentům, že Pán ukázal totéž vidění i Nefimu. Nefi později zaznamenal 
význam různých symbolů a obrazů z tohoto vidění. (Viz 1. Nefi 11, 12 a 15.)

Připravte si níže uvedenou tabulku na papír, který rozdáte studentům, nebo ji umístěte na 
tabuli před začátkem hodiny. (V pravém sloupci ponechejte pouze odkazy na verše z pí-
sem.) Vybídněte studenty, aby pomocí těchto křížových odkazů určili, co jednotlivé položky 
z Lehiova vidění znamenají. První symbol, strom s bílým ovocem, si projděte společně 
s celou třídou. Pak dejte studentům několik minut na to, aby sami našli význam zbývajících 
čtyř symbolů. (Mohli byste jim navrhnout, aby si odpovědi zapsali do svých písem vedle 
odpovídajících veršů v 1. Nefim 8.)

Symboly v Lehiově vidění Nefiův výklad

1. Nefi 8:10–12 – strom s bílým ovocem 1. Nefi 11:21–25 (láska Boží; požehnání plynoucí 
z Usmíření Ježíše Krista)

1. Nefi 8:13 – řeka se špinavou vodou 1. Nefi 12:16; 15:26–29 (špinavost; hlubiny pekla)

1. Nefi 8:19 – tyč ze železa 1. Nefi 11:25 (slovo Boží)

1. Nefi 8:23 – mlhy temnoty 1. Nefi 12:17 (pokušení ďáblova)

1. Nefi 8:26 – veliká a prostorná stavba 1. Nefi 11:35–36; 12:18 (pýcha a marnivé 
představy světa)

Vyzvěte studenty, aby se podělili o to, jaký výklad symbolů našli. Abyste jim pomohli po-
chopit, že 1. Nefi 8 se týká jejich života, požádejte některého studenta, aby přečetl následu-
jící slova presidenta Boyda K. Packera z Kvora Dvanácti apoštolů. Vyzvěte členy třídy, aby si 
všímali toho, z jakého důvodu je pro ně důležité studovat Lehiovo vidění:

„Možná si myslíte, že Lehiův sen neboli vidění pro vás nemá žádný zvláštní význam, ale 
ten sen pro vás význam má. I vy jste v tomto snu; každý z nás je v něm. …

Lehiův sen neboli vidění … v sobě obsahuje vše, co Svatý posledních dnů potřebuje 
k tomu, aby porozuměl této zkoušce, kterou představuje život.“ („Finding Ourselves in 
Lehi’s Dream“, Ensign, Aug. 2010, 22.)

Zatímco studenti studují zbývající část vidění, povzbuďte je, aby se zaměřili na tu skupinu 
lidí ve vidění, která by mohla představovat je samotné. Ujistěte je, že bez ohledu na to, kde 
se podle svého názoru v tomto vidění nacházejí, mají každý osobně schopnost rozhodnout 
se tak, aby byli hodni obdržet požehnání plynoucí z Usmíření.

Rozdělte studenty do dvou skupin. Vysvětlete, že až bude třída číst 1. Nefiho 8:21–33, jed-
notlivé skupiny se zaměří každá na něco jiného.

Označování veršů 
v písmech a dělání 
si poznámek
Pro studenty může být 
užitečné, když si na 
okraj stránek v písmech 
zapisují křížové odkazy, 
výklad symbolů a další 
informace. Také pro 
ně může být užitečné 
označovat si křížové 
odkazy v poznámkách 
pod čarou. Tyto po-
známky pro ně mohou 
být připomínkami, které 
jim pomohou porozumět 
veršům z písem a učit 
z písem i v budoucnu. 
Tyto poznámky mohou 
být pro ně dostupnější a 
trvalejší než informace 
zaznamenané v deníku 
nebo na samostatné listy 
papíru. Vždy ale máte 
ctít svobodu jednání stu-
dentů a nikdy je nemáte 
nutit k tomu, aby si do 
písem něco zapisovali. 
Spíše jim navrhněte 
různé možnosti a umož-
něte jim rozhodnout se 
použít to, co považují za 
vhodné. 
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Požádejte 1. skupinu, aby si všímala odpovědí na níže uvedené otázky. (Před začátkem 
výuky napište tyto otázky na tabuli nebo na papír, který rozdáte studentům.)

• Jaké překážky měli lidé v Lehiově vidění?

• Co tyto překážky představují?

• Jakou podobu dnes mají tyto překážky?

• Jaké zásady v těchto verších nacházíte? 

Požádejte 2. skupinu, aby si všímala odpovědí na níže uvedené otázky. (Před začátkem 
výuky napište tyto otázky na tabuli nebo na papír, který rozdáte studentům.)

• Co lidem pomohlo dojít až ke stromu a pojíst z jeho ovoce?

• V jakém smyslu se železná tyč podobá slovu Božímu?

• Jak nám slovo Boží pomáhá překonávat překážky na cestě vedoucí k věčnému životu?

• Jaké zásady v těchto verších nacházíte?

Požádejte několik studentů, aby se střídali při čtení 1. Nefiho 8:21–33. Poté požádejte 
studenty v 1. skupině, aby se podělili o odpovědi na zadané otázky. Také je požádejte, aby 
se podělili o zásady, které v těchto verších nacházejí. Ujistěte se, že studenti rozumějí tomu, 
že pýcha, světskost a podvolení se pokušením nám může bránit přijmout požehnání 
plynoucí z Usmíření. Vyzvěte studenty, aby přemítali nad tím, jak tyto překážky mohou 
bránit jejich duchovnímu pokroku.

Pak dejte příležitost studentům z 2. skupiny podělit se o své odpovědi na zadané otázky. 
Po prodiskutování jejich postřehů je vyzvěte, aby se podělili o zásady, které se nacházejí 
v 1. Nefim 8:21–33. Mezi zásady, které rozpoznají, mohou například patřit tyto: 

Pokud se pevně držíme slova Božího, pomůže nám překonat pokušení a světské 
vlivy.

Když se pevně držíme slova Božího, pomáhá nám to přilnout těsněji k Pánu a získat 
požehnání plynoucí z Usmíření.

• Jaká slova v 1. Nefim 8:24 a 30 popisují úsilí lidí držet se železné tyče a dojít ke stromu?

• Co podle vás znamená tlačit se kupředu?

• Co podle vás znamená chopit se a neustále se pevně držet slova Božího? 

• Proč máme studovat písma každý den? 

Po prodiskutování těchto otázek byste mohli poukázat na to, že v tomto vidění někteří lidé, 
například Laman a Lemuel, z ovoce nepojedli. (Viz 1. Nefi 8:22–23, 35–38.) Toto symbolizo-
valo jejich odmítnutí činit pokání a přijmout požehnání plynoucí z Usmíření Ježíše Krista. 
Někteří lidé odpadli dokonce i poté, co pojedli z ovoce. (Viz 1. Nefi 8:25, 28.) To nám při-
pomíná, že poté, co začneme přijímat požehnání plynoucí z Usmíření, musíme být pilní a 
věrní, musíme činit pokání z hříchů a snažit se dodržovat své smlouvy. Povzbuďte studenty, 
aby následovali příklad těch, kteří pojedli z ovoce a zůstali u stromu. (Viz 1. Nefi 8:33.)

Abyste studentům pomohli porozumět tomu, jak zásady z Lehiova vidění žehnají jejich 
životu, požádejte je, aby si do studijního zápisníku nebo deníku zapsali odpověď na jednu 
z níže uvedených otázek:

• Kdy vám slovo Boží posloužilo jako vodítko nebo vám pomohlo překonat nějaké poku-
šení, pýchu nebo světskost?

• Kdy jste pocítili lásku, kterou k vám Bůh chová, zatímco jste četli Jeho slovo nebo jste mu 
naslouchali?

Vyzvěte několik studentů, aby se o své odpovědi podělili s ostatními ve třídě.

Povzbuzujte studenty, aby jednali na základě toho, čemu se naučili a co pociťovali při stu-
diu 1. Nefiho 8 tím, že si dají za cíl osvojit si zvyk každý den osobně studovat písma nebo, 
pokud už tento zvyk mají, že ho budou dál upevňovat. Podělte se se studenty o požehnání, 
která jste v životě získali díky pravidelnému studiu písem.

Povzbuzujte studenty 
ke každodennímu 
studiu písem
Jen málo věcí má 
pozitivnější a trvalejší 
vliv než snaha pomáhat 
studentům osvojit si zvyk 
studovat osobně každý 
den písma. Povzbuzujte 
studenty, aby si každý 
den vyhradili čas na 
studium písem. Také 
dávejte studentům pravi-
delně příležitost podělit 
se ve třídě o své pozna-
tky a pocity z osobního 
studia písem.
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1. Nefi 10–11

Náměty pro výuku

1. Nefi 10:1–16
Lehi prorokuje o Mesiáši
Stručně shrňte 1. Nefiho 10:1–16 tím, že řeknete studentům, že poté, co Lehi vyprávěl o 
svém vidění stromu života, pronesl několik proroctví. Tato proroctví obsahovala podrobné 
informace týkající se doby, kdy Ježíš Kristus přijde na zem (viz 1. Nefi 10:4), Jeho křtu 
provedeného Janem Křtitelem (viz 1. Nefi 10:7–10), Jeho ukřižování a vzkříšení (viz 1. Nefi 
10:11) a budoucího rozptýlení a shromáždění Izraele (viz 1. Nefi 10:12–14).

Požádejte některého studenta, aby přečetl 1. Nefiho 10:4–6. (Mohli byste vysvětlit, že 
Mesiáš je „forma aramejského a hebrejského slova znamenajícího ‚pomazaný‘. V Novém 
zákoně se Ježíš nazývá Kristus, což je řecký ekvivalent slova Mesiáš. Znamená to pomazaný 
Prorok, Kněz, Král a Vysvoboditel, jehož příchod Židé dychtivě očekávali.“ [Průvodce  
k písmům, „Mesiáš“, scriptures.lds.org; viz také Bible Dictionary, „Messiah“].)

• Kdy měl podle Lehiova proroctví Spasitel přijít? (Viz 1. Nefi 10:4.)

• Co by se lidstvu stalo, pokud by se nespoléhali na Spasitele? (Viz 1. Nefi 10:6.)

1. Nefi 10:17–22; 11:1–6
Nefi usiluje o to, aby viděl, slyšel a poznal pravdy, kterým učil jeho otec
Požádejte studenty, aby se zamysleli nad tímto příkladem – tři mladí muži navštíví totéž 
církevní shromáždění. Poté, co se vrátí domů, jeden mladý muž má pocit, že shromáždění 
bylo nudné a že to byla ztráta času. Druhý má dojem, že shromáždění bylo pěkné, ale 
nemělo na něj žádný zvláštní vliv. Třetí se vrací domů povznesen Duchem Svatým a s tím, 
že obdržel inspiraci a vedení pro svůj život – dokonce i inspiraci, která nesouvisela s tím, o 
čem se na shromáždění mluvilo.

• Jak je možné, že se tito tři mladí muži zúčastnili téhož shromáždění, ale měli tak rozdílné 
zážitky?

Vysvětlete, že tento příklad se podobá zkušenostem Lamana, Lemuela a Nefiho, když 
si vyslechli proroctví svého otce a vyprávění o jeho vidění. Laman a Lemuel nerozuměli 
slovům svého otce a přeli se ohledně toho, co slyšeli. (Viz 1. Nefi 15:2.) Nefi se naopak 
obrátil k Pánu, aby získal porozumění. Je pro nás vynikajícím příkladem v tom, jak usilovat 
o zjevení a jak ho získat.

Řekněte studentům, že když budou studovat Nefiovy zážitky, najdou zásady, které jim 
pomohou usilovat o osobní zjevení a toto zjevení získat. Povzbuďte je, aby si všímali toho, 
co Nefi udělal a co mu umožnilo obdržet zjevení podobné tomu, které obdržel Lehi.

Rozdělte studenty do tří skupin. Přidělte každé skupině jednu kategorii a sadu otázek 
z níže uvedené tabulky. (Mohli byste tuto tabulku umístit na tabuli před začátkem hodiny.) 
Požádejte studenty, aby si přečetli 1. Nefiho 10:17 a 11:1–6 a připravili si odpovědi na 
zadané otázky.

Úvod
Poté, co si Nefi vyslechl vyprávění svého otce Lehiho o 
jeho vidění, přál si vidět, slyšet a poznat sám pro sebe 
to, co viděl a slyšel Lehi. (Viz 1. Nefi 10:17.) Když Nefi 
přemítal o učení svého otce, byl „uchopen a unesen 
Duchem Páně“ (1 Nephi 11:1) a obdržel své vlastní 

vidění. Toto vidění je zaznamenáno v 1. Nefim 11–14. V 
1. Nefim 11 čteme o stromu života, o tyči ze železa a o 
veliké a prostorné stavbě a také o Spasitelově narození, 
křtu, působení a ukřižování. Když Nefi toto vše viděl, 
uvědomil si, jakou lásku Bůh chová ke svým dětem.

Anonymní sdílení 
zážitků 
Mohli byste požádat 
studenty, aby anonymně 
popsali své zážitky při 
každodenním studiu 
písem. Shromážděte 
jejich odpovědi a 
přečtěte několik z nich 
před celou třídou. Když 
studenti slyší svědectví 
dalších studentů, může 
je to povzbudit v jejich 
osobním studiu. Někteří 
studenti se zdráhají 
otevřeně se podělit o 
své svědectví a duchovní 
zážitky, protože nechtějí 
působit vychloubačně 
nebo se obávají toho, 
že ostatní budou brát je 
nebo jejich zážitky na 
lehkou váhu. Anonymní 
sdílení zážitků umožňuje 
studentům podělit se o 
duchovní zážitky, aniž by 
museli mít tyto obavy.
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Přání Co si Nefi přál vidět, slyšet a poznat?
Jak naše přání ovlivňují naši schopnost obdržet zjevení?
Co si přeji dozvědět se od Pána? 

Víra Čemu Nefi podle svých slov věřil, když usiloval o zjevení?
Jak by mohla tato víra ovlivnit naši schopnost obdržet zjevení?
Jak mohu prohloubit své svědectví o Ježíši Kristu a víru v Něj?

Přemítání Co se stalo, když Nefi přemítal?
Proč může přemítání vést k získání zjevení?
Co mohu dělat, abych dokázal usilovněji přemítat o slovech proroků?

Vyzvěte několik studentů z každé skupiny, aby se podělili o odpovědi na první dvě zadané 
otázky. (Mohli byste je také vyzvat, aby odpověděli na třetí otázku, ale ujistěte je, že se 
nemusí dělit o odpovědi, které jsou příliš důvěrné nebo osobní.)

Vyzvěte některého studenta, aby přečetl 1. Nefiho 10:19.

• Kdo může poznat tajemství Boží? 

• Jakou mocí jsou tajemství Boží zjevována?

• Co musíme dělat, abychom obdrželi zjevení mocí Ducha Svatého? 

• Co podle vás znamená pilně hledat? 

• Čím dal Nefi najevo, že se pilně snažil vidět, slyšet a poznat to, čemu učil jeho otec?

Na tabuli napište tato slova:

Bůh zjevuje pravdu těm, …

Požádejte studenty, aby shrnuli, čemu se naučili z Nefiova zážitku, a dokončili větu na-
psanou na tabuli. I když studenti mohou zvolit jiná slova, jejich odpovědi mají obsahovat 
pravdu, že Bůh zjevuje pravdu všem těm, kteří ho pilně hledají. (Tuto zásadu byste 
mohli napsat na tabuli.)

Povzbuďte studenty, aby si vzpomněli na situaci, kdy je pilné hledání Boha přivedlo k tomu, 
že pocítili Jeho Ducha a obdrželi zjevení. (Mohlo by být užitečné zmínit se o tom, že mezi 
zjevení může patřit získání vedení pro nějaké naše rozhodnutí, získání hlubšího porozu-
mění, získání útěchy nebo získání ujištění, že něco je pravdivé.) Vyzvěte studenty, aby se 
o své zážitky podělili s ostatními ve třídě. Také byste jim mohli vydat svědectví o svých 
zážitcích, které jste získali, když jste se snažili pilně hledat Pána.

1. Nefi 11:7–36
Nefi je svědkem blahosklonnosti Boží
Vysvětlete studentům, že Nefi dál přemítal a usiloval o vedení během svého vidění. Když 
Nefi požádal o výklad toho, co znamená strom, který on i jeho otec viděl, zjevil se mu an-
děl, aby mu pomohl. Anděl se zeptal: „Znáš význam stromu, který viděl tvůj otec?“ (1. Nefi 
11:21.) Zopakujte si význam stromu tím, že požádáte několik studentů, aby se střídali při 
čtení 1. Nefiho 11:18–23.

• Co podle Nefiho tento strom znamenal? (Poté, co studenti odpovědí, mohli byste 
poukázat na to, že Nefi viděl Marii, jak drží děťátko Ježíše, a anděl řekl, že toto dítě je 
„Syn Věčného Otce“. Poté se anděl zeptal Nefiho, zda ví, co znamená onen strom, aby 
mu pomohl pochopit, že strom představuje Ježíše Krista. Když Nefi odpověděl, že strom 
představuje „lásku Boží“, měl na mysli lásku Boží vyjádřenou skrze dar Jeho Syna. Lásku 
Boží pociťujeme tehdy, když přijímáme požehnání plynoucí z Usmíření Ježíše Krista.)

• Jak Nefi a anděl popsali lásku Boží? 

Požádejte některého studenta, aby přečetl 1. Nefiho 11:16. (Vysvětlete, že slovo blahosklonnost 
znamená dobrovolné sestoupení z nějakého vysokého nebo důstojného postavení. Mohli 
byste studenty vybídnout, aby si zapsali toto vysvětlení do písem vedle verše 1. Nefi 11:16.)

Přečtěte 1. Nefiho 11:17 a nechte studenty určit, jak Nefi odpověděl na andělovu otázku.

• Co Nefi věděl? 

• Co neznal?
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Poté, co Nefi odpověděl, anděl mu ukázal několik příkladů Boží blahosklonnosti, aby mu 
pomohl prohloubit jeho porozumění lásce Boží. Vysvětlete studentům, že „blahosklonnost 
Boží“ se vztahuje jak na Boha Otce, tak na Ježíše Krista.

Podělte se o níže uvedená slova staršího Bruce R. McConkieho z Kvora Dvanácti apoštolů, 
který vysvětlil, co znamená blahosklonnost Boha, našeho Nebeského Otce:

„Blahosklonnost Boží spočívá ve skutečnosti v tom, že On, oslavená Bytost, sestupuje ze svého 
věčného trůnu, aby se stal Otcem smrtelného Syna.“ (The Mortal Messiah [1979], 1:314.)

Abyste pomohli studentům porozumět tomu, že „blahosklonnost Boží“ se také týká Ježíše 
Krista, ukažte jim obrázek „Narození Ježíše“. (62116 121; Kniha obrázků z evangelia [2009], 
č. 30.) Požádejte některého studenta, aby přečetl 1. Nefiho 11:13–21 . Vyzvěte jiného stu-
denta, aby vysvětlil, jak se tyto verše týkají tohoto obrázku. Požádejte některého studenta, 
aby přečetl níže uvedená slova staršího Geralda N. Lunda, bývalého sedmdesátníka. Vyzvěte 
členy třídy, aby naslouchali a všímali si toho, jakými způsoby nám Spasitel projevil lásku.

„Ježíš – člen Božstva, Prvorozený Otcův, Stvořitel, Jehova Starého zákona – zde nyní 
opouští své božské a svaté místo; zbavuje se veškeré své slávy a majestátu a vstupuje do 
těla malého děťátka; bezmocný a naprosto závislý na své matce a pozemském otci. To, že 
nepřišel do těch nejvybranějších pozemských paláců a nebyl … zasypán klenoty, ale že 
přišel do nuzné stáje, je udivující. Není se co divit, že anděl pravil Nefimu: ‚Viz blahosklon-
nost Boží!‘“ (Jesus Christ, Key to the Plan of Salvation [1991], 16.)

• Jak se ve Spasitelově narození projevuje Jeho láska k nám?

Ujistěte se, že studenti rozumějí tomu, že Spasitelova ochota vstoupit do smrtelného života 
je projevem Jeho lásky vůči nám.

Ukažte studentům obrázky „Ježíš křísí Jairovu dceru“ (62231 121; Kniha obrázků z evange-
lia, č. 41) a „Kristus uzdravuje nemocného u Bethesdy“ (Kniha obrázků z evangelia, č. 42). 
Vyzvěte některého studenta, aby přečetl 1. Nefiho 11:28 a 31. Požádejte členy třídy, aby 
uvedli, čím se tyto obrázky podobají těmto veršům.

• Komu Spasitel – podle toho, co Nefi viděl – sloužil a koho uzdravoval?

• Jak Spasitel svým jednáním projevuje svou lásku k nám?

Nechte některého studenta přečíst 1. Nefiho 11:32–33. Vyzvěte členy třídy, aby pozorně 
naslouchali a rozpoznali ten největší příklad Spasitelovy lásky.

Poté, co se studenti podělí o to, co zjistili, ukažte jim obrázek „Ukřižování“. (62505 121; 
Kniha obrázků z evangelia, č. 57.)

Vydejte svědectví o tom, že blahosklonnost Ježíše Krista je projevem Boží lásky vůči 
nám. Spasitel se podvolil tomu, aby prožil smrtelný život, sloužil nemocným a sužova-
ným a uzdravoval je, a zemřel za všechny naše hříchy, abychom se mohli vrátit domů, do 
přítomnosti Nebeského Otce.

• Jaký vliv má vaše poznání Spasitelovy blahosklonnosti a lásky na to, co ke Spasiteli 
pociťujete?

Na závěr vyzvěte studenty, aby se podělili o to, proč je pro ně láska Boží „nejvíce žádoucí“ 
a „nejradostnější“. (Viz 1. Nefi 11:22–23.) Vydejte svědectví o tom, že když budeme násle-
dovat Nefiův příklad a budeme pilně hledat Boha, pocítíme Jeho lásku a zakusíme radost 
ze získání požehnání, která jsou nám dostupná skrze Kristovo Usmíření.

Vyzvěte studenty, aby následovali Nefiův příklad, když se snaží získat zjevení. Připomeňte 
jim jejich roli studentů ve třídě semináře a také skutečnost, že víra a úsilí, které vkládají do 
každodenního osobního studia písem a do účasti na výuce ve třídě, ovlivňují jejich schop-
nost učit se Duchem.
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Náměty pro výuku

1. Nefi 12
Nefi vidí budoucnost nefitského a lamanitského národa
Shrňte 1. Nefiho 12 tím, že vysvětlíte, že tato kapitola je pokračováním Nefiova vidění. 
V tomto vidění anděl Nefimu ukázal, jak se symboly z vidění stromu života týkají jeho 
potomstva. Bylo mu ukázáno, že někteří jeho potomci obdrží všechna požehnání plynoucí 
z Usmíření. Nefi ale také viděl, že jeho potomky nakonec zahubí potomci jeho bratrů 
(Lamanité). Vyzvěte studenty, aby přečetli 1. Nefiho 12:16–19. Nechte je vyhledat, z jakých 
důvodů budou Nefité zničeni. (Viz 1. Nefi 12:19.) Připomeňte studentům, že když budou 
používat víru v Ježíše Krista, mohou překonat pýchu a pokušení.

1. Nefi 13:1–9
Nefi vidí velikou a ohavnou církev
Požádejte studenty, aby zvedli ruku, pokud provozují nějaký sport. Zeptejte se několika 
z nich, jaký sport provozují. Vysvětlete, že ve sportu se týmy často připravují na zápasy tím, 
že zkoumají soupeřovy minulé zápasy a jeho strategii.

• Proč je pro sportovní tým užitečné studovat před zápasem soupeřovu strategii?

Vysvětlete, že Nefi spatřil ve vidění přání a strategii těch, kteří budou v posledních dnech 
působit proti Církvi Ježíše Krista. Povzbuďte studenty, aby se při studiu této kapitoly na tyto 
strategie zaměřili, aby byli připraveni je rozpoznat a nenechali se jimi oklamat.

Požádejte několik studentů, aby se střídali při čtení 1. Nefiho 13:1–4, 6. Požádejte některého 
studenta, aby určil, jaká skupina se podle Nefiho utvářela mezi pohany v posledních dnech. 

Abyste studentům pomohli porozumět obsahu těchto veršů, podělte se o níže uvedený 
výklad staršího Bruce R. McConkieho z Kvora Dvanácti apoštolů. Požádejte studenty, aby 
pozorně naslouchali a určili, jak je veliká a ohavná církev definována.

„Názvy církev ďáblova a veliká a ohavná církev se označují všechny … organizace jakéhokoli 
jména či charakteru – ať již politické, filozofické, akademické, ekonomické, společenské, 
profesní, občanské nebo náboženské – jejímž záměrem je vést lidi po cestě, která je odvádí 
od Boha a od Jeho zákonů, a tudíž od spasení v království Božím.“ (Mormon Doctrine, 2nd 
ed. [1966], 137–138.)

Vysvětlete, že slovní spojení „veliká a ohavná církev“ neoznačuje žádnou konkrétní deno-
minaci nebo církev. Týká se jakékoli organizace, jejímž záměrem je odvádět lidi od Boha a 
od Jeho zákonů.

Úvod
Poté, co Nefi ve vidění spatřil Spasitelovo působení ve 
smrtelnosti a Jeho Usmíření, viděl také, že jeho potom-
stvo se po čtyřech spravedlivých pokoleních stane pyš-
ným, podlehne ďáblovým pokušením a bude zničeno. 
Také mu byla ukázána zlovolnost těch, kteří následují 
Satana ve veliké a ohavné církvi. Spatřil, že tito lidé 
vyjmou z Bible jasné a cenné pravdy, kvůli čemuž budou 
mnozí duchovně klopýtat. Navzdory těmto skličujícím 
výjevům dalo toto vidění Nefimu důvod k velké naději. 
Viděl, že Bůh připraví cestu pro Znovuzřízení evangelia 
v posledních dnech. Také byl svědkem toho, že záznam 

jeho lidu (Kniha Mormonova) vyjde v posledních dnech 
na světlo světa a znovuzřídí jasné a cenné pravdy, které 
byly ve světě ztraceny.

Poznámka: Možná nebudete mít dost času na probrání 
veškeré látky v této lekci. Při přípravě usilujte o vedení 
Svatého Ducha, abyste poznali, které části lekce jsou 
pro vaše studenty nejdůležitější a které se jich nejvíce 
týkají. Možná bude nutné shrnout určité části lekce, 
abyste měli dost času na efektivní výuku nejdůležitějším 
naukám a zásadám.

Shrnutí obsahu
Nebudete mít čas učit 
všemu z daného bloku 
písma se stejným důra-
zem. Občas bude možná 
nutné shrnout dějovou 
linii nebo nauky z jedné 
části bloku písma, 
abyste měli dost času 
na probrání důležitěj-
šího obsahu, nauk nebo 
zásad z jiné části bloku 
písma. Shrnutí obsahu, 
spíše než vynechání ur-
čitých částí bloku písma, 
pomáhá studentům lépe 
pochopit celkou dějovou 
linii a poselství daného 
bloku.

LEKCE 14

1. Nefi 12–13
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LEKCE 14

Mohli byste studenty povzbudit, aby si napsali větu všechny organizace, jejímž záměrem je 
odvádět lidi od Boha a Jeho zákonů na okraj stránky vedle 1. Nefiho 13:6.

• Proč je podle vás důležité vědět, že Satan organizuje své síly, aby nás odváděl od Boha a 
Jeho zákonů? 

Vysvětlete, že Nefi onu velikou a ohavnou církev popsal. Požádejte některého studenta, aby 
přečetl 1. Nefiho 13:5–9.

• Po čem touží lidé ve veliké a ohavné církvi? (Viz 1. Nefi 13:7–8.)

• Čeho se podle 1. Nefiho 13:5, 9 snaží dosáhnout lidé ve veliké a ohavné církvi? Proč? 
(Na tabuli byste mohli napsat tuto pravdu: Satan a jeho následovníci si přejí zničit 
Svaté Boží a uvést je do zajetí.)

• Když známe přání a záměry Satana a jeho následovníků, jak nám to může pomoci v boji 
proti nim?

Vysvětlete studentům, že později v této kapitole se dozvědí o jednom ze způsobů, kterými 
se veliká a ohavná církev snaží zničit ty, kteří hledají Boha.

1. Nefi 13:10–19
Nefi vidí Boží ruku v založení svobodné země, v níž bude znovuzřízeno 
evangelium
Vydejte svědectví o tom, že Pán zajistil, aby Jeho dílo spělo kupředu navzdory snahám 
veliké a ohavné církve způsobit, aby lidé duchovně klopýtali. A proto připravil cestu pro 
Znovuzřízení svého evangelia.

Níže uvedené věty shrnují významné události, které Nefi spatřil ve vidění. Požádejte 
studenty, aby si přečetli 1. Nefiho 13:10–19 a přiřadili odpovídající odkaz na verš z písma 
k události, kterou daný verš popisuje. (Tyto odkazy na verš(e) z písma a věty byste mohli 
umístit na tabuli před začátkem hodiny. Nebo byste je mohli napsat na papír, který studen-
tům rozdáte. Níže uvedené odkazy na verš(e) z písma jsou správně přiřazeny k odpovídají-
cím větám. Má-li být tato činnost pro studenty užitečná, je třeba, abyste změnili pořadí vět, 
které umístíte na tabuli nebo napíšete na papír, který rozdáte studentům.)

1. Nefi 13:12  Kolumbus připlouvá do Ameriky
1. Nefi 13:13  Poutníci připlouvají do Ameriky a usilují o náboženskou svobodu
1. Nefi 13:14  Domorodí Američané jsou vyháněni ze své země
1. Nefi 13:15  Pohanům se v Americe daří
1. Nefi 13:16–19 Ačkoli je americká revoluční armáda méně početná, přesto vítězí

Zatímco studenti odpovídají, mohli byste je povzbudit k tomu, aby si do písem vedle 
jednotlivých pasáží napsali určité klíčové slovo nebo slovní spojení. Například si mohou 
napsat slovo Kolumbus vedle 1. Nefiho 13:12.

• Proč podle 1. Nefiho 13:12 Kolumbus připlul na americký kontinent?

• Proč podle 1. Nefiho 13:13 poutníci emigrovali do Ameriky?

• Proč se podle 1. Nefiho 13:15–19 pohanům dařilo a získali nezávislost na „všech ostat-
ních [národech]“?

Požádejte některého studenta, aby přečetl tato slova presidenta Josepha F. Smitha:

„Všemohoucí založil tento veliký americký národ mocí své všemocné ruky, aby tak v po-
sledních dnech mohlo být na zemi založeno království Boží. Pokud by Pán nepřipravil 
cestu tím, že položil základy tohoto vznešeného národa, bylo by nemožné (pod nadvládou 
striktních zákonů a bigotnosti monarchistických vlád světa) položit základy pro příchod 
Jeho velikého království. Toto učinil Pán.“ (Gospel Doctrine, 5th ed. [1939], 409.)

Vydejte svědectví o tom, že Pán připravil cestu pro Znovuzřízení tím, že založil zemi 
se svobodou náboženství, v níž mohl znovuzřídit svou Církev. Vydejte svědectví o tom, že 
Pán připravil a bude dál připravovat cestu pro to, aby Jeho znovuzřízené evangelium mohlo 
vstoupit do každého národa.

Pokud tuto lekci učíte jinde než ve Spojených státech amerických, zeptejte se:

• Jak Pán připravil cestu pro hlásání znovuzřízeného evangelia v naší zemi?
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1.  NEFI  12–13

1. Nefi 13:20–42
Nefi vidí budoucí pohany s Biblí, Knihou Mormonovou a písmy posledních dnů
Vyzvěte některého studenta, aby přečetl 1. Nefiho 13:20–24. Požádejte ho, aby uvedl, co 
bylo podle Nefiho šířeno mezi americkými kolonisty. Zvedněte v ruce Bibli a vysvětlete, že 
toto je kniha z Nefiova vidění. Mohli byste vyzvat studenty, aby si napsali slovo Bible na 
okraj stránky vedle 1. Nefiho 13:20.

Vysvětlete, že anděl poučil Nefiho, že Bible je velmi cenný záznam. (Viz 1. Nefi 13:23.) 
Když byla zjevení původně zaznamenána v Bibli, obsahovala „plnost evangelia Páně“. 
(1. Nefi 13:24.) Nechte některého studenta přečíst 1. Nefiho 13:26–27.

• Co veliká a ohavná církev vyňala z Bible? Proč byly tyto části vyňaty?

Nechte jiného studenta přečíst 1. Nefiho 13:29.

• Co se stalo v důsledku toho, že z Bible byly vyňaty jasné a cenné věci a mnohé smlouvy 
Páně?

Požádejte čtyři studenty, aby se střídali při čtení 1. Nefiho 13:34–36, 39. Požádejte členy 
třídy, aby věnovali pozornost tomu, jak Pán pomůže lidem překonat úsilí veliké a ohavné 
církve.

• Co podle 1. Nefiho 13:34 Pán přinese díky svému milosrdenství?

• Co bude podle 1. Nefiho 13:35–36 ukryto, aby vyšlo k pohanům? (Mohli byste studen-
tům navrhnout, aby si vedle 1. Nefiho 13:35 napsali, že slovní spojení „tyto věci“ ozna-
čuje Knihu Mormonovu.)

• Co dalšího, kromě Knihy Mormonovy, podle 1. Nefiho 13:39 Pán přinese v posledních 
dnech? Jaké „další knihy“ Pán přinesl v rámci Znovuzřízení? (Nauku a smlouvy, Draho-
cennou perlu a překlad Bible od Josepha Smitha.)

Vyzvěte studenty, aby si přečetli 1. Nefiho 13:40–41. Nechte je vyhledat, co znovuzřízená 
písma oznámí všem lidem. Poté, co se studenti podělí o to, co zjistili, zvedněte v ruce Bibli 
a vydejte svědectví o její pravdivosti. Zvedněte také Knihu Mormonovu a položte ji k Bibli. 
Vydejte svědectví o tom, že Kniha Mormonova a písma posledních dnů znovuzřizují 
jasné a cenné pravdy, které nám pomáhají poznat, že Ježíš Kristus je Syn Boží, a také 
to, jak k Němu můžeme přijít.

Požádejte studenty, aby na konci 1. Nefiho 13:41 našli slova, která popisují, co Pán učiní se 
záznamem Židů (Bible) a se záznamem Nefiových potomků (Kniha Mormonova). Vydejte 
svědectví o tom, že tyto záznamy jsou „utvrzeny jako jeden“ (1. Nefi 13:41) a „srostly“ (viz 
2. Nefi 3:12), aby nám pomohly jasně vědět, jak můžeme přijít ke Spasiteli.

Abyste studentům pomohli uvědomit si, jak znovuzřízení jasných a cenných pravd ovliv-
ňuje jejich život, vyzvěte je, aby přemítali o této otázce:

• Jak Kniha Mormonova ovlivňuje vaše svědectví o Ježíši Kristu a jak vám pomáhá přilnout 
těsněji k Němu?

Poté, co měli studenti čas přemítat, požádejte několik z nich, aby se podělili o odpovědi. 
Také byste se mohli podělit o vlastní svědectví týkající se Knihy Mormonovy a toho, jak 
posiluje vaše svědectví o Ježíši Kristu a jak vám pomáhá poznat, jak k Němu přijít. V závěru 
hodiny požádejte studenty, aby během roku pozorně studovali Knihu Mormonovu a zamě-
řili se na učení a příběhy, které posílí jejich svědectví o Ježíši Kristu a budou je učit tomu, 
jak k Němu přijít.
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Náměty pro výuku

1. Nefi 14:1–7
Nefi vidí, jaké budou důsledky toho, když budoucí pokolení budou poslouchat 
Pána a když Ho poslouchat nebudou
Vyzvěte studenty, aby si v písmech nalistovali 1. Nefiho 14. Vysvětlete, že dnes budou 
pokračovat ve studiu Nefiova vidění. Požádejte studenty, aby se zamysleli nad tím, jak by 
doplnili tyto věty: 

Jestliže budu následovat Pána, pak …

Jestliže odmítnu následovat Pána, pak …

Poté, co se studenti podělili o odpovědi, poukažte na to, že slovo jestliže naznačuje mož-
nost volby. Výsledek závisí na tom, co si zvolíme. Vysvětlete, že Nefi viděl budoucí pokolení 
a poznamenal, že tito lidé, jestliže budou spravedliví, budou požehnáni; jestliže se ale 
rozhodnou pro zlovolnost, budou prokleti. Vyzvěte členy třídy, aby během lekce přemýšleli 
o tom, jak jim rozhodnutí být poslušni Pána přineslo a přináší požehnání. 

Na tabuli nakreslete toto schéma: 

Požádejte některého studenta, aby přečetl 1. Nefiho 14:1–2. Vyzvěte členy třídy, aby určili 
1) jaké rozhodnutí mohou podle Nefiho pohané učinit, a 2) jaká požehnání podle Nefiho 
pohané získají, když se takto rozhodnou. Zatímco studenti odpovídají, vyplňte prázdná 
místa na tabuli tak, aby to vypadalo podobně jako toto schéma: 

Jestliže  budou poslouchat 
Beránka Božího a nebudou zatvr-
zovat srdce, 

pak  se stane, že …
budou počítáni k domu Izraele; 
budou na věky požehnaným lidem; 
nebudou uvedeni do zajetí. 

Možná bude nutné vysvětlit, že v písmech se výrazem „kameny úrazu“ (1. Nefi 14:1) 
často označují překážky, které lidem brání následovat Pána. Být „počítáni k domu Izraele“ 
(1. Nefi 14:2) znamená být počítáni mezi Pánův lid smlouvy. 

• Proč je důležité být součástí Pánova lidu smlouvy? (Abychom obdrželi požehnání ply-
noucí z Abrahamovy smlouvy. [Viz NaS 132:30–31.])

• Co to znamená „poslouchati Beránka Božího“? 

• Které z odměn plynoucích z poslušnosti a uvedených na tabuli mají pro vás největší 
význam? Proč? 

• Kdy jste například poslouchali Pána a byli jste svědky toho, že vám v životě požehnal? 
(Připomeňte studentům, že se nemusí dělit o zážitky, které jsou příliš důvěrné nebo 
osobní.) 

Úvod
1. Nefi 14 uzavírá zprávu o Nefiově vidění. V této části 
vidění se Nefi dozvěděl o požehnáních slíbených těm, 
kteří činí pokání a poslouchají Pána, a o prokletích, 
která dopadnou na zlovolné, kteří vůči Pánovi zatvrzují 

srdce. Nefimu bylo také ukázáno, že Pán bude pomáhat 
těm, kteří žijí spravedlivě a dodržují smlouvy, a že je 
bude ochraňovat a že zničí velikou a ohavnou církev 
ďáblovu. 

Vizuální pomůcky
Studenti se většinou učí 
lépe a pamatují si déle, 
když pro vyjádření myš-
lenek použijete vizuální 
pomůcky. Jednoduchá 
schémata podobná 
tomu, které je uvedeno 
v tomto námětu pro 
výuku, lze snadno napsat 
a nakreslit na tabuli. 
Tato schémata mohou 
studentům pomoci 
soustředit se na hlavní 
myšlenky z písem. 

Jestliže  pak 

LEKCE 15

1. Nefi 14
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1.  NEFI  14

Na jinou část tabule nakreslete toto schéma: 

Požádejte některého studenta, aby přečetl 1. Nefiho 14:5–7. Vyzvěte členy třídy, aby vyhle-
dali 1) požehnání, která přicházejí k těm, kteří činí pokání, a 2) negativní důsledky, které 
zakoušejí ti, kteří zatvrzují srdce. Doplňte schéma podobně jako v předchozím cvičení. 
(Jestliže budou lidé činit pokání, „dobře se jim povede“ [1. Nefi 14:5] a obdrží pokoj a 
věčný život [viz 1. Nefi 14:7]. Jestliže budou lidé zatvrzovat srdce, „musí zahynouti“ [1. Nefi 
14:5] a „budou [uvedeni] do zajetí“ a „zkázy“ [1. Nefi 14:7].)

Zatímco studenti odpovídají, možná bude nutné vysvětlit, že „veliké a podivuhodné dílo“ 
zmiňované v 1. Nefim 14:7 označuje znovuzřízení kněžství, evangelia a Pánovy Církve 
v posledních dnech. 

• V jakém smyslu je pro vás Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů velikým a podivu-
hodným dílem? Jak vám přináší pokoj? Jak vám přináší naději na věčný život? 

Zvažte možnost dát studentům čas na to, aby přemítali o tom, jakou cestou znázorněnou 
na tabuli se v současnosti ubírají. Vydejte svědectví o tom, že když posloucháme Pána a 
činíme pokání z hříchů, získáváme velká požehnání. Také byste mohli vydat svědectví 
o tom, že když zatvrzujeme srdce vůči Pánovi a Jeho Církvi, vede to k duchovnímu zajetí a 
zkáze. 

1. Nefi 14:8–17
Nefi vidí bitvu mezi Církví Beránka Božího a velikou a ohavnou církví
Vyzvěte studenty, aby si představili, že byli právě odvedeni bojovat ve válce. 

• Co byste dělali, abyste se připravili na bitvu? 

Vysvětlete, že anděl učil Nefiho o velké bitvě, k níž dojde v posledních dnech. 

Požádejte tři studenty, aby se střídali při čtení 1. Nefiho 14:9–11. Vyzvěte ostatní členy třídy, 
aby určili, jaké dvě skupiny budou mezi sebou bojovat. (Mohli byste studentům připo-
menout, že veliká a ohavná církev označuje jakéhokoli jedince nebo skupinu lidí, kteří 
odvádějí druhé od Boha a Jeho zákonů.) 

• Jakými slovy a slovními spojeními se popisuje „veliká a ohavná církev“? 

• Kde se podle Nefiova vidění bude v posledních dnech tato „veliká a ohavná církev“ 
nacházet? 

Požádejte jiné tři studenty, aby se střídali při čtení 1. Nefiho 14:12–14. Vyzvěte členy třídy, 
aby vyhledali, z jakých důvodů můžeme mít naději ohledně budoucnosti. 

• V které církvi bude podle 1. Nefiho 14:12 více lidí? 

• Proč bude v Církvi Beránkově méně lidí než ve veliké a ohavné církvi? 

• Z jakého důvodu, podle 1. Nefiho 14:13, shromáždí veliká a ohavná církev zástupy? 

Vydejte svědectví o tom, že právě my jsme zapojeni do války, kterou Nefi popisuje – do 
duchovní bitvy proti zlu v posledních dnech. Síly ďábla mají nad námi, členy Církve Berán-
kovy, početní převahu, a máme-li nad nimi zvítězit, potřebujeme pomoc. 

• Co z toho, co čtete v 1. Nefim 14:14, vám dodává naději? 

Zdůrazněte, že zaslíbení uvedená v těchto verších se konkrétně týkají těch, kteří uzaví-
rají smlouvy s Pánem a dodržují je. Připomeňte studentům, že uzavřeli s Pánem smlouvu 
křtu. Obraťte pozornost studentů na slovní spojení „ozbrojeni spravedlivostí a mocí Boží“ 
v 1. Nefim 14:14.

• Co pro vás slovní spojení „ozbrojeni spravedlivostí a mocí Boží“ znamená? 

• V jakém smyslu se vyzbrojení „spravedlivostí a mocí Boží“ podobá tomu, jako kdyby-
chom ve své bitvě proti zlu měli brnění a zbraně? 

• Kdy jste v životě pocítili, že jste „ozbrojeni spravedlivostí a mocí Boží“? Jak jste se při 
tom cítili? 

činí pokání
Jestliže

zatvrzují srdce
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Zeptejte se studentů, jak by shrnuli poselství uvedené v 1. Nefim 14:1–14. Ujistěte se, 
že rozumí tomu, že pokud budeme žít spravedlivě a pokud budeme dodržovat své 
smlouvy, moc Boží nám pomůže zvítězit nad zlem.

Vyzvěte studenty, aby zhodnotili svůj život a zamysleli se nad tím, co by mohli dělat pro to, 
aby byli lépe vyzbrojeni spravedlivostí. Vybídněte je, aby jednali na základě nabádání, která 
obdrží. Ujistěte je, že když zůstanou věrní, budou mít možnost vstoupit do posvátného 
chrámu a uzavřít další smlouvy s Pánem. Zaslíbení a smlouvy, které v chrámu uzavřou, jim 
do života přinesou větší moc a ochranu. 

Požádejte některého studenta, aby přečetl 1. Nefiho 14:3–4. Požádejte jiného studenta, aby 
přečetl 1. Nefiho 14:15–17.

• Co se stane veliké a ohavné církvi? 

• Jaký bude konečný výsledek bitvy mezi Církví Beránkovou (královstvím Božím) a silami 
ďábla? 

• Jak vám může znalost výsledku této bitvy pomáhat? 

Přečtěte studentům tato slova presidenta Boyda K. Packera z Kvora Dvanácti apoštolů: 

 „Nás [členů Církve] je v porovnání s miliardami lidí na zemi jen nepatrný zlomek. Ale 
jsme, kdo jsme, a víme, co víme, a naším úkolem je jít vpřed a kázat evangelium. 

Kniha Mormonova jasně uvádí, že nás nikdy nebude příliš mnoho. Ale 
máme moc kněžství. [Viz 1. Nefi 14:14.] …

Můžeme mít – a v příhodném čase určitě mít budeme – vliv na celé lidstvo. 
Bude jasné, kdo jsme, a jaký je náš cíl. Může se to zdát beznadějné; je to 
nesmírně obtížné; ale je to nejen možné, ale především jisté, že boj proti 
Satanovi vyhrajeme.“ („Moc kněžství“, Liahona, květen 2010, 7.) 

Ujistěte studenty, že Boží království v posledních dnech zvítězí. Ubezpečte je,  
že mohou důvěřovat Bohu a že Jeho moc překoná veškeré zlo. Vybídněte je, aby v tom,  
jak ovlivňují druhé, byli silou ve věci dobra. 

1. Nefi 14:18–27
Nefi vidí Jana Zjevovatele
Na tabuli napište tyto otázky: 

Kterého ze Spasitelových Dvanácti apoštolů viděl Nefi ve vidění? 

O čem měl tento apoštol psát? 

Proč bylo Nefimu přikázáno nezapisovat zbývající část vidění? 

Vyzvěte studenty, aby si přečetli 1. Nefiho 14:18–27. Poté stručně proberte odpovědi na 
otázky uvedené na tabuli. 

Vysvětlete, že tyto verše se přinejmenším do určité míry týkají Janových záznamů v knize 
Zjevení. Hlavní myšlenkou této knihy je to, že Bůh zvítězí nad silami ďábla. Nefi, podobně 
jako Jan, měl také vidění konce světa, ale bylo mu přikázáno, aby ho nezapisoval, protože 
zodpovědnost tak učinit byla dána Janovi. Máte-li dostatek času, mohli byste lekci zakončit 
krátkou diskusí o tom, jak Bible a Kniha Mormonova vzájemně „utvrzují“ svou pravdivost 
a jak jsou „jako jeden“. (Viz 1. Nefi 13:40–41.)



51

Lekce pro domácí studium
1. Nefi 7–14 (3. blok) 

Přípravné materiály pro 
učitele domácího studia
Shrnutí denních lekcí domácího studia
Následující shrnutí nauk a zásad, s nimiž se studenti seznámili 
při studiu 1. Nefiho 7–14 (3. blok), nemá být součástí vaší 
lekce. Lekce, kterou učíte, se soustřeďuje pouze na některé z 
těchto nauk a zásad. Při zvažování potřeb svých studentů se 
řiďte nabádáním Svatého Ducha.

1. den (1. Nefi 7)
Když studenti četli o tom, jak se Lehiovi synové vrátili do 
Jeruzaléma, aby přivedli Izmaelovu rodinu a dovedli ji s se-
bou do zaslíbené země, dozvěděli se, že Pán nám přikazuje, 
abychom uzavřeli manželství a vychovávali děti pro Něho, a 
že Bůh odpovídá na modlitby podle naší víry. 

2. den (1. Nefi 8)
Studenti studovali Lehiovo vidění stromu života. Dozvěděli 
se, že když přicházíme k Ježíši Kristu a přijímáme Jeho Usmí-
ření, přináší to štěstí a radost. Když četli o různých skupinách 
lidí v Lehiově snu a o tom, jak byli tito lidé úspěšní, či neú-
spěšní na cestě ke stromu života a v pojídání ovoce, naučili 
se také těmto zásadám: pýcha, světskost a podvolení se 
pokušením nám mohou bránit přijmout požehnání plynoucí 
z Usmíření. Pokud se pevně držíme slova Božího, pomůže 
nám překonat pokušení a světské vlivy. Když se pevně držíme 
slova Božího, pomáhá nám to lnout těsněji k Pánu a získávat 
požehnání plynoucí z Usmíření. 

3. den (1. Nefi 10–11)
Studenti se dozvěděli, co se stalo, když Nefi usiloval o to, aby 
„viděl a slyšel a znal“ (1. Nefi 10:17) sám pro sebe to, co viděl 
jeho otec. Díky Nefiovu příkladu poznali, že Bůh zjevuje pravdu 
těm, kteří Ho hledají. Nefi obdržel vidění, v němž se dozvídáme 
o Boží lásce k nám, která je vyjádřena skrze dar Jeho Syna. 
Studenti měli příležitost zapsat si, co to znamená pro ně. 

4. den (1. Nefi 12–14)
Ve zbývající části vidění Nefi viděl, jak Pán připravil cestu pro 
Znovuzřízení. Dozvěděl se, že z Bible budou vyňaty jasné a 
cenné pravdy, ale Kniha Mormonova a písma posledních dnů 
tyto jasné a cenné pravdy, které nám pomáhají poznat, že 
Ježíš Kristus je Syn Boží, a které nám pomáhají k Němu přijít, 
znovuzřídí. Nefi také viděl poslední dny. Studenti přemítali 
o zásadě týkající se toho, že když žijeme spravedlivě a do-
držujeme posvátné smlouvy, moc Boží nám pomůže zvítězit 
nad zlem. 

Úvod
Lekce pro tento týden se zaměřuje na Lehiovo vidění popsané 
v 1. Nefim 8. Při výuce této lekce klaďte důraz na radost, kterou 
nám Usmíření Ježíše Krista může přinášet do života, a na to, jak 
můžeme zakoušet požehnání plynoucí z Usmíření díky tomu, 
že žijeme podle slova Božího. Studenti budou během této lekce 
používat písma, studijního průvodce studenta a studijní deník. 

Náměty pro výuku

1. Nefi 7
Pán přikazuje Lehiovým synům, aby se vrátili do Jeruzaléma pro 
Izmaela a jeho rodinu
Ukažte studentům fotografii manželského páru a jejich dětí – 
třeba fotografii vlastní rodiny nebo rodiny studenta, kterého jste 
o to požádali. 

Zeptejte se studentů: Proč jsou rodiny důležité v Božím plánu pro 
naše spasení? 

Vyzvěte studenty, aby si prošli 1. Nefiho 7:1–5 a shrnuli obsah 
těchto veršů. Zeptejte se jich, jakým zásadám se z těchto veršů 
naučili. (Studenti se možná podělí o několik různých zásad. 
Zásada zdůrazněná v příručce pro studenty zní, že Pán nám 
přikazuje, abychom uzavřeli manželství a vychovávali děti 
pro Něho.)

V lekci pro 1. den měli studenti za úkol požádat rodiče, církev-
ního vedoucího nebo učitele, aby uvedl tři způsoby, jak se dnešní 
mládež může připravit na manželství a na výchovu dětí „pro 
Pána“. Požádejte několik studentů, aby se podělili o to, co se 
dozvěděli. 

1. Nefi 8
Lehi má vidění stromu života 
Připomeňte studentům, že poté, co Nefi a jeho bratři přivedli 
z Jeruzaléma Izmaela a jeho rodinu, měl Lehi sen. Požádejte 
některého studenta, aby přečetl 1. Nefiho 8:10–13, a nechte 
jiného studenta nakreslit na tabuli nebo na kus papíru to, co tyto 
verše popisují. Také můžete ukázat obrázek „Lehiův sen“ (62620 
121; Kniha obrázků z evangelia [2009], č. 69), máte-li dojem, že 
je to pro vaši třídu vhodnější, a nechat studenty rozpoznat různé 
symboly popsané v těchto verších. 

Zeptejte se studentů: Co v Lehiově popisu způsobuje, že ovoce 
tohoto stromu je pro vás lákavé? 

Připomeňte jim, že ovoce tohoto stromu symbolizuje „největší ze 
všech darů Božích“ (1. Nefi 15:36) – požehnání plynoucí z Usmí-
ření Ježíše Krista. Pokud jste o nakreslení obrázku požádali stu-
denta, mohli byste na jeho kresbě označit, co ovoce představuje. 
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Zeptejte se studentů: Čemu se můžeme z 1. Nefiho 8:10–13 
naučit o tom, jak získat požehnání plynoucí z Usmíření? (Ačkoli 
to studenti mohou vyjádřit různými slovy, ujistěte se, že rozumí 
této zásadě: Když přicházíme k Ježíši Kristu a přijímáme 
Jeho Usmíření, přináší to štěstí a radost. Tuto zásadu byste 
mohli napsat na tabuli.) 

V lekci určené pro 2. den byli studenti požádáni, aby odpověděli 
na tuto otázku: „Kdy vám Spasitelovo Usmíření přineslo do ži-
vota štěstí a radost?“ Vyzvěte studenty, aby si odpověď vyhledali 
ve studijním deníku a aby si ji přečetli. 

Abyste studentům pomohli dělit se mezi sebou o důležité pravdy 
a svědectví, povzbuďte několik z nich k tomu, aby přečetli, co si 
napsali, nebo aby o tom něco řekli. Také byste jim mohli vyprá-
vět o nějakém zážitku, kdy Usmíření přineslo štěstí a radost do 
života vám osobně. 

Vysvětlete, že Lehiovo vidění neučí jen tomu, že Usmíření přináší 
velkou radost, ale také ukazuje, co musíme dělat, abychom 
požehnání plynoucí z Usmíření získali. Vyzvěte studenty, aby 
si prošli 1. Nefiho 8:19–26 a nakreslili další symboly z Lehiova 
vidění, nebo je nechte určit tyto další symboly na obrázku Lehi-
ova snu. Zatímco tyto symboly kreslí nebo určují, požádejte je, 
aby vysvětlili, co jednotlivé symboly znamenají. (Pokud potřebují 
nápovědu, povzbuďte je, aby použili schéma, které vyplnili ve 
studijním průvodci studenta.) 

Požádejte některého studenta, aby přečetl 1. Nefiho 8:30. Poté 
se zeptejte: 

• Jakou úlohu měla v Lehiově vidění železná tyč – slovo Boží? 
• Čemu jste se při studiu 1. Nefiho 8 naučili o důležitosti slova 

Božího? 
• Jaká slova v 1. Nefim 8:30 naznačují, co musíme dělat, aby-

chom získali požehnání plynoucí z Usmíření? 
• Co podle vás znamená „[tlačiti] se svou cestou kupředu, neu-

stále se pevně držíce tyče ze železa“? 

Napište na tabuli dvě další zásady evangelia, o kterých studenti 
četli ve studijním průvodci studenta: Pokud se pevně držíme 
slova Božího, pomůže nám překonat pokušení a světské 
vlivy. Když se pevně držíme slova Božího, pomáhá nám 
to lnout těsněji k Pánu a získávat požehnání plynoucí 
z Usmíření.

Požádejte studenty, aby si představili, že jsou misionáři a mají 
možnost vydávat svědectví o tom, jak důležité je studovat slovo 
Boží a žít podle jeho zásad. Nechte je podělit se o to, co by po-
dle svých zkušeností řekli. Zvažte možnost podělit se o své pocity 
týkající se toho, jakou moc mají písma a slova proroků v tom, 
aby vám pomohla přilnout těsněji ke Spasiteli. 

1. Nefi 10–14
Nefi díky své víře a píli získává osobní zjevení ohledně toho, 
čemu učil jeho otec, i ohledně mnoha jiných věcí
Požádejte některého studenta, aby přečetl 1. Nefiho 10:17, 19. 
Nechte členy třídy určit, jaká požehnání k nám přicházejí, když 
pilně hledáme Pánovo vedení. Požádejte jednoho nebo dva 
studenty, aby vysvětlili, co podle jejich názoru znamená „pilně 
hledat“. (V lekci pro 3. den byli studenti ve svém studijním prů-
vodci studenta požádáni, aby si zapsali, co toto znamená.) 

Shrňte 1. Nefiho 11–14 tím, že studentům řeknete, že Nefi 
obdržel osobní zjevení díky tomu, že pilně hledal Pána. Spatřil 
působení a Usmíření Ježíše Krista (1. Nefi 11), budoucí zničení 
svého lidu kvůli pýše a zlovolnosti (1. Nefi 12), první pohanské 
kolonizátory země zaslíbení a znovuzřízení jasných a cenných 
pravd (1. Nefi 13) a boj spravedlivých proti působení veliké a 
ohavné církve v posledních dnech (1. Nefi 14).

Poznámka: Při přípravě následující činnosti byste si například 
mohli projít odpovídající lekce v této příručce a materiály ve 
studijním průvodci studenta pro 4. den tohoto bloku. 

Požádejte studenty, aby si vybrali jednu kapitolu z 1. Nefiho 
11–14 a vypracovali následující úkoly. (Mohli byste je nechat 
vypracovat tyto úkoly na tabuli nebo na kus papíru.) 

• Sepište shrnutí obsahu vybrané kapitoly. 
• Napište jednu ze zásad evangelia, které se v této kapitole 

nacházejí. (Mohou použít zásadu zdůrazněnou ve studijním 
průvodci nebo najít nějakou vlastní.) 

• Napište, jak se tato zásada týká nás v dnešní době. 

Poté, co měli studenti dost času na přípravu, je požádejte, aby se 
podělili o to, co napsali. Požádejte jednoho nebo dva studenty, 
aby se podělili o svědectví týkající se zásad, kterým se naučili, 
zatímco během tohoto týdne studovali 1. Nefiho 7–14.

Než hodinu zakončíte, nezapomeňte vybrat studijní deníky a 
zkontrolovat splnění úkolů. 

Příští blok (1. Nefi 15–19)
V příštím bloku budou studenti dále číst o zkouškách Lehiho 
a jeho lidu během jejich cesty pustinou a při plavbě do země 
zaslíbení. Představte si jejich překvapení, když se jednoho rána 
vzbudili a našli „kouli pečlivého vypracování“ – Liahonu. Jak Lia-
hona fungovala a jak je vedla? Proč Nefi na lodi káral své bratry? 
Jak Nefi popsal zemi zaslíbení? 
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Náměty pro výuku

1. Nefi 15:1–11
Nefiovi bratři si stěžují, že nerozumí Lehiovu vidění
Požádejte studenty, aby vyjmenovali několik činností, které z naší strany vyžadují určité 
úsilí, než můžeme dosáhnout nějakého uspokojivého výsledku. Jejich odpovědi byste 
mohli napsat na tabuli. (Možné odpovědi: úkoly do školy, zahradničení, hra na hudební 
nástroj, sportování a tělesné cvičení. Vyzvěte studenty, aby se zamysleli nad příklady čin-
ností, s nimiž mají osobní zkušenost.) 

• Pokud jde o tyto činnosti, jaký vztah vidíte mezi úsilím, které do nich vkládáte, a vý-
sledky, kterých lze poté dosáhnout? 

Poté, co studenti na tuto otázku odpovědí, je povzbuďte, aby si během této lekce všimli 
podobné zásady, až budou studovat 1. Nefiho 15.

Řekněte studentům, že 1. Nefi 15 začíná tím, že se Nefi vrací do stanu svého otce poté, 
co obdržel podobné vidění jako Lehi. Požádejte některého studenta, aby přečetl 1. Nefiho 
15:1–2, 7. Vyzvěte členy třídy, aby se zaměřili na to, co se Nefimu přihodilo poté, co se vrátil 
do stanu svého otce. 

• Co Nefi zjistil, když se vrátil do stanu svého otce? 

• Ohledně čeho se Nefiovi bratři přeli? Proč? 

Požádejte některého studenta, aby přečetl 1. Nefiho 15:3. Vyzvěte členy třídy, aby určili, 
z jakého důvodu měli Nefiovi bratři potíže porozumět tomu, čemu je Lehi učil. 

• Proč měli podle 1. Nefiho 15:3 Nefiovi bratři potíže porozumět tomu, čemu je Lehi učil? 

• Co Nefi udělal pro to, aby poznal duchovní pravdy? (Abyste studentům pomohli na tuto 
otázku odpovědět, mohli byste je nechat přečíst 1. Nefiho 10:17.)

Požádejte některého studenta, aby přečetl 1. Nefiho 15:8.

• Vzhledem k tomu, že Nefi právě obdržel jako odpověď na své otázky nebeská vidění 
(viz 1. Nefi 11–14), proč pro něj bylo přirozené zeptat se bratrů, zda se tázali Pána? 

Požádejte některého studenta, aby přečetl 1. Nefiho 15:9. Pak požádejte jiného studenta, 
aby na tabuli napsal odpověď Nefiových bratrů: 

Netázali; neboť Pán nás s žádnými takovými věcmi neobeznamuje. 

Na tabuli podtrhněte slovo „netázali“. 

• Co Nefiovi bratři neudělali? 

Vložte odpověď (netázali jsme se Pána nebo nemodlili jsme se) do věty na tabuli, aby tato 
věta nyní vypadala takto: 

Netázali jsme se Pána; neboť Pán nás s žádnými takovými věcmi neobeznamuje. 

 (Jinými slovy: „Neptali jsme se, protože Pán k nám nepromlouvá.“) 

• V čem byl tento názor Lamana a Lemuela nesprávný? 

Ujistěte se, že studenti rozpoznali chyby v tom, jak Nefiovi bratři uvažovali. Vyzvěte je, aby 
ve větě na tabuli změnili pořadí slov nebo ji upravili tak, aby jasně vystihovala, proč Nefiovi 

Úvod
Poté, co Nefi obdržel podobné vidění, jako měl jeho 
otec, vrátil se do stanu svého otce. Tam uviděl své 
bratry, jak se přou ohledně Lehiova učení. Nefi pokáral 
bratry za to, že mají zatvrzelé srdce, a připomněl jim, 
jak mohou obdržet zjevení sami pro sebe. Poté jim 

vysvětlil něco z toho, čemu Lehi učil ohledně přiroze-
ných větví olivovníku, a také význam Lehiova vidění 
stromu života. V 1. Nefim 15 je znázorněn rozdíl mezi 
Nefiovým pilným úsilím hledat pravdu a nedbalým 
úsilím jeho bratrů. (Viz 1. Nefi 15:9–11.)

Vyhledávací otázky
Efektivní vyhledávací 
otázky vybízejí studenty 
k vyhledání detailů 
týkajících se dějové linie 
v písmech a pomáhají 
jim osvojit si základní 
porozumění daného 
bloku písma. Tyto otázky 
často obsahují slova jako 
kdo, co, kdy, jak, kde a 
proč. Vzhledem k tomu, 
že vyhledávací otázky 
od studentů vyžadují, 
aby v písmech vyhledali 
určité informace, je 
užitečné pokládat tyto 
otázky ještě předtím, 
než si přečtou verše, 
v nichž se dotyčné 
odpovědi nacházejí. 
Tyto otázky zaměřují 
pozornost studentů na 
to, aby objevovali odpo-
vědi v pročítané pasáži 
z písem. 
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1. Nefi 15



54

LEKCE 16

bratři neobdrželi Pánovu pomoc s porozuměním Lehiovu učení. Možné odpovědi: „Pán 
nás s žádnými takovými věcmi neobeznamuje, protože jsme se Ho netázali“ nebo „Protože 
jsme se netázali Pána, neobeznámil nás s těmito věcmi“. 

Požádejte některého studenta, aby přečetl 1. Nefiho 15:10–11. Vyzvěte členy třídy, aby se 
zaměřili na pravdy, kterým Nefi učil své bratry, aby jim pomohl poznat, jak mají získávat 
odpovědi od Boha. 

• Co Nefi poradil svým bratrům, aby jim pomohl porozumět slovům jejich otce a získat 
odpovědi od Boha? (Nefi svým bratrům radil, aby nezatvrzovali srdce, aby žádali ve víře, 
aby věřili, že obdrží odpověď, a aby pilně zachovávali přikázání. Pomozte studentům 
pochopit, že Nefi si byl vědom významu těchto zásad, protože se podle nich sám řídil, a 
díky tomu obdržel zjevení.) 

Abyste studentům pomohli rozpoznat zásady v těchto verších, napište na tabuli: 

Jestliže …, pak …

• Jak bychom na základě toho, co čteme v 1. Nefim 15:10–11, mohli dokončit tuto větu? 

Studenti mohou odpovědět různě, ale měli by prokázat porozumění tomu, že jestliže žá-
dáme Pána ve víře a jsme poslušni Jeho přikázání, pak jsme připraveni přijímat od 
Něj zjevení a vedení. (Tuto zásadu byste mohli napsat na tabuli.) 

Před začátkem hodiny napište na tabuli nebo na papír, který rozdáte studentům, násle-
dující otázky: 

 1.  Jak byste někomu mohli vysvětlit tuto zásadu, abyste mu pomohli porozumět tomu, 
jak se nechat učit Pánem a jak porozumět duchovním pravdám? 

 2.  Jaký vliv má vaše osobní úsilí na schopnost přijímat od Pána vedení a rozumět 
evangeliu? 

Rozdělte studenty do dvojic. V každé dvojici bude jeden student přemítat o první otázce a 
druhý student o druhé otázce. Požádejte je, aby se o své odpovědi podělili mezi sebou. Poté, 
co měli studenti dost času na prodiskutování odpovědí, požádejte několik z nich, aby se o své 
myšlenky podělili s ostatními ve třídě. Zdůrazněte, že naše snaha a touha usilovat o vedení 
Ducha může mít významný vliv na naše svědectví a na to, jak blízký máme vztah k Pánu. 

1. Nefi 15:12–20
Nefi vysvětluje rozptýlení a shromáždění Izraele
Stručně shrňte 1. Nefiho 15:12–20. Vysvětlete, že Nefi chtěl pomoci vyřešit spor svých 
bratrů tím, že je učil, co znamená Lehiovo proroctví týkající se přirozených větví olivov-
níku a pohanů. (Viz 1. Nefi 10:12–14; 15:7.) Vysvětlil, že olivovník představuje dům Izraele. 
Vzhledem k tomu, že Lehiova rodina opustila Jeruzalém a byla oddělena od zbytku domu 
Izraele, byla jako větev, která byla odlomena od olivovníku. (Viz 1. Nefi 15:12.) Nefi dále 
vysvětlil, že v posledních dnech, mnoho let poté, co Lehiovi potomci budou „upadati 
do nevíry“ (1. Nefi 15:13), bude plnost evangelia dána pohanům. Pohané pak přinesou 
evangelium Lehiovým potomkům a znovu je přivedou k poznání jejich Vykupitele a 
k požehnáním jejich otců, která vyplývají ze smlouvy. Toto se bude podobat shromáždění 
a naroubování jejich větve zpátky na olivovník. (Viz 1. Nefi 15:13–17.) Toto znovuzřízení 
nenastane jen pro Lehiovy potomky, ale pro celý dům Izraele. (Viz 1. Nefi 15:18–20; viz 
také 1. Nefi 10:12–14.)

Vydejte svědectví o tom, že Pán dodržuje své sliby a pamatuje na smlouvy se svými dětmi. 
Přeje si, aby všichni obdrželi požehnání evangelia. 

1. Nefi 15:21–36
Nefi odpovídá na otázky svých bratrů ohledně Lehiova vidění
Vysvětlete, že ve zbývající části 1. Nefiho 15 si můžeme přečíst, jak Nefi odpověděl na 
otázky svých bratrů ohledně Lehiova vidění. Když Nefi učil své bratry, použil při tom po-
znání, které obdržel díky svému vidění. 

Napište na tabuli následující věty presidenta Ezry Tafta Bensona nebo je mějte vytištěné na 
papíře, který rozdáte studentům. Vyzvěte studenty, aby zkusili uhodnout, které slovo nebo 
slovní spojení v jednotlivých větách chybí. 
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 1.   „Ve   … můžeme najít moc odolávat pokušení.“ 

 2.   „Slovo   má moc opevnit Svaté a vyzbrojit je Duchem.“ 

 3.   „Jeho   je jedním z nejcennějších darů, které nám dal.“ 

Poté, co se několik studentů podělí o své odhady, požádejte některého studenta, aby přečetl 
1. Nefiho 15:23–24. Vyzvěte studenty, ať se v této pasáži zaměří na slovní spojení, které jim 
pomůže správně doplnit věty presidenta Bensona. Po přečtení těchto veršů studenty znovu 
požádejte o to, aby se snažili uhodnout, které slovo nebo slovní spojení ve větách chybí. 
Projděte si se studenty správné odpovědi. (Odpovědi: 1) slově Božím; 2) Boží; 3) slovo. [Viz 
„The Power of the Word“, Ensign, May 1986, 80, 82.]) 

Vyzvěte studenty, aby si pročetli 1. Nefiho 15:24–25. Vyzvěte polovinu studentů, aby 
v těchto verších našla některá požehnání, která se dostavují díky následování slova Božího. 
Požádejte druhou polovinu, aby našla slova nebo slovní spojení, která naznačují, jak máme 
následovat slovo Boží, abychom tato požehnání obdrželi. Ať se každá skupina podělí o to, 
co zjistila. 

• Co musíme dělat pro to, abychom poslouchali slovo Boží, pevně se ho drželi a dbali ho? 
(Možné odpovědi: studovat každý den písma, naslouchat radám inspirovaných církev-
ních vedoucích a řídit se jimi a usilovat o osobní zjevení skrze modlitbu a následovat ho.) 

Vyzvěte studenty, aby vlastními slovy popsali zásadu, která shrnuje, čemu tyto verše učí o 
studiu písem a o požehnáních, která nám to do života přináší. Jedna z možných odpovědí 
může znít takto: každodenní studium slova Božího a jeho následování nás posiluje, 
abychom odolávali Satanovým pokušením. Abyste studentům dali příležitost vydat 
svědectví o této zásadě, zeptejte se: 

• Kdy vám osobní každodenní studium písem dodalo sílu odolat pokušení? (Připomeňte 
studentům, že se nemusí dělit o zážitky, které jsou příliš důvěrné nebo osobní.) 

Přečtěte tato slova staršího Roberta D. Halese z Kvora Dvanácti apoštolů: 

 „Tyto pravdy jsou tak zásadní, že Nebeský Otec dal Lehimu i Nefimu vidění, ve kterém 
bylo slovo Boží názorně zpodobněno jako tyč ze železa. Otec i syn se dozvěděli, že držet 
se tohoto silného, neohebného, naprosto spolehlivého vodítka představuje jediný způsob, 
jak zůstat na oné těsné a úzké cestě vedoucí k našemu Spasiteli.“ („Svatá písma: moc Boží 
k našemu spasení“, Liahona, listopad 2006, 25.) 

Připomeňte studentům, že v Lehiově vidění ti, kteří se pevně drželi železné tyče, v bezpečí 
prošli mlhami temnoty, které představovaly pokušení ďáblova. (Viz 1. Nefi 12:17.)

Stručně shrňte 1. Nefiho 15:26–29. Řekněte studentům, že Nefiovi bratři požádali Nefiho, 
aby jim vysvětlil, co znamená řeka, kterou jejich otec viděl ve vidění. Nefi vysvětlil, že před-
stavovala strašlivé peklo připravené pro zlovolné, které je odděluje od Boha a Jeho lidu. 

• Čeho si na této řece všiml Nefi, čeho si na ní ale nevšiml jeho otec? (Že voda v řece byla 
špinavá.) 

Vysvětlete, že v 1. Nefim 15:33–36 učí Nefi o spravedlnosti Boží a o tom, proč budou 
zlovolní od spravedlivých odděleni. Požádejte několik studentů, aby se střídali při čtení 
1. Nefiho 15:33–36.

• Proč budou zlovolní od spravedlivých odděleni? 

• Jak mohlo Lamanovi a Lemuelovi pomoci poznání toho, že nikdo nečistý nemůže vstou-
pit do království Božího? 

Povzbuďte studenty, aby se zamysleli nad zásadami, kterým se naučili v 1. Nefim 15, tím, 
že budou přemítat o těchto otázkách: 

• Jak dávají Lehiovo a Nefiovo vidění najevo, že Bůh se zajímá i o Lamana a Lemuela? 
Jak tato vidění dávají najevo, že Bůh se zajímá i o vás osobně? 

• Jak můžete v životě uplatňovat zásady, kterým jste se naučili při studiu této kapitoly? 
(Mohli byste studenty vyzvat, aby si odpovědi na tuto otázku zapsali do studijního de-
níku nebo zápisníku.) 

Zvažte možnost zakončit tuto lekci tím, že studentům znovu přečtete 1. Nefiho 15:25. 
Podělte se o svědectví týkající se požehnání, která obdržíme, když věnujeme pozornost 
slovu Božímu a dodržujeme Boží přikázání. Ujistěte studenty o tom, že Bůh k nim chová 
nesmírnou lásku a že jim bude v jejich spravedlivém úsilí žehnat. 
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1. Nefi 16:1–6
Nefi odpovídá na reptání svých bratrů
Požádejte studenty, aby si vzpomněli na situaci, kdy byli pokáráni za něco, co udělali 
špatně, a jak na to reagovali. Pak požádejte některého studenta, aby přečetl 1. Nefiho 16:1. 
Než student tento verš přečte, vyzvěte členy třídy, aby si všímali toho, jak Laman a Lemuel 
reagovali na to, čemu je Nefi učil. Připomeňte studentům, že Nefi učil, že zlovolní budou 
odděleni od spravedlivých a budou vyvrženi z Boží přítomnosti. (Viz 1. Nefi 15:33–36.)

Vyzvěte studenty, aby si přečetli 1. Nefiho 16:2. Mohli byste jim doporučit, aby si označili 
slovní spojení, kterým Nefi popsal, jak někteří lidé reagují, když slyší pravdu, podle které 
nežijí. 

• Co podle vás znamená, že „provinilí považují pravdu za tvrdou“? Jaký je podle vás vý-
znam slovního spojení „zařezává [se jim] hluboko do nitra“? 

• Jak můžeme například reagovat, pokud je pro nás těžké snést pravdu? 

Vyzvěte studenty, aby si přečetli 1. Nefiho 16:3–4. Mohli byste jim navrhnout, aby si ve 
3. verši označili slova kdybyste a pak. Vybídněte je, aby se zaměřili na rady, které dal Nefi 
svým bratrům ohledně toho, jak mají reagovat na „tvrdé věci“, které jim říkal. Požádejte 
některého studenta, aby vlastními slovy vysvětlil, čemu Nefi učil své bratry. 

• Jak podle 1. Nefiho 16:5 reagovali Nefiovi bratři na jeho učení? 

• Jak bychom podle 1. Nefiho 16:5 měli reagovat, když se nám pravda „zařezává hluboko 
do nitra“? 

1. Nefi 16:7–33
Pán vede Lehiovu rodinu pomocí Liahony
Požádejte některého studenta, aby přečetl 1. Nefiho 16:9–10. Ukažte studentům obrázek 
„Liahona“. (62041 121; Kniha obrázků z evangelia [2009], č. 68.) Poukažte na umělecké 
ztvárnění Liahony. 

• Proč byl tento dar podle vašeho názoru pro Lehiho a jeho rodinu v jejich situaci 
užitečný? 

Požádejte několik studentů, aby se střídali při čtení 1. Nefiho 16:16–19.

• Jak Liahona pomohla Lehiově rodině? 

• Bylo pro Lehiovu rodinu jejich putování poté, co získali Liahonu, snadné, nebo obtížné? 
Co z toho, o čem se Nefi zmiňuje v 1. Nefim 16:17–19, podporuje vaši odpověď? 

• Proč podle vás spravedliví lidé, jako například Lehi a Nefi, někdy musí procházet zkouš-
kami? (Mohli byste vysvětlit, že mnohé zkoušky, kterým čelíme, nejsou nutně důsledkem 
špatných rozhodnutí. Spíše to jsou příležitosti k tomu, abychom se během svého puto-
vání ve smrtelnosti něčemu naučili a mohli růst.) 

Úvod
Laman a Lemuel se poté, co jejich srdce zasáhla Nefiova 
slova, před Pánem pokořili. Rodina pak pokračovala 
v cestě do pustiny a Pán jim požehnal Liahonou, pomocí 
níž je během putování vedl. Cestou zakoušeli různé 
těžkosti, včetně ztráty Nefiova luku, který byl jejich 

nejlepším prostředkem pro získávání potravy. Většina 
členů rodiny – dokonce i Lehi – začala proti Pánu rep-
tat. Nefi pokáral své bratry za to, že si stěžují, vyrobil 
si nový luk a požádal svého otce o radu ohledně toho, 
kam má jít lovit. 

LEKCE 17
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Vyzvěte polovinu studentů, aby si pročetli 1. Nefiho 16:20–22 a vyhledali, jak někteří čle-
nové Lehiovy rodiny reagovali na těžkosti způsobené tím, že se Nefimu zlomil luk. Druhou 
polovinu studentů vyzvěte, aby si pročetli 1. Nefiho 16:23–25, 30–32 a vyhledali, jak Nefi 
reagoval na tuto zkoušku a jaký vliv měla jeho reakce na jeho rodinu. Poté, co se obě sku-
piny podělí o to, co zjistily, zeptejte se: 

• Čemu se můžeme naučit z toho, když porovnáme tyto dvě reakce na tutéž zkoušku? 

• Proč je pozoruhodné, že Nefi šel za svým otcem, aby od něj získal vedení, i když Lehi 
v oné situaci reptal? Jakým zásadám se z toho můžeme naučit a jak je můžeme v životě 
uplatňovat? (Mohli byste vysvětlit, že když šel Nefi za Lehim, aby od něj získal vedení, 
projevil tím Lehimu úctu a pomohl mu připomenout, že se má obracet na Pána. Když 
žádáme o radu rodiče a vedoucí kněžství, navzdory jejich nedokonalostem, dáváme jim 
tím najevo, že k nim chováme úctu, a projevujeme tím víru v Pána.) 

• Jakým dalším zásadám se můžeme naučit z Nefiovy reakce na protivenství, s nímž se 
potýkala jeho rodina? (Poté, co se studenti podělí o své myšlenky, zdůrazněte, že pokud 
děláme vše, co je v našich silách, a zároveň usilujeme o Pánovo vedení, Pán nám 
pomůže naše těžkosti zvládnout.)

Požádejte některého studenta, aby přečetl 1. Nefiho 16:26–29. Vyzvěte ostatní členy třídy, 
aby si všímali toho, jak Pán používal Liahonu k tomu, aby vedl Lehiovu rodinu. Abyste stu-
dentům pomohli porozumět tomu, čemu tyto verše učí o získání Pánova vedení, a abyste 
jim pomohli tyto zásady uplatňovat v osobním životě, položte jim tyto otázky: 

• Jaký je rozdíl mezi nedbalým následováním pokynů od Pána a následováním Jeho vedení 
s vírou a pílí? 

Vyzvěte studenty, aby si přečetli 1. Nefiho 16:29, Almu 37:6–7 a Almu 37:38–41 a vyhledali 
jednu konkrétní zásadu, která se vyskytuje ve všech těchto třech pasážích. 

• Jaké zásadě se učí v těchto třech pasážích? (Ujistěte se, že studenti rozumí tomu, že 
malými prostředky může Pán uskutečnit velké věci. Tuto zásadu byste mohli napsat 
na tabuli.) 

• Jaké „malé prostředky“ nám podle těchto veršů Pán poskytuje, aby nás vedl? 

Napište na tabuli následující otázky a vysvětlete, že v každé otázce chybí nějaké slovo nebo 
slovní spojení. (Otázky byste mohli na tabuli napsat ještě před začátkem hodiny.) 

 1.  V jakém smyslu se … podobá Liahoně? 

 2.  Co by nám například mohlo zabránit v tom, abychom porozuměli důležitým poselstvím z …?

 3.  Kdy jste byli v životě požehnáni tím, že jste následovali vedení …?

Rozdělte studenty ve třídě do tří skupin a určete v každé skupině vedoucího. Dejte kaž-
dému vedoucímu lístek s jedním z následujících úkolů a vyzvěte příslušnou skupinu, aby 
diskutovala o jednom „malém prostředku“, který Pán používá k tomu, aby nás vedl. (Pokud 
máte ve třídě hodně studentů, mohli byste je rozdělit do více skupin než jen do tří, abyste 
tak snížili počet studentů ve skupině. V tom případě bude zapotřebí, abyste stejný úkol 
zadali více skupinám.) 

1. skupina: Patriarchální požehnání

Přečtěte skupině tato slova presidenta Thomase S. Monsona: 

 „Tentýž Pán, který dal Lehimu Liahonu, dá v dnešní době vám i mně vzácný a drahocenný 
dar, který našemu životu poskytne vedení, který nás upozorní na možné ohrožení našeho 
bezpečí a který označí směr cesty, ba bezpečného průchodu, nikoli do zaslíbené země, ale 
do našeho nebeského domova. Tomuto daru, který mám na mysli, se říká patriarchální 
požehnání. …

… Své požehnání si nemáte úhledně složit a pečlivě uschovat. Nemáte si ho zarámovat, 
ani ho zveřejnit. Spíše ho máte číst. Máte ho milovat. Máte se jím řídit. Vaše patriarchální 
požehnání vám pomůže přečkat i tu nejtemnější noc. Provede vás nástrahami života. … 
Vaše patriarchální požehnání je vaší osobní liahonou, která vám udá kurz a povede vás na 
vaší cestě.“ („Your Patriarchal Blessing: A Liahona of Light“, Ensign, Nov. 1986, 65–66.) 

Doplňte otázky uvedené na tabuli tak, aby se týkaly patriarchálního požehnání. V rámci 
skupiny o těchto otázkách diskutujte. Pověřte jednoho člena své skupiny, aby se s ostatními 
studenty ve třídě podělil o to, co se vaše skupina dozvěděla. Také někoho ze své skupiny 
požádejte o to, aby se podělil o nějaký zážitek, který odpovídá na 3. otázku. 
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2. skupina: Písma a slova proroků posledních dnů

Přečtěte skupině tato slova staršího W. Rolfa Kerra ze Sedmdesáti: 

 „Slova Kristova mohou být pro každého z nás osobní liahonou a ukazovat nám cestu. 
Nechť nejsme nedbalí, protože cesta je tak lehká. Přijímejme s vírou do mysli a do srdce 
slova Kristova, tak jak jsou zaznamenána v posvátném písmu a jak je pronášejí žijící 
proroci, vidoucí a zjevovatelé. Hodujme s vírou a pílí na slovech Kristových, neboť slova 
Kristova nám budou duchovní liahonou, která nám řekne vše, co máme dělat.“ („Slova 
Kristova – naše duchovní liahona“, Liahona, květen 2004, 37.) 

Doplňte otázky uvedené na tabuli tak, aby se týkaly písem a slov proroků posledních dnů. 
V rámci skupiny o těchto otázkách diskutujte. Pověřte jednoho člena své skupiny, aby se 
s ostatními studenty ve třídě podělil o to, co se vaše skupina dozvěděla. Také někoho ze své 
skupiny požádejte o to, aby se podělil o nějaký zážitek, který odpovídá na 3. otázku. 

3. skupina: Duch Svatý

Přečtete skupině tato slova staršího Davida A. Bednara z Kvora Dvanácti apoštolů: 

 „Budeme-li se snažit usměrňovat své postoje a činy tak, aby byly spravedlivé, Duch Svatý 
se pak stane pro nás v dnešní době tím, čím byla Liahona pro Lehiho a jeho rodinu v době 
jejich. Tytéž faktory, které způsobovaly, že Liahona Lehimu fungovala, přizvou rovněž 
Ducha Svatého do života našeho. A tytéž faktory, které způsobovaly, že Liahona v dávných 
dobách nefungovala, rovněž způsobí, že se vzdálíme od Ducha Svatého v dnešní době.“ 
(„Abychom mohli vždy míti Jeho Ducha, aby byl s námi“, Liahona, květen 2006, 30.) 

Doplňte otázky uvedené na tabuli tak, aby se týkaly Ducha Svatého. V rámci skupiny o 
těchto otázkách diskutujte. Pověřte jednoho člena své skupiny, aby se s ostatními studenty 
ve třídě podělil o to, co se vaše skupina dozvěděla. Také někoho ze své skupiny požádejte o 
to, aby se podělil o nějaký zážitek, který odpovídá na 3. otázku. 

Poznámka pro učitele: Po uplynutí asi šesti až osmi minut požádejte každou skupinu, aby 
vysvětlila studentům ve třídě, čemu se díky své diskusi naučila. Také byste mohli studenty 
vyzvat, aby si do studijního deníku nebo zápisníku zapsali nějakou situaci, kdy je Pán vedl 
malými prostředky. Zvažte možnost vyprávět studentům o nějaké situaci, kdy jste vy sami 
obdrželi vedení od Pána skrze malé prostředky. 

Komentář a informace o historickém pozadí 
1. Nefi 16:10. Osobní liahona
President Spencer W. Kimball přirovnal naše svědomí 
k Liahoně: 

 „Musíte si uvědomit, že něco jako kompas, jako 
liahonu, máte ve svém organismu. Je dána každému 
dítěti. Když je mu osm let, a pokud ho rodiče učili 
dobře, dokáže rozlišovat mezi dobrem a zlem. Pokud si 

liahony, kterou má v sobě, nevšímá, může mu nakonec 
přestat našeptávat. Pokud si ale budeme pamatovat, že 
každý z nás má něco, co ho povede správným smě-
rem, pak naše loď nebude plout nesprávným kurzem, 
nebudeme trpět, nezlomí se nám luk a rodina nebude 
trpět hladem – pokud jen budeme naslouchat pokynům 
své osobní liahony, kterou nazýváme svědomím.“ („Our 
Own Liahona“, Ensign, Nov. 1976, 79.) 
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Náměty pro výuku

1. Nefi 17:1–51
Lehiova rodina putuje do země Hojnosti, kde je Nefimu přikázáno,  
aby postavil loď
Nakreslete na tabuli toto schéma:

Vyzvěte studenty, aby se zamysleli nad tím, zda by nyní popsali svůj život jako snadný, 
nebo jako obtížný, a proč. (Mohli byste je povzbudit k tomu, aby o svých odpovědích 
diskutovali ve dvojicích. Nebo požádejte několik studentů, aby se o své myšlenky podělili 
s celou třídou. Připomeňte jim, že se nemusí dělit o nic, co je příliš důvěrné nebo osobní.)

Požádejte některého studenta, aby přečetl 1. Nefiho 17:1, 4, 6. Vyzvěte členy třídy, aby si 
přitom všímali slov a výrazů, které vypovídají o tom, zda období, které Nefi a jeho rodina 
strávili v pustině, bylo snadné, nebo obtížné.

• Označil Nefi období v pustině za snadné, nebo obtížné? Jaká slova vypovídají o tom, že 
to bylo obtížné?

Vysvětlete, že Nefi a jeho rodina byli během tohoto období také hojně požehnáni. Vyzvěte 
studenty, aby si zběžně pročetli verše v 1. Nefim 17:2, 5, 12–13 a aby vyhledali, jak byli 
Nefi a jeho rodina během svého putování požehnáni. Požádejte několik studentů, aby se 
podělili o to, co našli.

Řekněte studentům, že Nefi učil zásadě, která vysvětluje, proč mohla být jeho rodina 
požehnána během tohoto obtížného období. Vyzvěte studenty, aby si přečetli 1. Nefiho 
17:3 a aby určili zásadu, která začíná slovem pakliže. Stručně vysvětlete, že někdy se zásady 
v písmech uvádějí pomocí obratů „jestliže – pak“ nebo „pakliže“. Slovo jestliže uvádí čin a 
slovo pak uvádí následek (pozitivní nebo negativní), který zakusíme jako výsledek uvede-
ného činu.

Ačkoli se v 1. Nefim 17:3 slovo pak nenachází, přesto tento verš popisuje určitý čin a spolu 
s ním některá požehnání, která z něho vyplývají. Požádejte studenty, aby řekli, které prvky 
zásady „jestliže – pak“ v textu rozpoznali. Jejich odpovědi by měly znít zhruba takto: Když 
dodržujeme přikázání, Pán nás posílí a poskytne nám prostředky nutné k tomu, 
abychom uskutečnili to, co nám přikázal. (Tuto zásadu byste mohli napsat na tabuli.) 
Vyzvěte studenty, aby vyhledali důkazy o této zásadě, až budou studovat Nefiovy zkuše-
nosti a až budou přemýšlet o svém vlastním životě.

Rozdejte studentům lístek s následujícími otázkami (nebo otázky napište na tabuli 
před začátkem hodiny):

1. Co Pán přikázal Nefimu, aby udělal? (1. Nefi 17:7–8) Jak na to Nefi reagoval? (1. Nefi 
17:9–11, 15–16) Jak na to reagovali jeho bratři? (1. Nefi 17:17–21)

2. Jak Pán pomohl Mojžíšovi splnit úkol, který mu přikázal vykonat? (1. Nefi 17:23–29)

3. Čím se Nefiovi bratři podobali dětem Izraele? (1. Nefi 17:30, 42)

Úvod
Lehiova rodina cestovala v pustině po dobu osmi let, 
až přišla do pobřežní oblasti, kterou nazvala Hojnost. 
Poté, co se v zemi Hojnosti zabydleli, Pán přikázal 
Nefimu, aby postavil loď. Když se jeho bratři dozvěděli, 
co se chystá udělat, vysmívali se mu a poté si stěžovali 

a odmítli mu pomoci. Nefi své bratry učil, že ačkoli 
se k nim Pán snažil promlouvat prostřednictvím tichého 
a jemného hlasu Ducha, jejich nepravost jim bránila 
v tom, aby Jeho slova pociťovali. Nefi je pokáral za 
jejich zlovolnost a nabádal je, aby činili pokání.

snadný obtížný

Pomáhejte studentům 
naučit se rozpoznávat 
nauky a zásady
Pomáháte-li studentům 
naučit se, jak v písmech 
rozpoznávat nauky a 
zásady, budou sami 
schopni studovat písma 
efektivněji. Učte stu-
denty vyhledávat výrazy 
jako „a tak vidíme“, 
„tudíž“, „pročež“, 
„vizte“ nebo „jestliže …, 
pak …“, které obvykle 
uvádějí zásady nebo 
prohlášení o nauce.

LEKCE 18
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4. Co z toho, co Pán přikázal, může být obtížné pro mě?

5. Jak mohu reagovat způsobem, jakým reagovali Nefi a Mojžíš? Jak se mohu vyvarovat 
chyb, kterých se dopustili Nefiovi bratři a děti Izraele?

Výše uvedené otázky uveďte tím, že studentům vysvětlíte, že jim pomohou vidět, jak Nefi 
pokračoval v dodržování zásady uvedené v 1. Nefim 17:3 i poté, co přišel do země Hojnosti. 
Otázky také studentům pomohou vztáhnout tuto zásadu na sebe. Požádejte některého stu-
denta, aby přečetl 1. Nefiho 17:7–8. Vyzvěte ostatní členy třídy, aby určili, co bylo Nefimu 
přikázáno, aby udělal. Poté studenty vyzvěte, aby si odpověď zaznamenali pod otázku č. 1 
na lístek, který jste jim rozdali, nebo do svého studijního deníku.

• V jakém smyslu mohlo být toto přikázání pro Nefiho obtížné?

Požádejte některého studenta, aby přečetl 1. Nefiho 17:9–11, a jiného studenta, aby přečetl 
1. Nefiho 17:15–16. Než začnou číst, vyzvěte členy třídy, aby si všímali, jak Nefi zareagoval 
na přikázání postavit loď.

• Jak na vás Nefiova reakce zapůsobila?

Vyzvěte studenty, aby si shrnutí toho, jak Nefi zareagoval, zapsali pod otázku č. 1 na lístku, 
který jste jim rozdali, nebo do svého studijního deníku.

Požádejte několik studentů, aby se střídali při čtení 1. Nefiho 17:17–21. Vyzvěte členy 
třídy, aby si přitom všímali slov a výrazů, které odhalují povahu Lamana a Lemuela. Ať si 
studenti zapíší shrnutí Lamanovy a Lemuelovy reakce na přikázání postavit loď. Požádejte 
jednoho nebo dva studenty, aby se o své shrnutí podělili s ostatními.

Vysvětlete, že Nefi reagoval na stížnosti svých bratrů tím, že jim připomněl, jak Pán pomohl 
Mojžíšovi splnit obtížný úkol osvobodit děti Izraele z poroby. Nefi také připodobnil zatvr-
zelost srdce svých bratrů k zatvrzelosti dětí Izraele. Vyzvěte studenty, aby si uvedené pasáže 
z písem prostudovali a zapsali si své odpovědi na otázky 2 a 3. S ohledem na potřeby svých 
studentů můžete studenty požádat, aby to udělali buď samostatně, nebo ve dvojici.

Jakmile budou studenti hotovi s odpověďmi na otázky 2 a 3, zeptejte se:

• Jak Pán pomohl Mojžíšovi splnit úkol, který mu přikázal vykonat?

• Jak mohl podle vás Mojžíšův příklad pomoci Nefimu?

• V čem se Nefiovi bratři podobali dětem Izraele?

Poukažte na to, že když nám Pán dává obtížné úkoly nebo přikázání, můžeme se roz-
hodnout, že budeme reagovat jako Nefi, nebo můžeme reagovat jako Laman a Lemuel. 
Vysvětlete, že ačkoli po nás Bůh nepožaduje splnění takových úkolů, jako je stavba lodi 
nebo rozdělení Rudého moře, dává nám přikázání a žádá nás, abychom konali to, co 
někteří lidé považují za obtížné. Například nám přikazuje, abychom si uchovávali ctnostné 
myšlenky a abychom světili den sabatu. Očekává od nás, že budeme vykonávat církevní 
povolání (například jako president kvora nebo třídy) a že budeme sloužit druhým. Také 
od nás očekává, že budeme dodržovat své smlouvy a zůstaneme aktivními v Církvi, i když 
budeme čelit těžkostem. Poskytněte studentům čas na to, aby si zapsali odpovědi na otázky 
4 a 5. Povzbuďte je, aby otázku 4 zodpověděli tím, že si zapíší, co z toho, co Pán přikazuje, 
považují sami za obtížné.

Dejte studentům dostatečný čas na to, aby si odpovědi zapsali, a pak přečtěte Nefiovo 
vyjádření víry, jak je zaznamenáno v 1. Nefim 17:50. Poté studenty vyzvěte, aby si přečetli 
1. Nefiho 17:51 a aby přemýšleli o tom, jak se tento verš vztahuje na jejich život. Povzbuďte 
je, aby si za slovo mi doplnili své jméno a aby výraz postavil loď nahradili úkolem či přiká-
záním, které je pro ně obtížné. Zvažte možnost požádat studenty, kterým by to nevadilo, 
aby přečetli 1. Nefiho 17:51 tak, jak si ho pro sebe pozměnili. Poukažte opět na zásadu 
napsanou na tabuli.

• Jaká zkušenost, kterou již Nefi s touto zásadou měl, mu dodala důvěru, že mu Pán po-
může vykonat cokoli, co mu bude přikázáno?

• Co z vašich prožitků vám dodává důvěru, že vám Bůh pomůže uskutečnit vše, co po vás 
požaduje?

Podělte se o svědectví, že když dodržujeme přikázání, Pán nás posiluje a připravuje pro nás 
cestu, abychom dosáhli toho, co nám přikázal.

Když své studenty 
učíte, přemýšlejte 
o jejich potřebách
Je moudré přizpůsobo-
vat metody výuky tak, 
abyste studentům po-
máhali naplňovat jejich 
roli žáků. Pokud se vám 
například zdá, že jsou 
studenti unavení, zvažte, 
zda by nemohli praco-
vat ve dvojici, což by je 
mohlo udržet zapojené 
do výuky. Jsou-li studenti 
plní energie, mohli byste 
je požádat, aby studo-
vali samostatně, což jim 
pomůže neodbíhat od 
tématu.
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1. Nefi 17:45–55
Nefi kárá Lamana a Lemuela za jejich zlovolnost
Ukažte obrázek „Nefi pokořuje své vzpurné bratry“. (62044 121; Kniha obrázků z evangelia 
[2009], č. 70.) Vyzvěte studenty, aby popsali, co se na obrázku děje. Pokud studenti neodpo-
vídají, vyzvěte je, aby našli odpověď v 1. Nefim 17:48, 53–54.

• Proč Pán otřásl Nefiovými bratry, jak o tom čteme v 1. Nefim 17:53? 

Vysvětlete, že to, jak Pán otřásl Lamanem a Lemuelem, bylo pouze jedním z mnoha způ-
sobů, jak s nimi komunikoval. Vyzvěte studenty, aby si přečetli 1. Nefiho 17:45 a vyhledali 
několik způsobů, jak Pán s Lamanem a Lemuelem v minulosti komunikoval.

• Jakými způsoby Pán komunikoval s Lamanem a Lemuelem? Které z nich jsou zjevně 
nejčastějším způsobem, který Pán využívá k tomu, aby s námi komunikoval?

Mohli byste studentům navrhnout, aby si v 1. Nefim 17:45 označili tato slova: „On k vám 
promlouval tichým, jemným hlasem.“ Požádejte některého studenta, aby přečetl toto pro-
hlášení Presidenta Boyda K. Packera z Kvora Dvanácti apoštolů: 

„Duch Svatý promlouvá hlasem, který spíše pociťujete, než slyšíte. Tento hlas je popisován 
jako ‚tichý a jemný‘ [NaS 85:6]. A když mluvíme o ‚naslouchání‘ našeptáváním Ducha, je 
duchovní vnuknutí nejčastěji popisováno slovy ‚Měl jsem pocit  …‘.“ („Personal Revelation: 
The Gift, the Test, and the Promise“, Ensign, Nov. 1994, 60.) 

Mohli byste studenty vyzvat, aby si k verši 1. Nefi 17:45 připsali tuto pravdu: Duch Svatý 
promlouvá tichým a jemným hlasem, který spíše pociťujeme, než slyšíme. (Abyste 
tuto zásadu zdůraznili, mohli byste studenty vyzvat, aby si přečetli Nauku a smlouvy 8:2–3.)

• Při jaké příležitosti jste pociťovali, že k vám promlouvá tichý a jemný hlas Ducha 
Svatého?

• Co vám pomáhá tento tichý a jemný hlas Ducha Svatého pociťovat a rozpoznat?

Poté, co studenti odpovědí, byste je mohli vyzvat, aby si v 1. Nefim 17:45 označili tato slova: 
„Ale vy jste neměli citu, a tak jste nemohli cítiti jeho slov.“ Vyzvěte studenty, aby si přečetli 
první větu z 1. Nefiho 17:45 a určili, proč Laman a Lemuel „neměli citu“. Požádejte je, aby 
se podělili o to, co našli.

• Proč to, že Laman a Lemuel byli „pohotoví k tomu, [aby] činili nepravost“, způsobilo, že 
„neměli citu“?

• Jak mohou naše hříchy ovlivňovat naši schopnost pociťovat vliv Ducha Svatého?

Poté, co studenti odpovědí, přečtěte toto prohlášení presidenta Jamese E. Fausta, který 
sloužil jako člen Prvního předsednictva: 

„Dnes [se] většinou ke komunikaci používají mobilní telefony. Občas však narazíme na 
mrtvá místa, na nichž signál pro mobilní telefon mizí. To se stává, když je uživatel telefonu 
v tunelu nebo v kaňonu nebo když [signál] ruší něco jiného.

Tak je tomu i v komunikaci s Bohem. … Často se stavíme na duchovní mrtvá místa – na 
místa a do situací, která božská poselství blokují. Některá z těchto mrtvých míst jsou hněv, 
pornografie, přestupky, sobectví a jiné situace, které urážejí Ducha.“ („Dostali jste tu správ-
nou zprávu?“ Liahona, květen 2004, 67.)

Na závěr studenty vyzvěte, aby přemýšleli o tom, jaká poselství se jim Pán v poslední 
době snažil předat. Povzbuďte je, aby přemítali o tom, zda existují nějaká „duchovní mrtvá 
místa“, která by jim mohla bránit v přijetí Jeho poselství. (Mohli byste studenty požádat, 
aby si o tom napsali do svého studijního deníku.) Vydejte svědectví o tom, že Duch Svatý 
promlouvá tichým a jemným hlasem, který spíše pociťujeme, než slyšíme. Také vydejte svě-
dectví o tom, že Jeho poselství jsme schopni přijímat tehdy, když usilujeme o to, abychom 
těchto jemných vnuknutí byli hodni.
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1. Nefi 18:1–8
Lehiova rodina se připravuje na plavbu do zaslíbené země
Na tabuli napište slova Pánova moc a moje úsilí. Požádejte studenty, aby se zamysleli nad 
nějakým problémem, se kterým se potýkají. Vyzvěte je, aby si zvolili, co by mohlo být účin-
nější při řešení jejich problému (Pánova moc, nebo moje úsilí), a požádejte je, aby vysvětlili, 
proč tomu tak je. Po krátké diskusi studenty vyzvěte, ať se zaměří na to, jak jim Nefiův 
příklad v 1. Nefim 18 může pomoci překonat těžkosti, kterým čelí.

Ukažte obrázek „Lehi a jeho lid připlouvá do zaslíbené země“. (62045 121; Kniha obrázků 
z evangelia [2009], č. 71.)

Vyzvěte studenty, aby si přečetli 1. Nefiho 18:1–8. Požádejte je, aby vyhledali 1) to, co Nefi 
a jeho rodina udělali pro to, aby se připravili na cestu do zaslíbené země, a 2) to, co udělal 
Pán, aby jim pomohl.

• Proč je podle vás významné to, že Nefi získával zjevení „čas od času“?

• Jakou vidíte v 1. Nefim 18:2–3 souvislost mezi Nefiovými činy a pomocí, kterou získával 
od Pána?

• Proč bylo k dokončení lodi a putování do zaslíbené země nutné jak Pánovo vedení, tak 
Nefiovo vlastní úsilí?

Požádejte studenty, aby shrnuli některé zásady, kterým se můžeme z Nefiova příkladu 
naučit. Poté, co měli studenti možnost pohovořit o pravdách, kterým se naučili, napište na 
tabuli tuto zásadu: Abychom mohli uskutečnit to, co přikazuje Pán, musíme vyhledá-
vat Jeho pomoc a vynaložit určité úsilí.

• Kdy jste od Pána obdrželi vedení nebo vám ukázal směr a zároveň bylo nutné, abyste 
vynaložili určité úsilí na to, abyste dodrželi nějaké Jeho přikázání?

Vyzvěte studenty, aby si do studijního deníku nebo zápisníku zapsali svou odpověď na výše 
položenou otázku a také odpovědi ostatních studentů.

Poukažte na to, že my všichni potřebujeme k dodržování Božích přikázání a k následování 
měřítek evangelia uvedených v brožurce Pro posílení mládeže Jeho pomoc. (Mohli byste si 
obstarat brožurku Pro posílení mládeže a před hodinou si ji projít.) Povzbuďte studenty, aby 
se zamysleli nad tím, které přikázání nebo měřítko evangelia je pro ně natolik obtížné, že 
k jeho dodržování potřebují zvláštní pomoc od Boha. Dejte jim čas na to, aby si napsali do 
studijního deníku, 1) co mohou udělat pro to, aby jim ho Pán pomohl dodržovat, a 2) jaké 
osobní úsilí musí na jeho dodržování vynaložit.

1. Nefi 18:9–25
Laman a Lemuel vedou vzpouru, která je překážkou v putování do zaslíbené země
Položte následující otázku:

• Jaké jsou podle vás důvody toho, že někdy čelíme těžkostem?

Úvod
Nefi následoval vedení od Pána a spolu s dalšími do-
končil stavbu lodi a vydal se do zaslíbené země. Během 
plavby reptali Laman, Lemuel, synové Izmaelovi a jejich 
manželky proti Pánu. Když je Nefi pokáral, Laman a 
Lemuel ho svázali provazy. Z tohoto důvodu přestala 

fungovat Liahona, a oni nebyli schopni určit, kterým 
směrem mají řídit loď. Když přišla velká bouře a ohro-
žovala život všech lidí na lodi, činili pokání a Nefiho 
osvobodili. Nefi se modlil, aby bouře ustala, a Pán opět 
řídil jejich cestu směrem k zaslíbené zemi.

LEKCE 19

1. Nefi 18
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1.  NEFI  18

Po krátké diskusi požádejte některého studenta, aby přečetl následující slova staršího 
L. Whitneyho Claytona ze Sedmdesáti. Vyzvěte členy třídy, aby si všimli tří zdrojů, které 
starší Clayton uvádí jako důvody toho, proč zažíváme těžkosti:

„Obecně řečeno mohou naše břemena pocházet ze tří zdrojů. [1] Některá břemena jsou 
přirozeným důsledkem podmínek, v nichž ve světě žijeme. Nemoc, fyzické postižení, huri-
kány a zemětřesení přicházejí čas od času, aniž bychom se o to přičinili. …

[2] Jiná břemena jsou na nás vložena skrze prohřešky druhých. Zneužívání, týrání a závis-
losti mohou pro nevinné členy rodiny udělat z domova cokoli jiného než nebe na zemi. 
Hřích, nesprávné tradice, utiskování a zločiny za sebou zanechávají obtížené oběti. …

[3] Mnohé naše problémy jsou způsobeny našimi vlastními chybami a nedostatky, a 
mohou na nás vkládat těžká břemena. Nejtíživější břemeno, které na sebe vkládáme, je 
břemeno hříchu.“ („Aby břemena vaše byla lehká“, Liahona, listopad 2009, 12–13.)

Na tabuli napište: 1) podmínky světa, 2) prohřešky druhých a 3) vlastní chyby a nedostatky.

Vysvětlete, že poté, co se Lehiova rodina vydala na plavbu přes oceán, Laman, Lemuel a 
další se špatně rozhodovali, a to mělo za následek strádání pro všechny, kteří byli na lodi. 
Požádejte některého studenta, aby přečetl 1. Nefiho 18:9. Povzbuďte studenty, aby se při-
hlásili, jakmile uslyší o někom, kdo se rozhodl špatně.

• Jaká špatná rozhodnutí učinili Laman, Lemuel, synové Izmaelovi a jejich manželky? Proč 
byla jejich rozhodnutí špatná?

Pomozte studentům porozumět tomu, že není špatné tancovat, poslouchat hudbu nebo 
se dobře bavit, avšak tento verš poukazuje na to, že Laman, Lemuel a další to činili „velmi 
hrubě“. (1. Nefi 18:9.) Vysvětlete, že slovo hrubě v tomto kontextu znamená vulgárně či 
neurvale. Protivník může tanec, hudbu a to, jak mluvíme, použít k tomu, aby znečistil naše 
srdce a mysl a způsobil, že ztratíme společenství Ducha Svatého.

Požádejte některého studenta, aby přečetl 1. Nefiho 18:10.

• Čeho se podle 1. Nefiho 18:10 Nefi obával, že by se mohlo stát, kdyby ti, kteří reptali, 
nečinili pokání?

• Co se Nefi snažil udělat pro to, aby jim pomohl? (Mohli byste studentům vysvětlit, že 
slovo rozvážnost znamená vážnost.)

Vyzvěte studenty, aby se zamysleli nad tím, jak by reagovali, kdyby je člen rodiny nebo cír-
kevní vedoucí vyzval k tomu, aby změnili hudbu, kterou poslouchají, to, jak tančí, nebo aby 
mluvili lépe. Vyzvěte je, aby přemítali o tom, zda by byli ochotni naslouchat a změnit se.

Požádejte některého studenta, aby přečetl 1. Nefiho 18:11.

• Jak podle 1. Nefiho 18:10–11 reagovali Laman a Lemuel na Nefiovu radu?

• Proč Pán dovolil, aby Laman a Lemuel Nefiho svázali?

Požádejte několik studentů, aby se střídali při čtení 1. Nefiho 18:12–14, 17–19. Vyzvěte 
studenty, aby si při čtení všímali slov a výrazů, které poukazují na následky Lamanova a 
Lemuelova chování. Dále studenty vyzvěte, aby určili, jakým zásadám evangelia se mohou 
z tohoto příběhu naučit. Mohli by například odpovědět, že hřích způsobuje utrpení – 
naše, a někdy i utrpení druhých. Abyste studentům pomohli tuto zásadu uplatnit, mohli 
byste jim položit například tyto otázky:

• Jak vzpurné činy několika lidí ovlivnily celou skupinu?

• Jak nám mohou nemoudré či vzpurné činy bránit v tom, abychom obdrželi zjevení?

V rámci diskuse byste si mohli přečíst toto prohlášení presidenta Boyda K. Packera z Kvora 
Dvanácti apoštolů:

„V Církvi jsme svědky příkladů uctivého i neuctivého chování. Zatímco mnozí si zaslouží, 
abychom je velmi chválili, přesto ochabujeme. Máme důvod být hluboce znepokojeni.

Svět se stává stále hlučnějším. Oblečení, vzhled a chování jsou nevázanější, nedbalejší a 
neupravenější. Hlučná hudba … s obscénními texty hlasitě proudí přes zesilovače. … Růz-
ným variacím tohoto všeho se dostává širokého přijetí a mají velký vliv na naši mládež. …

Toto směřování k tomu, co je hlučnější, více vzrušující, svárlivější, co má méně zábran, 
méně důstojnosti, méně formálnosti, není náhodné ani nevinné ani neškodné.

První rozkaz vydaný vrchním velitelem jakékoli vojenské invaze je narušit komunikační 
spojení těch, které chce porazit.
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Neúcta vyhovuje záměrům protivníka, neboť blokuje jemné kanály zjevení v mysli i v du-
chu“ („Reverence Invites Revelation,“ Ensign, Nov. 1991, 22).

• Pokud jste začali být vzdorovití a neposlušní, jak by to mohlo ovlivnit vaši rodinu? Jak by 
to mohlo ovlivnit vaše přátele? Jak by to mohlo ovlivnit vaši třídu nebo kvorum?

Připomeňte tři zdroje těžkostí uvedené na tabuli. Vysvětlete, že zbytek této kapitoly nám 
může pomoci naučit se, jak máme reagovat, když přijdou těžkosti, ať již vyplývají z našich 
rozhodnutí či z rozhodnutí druhých. Vyzvěte studenty, aby si pro sebe přečetli 1. Nefiho 
18:15–16, 20–23. Povzbuďte je k tomu, aby si všímali pravd, které by se mohly týkat jedné 
či druhé situace. Požádejte je, aby se svými vlastními slovy podělili o to, čemu se naučili. 
Mohli by odpovědět například takto:

V našich zkouškách můžeme vzhlížet k Bohu a zůstat věrni.

Modlitba nám může pomoci nalézt v našich zkouškách klid.

Až se studenti budou dělit o své myšlenky, dbejte na to, abyste vyzdvihli Nefiův spravedlivý 
příklad během jeho období zkoušek. Vyzvěte některého studenta, aby přečetl následující 
svědectví Staršího L. Whitney Claytona. Požádejte členy třídy, aby určili, co nám Starší 
Clayton radí, abychom dělali v dobách zkoušek:

„Bez ohledu na břemena, která v životě máme v důsledku přírodních podmínek, nespráv-
ného chování druhých nebo vlastních chyb a nedokonalostí, všichni jsme dětmi milují-
cího Nebeského Otce, který nás poslal na zem v rámci svého věčného plánu pro náš růst 
a pokrok. Naše jedinečné osobní zkušenosti nám mohou pomoci připravit se na návrat 
k Němu. … Musíme udělat vše, co můžeme, abychom svá břemena nesli ‚dobře‘ [viz NaS 
121:7–8]. …

… Vím, že když dodržujeme přikázání a své smlouvy s Bohem, On nám pomáhá s našimi 
břemeny. Posiluje nás. Když činíme pokání, odpouští nám hříchy a žehná nám klidným 
svědomím a radostí.“ („Aby břemena vaše byla lehká,“ Liahona, listopad 2009, 13–14.)

Požádejte studenty, aby pomysleli na jednu z pravd, které se v této lekci naučili.

• Kdy jste byli svědky této pravdy, ať již ve vašem životě nebo v životě někoho, koho 
znáte?

Mohli byste přidat vlastní svědectví o tom, že Bůh nám může pomoci zvládat naše zkoušky, 
když jsme věrní, když činíme pokání a navracíme se k Němu.

Na závěr studentům připomeňte, že navzdory těžkostem, které Nefi a jeho rodina měli, na-
konec zaslíbené země dosáhli. Vydejte svědectví o tom, že i my můžeme úspěšně dokončit 
svou pozemskou cestu, na kterou nás Pán poslal, usilujeme-li o Jeho vedení a pracujeme-li 
pilně na tom, abychom ho následovali.



65

Náměty pro výuku

1. Nefi 19:1–19
Nefi zaznamenává proroctví o Ježíši Kristu, aby pomohl lidem pamatovat na  
jejich Spasitele
Pozvedněte výtisk Knihy Mormonovy. Shrňte 1. Nefiho 19:1–4 tím, že vysvětlíte, že Nefimu 
bylo přikázáno, aby zhotovil dva druhy desek – na jedny měl zaznamenávat posvátné 
(náboženské) dějiny svého lidu a na druhé dějiny světské. Požádejte některého studenta, 
aby přečetl 1. Nefiho 19:3, 5–6. Zbývající studenty vyzvěte, ať se zaměří na to, co Nefi řekl o 
„posvátných“ věcech.

• Jaký důvod uvedl Nefi pro to, aby byl veden záznam o posvátných věcech?

Požádejte některého studenta, aby přečetl 1. Nefiho 19:7. Než začne číst, vysvětlete, že 
označení „Bůh Izraelský“ v tomto verši se týká Ježíše Krista. V tomto verši se také vysky-
tuje spojení pokládají ho za nic. Pokládat někoho za nic znamená chovat se k němu, jako by 
neměl žádnou osobní hodnotu.

• Poté, co Nefi řekl, že bude psát jen o tom, co je posvátné, o čem začal psát?

• Jak podle 1. Nefiho 19:7 někteří lidé pošlapávají Spasitele nohama, neboli pokládají Ho 
za nic?

• V jakém ohledu je neposlouchání Pánových rad podobné tomu, když Ho lidé pokládají 
za nic nebo Ho pošlapávají nohama?

Požádejte některého studenta, aby přečetl 1. Nefiho 19:8–10. Vyzvěte členy třídy, ať si 
všímají toho, jak budou lidé pokládat Spasitele za nic během Jeho působení ve smrtelnosti. 
(Mohli byste studentům navrhnout, aby si příslušná slova a slovní spojení, kterých si všim-
nou, označili ve svých písmech.)

• Jak měli lidé pokládat Spasitele za nic během Jeho působení ve smrtelnosti?

• Jaké detaily v těchto verších ukazují, že Spasitel nás „nepokládá za nic“? (Studenti by 
měli rozumět tomu, že vše, co Spasitel vytrpěl, vytrpěl „pro svou milující laskavost a 
shovívavost vůči dětem lidským“.)

• Když přemýšlíte o těchto verších, jaké pocity o Spasiteli to ve vás vyvolává?

Požádejte některého studenta, aby přečetl 1. Nefiho 19:13–14, a ať ostatní studenti poslou-
chají, z jakých důvodů budou, podle proroka Zenose, ti, kteří ukřižují Spasitele (a jejich 
potomci), „bičováni všemi lidmi“.

• Z jakých důvodů budou, podle proroka Zenose, ti, kteří ukřižují Spasitele (a jejich po-
tomci), „bičováni všemi lidmi“?

Na tabuli napište tato slova: Odvracejí srdce.

• Co podle vás znamená odvracet srdce od Pána?

Poté, co studenti odpovědí, jim řekněte, že byste rádi poprosili několik studentů, aby vám 
pomohli předvést, jak se tato slova mohou týkat i nás v dnešní době. Požádejte několik 

Úvod
V této kapitole Nefi vysvětlil, že někteří lidé si nebudou 
vážit Boha Izraelského, Ježíše Krista. Obrazně řečeno, 
budou Ho pošlapávat nohama tím, že Ho budou 
považovat za nic a že budou odmítat naslouchat Jeho 
radám. Nefi se také zmínil o učení dávných proroků, 
kteří předpověděli, že ti, kteří budou zodpovědní za 
utrpení a Ukřižování Spasitele, i jejich potomci, budou 

rozptýleni a sužováni, dokud neobrátí své srdce k Pánu. 
Až onen den nastane, Pán „vzpomene na smlouvy, 
které učinil s jejich otci“. (Viz 1. Nefi 19:15.) Nefi vysvět-
lil, že tyto věci napsal proto, aby přiměl svůj lid k tomu, 
aby pamatoval na Pána a věřil v Něj. Také svůj lid učil, 
aby vztahovali písma na sebe, aby jim to pomohlo věřit 
v Pána.

LEKCE 20

1. Nefi 19
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studentů, aby přišli k tabuli. Každého z nich požádejte, aby napsal nějaký příklad skutku, 
který může naznačovat, že tento člověk odvrací srdce od Pána. Poté je požádejte, aby řekli, 
jaké důsledky může mít to, když někdo odvrací srdce od Pána způsobem, který uvedli. (Je-
den student by například mohl napsat přestat studovat písma a poté vysvětlit, že důsledkem 
takového jednání je omezená schopnost přijímat zjevení.)

Poté, co několik studentů objasní svůj příklad, řekněte členům třídy, že navzdory všem 
možným důvodům, proč odvrátit srdce od Pána, se můžeme rozhodnout, že své srdce 
znovu obrátíme k Pánu. Vyzvěte studenty, ať si přečtou 1. Nefiho 19:14–17 a zaměří se při 
tom na Pánova zaslíbení určená těm, kteří obrátí své srdce zpět k Pánu.

• Kdy dochází k tomu, že Pán rozptýlí Izrael? (Když od Něho odvracejí srdce.)

• Kdy dochází k tomu, že Pán shromáždí Izrael? (Když své srdce obracejí zpět k Němu.)

• Co Pán řekl, že udělá pro ty, kteří již neobracejí srdce proti Němu?

• Co podle vás znamená to, že Pán vzpomene na tyto lidi a na smlouvy, které uzavřel s je-
jich otci?

Pomozte studentům porozumět tomu, že Pán na tyto lidi nezapomněl. Žili takovým způ-
sobem, že jim nemohl udílet všechna požehnání evangelia. Když však jejich potomci obrátí 
srdce zpět k Pánu, On slibuje, že si na ně vzpomene, shromáždí je do své Církve a udělí jim 
všechna požehnání evangelia.

• Co podle vašeho názoru pro nás znamenají zaslíbení uvedená ve verších 15–17? (Během 
této diskuse by měla mimo jiné zaznít myšlenka, že když obracíme srdce k Pánu, On 
bude ctít smlouvy, které jsme s Ním uzavřeli.)

Vyzvěte studenty, aby se zamysleli nad následujícími otázkami a odpověděli si na ně ve 
svém studijním deníku nebo zápisníku. (Otázky byste mohli napsat na tabuli.)

• Jaké příklady chování ukazují, že vy a vaše rodina máte srdce obrácené k Pánu?

• Kdy vám nebo vaší rodině takové chování pomohlo obdržet Pánova požehnání?

Zvažte možnost požádat několik studentů, aby se podělili o své odpovědi s ostatními členy 
třídy. Připomeňte jim, že se nemusí dělit o zkušenosti, které jsou příliš důvěrné nebo osobní.

Stručně vysvětlete, že Nefi psal svůj záznam všem členům domu Izraele – včetně nás. Po-
žádejte některého studenta, aby přečetl 1. Nefiho 19:18–19, a vyzvěte členy třídy, aby řekli, 
co si Nefi přál, abychom dělali. Vydejte svědectví, že když pamatujeme na Pána a obracíme 
srdce k Němu, On nám udílí požehnání svého evangelia.

1. Nefi 19:20–24
Nefi vysvětluje, proč při výuce svého lidu používal dávná písma
Přečtěte následující prohlášení presidenta Henryho B. Eyringa z Prvního předsednictva, 
které je upraveno z proslovu k učitelům náboženství v CVS:

„V souvislosti s četbou Knihy Mormonovy vám dám následující zaslíbení: Jakmile pocho-
píte, že Pán do ní zasadil své poselství určené vám, budete k ní přitahováni. Věděli to Nefi, 
Mormon i Moroni; a ti, kteří ji sestavovali, do ní vložili poselství určená vám. Doufám, že 
máte důvěru v to, že tato kniha byla napsána pro vaše studenty. Jsou v ní prostá a přímá 
poselství určená jim, která jim řeknou, jak se mohou a mají změnit. A právě o tom ta kniha 
je. Je to svědectví o Pánu Ježíši Kristu a o Usmíření a o tom, jak Usmíření může působit 
v jejich životě. V tomto roce budete mít zážitek, kdy pocítíte onu změnu, která přichází 
mocí Usmíření díky studiu této knihy.“ („The Book of Mormon Will Change Your Life“, 
Ensign, Feb. 2004, 11.)

• Jak vám při studiu Knihy Mormonovy pomáhá vědomí toho, že Nefi, Mormon a Moroni 
zahrnuli do svých zpráv poselství určená vám?

Podělte se o tato dvě prohlášení presidenta Ezry Tafta Bensona:

„Kniha Mormonova byla napsána pro nás, kteří žijeme dnes. Autorem této knihy je Bůh. 
Je to záznam padlého lidu, sestavený inspirovanými muži, aby nám požehnal. Tito lidé tuto 
knihu nikdy neměli – byla určena pro nás. Mormon, dávný prorok, jehož jméno kniha nese, 
zkrátil záznamy psané po staletí. Bůh, který zná konec od počátku, mu řekl, co má do zkrá-
cení zahrnout, co budeme v dnešní době potřebovat.“ („The Book of Mormon Is the Word 
of God“, Ensign, Jan. 1988, 3.)
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1.  NEFI  19

„Jestliže viděli dnešní dobu a vybrali to, co pro nás bude nejcennější, není to snad způsob, 
jakým máme studovat Knihu Mormonovu? Máme se neustále ptát sami sebe: ‚Proč Pán 
inspiroval Mormona (nebo Moroniho nebo Almu), aby toto zahrnuli do svého záznamu? 
Čemu se z toho mohu naučit, aby mi to pomohlo žít v této době a v tomto věku?‘“ („The 
Book of Mormon—Keystone of Our Religion“, Ensign, Nov. 1986, 6.)

Vyzvěte studenty, aby si přečetli 1. Nefiho 19:22–23 a zaměřili se při tom na Nefiův popis 
toho, jak pomohl svým bratřím najít v písmech poselství určená pro ně.

• Co Nefi očekával, že se stane, když bude vztahovat písma na sebe a na svůj lid?

• Co v tomto kontextu znamená slovo prospěch? 

Udělejte si kopie následující tabulky, abyste ji mohli rozdat studentům, nebo ji nakreslete 
na tabuli a vyzvěte studenty, aby si ji přepsali do svého studijního deníku.

Vztahování písem na sebe Uplatňování pravd z písem

Jaká situace nebo 
jaké okolnosti jsou 
v tomto verši či pasáži 
popsány?

Jak se to podobá 
nějaké situaci v mém 
životě nebo ve světě 
kolem mě?

Jaké pravdě nebo 
jakému poselství tento 
verš či pasáž učí?

Jak mohu podle této 
pravdy nebo tohoto 
poselství jednat v situ-
aci, v níž se nacházím?

Tabulku uveďte tím, že vysvětlíte, že slovo vztahovat v tomto případě znamená připo-
dobnit neboli přirovnat. Vztahovat písma na sebe znamená, že nějakou situaci v písmech 
připodobníme obdobné situaci ve svém vlastním životě nebo ve světě kolem sebe. Když 
rozpoznáváme podobnosti mezi okolnostmi v písmech a situacemi ve vlastním životě, 
připravuje nás to na to, abychom v písmech nacházeli důležité pravdy a uplatňovali je. Tytéž 
pravdy, které se vztahovaly na lidi, o nichž se dočítáme v písmech, se vztahují i na nás, když 
se nacházíme v podobné situaci.

Abyste studentům pomohli pochopit, jak vztahování písem na sebe vede k jejich uplatňo-
vání, vyzvěte je, aby vyplnili uvedenou tabulku, zatímco s nimi budete diskutovat o prvním 
verši z mistrovství v písmu pro Knihu Mormonovu – o 1. Nefim 3:7. Požádejte některého 
studenta, aby přečetl 1. Nefiho 3:7.

• Na jakou situaci reagoval Nefi, když pronesl tato slova? (Prorok – jeho otec Lehi – ho 
požádal, aby se vrátil do Jeruzaléma a přinesl mosazné desky. Jeho bratři reptali, protože 
jim tento úkol připadal příliš těžký.)

• Jak se situace, v níž se nacházel Nefi, podobá nějaké situaci ve vašem životě? Kdy od vás 
Pán očekával, že uděláte něco obtížného?

• Jaká pravda pomohla Nefimu v jeho situaci? (Nefi věděl, že kdykoli dá Pán svým dětem 
nějaké přikázání, připraví pro ně cestu, aby toto přikázání mohly dodržovat.)

• Jak můžete podle této pravdy jednat ve své situaci?

Požádejte několik studentů, aby se podělili o to, jak vztahují pravdy v 1. Nefim 3:7 na sebe 
a jak je mohou uplatňovat v životě. (Připomeňte jim, že se nemusí dělit o zkušenosti, které 
jsou příliš důvěrné nebo osobní.)

Na závěr lekce znovu zvedněte výtisk Knihy Mormonovy. Připomeňte studentům, že Nefi 
považoval své záznamy o Spasiteli za posvátné a za velmi cenné pro sebe i pro druhé. 
Povzbuďte studenty, aby studovali písma a soustředili se přitom na poselství určená jim, 
která Pán a Jeho proroci zahrnuli do písem. Vydejte svědectví, že když budeme vztahovat 
písma na sebe, mnohému se z nich naučíme a budou nám ku prospěchu.

Vyzvěte studenty, aby studovali písma sami a hledali verše, které mohou vztahovat na sebe. 
Mohou například zkusit dosadit si do některých veršů své jméno a číst je tak, jako by Pán 
nebo Jeho prorok mluvil přímo k nim. Například by si mohli přečíst první polovinu 2. Ne-
fiho 31:20 takto: „Pročež, musíte se [dosaďte jméno] tlačiti kupředu se stálostí v Kristu.“

Studentům byste mohli dát nevyplněnou kopii výše uvedené tabulky, aby ji mohli využít 
při studiu doma. Vyzvěte je, aby příští hodinu byli připraveni podělit se o to, jak vztáhli 
písma na sebe, čemu se z této zkušenosti naučili a jak je to obohatilo.

Vztahování 
písem na sebe
Důležitým cílem učitelů 
evangelia je pomáhat 
studentům vztahovat 
písma na sebe. Učitelé 
v tom mohou studentům 
pomoci tím, že jim budou 
klást otázky podobné 
těm, které jsou uvedeny 
v tabulce a v této lekci. 
Při výuce vyhledávejte 
příležitosti k tomu, aby-
ste studentům pomohli 
naučit se, jak vztahovat 
písma na sebe.
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Lekce pro domácí studium
1. Nefi 15–19 (4. blok)

Přípravné materiály pro 
učitele domácího studia
Shrnutí denních lekcí domácího studia
Následující shrnutí nauk a zásad, kterým se studenti naučili 
při studiu 1. Nefiho 15–19 (4. blok), nemá být součástí vaší 
lekce. Lekce, kterou učíte, se soustřeďuje pouze na některé 
z těchto nauk a zásad. Při zvažování potřeb svých studentů 
se řiďte nabádáním Svatého Ducha.

1. den (1. Nefi 15)
Nefi a jeho bratři reagovali na Lehiova proroctví odlišně. Při 
studiu Nefiova jednání a skutků studenti zjistili, že jestliže 
žádáme Pána ve víře a jsme poslušni Jeho přikázání, jsme při-
praveni přijímat od Něj zjevení a vedení. Nefi vysvětlil význam 
tyče ze železa, přičemž ukázal, že když každý den studujeme 
Boží slovo a řídíme se jím, posiluje nás to proti Satanovým 
pokušením. 

2. den (1. Nefi 16)
V tom, jak Laman a Lemuel reagovali na Nefiovo učení, stu-
denti viděli, že „provinilí považují pravdu za tvrdou“. (1. Nefi 
16:2.) Když Nefi zlomil svůj luk, ukázal, že když uděláme vše, 
co můžeme, a usilujeme o Pánovo vedení, Pán nám pomůže 
s našimi těžkostmi. Když studenti četli o tom, jak Liahona 
vedla Lehiovu rodinu, naučili se, že „malými prostředky může 
Pán uskutečniti věci veliké“. (1. Nefi 16:29.)

3. den (1. Nefi 17)
Nefi popsal pobyt své rodiny v pustině a jejich příchod do 
země Hojnosti. Když mu bylo přikázáno, aby postavil loď, 
ukázal, že když dodržujeme přikázání, Pán nás posílí a po-
skytne nám prostředky nutné k tomu, abychom uskutečnili 
to, co nám přikázal. Pán několika způsoby vyzval Nefiovy 
bratry k pokání. Studenti se naučili, že Duch Svatý promlouvá 
obvykle tichým a jemným hlasem, který spíše pociťujeme, 
než slyšíme. Uvedli situace a místa, které by jim mohly bránit 
v rozpoznávání onoho tichého a jemného hlasu.

4. den (1. Nefi 18–19)
Nefiův příklad při stavbě lodi studentům ukázal, že abychom 
mohli uskutečnit to, co přikazuje Pán, musíme vyhledávat 
Jeho pomoc a vynaložit určité úsilí. Při studiu putování 
Lehiovy rodiny do zaslíbené země se studenti naučili, že 
hřích způsobuje utrpení – naše, a někdy i utrpení druhých. 
Nefiův příklad za situace, kdy byl pronásledován svými bratry, 
studenty naučil, že během zkoušek můžeme hledět k Bohu a 
zůstat věrní a že modlitba nám může pomoci nalézat během 
zkoušek pokoj.

Úvod
Tento týden studenti studovali významné události, ke kterým 
došlo, když Lehiova rodina putovala pustinou a přes oceán do 
zaslíbené země. Tato lekce studentům pomůže projít si tyto udá-
losti znovu a diskutovat a svědčit o zásadách, kterým se naučili. 
Pomozte studentům poznat, že Nefi zůstal věrný i v obtížných 
situacích. Povzbuďte je k tomu, aby se řídili jeho příkladem 
poslušnosti a v těžkých chvílích důvěřovali Pánu.

Náměty pro výuku

1. Nefi 15–18
Nefi ztělesňoval poslušnost a důvěru v Pána uprostřed zkoušek
Jsou-li k dispozici následující obrázky, připravte si je:

• Liahona (62041 121; Kniha obrázků z evangelia [2009], č. 68)
• Nefi pokořuje své vzpurné bratry (62044 121; Kniha obrázků 

z evangelia, č. 70)
• Lehi a jeho lid připlouvá do zaslíbené země (62045 121; Kniha 

obrázků z evangelia, č. 71)

Abyste studentům pomohli znovu si projít a pochopit historické 
pozadí toho, co tento týden studovali, náhodně ukažte uvedené 
obrázky a nechte studenty, aby je seřadili chronologicky. Vyzvěte 
je, aby si představili, že jsou novináři a mají pro každý obrázek 
napsat tří až šestislovný titulek. Ukažte obrázky ve správném po-
řadí a vyzvěte členy třídy, aby uvedli odpovídající titulek. Abyste 
jim poskytli nějaké náměty, mohli byste přečíst záhlaví kapitol 
v 1. Nefim 15–18.

Aby se studenti připravili na diskusi o 1. Nefim 15, požádejte je, 
ať vyprávějí o nějaké činnosti, které se účastní a která vyžaduje 
z jejich strany vynaložení určitého úsilí předtím, než se mohou 
těšit z výsledků. K těmto činnostem mohou patřit například 
školní aktivity, hra na hudební nástroj nebo sport.

Napište na tabuli odkaz na verše 1. Nefi 15:2–3, 7–11 a dejte 
studentům čas, aby si tyto verše přečetli. Zeptejte se jich, proč 
Nefiovi bratři neobdrželi totéž porozumění Lehiovým zjevením, 
tak jako Nefi.

Poté, co si vyslechnete jejich odpovědi, jim pomozte pochopit, 
že máme-li přijímat inspiraci a vedení od Pána, vyžaduje 
to, abychom nejprve žili spravedlivě, vynaložili úsilí a měli 
víru. Tuto zásadu byste mohli zdůraznit tím, že ji napíšete na 
tabuli.

Vyzvěte studenty, ať se zamyslí nad touto otázkou a odpovědí si 
na ni: Jaké zkušenosti vám v životě pomohly poznat pravdivost 
této zásady?

Na tabuli napište slovo nezlomný. Zeptejte se studentů, co to 
znamená být nezlomný. Poté, co odpovědí, napište na tabuli: 
být silný a odhodlaný v obtížných situacích, nebo když jsme pod 
tlakem.
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Abyste studentům pomohli porozumět tomu, jak se slovo ne-
zlomný týká Nefiho, přidělte každému studentovi jednu z násle-
dujících kapitol: 1. Nefi 16, 17, nebo 18. Máte-li ve třídě hodně 
studentů, mohlo by pomoci, kdybyste studenty rozdělili do 
skupin a nechali je pracovat na jednotlivých kapitolách společně.

Na tabuli napište následující otázky. Vyzvěte studenty, aby k na-
lezení odpovědí na tyto otázky použili jim přidělenou kapitolu a 
odpovídající kapitoly v příručce pro studenty.

• Jakým zkouškám čelil Nefi v kapitole, kterou jste si procházeli?
• Jak Nefi v dané situaci použil víru? Které verše nebo která 

slova jsou důkazem toho, že Nefiova víra byla nezlomná?
• Jaké zásady evangelia jsou v kapitole uvedeny? Jaké zkuše-

nosti máte s těmito zásadami a jak tyto zkušenosti prohloubily 
vaše svědectví?

Poskytněte studentům dostatek času na dokončení tohoto 
úkolu. Poté pro každou přidělenou kapitolu požádejte alespoň 
jednoho studenta, aby se podělil o své odpovědi. (Máte-li dosta-
tek studentů, mohli byste u každé kapitoly nechat na jednotlivé 
otázky odpovědět pokaždé jiného studenta.)

Požádejte některého studenta, aby přečetl následující slova star-
šího Russella M. Nelsona z Kvora Dvanácti apoštolů:

„Proč potřebujeme mít tak nezlomnou víru? Protože jsou před 
námi těžké dny. Jen ojediněle bude v budoucnu snadné nebo 
populární být věrným Svatým posledních dnů. Každý z nás bude 
zkoušen. … Pronásledování vás může buď rozdrtit do nečinné 
slabosti, nebo vás může motivovat k tomu, abyste byli lepším 
příkladem a měli více odvahy v každodenním životě.

To, jak se stavíte k životním zkouškám, je součástí rozvíjení vaší 
víry. Síla přichází tehdy, když si uvědomujete, že máte božskou 
podstatu, dědictví nekonečné hodnoty.“ („Čelte budoucnosti 
s vírou“, Liahona, květen 2011, 35–36.)

Požádejte studenty, aby se podělili o nápady, jak mohou překo-
návat životní překážky a osobní zkoušky tak jako Nefi.

1. Nefi 19
Nefi zaznamenává proroctví o Ježíši Kristu, aby nás přiměl 
k tomu, abychom na Krista pamatovali.
Podle časových možností studenty vyzvěte, aby si prošli to, co si 
napsali do studijního deníku u 4. dne a 5. úkolu. Zeptejte se, zda 
by někdo z nich nebyl ochoten podělit se o to, co si zapsal o své 
lásce ke Spasiteli. Poté se podělte o to, jaké pocity chováte ke 
Spasiteli vy.

Nefi miloval Spasitele a pamatoval na Něj ve svých zkouškách. 
Vydejte svědectví, že když milujeme Spasitele a pamatujeme 
na Něj, On nám bude během zkoušek pomáhat a bude nás 
podporovat.

Další blok (1. Nefi 20–2. Nefi 3)
V dalším bloku budou studenti studovat část toho, co Lehi pro-
mlouval ke své rodině předtím, než zemřel. Také si přečtou jedno 
velmi dávné proroctví, pronesené dlouho před narozením Krista, 
o Proroku Josephu Smithovi.
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Náměty pro výuku

1. Nefi 20
Pán svůj lid ukázňuje a vyzývá ho, aby se k Němu vrátil
Ukažte studentům obrázek „Izaiáš píše o Kristově narození“. (62339 121; Kniha obrázků 
z evangelia [2009], č. 22.) Vysvětlete, že tento obraz znázorňuje proroka Izaiáše, jak zapisuje 
proroctví o narození Ježíše Krista. Zeptejte se studentů, kolik z nich již slyšelo o proroku 
Izaiášovi.

Vysvětlete, že Izaiáš byl prorok, který žil v Jeruzalémě a prorokoval lidem v letech 740 
př. Kr. až 701 př. Kr., nedlouho předtím, co Lehi a jeho rodina odešli z Jeruzaléma do 
zaslíbené země. Nefi se těšil ze slov Izaiášových a používal Izaiášova proroctví k výuce své 
rodiny. (Viz 1. Nefi 19:23; 2. Nefi 25:5.) Jelikož Izaiášova slova jsou poetická a plná sym-
bolů, je pro mnoho lidí často obtížné rozumět jeho učení. Když však jeho slova studujeme a 
snažíme se jim porozumět, můžeme obdržet mnohá požehnání.

Vysvětlete, že když Nefi učil svou rodinu, četl určitou část Izaiášových slov, která byla vy-
ryta na mosazných deskách. Četl je proto, aby „je mohl plněji přesvědčiti, aby věřili v Pána, 
svého Vykupitele“. (1. Nefi 19:23; viz také verš 24.)

Požádejte některého studenta, aby přečetl 1. Nefiho 20:1–2. Než začne číst, vysvětlete, že 
v těchto verších mluví Izaiáš k pokřtěným jednotlivcům, kteří byli nevěrní svým smlouvám. 
Slova „dům Izraele“ byste mohli vysvětlit následovně: Starý zákon obsahuje příběh Jákoba, 
který byl synem Izáka a vnukem Abrahama. Pán dal Jákobovi jméno Izrael. (Viz Genesis 
32:28.) Pojem „dům Izraele“ se týká Jákobových potomků a také Pánova lidu smlouvy. (Viz 
Bible Dictionary, hesla „Israel“ a „Israel, Kingdom of“.)

Vyzvěte studenty, aby si přečetli 1. Nefiho 20:3–4, 8. Vyzvěte je, ať vyhledají slova a slovní 
spojení, která ukazují, že dům Izraele nebyl věrný Pánu. Požádejte je, aby se podělili o to,  
co našli.

Ukažte kus železa, který je těžké ohnout. Zeptejte se studentů, co podle nich znamená, 
když je něčí šíje jako „železná šlacha“. (1. Nefi 20:4.) Tak jako je těžké ohnout kus železa, 
ten, kdo je pyšný, také neskloní svou šíji v pokoře. Slova „železná šlacha“ naznačují, že 
mnoho lidí v domě Izraele bylo naplněno pýchou.

Požádejte některého studenta, aby přečetl 1. Nefiho 20:22.

• Proč podle vás zlovolní nemají pokoje?

Připomeňte studentům, že když Nefi uváděl Izaiášova proroctví, naléhal na své bratří slovy: 
„Vztahujte je na sebe.“ (1. Nefi 19:24.)

• V jakém ohledu se někteří členové Nefiovy rodiny podobali lidem, které Izaiáš vyzýval 
k pokání?

Požádejte některého studenta, aby přečetl 1. Nefiho 20:14, 16, 20.

• Co si Pán přál, aby Jeho lid smlouvy udělal a řekl? (Můžete vysvětlit, že opuštění Baby-
lonu a Kaldejských je symbolem toho, že člověk opouští světskost a přichází k Pánu.)

Úvod
Když Nefi učil členy své rodiny, četl z mosazných desek 
a zaměřoval se přitom na proroctví Izaiáše o rozptýlení 
a shromáždění Izraele. Poté zodpověděl otázky svých 
bratrů, které se týkaly těchto proroctví. Řekl jim, že 
tato proroctví se vztahují přímo na jejich rodinu. Nefi 

zopakoval slova Izaiášova a sám vydal svědectví, že Pán 
shromáždí svůj lid smlouvy – že i když lidé nežijí podle 
svých smluv, Pán je miluje a vyzývá je, aby činili pokání 
a vrátili se k Němu.

LEKCE 21

1. Nefi 20–22
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Požádejte studenty, aby se podělili o příklady, kdy byli svědkem toho, jak někdo přišel 
k Pánu a odložil světskost. Ať si studenti projdou 1. Nefiho 20:18 a zaměří se přitom na 
požehnání, která Pán dává těm, kteří k Němu přicházejí a jsou poslušni Jeho přikázání.

• Jak může být pokoj jako řeka? Jak může být spravedlivost jako vlny mořské?

Požádejte několik studentů, aby shrnuli pravdy, kterým se naučili z 1. Nefiho 20. Ačkoli 
mohou použít různá slova, ujistěte se, že rozumějí zásadě, že Pán vyzývá neposlušné, 
aby činili pokání a vrátili se k Němu.

Požádejte některého studenta, aby přečetl následující prohlášení presidenta Dietera 
F. Uchtdorfa z Prvního předsednictva. Vyzvěte studenty, ať přemýšlejí o tom, jak to souvisí 
s 1. Nefim 20.

„Satan … si přeje, abychom se cítili mimo dosah odpuštění. (Viz Zjevení 12:10.) Satan si 
přeje, abychom si mysleli, že když jsme zhřešili, minuli jsme ‚bod bez návratu‘ – že je příliš 
pozdě na to, abychom změnili svůj kurs. …

… Usmíření Ježíše Krista je darem, který Bůh dává svým dětem, aby mohly napravit a 
překonat důsledky hříchu. Bůh má rád všechny své děti, a nikdy nás nepřestane mít rád a 
nikdy v nás nepřestane doufat. …

Kristus přišel, aby nás zachránil. Pokud jsme nabrali špatný kurs, Usmíření Ježíše Krista 
nám může dodat ujištění, že hřích není bodem bez návratu. Bezpečný návrat je možný, 
budeme-li se řídit Božím plánem pro naše spasení. …

… Existuje vždy bod bezpečného návratu; vždy existuje naděje.“ („Bod bezpečného ná-
vratu“, Liahona, květen 2007, 99, 101.)

• Jak se poselství presidenta Uchtdorfa podobá poselství Izaiáše?

Vydejte svědectví, že Pán vyzývá neposlušné, aby činili pokání a vrátili se k Němu. 
Ujistěte studenty o tom, že Pán miluje každého z nás jednotlivě a neustále nás vyzývá, aby-
chom k Němu přišli. Vyzvěte je, aby se zamysleli nad tím, co by Pán mohl chtít, aby odložili, 
aby k Němu mohli přijít ještě připravenější.

1. Nefi 21:1–17
Izaiáš prorokuje, že Ježíš Kristus nezapomene na svůj lid smlouvy
Stručně shrňte 1. Nefiho 21:1–13 tím, že obrátíte pozornost studentů na první dvě věty 
v záhlaví kapitoly: „Mesiáš bude světlem pohanům a vysvobodí vězně“ a „Izrael bude  
s mocí shromážděn v posledních dnech“. Vysvětlete, že Pánova slova ve verších 1–13 uka-
zují Jeho lásku k Jeho lidu – dokonce i k těm, kteří sešli z cesty a zapomněli na Něj.

Napište na tabuli: Pán nás miluje a nikdy na nás nezapomene. Požádejte některého stu-
denta, aby přečetl 1. Nefiho 21:14.

• Proč podle vás mají lidé někdy pocit, že na ně Pán zapomněl?

Požádejte některého studenta, aby přečetl 1. Nefiho 21:15–16. Poté položte následující 
otázky (všechny, nebo jen některé):

• Čemu Izaiáš učí, když přirovnává Spasitele k matce nemluvněte?

• Co vyjadřuje slovo vyryl ? (Můžete poukázat na to, že pod tímto slovem si většinou 
představujeme rytí do kamene nebo kovu tak, aby na něm rytina zůstala natrvalo.)

• Co pro vás znamená vědomí toho, že si vás Spasitel vyryl na své dlaně?

• Jaké zážitky vám v životě pomohly poznat, že na vás Pán nezapomněl?

Díky tomu, že studenti budou o těchto otázkách přemýšlet a budou navzájem poslouchat 
své odpovědi, budou připraveni pociťovat, jak Duch Svatý vydává svědectví o Spasiteli. 
Vydejte svědectví o Spasitelově lásce. Připomeňte studentům, že Nefi zmínil Izaiášova 
proroctví proto, aby nás přiměl věřit ve Vykupitele a aby nám pomohl mít naději.

1. Nefi 21:18–26; 22:1–22
Nefi vysvětluje Izaiášovo proroctví o rozptýlení a shromáždění Izraele
Na stůl nebo na židli umístěte několik předmětů (například kelímků). Řekněte studentům, 
že tyto předměty představují skupiny lidí. Vysvětlete, že Nefi učil tomu, že Izrael bude 
rozptýlen mezi všechny národy, protože lidé zatvrzovali srdce proti Spasiteli. (Viz 1. Nefi 

Dávejte studentům 
čas na přemýšlení
Když se na něco ptáte, 
dejte studentům dosta-
tek času na to, aby mohli 
nad odpovědí přemýšlet. 
Efektivní otázky často 
vedou k přemýšlení a 
uvažování a studenti 
mohou potřebovat čas 
na to, aby našli odpo-
věď v písmech nebo aby 
nějakou smysluplnou 
odpověď zformulovali. I 
když odpovědi studentů 
nemusí být dokonalé, 
studenti se naučí dů-
ležitým zásadám, když 
budou o pravdách evan-
gelia přemýšlet a budou 
se o své myšlenky dělit 
s druhými.
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22:1–5.) Zatímco o tom takto mluvíte, přemístěte předměty na různá místa v místnosti. Vy-
světlete, že pro Nefiho bylo toto velmi důležité. Jeho rodina byla součástí onoho rozptýlení. 
Byli vyvedeni z Jeruzaléma, ze své vlasti, kvůli zlovolnosti lidí, kteří v této oblasti žili.

Vyzvěte studenty, aby si přečetli 1. Nefiho 21:22–23 a 22:6–8. Než začnou číst, vysvětlete, 
že v 1. Nefim 21 je obsaženo Izaiášovo proroctví o shromáždění Izraele a v 1. Nefim 22 o 
tomto proroctví učí Nefi.

• Co je oním „podivuhodným dílem“, o němž je zmínka v 1. Nefim 22:7–8? (Znovuzřízení 
evangelia.)

• Jak se sdílení evangelia podobá tomu, když neseme druhé v náručí nebo na ramenou?

Abyste studentům pomohli porozumět rozptýlení a shromáždění Izraele, mohli byste pře-
číst následující slova staršího Bruce R. McConkieho z Kvora Dvanácti apoštolů:

„Proč byl Izrael rozptýlen? Odpověď je jasná; je to prosté; není o tom žádných pochyb. 
Naši izraelští předci byli rozptýleni proto, že odmítli evangelium, pošpinili kněžství, opustili 
Církev a odešli z království. …

Co tedy patří ke shromažďování Izraele? Ke shromažďování Izraele patří to, že věříme ve 
vše, co Pán kdysi poskytl svému vyvolenému národu, přijímáme to a žijeme s tím v sou-
ladu. … Patří k tomu to, že uvěříme v evangelium, vstoupíme do Církve a přijdeme do 
království. … Může k tomu patřit také to, že se shromáždíme na nějakém určeném místě 
nebo v zemi uctívání.“ (A New Witness for the Articles of Faith [1985], 515.)

Přečtěte 1. Nefiho 22:9–12. Vysvětlete, že když se v písmech píše o tom, že Pán „obnažuje 
své rámě“, znamená to, že ukazuje svou moc.

• Co v 1. Nefim 22:11 říká Nefi o tom, co udělá Pán v posledních dnech, aby tím projevil 
svou moc?

• V jakém ohledu je shromažďování lidí do Církve podobné tomu, když jsou vyvedeni ze 
zajetí nebo z temnoty?

Vybídněte studenty, aby posbírali předměty rozmístěné po místnosti a přinesli je zpět na 
jedno místo. Vysvětlete, že shromažďování může být duchovní i fyzické. Když se dělíme 
o evangelium s druhými, a oni jsou pokřtěni a obdrží dar Ducha Svatého, jsou duchovně 
shromážděni do Pánovy Církve. V prvních dnech Církve bylo po nově obrácených požado-
váno, aby se shromáždili fyzicky na nějakém určeném místě (například v Kirtlandu v Ohiu; 
v Nauvoo v Illinois; a v Salt Lake City v Utahu). V dnešní době jsou obrácení povzbuzováni 
k tomu, aby budovali Církev tam, kde žijí, a aby se shromažďovali ve své místní odbočce, 
sboru či kůlu.

• Jaká požehnání přicházejí podle 1. Nefiho 22:25 k těm, které shromažďuje Pán? Co podle 
vás znamená být z jednoho stáda? (Mohli byste vysvětlit, že stádo je místo, kde jsou ovce 
v bezpečí.) Co podle vás znamená nalézt pastvu?

V naší době Bůh požaduje, aby všichni členové Církve pomáhali se shromažďováním 
„[Jeho dětí] ze čtyř stran země“. (1. Nefi 22:25.) Vydejte svědectví, že Pán slíbil, že v po-
sledních dnech znovuzřídí evangelium a shromáždí Izrael.

• Jaké budou mít podle vás pocity ti, kteří byli shromážděni (nově obrácení členové), vůči 
těm, kteří je shromáždili (ti, kteří se s nimi podělili o evangelium)?

• Co můžete dělat pro to, abyste se dělili o evangelium Ježíše Krista s druhými?

Připomeňte studentům, že Nefi citoval Izaiáše proto, aby pomohl členům své rodiny mít 
větší víru a naději v Ježíše Krista. Izaiášova proroctví a Nefiovo svědectví mohou stejným 
způsobem pomoci i nám. Vydejte svědectví, že Ježíš Kristus na nás nezapomene a že se 
aktivně snaží nás shromáždit.

Shrnutí 1. Nefiho
Věnujte určitý čas tomu, abyste shrnuli 1. Nefiho tím, že požádáte studenty, aby se za-
mysleli nad tím, čemu se v semináři a při osobním studiu v tomto roce již naučili. Můžete 
navrhnout, aby si prošli záhlaví jednotlivých kapitol v 1. Nefim. Vyzvěte je, aby se připravili 
na to, že se podělí o něco z 1. Nefiho, co je inspirovalo nebo co posílilo jejich víru v Je-
žíše Krista. Po uplynutí dostatečné doby požádejte několik studentů, aby se podělili o své 
myšlenky a pocity. Zvažte možnost podělit se o vlastní zkušenosti s tím, jak vám v životě 
požehnalo učení obsažené v 1. Nefim.

Vydávání svědectví
Svědectví byste měli vy-
dávat při každé hodině 
o konkrétních naukách, 
kterým učíte, nikoli jen 
obecně o pravdivosti 
evangelia. Při vydávání 
svědectví pamatujte 
na tuto radu staršího 
Jeffreyho R. Hollanda  
z Kvora Dvanácti apo-
štolů: „Vydávejte svě-
dectví z hloubi své duše. 
To bude to nejdůleži-
tější, co jim během celé 
hodiny řeknete. … Když 
budeme svědčit o prav-
dách, kterým učíme, Bůh 
potvrdí našemu srdci i 
srdci našich studentů 
poselství evangelia Ježíše 
Krista.“ („Teaching and 
Learning in the Church“, 
Ensign, June 2007, 
104–105.)
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ÚVOD 

ke Druhé knize Nefiově
Proč studovat tuto knihu?
Kniha 2. Nefi pomůže studentům porozu-
mět základním naukám evangelia, jakými 
jsou například Pád Adama a Evy, Usmíření 
Ježíše Krista a svoboda jednání. Součástí 
knihy rovněž jsou proroctví Nefiho, Jákoba 
a Izaiáše, kteří byli zvláštními svědky Spasi-
tele. Prorokovali o Znovuzřízení evangelia 
v posledních dnech, o rozptýlení a shro-
máždění Božího lidu smlouvy, o Druhém 
příchodu Ježíše Krista, o příchodu Knihy 
Mormonovy a o miléniu. Kniha 2. Nefi 
také obsahuje Nefiovo objasnění Kristovy 
nauky a končí Nefiovým svědectvím o 
Spasiteli.

Kdo napsal tuto knihu?
Tuto knihu napsal Lehiův syn Nefi. Nefi 
byl prorokem a prvním velkým vůdcem 
nefitského lidu poté, co se odloučili od La-
manitů. Jeho záznamy ukazují, že zažil Pá-
novu vykupující moc (viz 2. Nefi 4:15–35; 
33:6) a že celou svou duší toužil přinést 
spasení svému lidu (viz 2. Nefi 33:3–4). 
Aby tohoto cíle dosáhl, učil svůj lid víře  
v Ježíše Krista a vybudoval chrám.

Pro koho byla tato kniha 
napsána a proč?
Nefi měl při psaní na mysli tři skupiny 
čtenářů: potomky svého otce, Pánův lid 
smlouvy v posledních dnech a všechny 
lidi na světě. (Viz 2. Nefi 33:3, 13.) Kniha 
2. Nefi byla napsána na malých des-
kách Nefiových, které Pán vyhradil pro 
zaznamenání „služby a proroctví“ Nefiho 
a jeho potomků. (1. Nefi 19:3–5.) Na 
těchto deskách Nefi zaznamenal „věci 
duše své, a mnohá z písem, jež [byla] 
vyryta na deskách z mosazi“. Vysvětlil, že 
psal „k poučení a ku prospěchu“ svých 
dětí. (2. Nefi 4:15.) Prohlásil: „Mluvíme 
o Kristu, radujeme se v Kristu, kážeme 

o Kristu, prorokujeme o Kristu a píšeme 
podle proroctví svých, aby děti naše mohly 
věděti, k jakému prameni mohou hleděti 
pro odpuštění hříchů svých.“ (2. Nefi 
25:26.) V závěru svého záznamu všechny 
lidi vyzval, aby poslouchali jeho slova a 
věřili v Krista. (Viz (2. Nefi 33:10.)

Kdy a kde byla napsána?
Nefi začal psát záznam, který se stal 
2. knihou Nefiovou, přibližně v roce 570 
př. Kr., 30 let poté, co on a jeho rodina 
opustili Jeruzalém. Knihu napsal, když po-
býval v zemi Nefi. (Viz 2. Nefi 5:8, 28–34.)

Jaké jsou charakteristické rysy 
této knihy?
Ačkoli autorem 2. knihy Nefiovy je Nefi, 
kniha je sbírkou učení z různých zdrojů. 
Z dále uvedeného seznamu je patrné, 
že mnohé kapitoly knihy obsahují citáty 
dalších proroků. Lehi, Jákob a Izaiáš viděli 
Ježíše Krista a byli Jeho svědky, a proto 
Nefi zahrnul některá z jejich učení ve 
snaze přesvědčit čtenáře, aby uvěřili v Je-
žíše Krista. Lehi a Jákob ve svých kázáních 
také citovali další proroky.

• Lehiova učení jsou zaznamenána ve 
2. Nefim 1–4. Ve 2. Nefim 3:6–21 Lehi 
cituje Jozefa Egyptského.

• Nefiova učení jsou zaznamenána ve 
2. Nefim 4–5 a ve 2. Nefim 11–33. 
Nefi uvádí rozsáhlé citáty od Izaiáše ve 
2. Nefim 12–24 a ve 2. Nefim 27.

• Jákobova učení jsou zaznamenána ve 
2. Nefim 6–10. Ve 2. Nefim 6:6–7 a ve 
2. Nefim 7–8 Jákob cituje Izaiáše.

Kniha 2. Nefi zmiňuje také Lehiovo úmrtí 
(viz 2. Nefi 4:12) a rozdělení Lehiova 
potomstva na dva národy – Lamanity a 
Nefity (viz 2. Nefi 5).

Stručný přehled
2. Nefi 1–4 Krátce před svou smrtí 
Lehi radí svému potomstvu a 
žehná mu.

2. Nefi 4–8 Nefi se raduje v Pánu. 
Vede své následovníky do země, 
kterou nazývají zemí Nefi. Zazna-
menává Jákobovo učení o rozptý-
lení a shromáždění Izraele.

2. Nefi 9–10 Jákob učí o Usmíření 
Ježíše Krista. Prorokuje také o 
zavržení Ježíše Krista Židy a o 
budoucím shromáždění Židů a 
pohanů v zaslíbené zemi.

2. Nefi 11–24 Nefi vyjadřuje svou 
radost z vydávání svědectví o 
Ježíši Kristu. Cituje Izaiášova 
proroctví ohledně rozptýlení a 
shromáždění Izraele, přivedení 
pyšných a zlovolných k pokoře 
před Druhým příchodem a o na-
rození, poslání a mileniální vládě 
Mesiáše.

2. Nefi 25–27 Nefi prorokuje o 
Spasitelově Ukřižování, Vzkří-
šení a Jeho návštěvě u Nefitů; o 
rozptýlení a shromáždění Židů; 
o zničení Nefitů; o odpadlictví; 
o příchodu Knihy Mormonovy; 
a o Znovuzřízení.

2. Nefi 28–30 Nefi varuje před 
zlovolností v posledních dnech, 
vysvětluje budoucí úlohu Knihy 
Mormonovy a prorokuje o shro-
mažďování duší ve smlouvě.

2. Nefi 31–33 Nefi nás nabádá 
k následování Krista, k hodování 
na Jeho slovech a k vytrvání do 
konce. Svědčí o tom, že napsal 
slova Kristova.
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LEKCE 22

2. Nefi 1
Úvod
Pravdy ve 2. Nefim 1 byly proneseny milujícím rodičem a 
vedoucím, který byl na pokraji smrti. Lehi úpěnlivě pro-
sil své syny, Izmaelovy syny a Zorama, aby zachovávali 

přikázání Boží. Slíbil jim, že pokud budou zachovávat 
přikázání Boží, bude se jim v zemi dařit. Nabádal je 
také, aby následovali Nefiovo prorocké vedení.

Náměty pro výuku

2. Nefi 1:1–23
Lehi nabádá svůj lid ke spravedlivému životu
Požádejte studenty, aby si představili, že musí náhle opustit svou rodinu a možná ji již 
nikdy neuvidí.

• Pokud byste své rodině měli zanechat několik posledních rad, co byste jim řekli? A proč?

Poté, co několik studentů odpoví, vysvětlete, že 1.–4. kapitola ve 2. Nefim obsahuje Nefiův 
záznam posledních rad jeho otce. Tato lekce se zaměřuje na 2. Nefiho 1, kde jsou uvedeny 
rady, o něž se Lehi podělil se svými syny, s Izmaelovými syny a se Zoramem.

• Proč by poslední rady rodiče nebo proroka mohly být obzvláště významné?

Požádejte některého studenta, aby přečetl 2. Nefiho 1:1–5. Požádejte členy třídy, aby vyhle-
dali, „co velikého … Pán učinil“ pro Lehiovu rodinu.

• Jak to, co Pán učinil, vypovídá o Jeho milosrdenství?

• Můžete uvést příklad něčeho velikého, co Pán učinil pro vás a pro vaši rodinu?

• Jaké máte pocity, když přemýšlíte o milosrdenství, které Bůh projevil vám a vaší rodině?

Na jednu stranu tabule napište slovo Skutky. Na druhou stranu tabule napište slovo Ná-
sledky. Rozdělte studenty do dvou skupin. Požádejte první skupinu, aby si přečetla 2. Ne-
fiho 1:6–9 a druhou skupinu, aby si přečetla 2. Nefiho 1:10–12. Požádejte obě skupiny, aby 
hledaly skutky, které by podle Lehiho mohli vykonat jeho potomci. Dále je požádejte, aby 
hledaly následky těchto skutků. Lehi například řekl, že pokud lid bude sloužit Pánu podle 
Jeho přikázání, tato země pro něj bude zemí svobody. (Viz 2. Nefi 1:7.) Požádejte jednoho 
studenta, aby odpovědi ostatních studentů zapisoval na tabuli.

• Když zvážíte odpovědi, které máme na tabuli, jak byste shrnuli poselství, které Lehi za-
nechal své rodině? (Studenti mohou své odpovědi formulovat různými slovy, ale je třeba, 
aby bylo zřejmé toto poselství: Pán nám žehná, když zachováváme Jeho přikázání; 
když Jeho přikázání nezachováváme, Pán svá požehnání zadržuje.)

• Ve 2. Nefim 1:9 odkazuje slovní spojení „této země“ na americký kontinent. Co Pán slíbil 
poslušným lidem, kteří v této zemi budou žít?

Pomozte studentům porozumět významu metafor, které Lehi použil, aby povzbudil své 
syny k zachovávání Pánových přikázání, tím, že vystavíte budík, řetěz a něco zaprášeného 
(je třeba zdůraznit prach, a ne předmět).

Zaměřte se na 
studenty
Starší Richard G. Scott 
z Kvora Dvanácti 
apoštolů vysvětlil, že 
pomáhat studentům 
získat porozumění je 
mnohem důležitější než 
probrat veškerou látku 
v plánu výuky lekce: 
„Pamatujte, vaší nejvyšší 
prioritou není probrání 
veškeré látky, pokud by 
to znamenalo, že ji není 
možné náležitě vstře-
bat. Proberte takové 
množství, jakému je 
možno porozumět. … 
Pokud studenti pochopí 
nějakou klíčovou zásadu 
[a] přijmou ji za svou 
…, pak bylo dosaženo 
toho nejdůležitějšího 
cíle.“ („To Understand 
and Live Truth“ [proslov 
k učitelům CVS v oblasti 
náboženství, 4. února 
2005], 2–3, si. lds. org.)
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2.  NEFI  1

Vyzvěte studenty, aby si přečetli 2. Nefiho 1:13–14 a hledali slova a slovní spojení, která 
mají s těmito třemi předměty nějakou souvislost. Až studenti dočtou, zvedněte jednot-
livé předměty a požádejte studenty, aby se podělili o slova a slovní spojení, která nalezli. 
(Možné odpovědi: „probuďte se“, „ze spánku pekla“, „setřeste hrozné řetězy“, „řetězy, 
které poutají“ a „povstaňte z prachu“.) Zeptejte se studentů, co může znamenat spát hlu-
bokým spánkem, být spoután hroznými řetězy nebo muset povstat z prachu.

• Když Lehi použil tato slova a slovní spojení, k jakým skutkům své syny nabádal?  
(K pokání, ke změně způsobu života.)

• Co se podle Lehiho stane a před čím varoval své syny, pokud nesetřesou své řetězy? (Viz 
2. Nefi 1:13.)

Vyzvěte studenty, aby si v tichosti prostudovali 2. Nefiho 1:14–18. Vysvětlete, že Lehi 
udělil tuto radu s laskavostí a láskou a s velkými obavami („úzkostí“) o blaho svých dětí. 
Požádejte studenty, aby vyhledali, proč Lehi toužil po tom, aby jeho rodina zachovávala 
přikázání Páně.

• Proč si Lehi dělal starosti o své potomky? (Dělal si starosti ohledně následků, které jeho 
potomci vytrpí za své skutky, a toužil po tom, aby zakusili lásku Boží tak, jako ji zakusil 
on sám.)

Vyzvěte studenty, aby si znovu přečetli 2. Nefiho 1:15.

• Jaká požehnání Lehi obdržel díky své věrnosti?

• Kdy jste se cítili objati náručí Boží lásky? 

Rozdělte studenty do dvojic. Požádejte jednoho studenta z každé dvojice, aby ve 2. Nefim 
1:19–22 hledal sliby, které mohly Lehiovy syny inspirovat k pokání. Požádejte druhého 
studenta z každé dvojice, aby ve stejných verších hledal následky, o kterých Lehi řekl, 
že přijdou, pokud se jeho synové rozhodnou jeho rady zavrhnout. (Zadání tohoto úkolu 
byste mohli napsat na tabuli.) Dejte studentům tři až čtyři minuty na to, aby úkol splnili a 
podělili se navzájem o to, co zjistili. Zatímco se budou o svá zjištění dělit, mohli byste se 
pohybovat po třídě, abyste jim pomáhali s vedením diskusí.

Předneste studentům Lehiovu výzvu z 2. Nefiho 1:23. Mohli byste studenty povzbudit, aby 
si tento verš označili. Mohli byste je také povzbudit, aby si do studijního deníku nebo do 
studijního zápisníku napsali jednu věc, kterou by mohli udělat, aby se probudili, setřásli 
řetězy nebo povstali z prachu, aby tak mohli obdržet požehnání, o kterých mluvil Lehi.

• Co pro vás znamená „[obléct] se v odění spravedlivosti“? (Viz také NaS 27:15–18.)

2. Nefi 1:24–32
Lehi nabádá své syny, aby následovali Nefiovo prorocké vedení
Vysvětlete, že Lehi učil o zdroji síly a inspirace, který Pán poskytl jeho rodině. Vyzvěte stu-
denty, aby tento zdroj našli ve 2. Nefim 1:24. (Tím zdrojem je Nefi, který bude sloužit jako 
jejich prorok poté, co Lehi zemře.)

Požádejte některého studenta, aby přečetl 2. Nefiho 1:25–28. Požádejte členy třídy, aby 
určili, z jakého důvodu má podle Lehiho lid následovat Nefiho.

• Jaké vlastnosti Lehi zdůraznil, když mluvil o Nefiově vedení? Proč byste důvěřovali 
vedoucímu s takovými vlastnostmi?

• Kdy jste byli svědky toho, jak vedoucí Církve tyto vlastnosti ztělesňují?

Vyzvěte studenty, aby si přečetli 2. Nefiho 1:30–32. Požádejte je, aby hledali sliby, které dal 
Lehi Zoramovi.

• Jaké sliby jste našli?

• Jak se mohou tyto sliby týkat nás a naší rodiny, když následujeme proroka?

Po diskusi se ujistěte, že studenti rozumí tomu, že když následujeme ty, které Bůh po-
volal, aby nás vedli, jsme požehnáni duchovní prosperitou a duchovním bezpečím. 
Tuto zásadu podpořte tím, že se podělíte o své svědectví o požehnáních, která přicházejí, 
když následujeme vedoucí Církve.

Metafory v písmech
Metafora je řečnický 
obrat, ve kterém slovo 
nebo slovní spojení 
popisuje předmět nebo 
skutek, který s tímto 
předmětem nebo skut-
kem nemá doslovnou 
spojitost. Například 
Lehiovi synové nebyli 
doslova pokryti pra-
chem, když jim Lehi řekl, 
aby „povstali z prachu“. 
(2. Nefi 1:14.) Pán a Jeho 
proroci ve svém učení 
často používají metafory, 
aby nám pomohli při-
blížit zásady evangelia. 
Tyto metafory nám mo-
hou sloužit jako mocné 
připomínky. Při diskuzi o 
metaforách pomáhejte 
studentům zaměřovat 
se na duchovní význam 
sdělených slov.



76

LEKCE 22

Komentář a informace o historickém pozadí
2. Nefi 1:22. Věčné zničení
Ve 2. Nefim 1:22 Lehi mluví o „[věčném] zničení jak 
duše, tak těla“. Následující slova presidenta Josepha 
Fieldinga Smitha vám mohou pomoci objasnit to, o čem 
Lehi mluvil:

„Zničení neznamená zánik. Díky učení ve zjeveních 
Páně víme, že duše nemůže být zničena.

Každá duše, která se narodila na tento svět, obdrží 
vzkříšení a nesmrtelnost a vytrvá na věky. Zničení 
tedy neznamená zánik. Když Pán říká, že duše budou 
zničeny, myslí tím, že budou vyhnány z jeho přítom-
nosti, že budou odříznuty od přítomnosti jeho světla a 
pravdy, a že nebudou mít výsadu získat toto oslavení; 
a to je zničení.“ (Doctrines of Salvation, comp. Bruce 
R. McConkie, 3 vols. [1954–1956], 2:227–228).

2. Nefi 1:28. „Budete- li poslouchati hlasu Nefiova, 
nezahynete.“
Lehi slíbil, že ti, kteří budou „poslouchati hlasu Nefi-
ova“, budou požehnáni. (Viz 2. Nefi 1:28.) O slibech, 
které dal Pán těm, kteří následují žijící proroky v naší 
době, se dočtete v Nauce a smlouvách 21:5–6.

President Wilford Woodruff řekl: „Doufám, že se 
všichni budeme ubírat směrem, který nám stanovili 
služebníci Páně, neboť pokud tak budeme činit, vím, že 
budeme v tomto světě v bezpečí a zajistíme si štěstí a 
oslavení ve světě, který přijde. … Budeme- li věrní, po-
vedou nás na cestě životem, a pokud budeme mít víru 
a uvěříme jejich pokynům a učení Svatého Ducha pů-
sobícího skrze tyto pokyny, budeme vždy na bezpečné 
cestě a můžeme si být jisti svou odměnou.“ (Teachings 
of Presidents of the Church: Wilford Woodruff [2004], 
199).
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Úvod
2. Nefi 2 obsahuje pokračování Lehiova učení, jež 
pronesl těsně předtím, než zemřel. Když Lehi mluvil 
ke svému synu Jákobovi, svědčil o Pánově schopnosti 
posvětit naše strasti k našemu prospěchu. Když mluvil 

ke všem svým synům, učil o Pádu Adamově – proč byl 
nezbytný a jak ovlivňuje lidstvo – a o potřebě Usmíření 
Ježíše Krista. (Lehi učil také o nauce svobody jednání. 
Této nauce se bude věnovat příští lekce.)

LEKCE 23

2. Nefi 2 (1. část)

Náměty pro výuku

2. Nefi 2:1–4
Lehi mluví k Jákobovi o zkouškách a požehnáních
Pomozte studentům poznat, že 2. Nefi 2 se týká jejich života, tím, že je požádáte, aby 
přemýšleli o někom, koho znají, kdo čelí vážným těžkostem a strastem. Vyzvěte je, aby pře-
mítali o tom, jakými slovy by tohoto člověka mohli povzbudit. Požádejte je, aby se připravili 
na to, že se o své myšlenky podělí se třídou.

Vysvětlete, že 2. Nefi 2 zaznamenává Lehiova slova k synovi, který si prožil těžkosti. Vy-
zvěte studenty, aby si přečetli 2. Nefiho 2:1. Požádejte je, aby určili, kterého syna zde Lehi 
učí (Jákoba) a co bylo příčinou synova utrpení (hrubost jeho bratrů). Poté studenty vyzvěte, 
aby si přečetli 2. Nefiho 2:2–3. Mohli byste navrhnout, aby si označili slova a části textu, jež 
popisují, co pro Jákoba učiní Pán.

Požádejte studenty, aby se podělili o to, co našli. Poté jim položte následující otázky, abyste 
jim pomohli porozumět tomu, že Pán může posvětit naše strasti k našemu prospěchu:

• Jaký význam pro vás mají slova „posvětí strasti tvé ku prospěchu tvému“? (Možná bude 
nutné vysvětlit, že posvětit znamená zasvětit nebo učinit svatým.)

• Kdy jste byli svědky toho, že Pán může posvětit naše strasti k našemu prospěchu? 

2. Nefi 2:5–25
Lehi učí své syny o Pádu a o Usmíření Ježíše Krista
Vysvětlete, že Lehi učil Jákoba a své ostatní syny o Pádu Adama a Evy. Mohli byste vysvět-
lit, že slovo „pád“ se týká stavu, který postihl Adama a Evu a jejich potomky díky tomu, že 
Adam a Eva se v zahradě Eden rozhodli pojíst ze zakázaného ovoce.

• Mezi čím dal Pán Adamovi a Evě v zahradě Eden vybrat? (Umožnil jim, aby si vybrali, 
zda pojí ze zakázaného ovoce, či nikoli.)

• Proč, jak se píše ve 2. Nefim 2:15, jim Pán umožnil, aby si vybrali? („Aby uskutečnil 
věčné záměry své ohledně smyslu člověka.“ Mohli byste studentům navrhnout, aby si 
tato slova označili.)

• Jaké věčné záměry Bůh ohledně nás má? (Dát nám příležitost obdržet věčný život a stát 
se takovými, jako je On. Mohli byste povzbudit studenty, aby si to poznamenali do písem 
vedle slov „věčné záměry“. Mohli byste je také požádat, aby si přečetli Mojžíše 1:39.)

Překreslete následující tabulku na tabuli, druhý řádek v obou sloupcích nechte prázdný. 
(Mohli byste navrhnout, aby si studenti tabulku překreslili do svého studijního deníku 
nebo studijního zápisníku.)

Pomozte studentům 
poznat, že se jich 
písma týkají
Jedním z nejúčinnějších 
způsobů, jak pomoci stu-
dentům, aby se připravili 
něčemu se naučit, je 
požádat je, aby přemítali 
o otázce nebo situaci, 
která se jich týká a která 
bude zodpovězena ve 
verších, jimž budete učit. 
To studentům pomůže, 
aby písma studovali 
cílevědomě.
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Bez Pádu Následkem Pádu

Všechny věci by zůstaly v témže stavu, v jakém 
byly stvořeny. (Viz 2. Nefi 2:22.)
Adam a Eva by neměli žádné děti. (Viz 2. Nefi 
2:23.)
Adam a Eva by zůstali ve stavu nevinnosti a 
nemohli by poznat radost ani bídu, dobro ani 
hřích. (Viz 2. Nefi 2:23.)

Adam a Eva byli ze zahrady vyhnáni, aby obdě-
lávali zemi. (Viz 2. Nefi 2:19.)
Adam a Eva přivedli na svět děti – rodinu celé 
země. (Viz 2. Nefi 2:20.)
Adam a Eva a jejich potomstvo zakouší smrtelný 
život včetně bídy, radosti a schopnosti konat 
dobro a hřešit. (Viz 2. Nefi 2:23, 25.)
Jsme podrobeni fyzické i duchovní smrti.  
(Viz 2. Nefi 9:6; Helaman 14:16.)

Požádejte některého studenta, aby pro třídu zapisoval na tabuli. Požádejte studenty, aby si 
prostudovali 2. Nefiho 2:19–25 a vyhledali 1) jaké následky by mělo to, když by Adam a Eva 
nepojedli ze zakázaného ovoce a nepadli a 2) jaké následky přinesl Pád. Požádejte studenta 
u tabule, aby odpovědi studentů zapisoval do tabulky. Mezi odpověďmi by měly být ty, 
jež jsou uvedeny výše (kromě informace o fyzické a duchovní smrti, která bude přidána 
později).

Vyzvěte studenty, aby si prošli své odpovědi pod nadpisem „Bez Pádu“.

• Jak by podmínky v zahradě Eden bránily Adamovi a Evě v tom, aby činili pokrok v plánu 
spasení Nebeského Otce? (Viz 2. Nefi 2:22–23.)

Vyzvěte studenty, aby si prošli své odpovědi pod nadpisem „Následkem Pádu“. Zajistěte, 
aby studenti pochopili, že díky tomu, že jsme potomky Adama a Evy, jsme i my podrobeni 
stavu, do kterého se po Pádu dostali. (Viz 2. Nefi 2:21.)

• Slova „obdělávati zemi“ znamenají, že poté, co byli Adam a Eva vyhnáni ze zahrady, mu-
seli pracovat, aby získali potravu. Jak nám podle vás práce pomáhá činit pokrok v plánu 
Nebeského Otce?

• Jak by Adamovi a Evě schopnost mít děti mohla pomoci stát se více takovými, jako je 
Nebeský Otec? Jak důležitá je v plánu Nebeského Otce rodina?

• Jak nám může příležitost zažívat radost a bídu pomáhat činit pokrok v plánu Nebeského 
Otce?

Poté, co tyto otázky proberete, zdůrazněte, že Pád Adama a Evy je nezbytnou součástí 
plánu štěstí Nebeského Otce.

Poukažte na to, že 2. Nefi 2:25 je pasáží z mistrovství v písmu. Můžete studenty povzbu-
dit, aby si verš označili. Verš je krátký, proto byste mohli věnovat čas tomu, že studentům 
pomůžete naučit se ho zpaměti.

Vysvětlete, že ačkoli nám Pád otevřel cestu k pokroku, přinesl na tento svět také bolest, utr-
pení, hřích a smrt. Pomozte studentům, aby prohloubili své porozumění této pravdě tím, že 
některého z nich požádáte, aby přečetl 2. Nefiho 9:6. Poté požádejte jiného studenta, aby 
přečetl Helamana 14:15–17. Požádejte členy třídy, aby hledali následky Pádu popsané 
v těchto verších.

• Čemu nás tyto verše učí o Pádu? (Přinesl fyzickou smrt, která je smrtí těla, a duchovní 
smrt, která je stavem, ve kterém jsme odříznuti z přítomnosti Boží. Napište na tabuli Jsme 
podrobeni fyzické i duchovní smrti pod kolonku „Následkem Pádu“.)

Pomozte studentům přemýšlet o tom, jakým způsobem zažívají následky Pádu uvedené na 
tabuli, tím, že je povzbudíte, aby v duchu přemítali o následujících otázkách. (Otázky čtěte 
pomalu a dělejte mezi nimi odmlky, aby studenti měli na přemítání dost času.)

• Jaké jsou některé z příčin bídy v tomto životě?

• Proč je smrt nezbytnou součástí plánu spasení?

• Jak nám mohou problémy a utrpení pomáhat učit se a růst?

Vysvětlete, že když porozumíme tomu, jak nás Pád ovlivňuje, uvědomíme si, že potřebu-
jeme Usmíření Ježíše Krista. Přečtěte tato slova presidenta Ezry Tafta Bensona:

„Tak jako člověk vskutku netouží po jídle, dokud není hladový, právě tak netouží po 
Kristově spasení, dokud neví, proč Krista potřebuje. 

2. Nefi 2:25 
Chcete- li studentům 
pomoci se zvládnutím 
této pasáže, podívejte se 
na náměty pro výuku 
mistrovství v písmu na 
konci lekce.
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Nikdo náležitě a pořádně neví, proč potřebuje Krista, dokud neporozumí 
nauce o Pádu a o jeho účinku na celé lidstvo a dokud tuto nauku nepřijme. 
A žádná jiná kniha na světě nevysvětluje tuto životně důležitou nauku tak 
dobře jako Kniha Mormonova.“ („The Book of Mormon and the Doctrine 
and Covenants“, Ensign, May 1987, 85.)

Poté, co měli studenti dostatek času na přemítání o těchto otázkách, vystavte 
obrázek Spasitele. Podělte se o své svědectví, že Ježíš Kristus nás skrze Usmíření vyku-
puje z následků Pádu a nabízí nám vykoupení z našich hříchů.

Vyzvěte několik studentů, aby jeden po druhém četli verše ze 2. Nefiho 2:5–10, 21 a Almy 
7:11–13. Požádejte členy třídy, aby v těchto verších hledali části textu, které ukazují, co  
pro nás Spasitel učinil, aby nás vykoupil z následků Pádu a z našich osobních hříchů.  
(V souvislosti s 9. veršem byste mohli vysvětlit, že přimluvit se znamená prosit za jiného 
člověka nebo vystupovat v jeho prospěch.) Pomozte studentům rozebrat nalezené části 
textu pomocí následujících otázek:

• Které části textu v těchto verších ukazují, že Spasitel nás skrze Usmíření vykoupí z fy-
zické smrti?

• Které části textu ukazují, že nás Spasitel vykoupí z duchovní smrti (kterou je odříznutí 
z přítomnosti Boží)?

• Které části textu ukazují, že nás Spasitel může vykoupit z našich hříchů?

• Které části textu ukazují, že nám Spasitel může pomáhat v dobách zkoušek, jakými jsou 
například nemoc a bolest?

Co musíme podle 2. Nefiho 2:7–9, 21 dělat, abychom obdrželi všechna požehnání do-
stupná skrze Usmíření? (V souvislosti se 7. veršem byste mohli vysvětlit, že člověk, který 
má „srdce zlomené a ducha zkroušeného“, je pokorný a připravený řídit se vůlí Boží. 
Takový člověk pociťuje hluboký zármutek nad hříchem a upřímně touží činit pokání.)

Poté, co tyto otázky proberete, požádejte studenty, aby si pro sebe prozkoumali zadané 
verše a hledali části textu, které pro ně mají zvlášť velký význam. Požádejte studenty, aby se 
rozdělili do dvojic a podělili se ve dvojicích o to, co si vybrali. Vyzvěte je, aby se podělili o to, 
proč pro ně tato slova mají velký význam. 

Vyzvěte jednoho nebo dva studenty, aby pro třídu shrnuli, proč je Pád nezbytnou součástí 
plánu spasení Nebeského Otce. Poté je požádejte, aby se podělili o své pocity ohledně 
toho, jak nás Usmíření Ježíše Krista vykupuje z Pádu.

Mistrovství v písmu – 2. Nefi 2:25
Poznámka: Zvažte možnost použít následující činnost k tomu, abyste studentům pomohli 
použít 2. Nefiho 2:25 při výuce evangelia. Vzhledem k charakteru a rozsahu této lekce byste 
mohli tuto činnost použít jiný den, až budete mít více času.

Vyzvěte studenty, aby si připravili lekci o Pádu za použití 2. Nefiho 2:25. Této lekci mohou 
učit při rodinném domácím večeru nebo při jiné příležitosti. Zeptejte se několika studentů, 
zda by byli ochotni podělit se poté, co lekci učili, o zkušenosti z výuky. Pokud to čas dovolí, 
umožněte studentům začít s přípravami ještě ve třídě.
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Úvod
V předchozí lekci, ve které jsme probírali 2. Nefiho 2, 
jsme se zaměřili na Pád Adama a Evy a na Usmíření 
Ježíše Krista. Tato lekce se zaměřuje na Lehiovo učení 
ohledně nauky o svobodě jednání, včetně té pravdy, 
že jsme svobodni, abychom si skrze Ježíše Krista zvolili 
svobodu a věčný život.

V této lekci dostanou studenti příležitost učit se na-
vzájem. Před začátkem lekce si pro každého studenta 
připravte kopii pokynů z této lekce. S každou variantou 
pokynů se dobře seznamte, abyste studentům mohli 
pomáhat s přípravou na výuku.

LEKCE 24

2. Nefi 2 (2. část)

Náměty pro výuku

2. Nefi 2:11–18, 25–30
Lehi učí o svobodě jednání a o následcích našich rozhodnutí
Stručně studentům připomeňte, že v předchozí lekci studovali Lehiovo učení ze 2. Nefiho 
2 o Pádu Adama a Evy a o požehnáních plynoucích z Usmíření Ježíše Krista. Rozhodnutí 
Adama a Evy nám umožnilo přijít na zem (viz 2. Nefi 2:25), kde zažíváme utrpení, bolest 
a smrt. Ježíš Kristus nás skrze Usmíření vykupuje z Pádu a nabízí nám vykoupení 
z našich hříchů. (Viz 2. Nefi 2:26.) Díky Usmíření jsme svobodni, abychom si zvolili 
svobodu a věčný život nebo zajetí a smrt. (Viz 2. Nefi 2:27.)

Vysvětlete studentům, že v této lekci dostanou příležitost, aby se při dalším studiu 2. Ne-
fiho 2 navzájem učili zásadám svobody jednání, které Lehi vysvětlil svému synu Jákobovi. 
Rozdělte studenty do čtyř skupin. Každé skupině dejte jednu z níže uvedených variant 
pokynů, které jim pomohou připravit se na výuku (kopie těchto pokynů si připravte před 
začátkem lekce). Pokud máte ve třídě méně než čtyři studenty, dejte každému ze studentů 
jinou variantu pokynů a materiály ze zbývajících variant učte sami.

Každá varianta pokynů obsahuje pět úkolů. Povzbuďte všechny studenty k aktivní účasti 
tím, že zajistíte, aby každý člen každé skupiny dostal nějaký úkol. Ve skupinách, které mají 
více než pět studentů, se studenti mohou o úkoly podělit. Ve skupinách, které mají méně 
než pět studentů, budou někteří studenti muset vypracovat více úkolů. Oznamte studen-
tům, že budou mít zhruba tři minuty na přípravu a že každá skupina bude mít zhruba pět 
minut na výuku.

1. skupina: Bůh nás stvořil, abychom jednali

A. Ukažte členům třídy kámen. Požádejte některého studenta, aby nahlas přečetl 2. Nefiho 
2:14. Než student verš přečte, požádejte členy třídy, aby hledali Lehiův popis dvou druhů 
věcí, které Bůh stvořil na nebi a na zemi. („To, co působí [a] to, na co je působeno.“) Ze-
ptejte se: Jak tento verš souvisí s námi a s tímto kamenem? (My jsme byli stvořeni, aby-
chom působili, zatímco kámen byl stvořen, aby na něj bylo působeno. Kámen, podobně 
jako mnoho jiných věcí stvořených Bohem, nemůže působit sám za sebe.)

B. Požádejte některého studenta, aby přečetl první větu ze 2. Nefiho 2:16. Zeptejte se třídy: 
Proč je podle vás v plánu spasení Nebeského Otce důležité, abychom jednali sami za 
sebe? Poté, co studenti odpovědí, se zeptejte: Kdy se stává, že čekáme, až na nás bude 
působeno, místo toho, abychom sami jednali?

C. Napište na tabuli: NaS 58:26–28 Vyzvěte členy třídy, aby si tuto pasáž nalistovali. Pře-
čtěte ji společně nahlas.

D. Zeptejte se: Čemu se můžeme z Nauky a smluv 58:26–28 naučit o tom, jak jednat sami 
za sebe? Jak můžeme usilovat o to, abychom byli horlivě zaměstnáni v uskutečňo-
vání mnohé spravedlivosti? Kdy jste byli svědky toho, že vaše píle uskutečnila mnoho 
spravedlivosti? (Poté, co odpoví jeden nebo dva studenti, byste se mohli podělit o svou 
zkušenost.)

2. Nefi 2:27  
je pasáží z mistrovství  
v písmu. Chcete- li 
studentům pomoci se 
zvládnutím této pasáže, 
podívejte se na náměty 
pro výuku z mistrovství 
v písmu na konci lekce.
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 E. Podělte se o své svědectví ohledně důležitosti toho, abychom jednali sami za sebe a 
usilovali o uskutečňování mnohé spravedlivosti.

2. skupina: Nutkání k dobru a nutkání ke zlu

 A. Vyzvěte některého studenta, aby přečetl druhou větu ze 2. Nefiho 2:16. Zeptejte se třídy: 
Co znamená slovo nutkat ? (Nutit, pobízet.)

 B. Zeptejte se třídy: Jak nás Nebeský Otec ponouká, abychom činili dobro? (Studenti 
mohou uvést nabádání Ducha Svatého, požehnání slíbená za poslušnost přikázáním a 
učení proroků posledních dnů.)

 C. Přečtěte nahlas 2. Nefiho 2:17–18 a vyzvěte studenty, aby text sledovali ve svých 
písmech. Požádejte je, aby vyhledali, o co ďábel pro každého z nás usiluje. (Přeje si, 
abychom byli bídnými.)

 D. Zeptejte se: Jak můžete poznat, která nutkání přicházejí od Boha a která přicházejí od 
ďábla? (Během diskuse byste se mohli zmínit o verších z Moroniho 7:16–17.) Až členové 
třídy odpovědí, zeptejte se: Můžete uvést příklad toho, co nutká lidi, aby činili zlo, a 
příklad toho, co je uvádí do bědy?

 E. Podělte se o své svědectví týkající se toho, že Boží nutkání vedou k dobrotivosti a ke 
štěstí a ďáblova nutkání vedou ke zlovolnosti a k bědě. V rámci svého svědectví byste se 
mohli podělit o zkušenost, která doloží, jak víte, že je to pravdivé.

3. skupina: Jsme zodpovědní za svá rozhodnutí

 A. Přečtěte třídě toto prohlášení:

„Máte svobodu volit si a jednat, ale nemáte svobodu v tom, abyste si zvolili následky 
svých činů. Následky nemusejí být bezprostřední, ale budou vždy následovat.“ (Věrni 
víře – slovník evangelia [2004], 155).

Zeptejte se: Můžete uvést příklady následků, které nemusejí být bezprostřední, ale 
které mohou přijít? (Jednou z možných odpovědí je, že kouření má často za následek 
rakovinu.)

 B. Vyzvěte studenty, aby si pro sebe přečetli 2. Nefiho 2:26–27 a hledali slova a slovní 
spojení, která nám ukazují budoucí následky rozhodnutí, která činíme nyní. Požádejte 
studenty, aby se podělili o to, co najdou. (Možné odpovědi: „trestem zákona v onen 
veliký a poslední den“, „svobodu“, „věčný život“, „zajetí“, „smrt“ a „bídní“.) Odpovědi 
studentů napište na tabuli.

 C. Zeptejte se: Proč je podle vás důležité, abychom porozuměli následkům rozhodnutí, 
která činíme v tomto životě? Poté, co studenti odpovědí, se zeptejte: Jak nás může zna-
lost těchto následků motivovat k tomu, abychom činili spravedlivá rozhodnutí?

 D. Poukažte na to, že ve 2. Nefim 2:27 Lehi říká, že „[jsme] svobodni, [abychom] si zvolili 
svobodu“. Zeptejte se: Jak nám podle vaší zkušenosti spravedlivá rozhodnutí pomá-
hají zůstat svobodnými? Můžete uvést nějaké příklady? (Buďte připraveni podělit se o 
vlastní příklad.)

 E. Podělte se o své svědectví, že jsme Bohu zodpovědni za svá rozhodnutí a že naše roz-
hodnutí jsou vždy následována následky.

4. skupina: Zvolení dobré strany

 A. Požádejte některého studenta, aby nahlas přečetl 2. Nefiho 2:28. Požádejte členy třídy, 
aby hledali čtyři věci, které si Lehi přál pro své syny. Po přečtení verše studenty vyzvěte, 
aby se podělili o to, co našli.

 B. Zeptejte se: Jak se můžeme spoléhat na velikého Prostředníka, Ježíše Krista v tom, že 
nám pomůže činit spravedlivá rozhodnutí?

 C. Požádejte některého studenta, aby nahlas přečetl 2. Nefiho 2:29. Zeptejte se třídy: Jak 
mohou dát naše rozhodnutí ďáblovi moc, aby nás uvedl do zajetí? V rámci diskuse pou-
kažte na to, že mnohá Satanova pokušení se zaměřují na „vůli těla“ neboli naše fyzické 
choutky. Když se lidé těmto pokušením poddají, mohou se stát závislými na škodlivých 
látkách a na škodlivém chování. Přečtěte toto prohlášení staršího Russella M. Nelsona 
z Kvora Dvanácti apoštolů:
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„První, zdánlivě banální experiment může vyústit v nekonečný koloběh. Z pokusu 
vzejde zvyk. Ze zvyku vzejde vášeň. Z vášně vzejde závislost. Její moc pozvolna narůstá. 
Zotročující pouta zvyku jsou příliš drobná na to, abychom je pocítili, dokud nejsou příliš 
silná na to, abychom je zlomili. … Závislost se vzdává budoucí svobody rozhodování.“ 
(„Addiction or Freedom“, Ensign, Nov. 1988, 6–7.)

Podělte se o své svědectví o tom, že spravedlivost vede k osvobození od škodlivých 
zvyků a závislostí.

 D. Přečtěte třídě 2. Nefiho 2:30. Vyzvěte je, aby text sledovali s vámi a zaměřili se na tato 
slova: „Já … jsem si zvolil dobrou stranu.“ Zeptejte se: Čemu nás toto prohlášení učí o 
Lehiovi?

 E. Požádejte studenty, aby se zamysleli nad těmito otázkami: Znáte někoho, kdo si 
podobně jako Lehi „zvolil dobrou stranu“? Jak byste chtěli následovat příklad tohoto 
člověka? Poté, co měli studenti čas na přemítání, požádejte jednoho nebo dva z nich, 
aby se podělili o své myšlenky. Poté se podělte o své myšlenky.

Poznámka pro učitele: Na závěr vyzvěte studenty, aby přemítali o tom, zdali je jejich roz-
hodnutí vedou ke svobodě a věčnému životu nebo k zajetí, duchovní smrti a bídě. Ujistěte 
studenty, že následky špatných rozhodnutí, která již učinili, mohou být překonány skrz 
víru v Ježíše Krista a skrze pokání. Vydejte své svědectví o Spasiteli, Jeho Usmíření a Jeho 
schopnosti posilovat nás v našem úsilí činit taková rozhodnutí, která nás povedou ke štěstí 
a k věčnému životu.

Mistrovství v písmu – 2. Nefi 2:27
Pomozte studentům naučit se 2. Nefiho 2:27 nazpaměť tím, že první písmeno každého 
slova napíšete na tabuli: P, l j s p t; a v j j d, c j č n. A j s, a s z s a v ž s v P v l, n a s z z a s p 
z a m ď; n t s s, a v l b b j o s. (Mohli byste studenty také povzbudit, aby si pasáž výrazně 
označili, aby byli schopni ji rychle nalézt.)

Požádejte studenty, aby 2. Nefiho 2:27 společně recitovali (podle potřeby za pomoci písem), 
dokud nebudou schopni celý verš přednést pouze za pomoci prvních písmen. Poté několik 
písmen smažte a nechte je verš přednést znovu. Pokračujte v tom, dokud všechna písmena 
nebudou smazána a třída nebude schopna přednést celý verš zpaměti. V rámci činnosti 
byste se mohli podělit o toto prohlášení staršího Richarda G. Scotta z Kvora Dvanácti 
apoštolů: „Verše z písma naučené nazpaměť se stávají trvalým přítelem, který časem ne-
slábne.“ („Moc plynoucí z písem“, Liahona, listopad 2011, 6.)

Poznámka: Během lekce byste mohli mít dostatek času tuto činnost použít. Pokud čas mít 
nebudete, mohli byste ji použít v jiné lekci.

Komentář a informace o historickém pozadí
2. Nefi 2:29. „Vůle těla a [zlo], jež je v něm“
Tento verš neznamená, že naše tělo je zlé. Popisuje 
spíše jistou stránku našeho padlého stavu. Brožura 
Věrni víře zahrnuje toto vysvětlení: „V tomto padlém 
stavu se v nás odehrává konflikt. Jsme duchovní děti 

Boží s možností stát se ‚příjemci božské povahy‘ (viz 
2. Petrova 1:4). Avšak ‚jsme před [Bohem] nehodni; 
kvůli pádu je povaha naše trvale zlá‘ (Eter 3:2). Mu-
síme se stále snažit překonávat nespravedlivé vášně a 
touhy.“ (Věrni víře – slovník evangelia [2004], 88–89.)
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Úvod
2. Nefi 3 obsahuje Lehiova slova určená jeho nejmlad-
šímu synovi Jozefovi. Lehi vyprávěl proroctví Jozefa 
Egyptského, v němž se hovoří o roli Proroka Josepha 

Smitha, příchodu Knihy Mormonovy a Znovuzřízení 
evangelia.
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2. Nefi 3

Náměty pro výuku

2. Nefi 3:1–25
Lehi vypráví proroctví Jozefa Egyptského o Proroku Josephu Smithovi
Před výukou nakreslete na tabuli následující schéma.

Aby mohli studenti lépe pochopit učení obsažené v 2. Nefim 3, řekněte jim, že v této 
kapitole se hovoří o čtyřech mužích se stejným jménem. Vyzvěte studenty, aby rychle prošli 
odkazy na písma uvedená pod jednotlivými číslicemi na tabuli a aby určili, koho číslice 
představují. Až někdo ze studentů zjistí odpověď, ať ji napíše na tabuli. (První číslice před-
stavuje Lehiova syna Jozefa. Druhá představuje proroka Jozefa, který byl prodán do Egypta 
přibližně 1 700 let před narozením Ježíše Krista. Třetí představuje Proroka Josepha Smitha. 
Čtvrtá představuje Josepha Smitha staršího.)

Vystavte obrázek Proroka Josepha Smitha, jako například Bratr Joseph (62161; Kniha 
obrázků z evangelia [2009], č. 87). Řekněte studentům, že většina 2. Nefiho 3 se soustředí na 
proroctví Jozefa Egyptského o Proroku Josephu Smithovi.

Vyzvěte tři studenty, aby každý z nich přečetl nahlas část 2. Nefiho 3:6–8. Požádejte členy 
třídy, aby našli slova a slovní spojení, kterými Jozef Egyptský popisuje Josepha Smitha a 
dílo, které vykoná. (Můžete vysvětlit, že slovy „plod ledví mého“ označil Jozef Egyptský své 
potomky.) Slova a slovní spojení, která studenti najdou, napište na tabuli pod číslici, která 
představuje Josepha Smitha. Měli by najít například slovní spojení „vyvolený vidoucí pro 
plod ledví mého“, „vysoce ceněn“, „přivede je k poznání smluv“ a „učiním ho velikým  
v očích svých“.

• Co jste se při studiu 2. Nefiho 3:6–8 dozvěděli o Proroku Josephu Smithovi? (Pomozte 
studentům porozumět, že Pán vzbudil Proroka Josepha Smitha proto, aby pomohl 
uskutečnit Znovuzřízení evangelia.)

Vyzvěte studenty, aby si pro sebe přečetli 2. Nefiho 3:11–15. Požádejte je, aby našli další 
slovní spojení, která popisují to, co si Bůh přál uskutečnit prostřednictvím Proroka Josepha 
Smitha. Po uplynutí dostatečné doby na prostudování těchto veršů se jich zeptejte, co našli. 
Jejich odpovědi připište k výčtu na tabuli pod číslici představující Josepha Smitha. (Možné 
odpovědi: „přinésti slovo mé“, „ze slabosti bude učiněn silným“, „ti, již budou usilovati o 
zničení jeho, budou poraženi“ a „bude se jmenovati po otci svém“.)

1 2 3 4

2. Nefi 3:3 2. Nefi 3:4 2. Nefi 3:14 2. Nefi 3:15
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Abyste studentům pomohli více porozumět roli Proroka Josepha Smitha při Znovuzřízení 
evangelia a přemítat o ní, přečtěte nahlas 2. Nefiho 3:11 a zdůrazněte při tom slova „moc 
přinésti slovo mé“.

• Které slovo Boží Joseph Smith přinesl? (Možné odpovědi: Kniha Mormonova, Nauka 
a smlouvy, Drahocenná perla, Překlad Bible od Josepha Smitha a Prorokova vlastní 
kázání.)

Během této diskuse nezapomeňte zdůraznit, že Jozef Egyptský prorokoval, že Prorok 
 Joseph Smith přinese Knihu Mormonovu. Možná bude třeba vysvětlit, že ve 2. Nefim 3:12 
se hovoří o dvou knihách: kniha napsaná potomky Jozefa Egyptského byla Kniha Mormo-
nova a kniha napsaná Judovými potomky byla Bible. Studentům můžete navrhnout, aby si 
toto vysvětleni napsali do svých písem.

Vyzvěte studenty, aby ve 2. Nefim 3:12 našli slova, která popisují, jaký účinek na svět bude 
mít to, až Kniha Mormonova a Bible „srostou“. (Studenti mohou uvést například „zahan-
bení falešné nauky“, „ukončení svárů“ a „utvrzení míru“.)

Abyste studentům pomohli zamyslet se nad tím, jak jim Kniha Mormonova ovlivnila život, 
zeptejte se jich:

• Kdy jste zažili moc Knihy Mormonovy ve svém životě nebo kdy jste viděli její vliv v ži-
votě přátel nebo členů rodiny?

Jednoho studenta vyzvěte, aby nahlas přečetl 2. Nefiho 3:15. Požádejte členy třídy, aby 
věnovali zvláštní pozornost slovům „přivede lid můj ke spasení“.

• Jak Kniha Mormonova pomáhá přivádět lidi ke spasení?

• Jak Kniha Mormonova ovlivnila nebo ovlivňuje váš život? 

Abyste studentům pomohli porozumět předustanovenému poslání Josepha Smitha a doce-
nit ho, požádejte některého studenta, aby nahlas přečetl následující prohlášení presidenta 
Brighama Younga: 

„V radách věčnosti, dlouho před položením základů země, bylo rozhodnuto, 
že on, Joseph Smith, bude tím mužem, v poslední dispensaci tohoto světa, 
který přinese lidem slovo Boží a obdrží plnost klíčů a moci kněžství Syna 
Božího. Pánovy oči spočívaly na něm a na jeho otci a na otci jeho otce a na 
jejich předcích … přímo až k Adamovi. Sledoval onu rodinu a onu krev, jak 
obíhá ze svého pramene až k narození onoho muže. Byl předustanoven 

ve věčnosti, aby předsedal této poslední dispensaci.“ (Discourses of Brigham Young, sel. 
John A. Widtsoe [1954], 108.)

2. Nefiho 3:16–24 shrňte vysvětlením, že Jozef Egyptský přirovnal Josepha Smitha k Moj-
žíšovi. Požádejte studenty, aby v 2. Nefim 3:24 našli slova a slovní spojení, která popisují 
Josepha Smitha. Až budou říkat slova a slovní spojení, která našli, jejich odpovědi připisujte 
k výčtu na tabuli.

Přečtěte následující prohlášení presidenta Gordona B. Hinckleyho. Požádejte studenty, aby 
dávali pozor na to, které pravdy byly zjeveny prostřednictvím Proroka Josepha Smitha:

„Dovolte mi, abych jmenoval několik z mnoha nauk a postupů, jež nás odlišují od všech 
ostatních církví a jež všechny vzešly ze zjevení mladému Prorokovi… 

Znalost o Božství. … 

Kniha Mormonova. …

… Znovuzřízené kněžství. …

… Plán pro věčný život rodiny. …

Nevinnost malých dětí. …

…Ona velká nauka o spasení pro zemřelé. …

Věčná podstata člověka. …

… Zásada novodobého zjevení. …

… Během oněch krátkých 38 a půl roku jeho života skrze něho vzešlo nedostižné vylití 
znalosti, darů a nauky.“ („Velké věci, které Bůh zjevil“, Liahona, květen 2005, 80–83.)

Některého studenta vybídněte, aby seznam presidenta Hinckleyho připsal k výčtu na 
tabuli.
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Některého studenta požádejte, aby nahlas přečetl Nauku a smlouvy 135:3. Vysvětlete, že 
tato slova napsal nedlouho po smrti Josepha Smitha starší John Taylor z Kvora Dvanácti 
apoštolů, který se později stal třetím presidentem Církve. Požádejte studenty, aby v tomto 
verši našli další informace, které mohou připojit k výčtu na tabuli. Jejich odpovědi připište 
k výčtu.

Dejte studentům čas na to, aby si znovu prohlédli výčet na tabuli. Vybídněte je, aby pře-
mítali o tom, co se dozvěděli o roli Proroka Josepha Smitha. Vybídněte je, aby se zamysleli 
nad tím, co o Prorokovi vědí, a nad svým postojem k němu pomocí toho, že si do svého 
studijního deníku nebo studijního zápisníku napíší odpověď na některou z těchto otázek:

• Co z toho, co jste se dnes dozvěděli nebo co jste pocítili, posílilo vaše svědectví o Proroku 
Josephu Smithovi?

• Co z toho, co Joseph Smith udělal, čemu učil nebo co znovuzřídil, je pro vás „velmi 
cenné“ (2. Nefi 3:7)?

Rozdělte studenty do dvojic. Povzbuďte je, aby se vzájemně podělili o své svědectví o 
Proroku Josephu Smithovi. Pokud čas dovolí, můžete některé studenty povzbudit, aby se o 
ně podělili s celou třídou. Vydejte vlastní svědectví o tom, že Bůh vzbudil Josepha Smi-
tha proto, aby uskutečnil Znovuzřízení. Vybídněte studenty, aby s modlitbou vyhledávali 
příležitosti, kdy by se s ostatními, zvláště se svými přáteli a členy rodiny, mohli podělit o 
svědectví o Proroku Josephu Smithovi a o Knize Mormonově.

Otázky o pocitech
President Henry B. Ey-
ring z Prvního předsed-
nictva radil učitelům, 
aby kladli otázky, které 
„vyzvou jednotlivce, aby 
pátrali v paměti po svých 
pocitech“. Řekl: „Poté, 
co se jich zeptáme, 
můžeme moudře na 
okamžik počkat, než 
vyvoláme někoho, aby 
odpověděl. Dokonce 
i ti, kteří nepromluví, 
budou myslet na du-
chovní zážitky. To přizve 
Ducha Svatého.“ („The 
Lord Will Multiply the 
Harvest“ [proslov určený 
učitelům CVS v oblasti 
náboženství, 6. února 
1998], 6, si.lds.org).

Komentáře a informace o historickém pozadí 
2. Nefi 3:12. Jak Kniha Mormonova a Bible 
„srostou“
Brzy po vydání Bible krále Jakuba ve verzi pro Svaté 
posledních dnů, s jejím Průvodcem k písmům a poznám-
kami pod čarou odkazujícími na všechna standardní 
díla, president Boyd K. Packer z Kvora Dvanácti apo-
štolů vysvětlil: „Starý zákon a Nový zákon … a … Kniha 
Mormonova … jsou nyní tak vzájemně protkány, že 
když hloubáte nad jedním, přitahuje vás to k druhému; 
když se učíte z jednoho, jste osvěcováni druhým. Jsou 
v našich rukou skutečně jedním.“ („Scriptures“, Ensign, 
Nov. 1982, 53.)

2. Nefi 3:18. Kdo to je mluvčí?
Starší Bruce R. McConkie z Kvora Dvanácti apoštolů se 
vyjádřil k totožnosti lidí, o nichž se hovoří v 2. Nefim 3: 
18. Slova v závorkách byla vložena starším McConkiem. 
Řekl: „Všimněte si těchto Pánových slov: ‚A já, viz, já 
dám, aby [Mormon] napsal zápis o plodu ledví tvého 
[Nefitech] pro plod ledví tvého [Lamanity]; a mluvčí 
ledví tvého [Joseph Smith] to bude oznamovati.‘ To 
znamená, že Mormon napsal Knihu Mormonovu, ale 
to, co napsal, bylo přejato ze zápisů nefitských proroků; 
a tyto zápisy, sestavené do jedné knihy, byly přeloženy 
Josephem Smithem a jím byly poslány Lamanitům.“ (A 
New Witness for the Articles of Faith [1985], 426.)
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Lekce pro domácí studium
1. Nefi 20–2. Nefi 3 (5. blok)

Materiál pro přípravu učitele 
programu domácího studia
Shrnutí lekcí určených pro jednotlivé dny  
v programu domácího studia
Následující shrnutí nauk a zásad, jež studenti poznali při stu-
diu 1. Nefiho 20 až 2. Nefiho 3 (oddíl 5), nemá být součástí 
výuky lekce, kterou budete učit. Lekce, kterou budete učit 
v oddíle 5, se zaměřuje pouze na několik z těchto nauk a zá-
sad. Při zvažování potřeb vašich studentů se řiďte nabádáním 
Svatého Ducha.

1. den (1. Nefi 20–22)
Z několika Izaiášových proroctví, která Nefi citoval svým bra-
trům, se studenti dozvěděli, že Pán vybízí ty, kteří byli nepo-
slušní, aby činili pokání a vrátili se k Němu. To nám ukazuje, 
že Pán nás má rád a nikdy na nás nezapomene. Studenti se 
také dozvěděli, že i když Izrael bude za svou neposlušnost 
rozptýlen, Pán slíbil, že v posledních dnech evangelium zno-
vuzřídí a Izrael shromáždí.

2. den (2. Nefi 1)
Studenti studovali Lehiovo poslední učení, jež věnoval své 
rodině, než zemřel. Lehi zdůraznil, že nám Pán žehná, když 
dodržujeme Jeho přikázání, a že svá požehnání zadržuje, 
když Jeho přikázání nedodržujeme. Když Lehi zjistil, že brzy 
zemře, nabádal svou rodinu, aby následovala Nefiho. Stu-
denti viděli, že když následujeme ty, které Bůh povolal, aby 
nás vedli, jsme požehnáni duchovní prosperitou a bezpečím.

3. den (2. Nefi 2)
Lehi vysvětlil svému synu Jákobovi dvě elementární pravdy: 
(1) že Adamův a Evin pád je základní součástí plánu štěstí 
Nebeského Otce a (2) že prostřednictvím Usmíření nás Ježíš 
Kristus vykupuje z následků Pádu a nabízí nám vykoupení  
z našich hříchů. Lehi vysvětlil, že v důsledku Pádu a Usmíření 
máme možnost volit si svobodu a věčný život, nebo zajetí a 
smrt (viz 2. Nefi 2:27).

4. den (2. Nefi 3)
Když Lehi hovořil ke svému synu Jozefovi, vyprávěl mu 
proroctví Jozefa Egyptského, jež se nalézá na mosazných 
deskách. Toto proroctví předpovědělo, že Pán vzbudí Proroka 
Josepha Smitha proto, aby pomohl uskutečnit Znovuzřízení 
evangelia. Studenti byli požádáni, aby si do svého studijního 
deníku napsali, proč je pro ně přínos Proroka Josepha Smitha 
velmi cenný.

Úvod
Tato lekce má studentům pomoci porozumět věčným záměrům 
Božím. Lehi věděl, že jeho potomci mohou učinit rozhodnutí, 
jež je povedou k radosti, svobodě a věčnému životu, jen tehdy, 
budou- li rozumět zásadním naukám, jako je Pád, Usmíření Ježíše 
Krista, svoboda jednání a poslušnost, a věřit jim (viz 2. Nefi 
2:25, 27). Povzbuďte studenty, aby si zvolili věčný život, aby 
tak mohli být nakonec věčně objati náručí Boží lásky (viz 2. Nefi 
1:15), tak jako Lehi.

Náměty pro výuku

2. Nefi 1–2
Lehi před smrtí nabádá své děti, aby dodržovaly Boží přikázání,  
a učí je elementárním naukám plánu spasení
Na úvod požádejte studenty, aby přečetli poslední větu 2. Nefiho 
3:25 („Pamatuj na slova svého umírajícího otce.“). Zeptejte se 
jich, jak by ovlivnilo to, kolik pozornosti věnují radám některého 
člena rodiny, znalost toho, že tento člověk brzy zemře.

Následující činnost může studentům pomoci lépe porozumět 
pravdám, které Lehi zdůraznil ve svých posledních slovech urče-
ných jeho rodině. Také jim umožní vzájemně se podělit o nápady, 
jak jim tyto pravdy mohou pomoci následovat plán Nebeského 
Otce pro jejich spasení.

 1. Jednotlivým studenům nebo skupinám studentů zadejte jednu 
z těchto pasáží z písem: 2. Nefi 1:16–20; 2. Nefi 2:6–10; 
2. Nefi 2:19–20, 22–25 a 2. Nefi 2:11–13, 27–29. (Máte- li 
méně než čtyři studenty, můžete tuto činnost upravit tak, 
že studentům zadáte více než jednu pasáž z písem nebo že 
vyberete méně pasáží k diskusi.)

 2. Až studenti budou studovat tyto pasáže, požádejte je, ať si do 
svého studijního deníku napíší odpovědi na následující otázky. 
(Otázky můžete napsat na tabuli.)

 a. Jakým základním pravdám Lehi učil?
 b. Proč jsou tyto pravdy důležité pro naše věčné blaho?
 3. Poté, co dáte studentům čas na splnění tohoto úkolu, vybíd-

něte každého studenta nebo skupinu studentů, aby řekli, co 
zjistili. Povzbuďte co nejvíce studentů, aby se podělili o to, co 
zjistili a proč to pro ně má smysl.

Po činnosti napište na tabuli tuto pravdu: Adamův a Evin pád 
je nezbytnou součástí plánu štěstí našeho Nebeského 
Otce.

Přečtěte tato slova presidenta Josepha Fieldinga Smitha:

„Adam udělal jen to, co musel udělat. Pojedl ono ovoce z jed-
noho dobrého důvodu, a to, aby otevřel dveře, které přivedou 
vás i mě i všechny ostatní na tento svět. …
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Kdyby nebylo Adama, nebyl bych tady; a nebyli byste tady ani 
vy; čekali bychom v nebi jako duchové.“ (Conference Report, 
Oct. 1967, 121–122.)

Položte studentům tyto otázky:

• Jaké jsou důsledky Pádu, které Lehi popsal v 2. Nefim 
2:21–24?

• Jak nám tyto důsledky umožňují rozvíjet se podle plánu Ne-
beského Otce pro naše spasení?

Doplňte na tabuli tuto pravdu: Ježíš Kristus nás Usmířením 
vykupuje z Pádu a nabízí vykoupení z našich hříchů.

Abyste pomohli studentům hlouběji porozumět této pravdě, po-
žádejte některého studenta, aby nahlas přečetl toto prohlášení 
staršího Josepha B. Wirthlina z Kvora Dvanácti apoštolů:

„Usmíření Ježíše Krista, které bylo skutkem čisté lásky, překo-
nalo účinky Pádu a celému lidstvu poskytlo možnost vrátit se do 
přítomnosti Boží. Součástí Usmíření bylo to, že Spasitel překonal 
tělesnou smrt a prostřednictvím Vzkříšení zajistil nesmrtelnost 
každému Božímu dítěti. Také překonal duchovní smrt a poskytl 
možnost věčného života, života, kterým žije Bůh a který je nej-
větším darem Božím.“ („Christians in Belief and Action“, Ensign, 
Nov. 1996, 71.)

Zeptejte se studentů: Jaká požehnání nám přináší Usmíření?

Abyste studentům pomohli porozumět, jak důležitá je svoboda 
jednání v plánu Nebeského Otce, přečtěte toto prohlášení star-
šího Neala A. Maxwella z Kvora Dvanácti apoštolů:

„Bez existence volby, bez naší svobody rozhodovat se a bez 
protivenství by nebylo skutečné existence. … Je pravdou, že ne-
můžeme duchovně růst, a proto ani být opravdu šťastní, pokud 
a dokud moudře nepoužíváme svou mravní svobodu jednání.“ 
(One More Strain of Praise [1999], 80.)

Na tabuli napište tuto zásadu: Můžeme si svobodně zvolit 
svobodu a věčný život, nebo zajetí a smrt.

Požádejte studenty, aby si ve svém studijním deníku našli úkol 
č. 4 na 3. den. Vybídněte několik z nich, aby vysvětlili, co se  
z 2. Nefiho 2:26–29 dozvěděli o svobodě jednání.

Přečtěte nahlas toto prohlášení Proroka Josepha Smitha:

„Abychom získali spasení, musíme dělat ne jen něco, ale vše, 
co Bůh přikázal.“ (Učení presidentů Církve: Joseph Smith 
[2007], 161.)

Abyste pomohli studentům porozumět důležitosti poslušnosti, 
můžete jim položit tyto otázky:

• Proč si myslíte, že Lehi před smrtí ve své poslední radě rodině 
zdůraznil poslušnost?

• Které zkušenosti, jež jste získali, vám pomohly poznat, že 
nám Pán žehná, když dodržujeme Jeho přikázání, a že 
svá požehnání zadržuje, když Jeho přikázání nedodržu-
jeme? (Tuto pravdu doplňte do výčtu na tabuli.)

Na závěr této lekce přečtěte toto prohlášení presidenta Boyda 
K. Packera z Kvora Dvanácti apoštolů:

„Poslušnost je mocná duchovní medicína. Nemá daleko k tomu, 
aby byla všelékem.” („Balm of Gilead“, Ensign, Nov. 1987, 18.)

Podělte se o své svědectví o tom, že Bůh má vaše studenty rád a 
že jim touží pomoci překonat účinky Pádu a získat věčný život.

Příští oddíl (2. Nefi 4–10)
Poté, co Lehi zemřel, se Laman a Lemuel snažili připravit Nefiho 
o život. Jak Pán Nefiho varoval a zachránil mu tak život? Co by 
se také stalo s naším tělem a duchem, kdyby nebylo Usmíření? 
Studenti najdou odpovědi na tuto otázku v 2. Nefim 9:7–9.
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Úvod
Po Lehiově smrti se Laman a Lemuel na Nefiho roz-
hněvali „kvůli napomenutím Páně“, která k nim Nefi 
promlouval. (Viz 2. Nefi 4:13–14.) Nefi, který si dělal 
starosti kvůli postojům a chování svých bratrů a kvůli 

svým vlastním slabostem a hříchům, zaznamenal své 
pocity působivým poetickým jazykem. Vylíčil svou lásku 
k písmům a vděčnost za požehnání a posilu, kterých se 
mu od Pána dostalo. (Viz 2. Nefi 4:15–35.)

LEKCE 26

2. Nefi 4

Náměty pro výuku

2. Nefi 4:1–11
Lehi radí a žehná své rodině
Před začátkem výuky napište na tabuli tuto otázku:

Kdybyste byli věrnými prarodiči a vaše děti nežily podle měřítek evangelia, jakou radu byste 
svým vnoučatům dali?

Výuku zahajte tím, že studenty vybídnete, aby odpověděli na otázku na tabuli. Poté, co 
studenti odpovědí, se zeptejte:

• Jakou zodpovědnost mají rodiče a prarodiče za to, aby své děti a svá vnoučata učili a 
radili jim?

V rámci této diskuse byste mohli přečíst toto prohlášení, nebo o to můžete požádat někte-
rého studenta:

„Rodiče mají posvátnou povinnost vychovávat své děti v lásce a spravedlivosti, starat se o 
jejich tělesné a duchovní potřeby a učit je vzájemně se milovat a sloužit jeden druhému, 
dodržovat přikázání Boží a být občany, kteří dodržují zákony, kdekoli žijí. Manželé a 
manželky – matky a otcové – se budou před Bohem zodpovídat z toho, jak tyto povinnosti 
plnili. … V případě potřeby má poskytnout podporu příbuzenstvo.“ („Rodina – prohlášení 
světu“, Liahona, listopad 2010, 129.)

Na úvod 2. Nefiho 4 vysvětlete, že než Lehi zemřel, radil svým potomkům, aby dodržovali 
přikázání. Vyzvěte studenty, aby si přečetli 2. Nefiho 4:3–11 a vyhledali, koho Lehi učil a 
jaké rady jim dal.

• Koho Lehi učil? (Viz 2. Nefi 4:3, 8, 10–11.)

• Jaký slib dal Lehi dětem Lamanovým a Lemuelovým? (Viz 2. Nefi 4:7, 9.)

• Co byste řekli na základě 2. Nefiho 4:5 ohledně zodpovědnosti, kterou Pán dává ro-
dičům? (Studenti mohou na tuto otázku odpovědět různými slovy, ale dbejte na to, 
aby porozuměli tomu, že rodiče mají Bohem danou zodpovědnost učit své děti 
evangeliu.)

• Jaké pravdy jste se naučili od svých rodičů nebo prarodičů?

Povzbuďte studenty, aby se stali silným článkem své rodiny – aby žili podle evangelia a při-
pravovali se na to, že budou spravedlivými rodiči. Mohli byste vystavit plakát nazvaný „Buď 
silným článkem“. (Viz http://lds.org/liahona/2003/09/poster?lang=eng.)

2. Nefi 4:12–35
Nefi uznává své slabosti a vyjadřuje důvěru v Pána
Na tabuli napište Duše má se těší z  …

Požádejte studenty, aby si tuto větu napsali do studijního deníku nebo do studijního zápis-
níku a aby ji dokončili tím, že napíší, z čeho se těší jejich duše.

Požádejte některého studenta, aby nahlas přečetl 2. Nefiho 4:15–16, abyste se dozvěděli, 
jak tuto větu dokončil Nefi.

Psaní na tabuli
Podnětný citát nebo 
otázka na tabuli mohou 
studentům pomoci získat 
zájem o lekci a udržet 
pozornost. Také může 
být užitečné umístit na 
tabuli materiál z lekce, 
jako jsou odkazy na 
písma, tabulky a sché-
mata. V závislosti na 
rozsahu a způsobu pou-
žití byste tento materiál 
mohli umístit na tabuli 
ještě před začátkem 
lekce. To vám může 
pomoci ušetřit během 
výuky čas a vyhnout se 
zbytečnému přerušování.
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• Co bychom mohli dělat, když se naše duše těší z písem?

• Co pro vás znamená těšit se z věcí Páně?

• Nefi řekl, že jeho srdce přemítá o tom, co viděl a co slyšel. Co to znamená pro vás?

Poukažte na to, že Nefi zažil ve svém životě velkou radost. Také se však setkal s těžkostmi. 
Požádejte studenty, aby si pro sebe přečetli 2. Nefiho 4:12–13 a aby našli, jaké obtíže 
měl Nefi ve svém životě v této době. (Lehiova smrt a hněv Lamana, Lemuele a synů 
Izmaelových.)

Mnoho Nefiových zkoušek pocházelo z jednání a postojů jeho starších bratrů. Ale Nefi cítil 
zármutek i kvůli vlastním slabostem. Na tabuli napište Srdce mé se souží pro …

Vyzvěte studenty, aby si přečetli 2. Nefiho 4:17–18 a aby našli, proč byl Nefi smutný.

Po uplynutí dostatečné doby na prostudování těchto veršů se studentů zeptejte, co našli. 
Jejich odpovědi směrujte na slova bídný, tělo, a obklíčen v těchto verších. Vysvětlete, že slovo 
bídný znamená ubohý nebo špatný. V písmech slovo tělo často odkazuje na slabost, kterou 
máme proto, že žijeme v padlém stavu. Slovo obklíčen znamená obklopen nebo tlačen ze 
všech stran.

• Jaké těžkosti nás mohou například obklíčit? (Možné odpovědi: starosti doma, tlak vrs-
tevníků, obtížné úkoly ve škole a pokušení.)

Požádejte některého studenta, aby přečetl 2. Nefiho 4:19. Mohli byste studenty povzbudit, 
aby si zvýraznili prohlášení „Nicméně vím, v koho důvěřuji.“ Zdůrazněte, že v 2. Nefim 
4:19 se smutek v Nefiových slovech mění v naději.

• Co si myslíte, že Nefi myslel prohlášením „Nicméně vím, v koho důvěřuji.“?

• Jak nám může v době, kdy jsme sklíčení, pomoci to, že pamatujeme na Pána a Jeho 
dobrotu?

Přečtěte nahlas 3. Nefiho 4:20–25. Požádejte studenty, aby při čtení sledovali text očima. 
Vyzvěte je, aby našli slova a slovní spojení, která jsou příkladem toho, že Bůh je oporou 
pro ty, kteří v Něj skládají důvěru.

• Která slova nebo slovní spojení v 2. Nefim 4:20–25 vám připadají důležitá? Proč?

• Vzpomeňte si na okamžik, kdy vám byl Pán oporou nebo kdy vám pomohl při nějakých 
těžkostech. Jak vám pomohl? Jak vás tato zkušenost ovlivnila?

Může být užitečné dát studentům čas zamyslet se nad takovými zkušenostmi a zapsat si je 
do studijního deníku. Pro studenty může být užitečné také to, když jim řeknete, jak byl Bůh 
oporou pro vás nebo jak pomohl vám.

Pomozte studentům pochopit, že Nefiova schopnost pamatovat na to, co pro něj Pán 
v minulosti udělal, a vážit si toho mu dávala naději a povzbuzovala ho, aby se stal lepším. 
Vyzvěte studenty, aby si pro sebe přečetli 2. Nefiho 4:26–30 a vyhledali, jak to, co Nefi pro-
žil, ovlivnilo jeho touhu být spravedlivý. Požádejte několik studentů, aby řekli, co zjistili.

Vyzvěte několik studentů, aby každý z nich přečetl nahlas část 2. Nefiho 4:30–35. Požádejte 
členy třídy, aby vyhledali, k čemu se Nefi Pánovi zavázal a o jaká požehnání ho požádal.

• Čemu užitečnému se z této modlitby můžeme naučit pro naše osobní modlitby? (Stu-
denti mohou odpověď na tuto otázku formulovat různě, ale dbejte na to, aby porozuměli 
tomu, že upřímná modlitba může posílit náš závazek překonat hřích a sklíčenost.)

Vyzvěte studenty, aby si vzpomněli, kdy jim modlitba pomohla překonat hřích nebo sklíče-
nost. Mohli byste jim navrhnout, aby se o svou zkušenost podělili nebo aby si ji zapsali do 
studijního deníku.

Dejte studentům chvilku na to, aby ve 2. Nefim 4 našli pasáž, která vystihuje to, co si přejí 
oni. Po dostatečně dlouhé době přečtěte následující prohlášení staršího Davida A. Bednara 
z Kvora Dvanácti apoštolů o tom, jak může modlitba napomáhat duchovnímu růstu:

„Možná, že v našem charakteru, v našem chování nebo v našem duchovním růstu je něco, 
o čem se potřebujeme poradit s Nebeským Otcem při ranní modlitbě. Poté, co vyjádříme 
náležité díky za obdržená požehnání, poprosíme o porozumění, o vedení a o pomoc, 
abychom zvládli udělat to, co nedokážeme pouhou vlastní silou. Při modlitbě například 
můžeme udělat toto: 

• Vzpomenout si na okamžiky, kdy jsme nevlídně nebo nevhodně mluvili s těmi, které 
máme nejraději. 

Čtení písem nahlas
Čas od času čtěte stu-
dentům pasáže z písem 
nahlas. Mají tak možnost 
slyšet a cítit vaši lásku 
k písmům a může je to 
motivovat k vlastní četbě 
písem. Také to může být 
příležitost ke zdůraznění 
určitého bodu, pravdy 
nebo uplatnění nauky. 
Pro studenty je také uži-
tečné, když si čtou písma 
nahlas vzájemně a i při 
osobním studiu.
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• Uvědomit si, že víme, jak se chovat lépe, ale že ne vždy jednáme v souladu s tím, co víme. 

• Vyjádřit lítost nad svými slabostmi a nad tím, že neodkládáme přirozeného člověka 
usilovněji. 

• Rozhodnout se, že budeme v životě lépe napodobovat Spasitelův příklad. 

• Naléhavě žádat o větší sílu, abychom vše lépe zvládali a stali se lepšími.“ („Modlete se 
vždy“, Liahona, listopad 2008, 41.)

Na závěr se vraťte k větám, které jste napsali na tabuli během lekce („Duše má se těší z …“ 
a „Srdce mé se souží pro …“). Vyjádřete svou důvěru v to, že i když čelíme obtížným situa-
cím, můžeme pociťovat radost a klid, jestliže vyhledáváme Pánovu pomoc.

Zopakování mistrovství v písmu
Upozornění: Díky délce této lekce může zbýt čas na níže uvedenou činnost k zopakování 
mistrovství v písmu. Tuto činnost můžete zařadit v úvodu lekce, mezi dvěma oddíly lekce 
nebo na konci výuky. Dbejte na to, aby byla krátká, tak aby zbyl čas na lekci. Další činnosti 
pro zopakování viz příloha na konci této příručky.

Kvízy mohou studentům pomoci zapamatovat si a zjistit, čemu se naučili. Vyberte několik 
nových pasáží z mistrovství v písmu a vyzvěte studenty, aby si je přečetli a označili si je  
v písmech. Pak jim dejte slovní kvíz na tyto pasáže a na další pasáže z mistrovství v písmu, 
které se již učili. Pro každou pasáž přečtěte klíčové slovo nebo slovní spojení ze záložky pro 
seminář. Pak studenty požádejte, aby si v písmech našli správnou pasáž.

Komentář a informace o historickém pozadí 
2. Nefi 4:16–35. Překonávejme své hříchy a 
slabosti
Když uvažujeme o Nefiově vroucí prosbě k Pánu, aby 
mu pomohl překonat jeho hříchy a slabosti, vidíme, že 
i my můžeme Pána požádat o tutéž pomoc. Nefiova 
slova se odrážejí ve slovech proroků posledních dnů.

Prorok Joseph Smith učil: 

„Čím víc se člověk přibližuje k dokonalosti, tím jasnější 
je jeho pohled a větší jeho potěšení, až ve svém životě 
překoná zlo a ztratí veškerou touhu po hříchu.“ (Učení 
presidentů Církve: Joseph Smith [2007], 210–211.)

Starší Richard G. Scott z Kvora dvanácti apoštolů svědčil 
o požehnáních, kterých se nám dostane, když činíme 
pokání:

„Proč nám náš Otec a Jeho Syn přikazují, abychom 
činili pokání? Protože nás milují. Vědí, že každý z nás 
přestoupí věčné zákony. Ať jsou tyto zákony malé, 
nebo významné, spravedlnost požaduje, aby byl každý 
porušený zákon odškodněn, abychom si uchovali za-
slíbení radosti v tomto životě a výsadu vrátit se k Otci 

na nebesích. Pokud porušený zákon není odškodněn, 
spravedlnost v den soudu způsobí, že budeme vyvrženi  
z přítomnosti Boží a dostaneme se pod nadvládu Sa-
tana. [Viz 2. Nefi 9:8–10; 2. Nefi 2:5.]

Právě náš Mistr a Jeho vykupitelský čin nám umožňuje 
vyhnout se takovému zatracení. Toho dosahujeme vírou 
v Ježíše Krista, poslušností Jeho přikázání a vytrváním 
ve spravedlnosti až do konce.

Využíváte ve svém životě plně vykupující moci pokání, 
abyste tak mohli pociťovat větší pokoj a radost? Pocity 
nepokoje a skleslosti často signalizují potřebu činit 
pokání. Nedostatek duchovního vedení, o které v životě 
usilujete, může být také důsledkem porušení zákonů. 
Je- li to třeba, úplné pokání dá váš život do pořádku. 
Vyřeší veškeré spletité duchovní bolesti a trápení, které 
jsou následkem přestupku. V tomto životě však nemůže 
odstranit některé fyzické následky, které mohou nastat 
v důsledku závažného hříchu. Buďte moudří a neustále 
žijte spořádaně v mezích spravedlnosti, které Pán stano-
vil.“ („Cesta k pokoji a k radosti“, Liahona, leden 2001, 
31.)
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Úvod
Nefi a jeho následovníci se v souladu s Pánovým varová-
ním oddělili od Lamana, Lemuele a synů Izmaelových. 

Žili spravedlivě a šťastně, zatímco následovníci Lamana 
a Lemuele se odřízli od Pána.

Náměty pro výuku

2. Nefi 5:1–8
Pán odděluje Nefiovy následovníky od následovníků Lamana a Lemuele
Vyzvěte studenty, aby zauvažovali nad některými obtížnými problémy a rozhodnutími, 
kterým čelí. Povzbuďte je, aby měli tyto osobní obtíže na paměti, až budou studovat to, jak 
na obtíže reagoval Nefi. Připomeňte jim, že když zemřel Lehi, Nefi se měl stát duchovním 
vůdcem rodiny. Vyzvěte studenty, aby si pro sebe přečetli 2. Nefiho 5:1–4 a zjistili, jakým 
obtížím Nefi čelil.

• Co podle 2. Nefiho 5:1 Nefi dělal, aby našel řešení svých obtíží?

• O co usilovali Laman a Lemuel poté, co se Nefi modlil o pomoc?

Během odpovědí studentů byste mohli zdůraznit, že naše modlitby nemusejí být vždy 
zodpovězeny ihned nebo tak, jak si přejeme.

Jednoho studenta vyzvěte, aby nahlas přečetl 2. Nefiho 5:5–8. Požádejte členy třídy, aby při 
čtení sledovali text očima a našli, jak Pán Nefimu a jeho následovníkům pomohl.

Požádejte studenty, aby shrnuli, čemu se naučili z 2. Nefiho 5:1–8. Jednou z pravd, které 
byste mohli zdůraznit, je to, že Pán vede ty, kteří Ho věrně vyhledávají v modlitbě. Ve 
spojitosti s těmito verši položte následující otázky: 

• Proč je důležité zůstávat věrný, i když naše modlitby nejsou zodpovězeny okamžitě nebo 
tak, jak si přejeme?

• Jak by nás Pán mohl varovat?

Zatímco studenti odpovídají na tuto otázku, můžete přečíst toto prohlášení presidenta 
Boyda K. Packera z Kvora Dvanácti apoštolů:

„Nemůžeme se vydat nesprávným směrem, aniž bychom nejprve zamítli varování.“ (Cito-
váno v Kenneth Johnson, „Poslušnost vnuknutí Ducha Svatého“, Liahona, listopad 2002.)

• Jak se při řešení obtíží můžeme řídit Nefiovým příkladem?

V rámci diskuse studentů o 2. Nefim 5:1–8 zdůrazněte, že oddělení Nefitů od Lamanitů 
bylo důsledkem nenávisti, kterou Laman a Lemuel chovali vůči Nefimu. Takto rozděleni 
byli i během dalších století, kdy Lamanovi a Lemuelovi potomci učili své děti, aby nenávi-
děly Nefiovy potomky. (Viz Mosiáš 10:12–17.)

2. Nefi 5:9–18, 26–27
Nefité žili šťastně
Veďte studenty při společném hlasitém čtení 2. Nefiho 5:27. Studentům byste mohli navrh-
nout, aby si tento verš označili. Na tabuli napište slovo štěstí.

• Co podle vás znamená žít „šťastně“?

Požádejte některého studenta, aby nahlas přečetl toto prohlášení staršího Marlina K. Jen-
sena ze Sedmdesáti:

„Štěstí do našeho života přinášejí určité neměnné zásady a pravdy. Toto téma mě zajímá 
již mnoho let, protože, ačkoliv jsem bohatě požehnán a mám všechny důvody k radosti, 
občas se mi to nedaří a ne vždy mám přirozený sklon k pocitům štěstí a k radostné povaze, 
kterým se, jak se zdá, těší někteří lidé.

Vyvolávejte 
studenty jménem
Když některého 
studenta žádáte, aby 
něco přečetl nebo aby 
se zapojil do diskuse, 
vyvolejte ho jménem. To 
pomůže vytvořit studijní 
prostředí, které se vyzna-
čuje láskou a úctou.

LEKCE 27

2. Nefi 5
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Z tohoto důvodu mě před několika lety zaujala jedna pasáž z Knihy Mormonovy. … Nefi 
zřídil společenství založené na pravdách evangelia; a o tomto společenství říká: ‚A stalo se, 

že jsme žili šťastně.‘ (2. Ne. 5:27.) Tato pasáž na mě hluboce zapůsobila. …
Chtěl jsem poznat, … z jakých prvků je vybudována skutečně šťastná spo-
lečnost a šťastný život, a tak jsem začal hledat náznaky v Nefiových slovech. 
… Vyzývám vás, abyste provedli vlastní pátrání. Mohlo by to být celoživotní 
hodnotné úsilí. …

… Tytéž modely a prvky každodenního života, které umožnily Nefimu a 
jeho lidu, aby byli šťastni 560 let před Kristem, fungují spolehlivě i dnes.“ („Living after the 
Manner of Happiness“, Ensign, Dec. 2002, 56, 61.)

Povzbuďte studenty, aby výzvu staršího Jensena přijali. Požádejte je, aby si pro sebe přečetli 
2. Nefiho 5:6, 10–18, 26–27 a vyhledali „prvky skutečně šťastné společnosti a šťastného 
života“. Mohli byste jim navrhnout, aby si označili zásady, které přispěly ke štěstí Nefitů. 
Po několika minutách vyzvěte několik studentů, aby na tabuli napsali, co zjistili. (Možné 
odpovědi: Nefi a jeho následovníci odešli se svými rodinami [viz verš 6]; byli poslušni Pána 
[viz verš 10]; pilně pracovali pro svou obživu [viz verše 11, 15–17]; vzali si s sebou písma [viz 
verš 12]; postavili chrám [viz verš 16] a následovali spravedlivé vedoucí [viz verše 18, 26].)

Vyzvěte studenty, aby si vybrali jednu nebo dvě zásady uvedené na tabuli a řekli, jak jim 
tyto zásady pomáhají „žít šťastně“.

Podle toho, na co studenti kladou důraz, byste mohli navázat několika otázkami, jako 
například:

• Jaká požehnání podle 2. Nefiho 5:10–11, 16 obdrželi lidé díky tomu, že dodržovali 
Pánova přikázání? Kdy jste pocítili, že Pán je s vámi? Jak přispívá Pánův vliv ve vašem 
životě k vašemu štěstí?

• Jak mohl chrám pomoci lidem „žít šťastně“? V jakém ohledu přinesl chrám větší štěstí 
vám nebo někomu, koho znáte?

• Jak pilná práce přispívá ke štěstí?

Vyzvěte studenty, aby shrnuli, čemu se naučili o tom, jak posílit své štěstí. I když studenti 
mohou zmínit různé zásady, dbejte na to, aby porozuměli tomu, že když se evangelium 
Ježíše Krista stane naším životním stylem, posilujeme tím své štěstí. Tuto zásadu 
byste mohli napsat na tabuli.

Vyzvěte studenty, aby se zamysleli nad svým životem a aby se rozhodli pro něco, co budou 
dělat pro to, aby žili více „šťastně“. Vyzvěte je, aby si tento svůj krok zapsali do studijního 
deníku nebo studijního zápisníku. Vydejte svědectví o zásadách a zvycích, které přinesly 
štěstí do vašeho života.

2. Nefi 5:19–25
Lamanité jsou pro svou neposlušnost stiženi prokletím
Vybídněte studenty, aby si pro sebe přečetli 2. Nefiho 5:19–24 a aby našli rozdíly mezi tím, 
jak žili Lamanité a jak Nefité.

• Co bylo podle 2. Nefiho 5:20 důsledkem neposlušnosti Lamanitů?

Dbejte na to, aby studenti porozuměli tomu, že prokletí zmíněné v této kapitole spočívalo  
v oddělení od Boha. Změna jejich kůže byla jen znamením nebo symbolem tohoto prokletí. 
Pro objasnění tohoto bodu požádejte některého studenta, aby přečetl toto prohlášení pre-
sidenta Josepha Fieldinga Smitha:

„Tmavá kůže byla Lamanitům dána proto, aby mohli být od Nefitů rozlišeni 
a aby se tyto dva národy nesmísily. Tmavá kůže byla znamením prokletí. 
Prokletí spočívalo v odejmutí Ducha Páně. …

Tmavá kůže lidí, kteří vstoupili do Církve, již nemá být považována za 
znamení prokletí. Mnozí z těchto obrácených jsou nádherní a mají Ducha 
Páně.“ (Answers to Gospel Questions, comp. Joseph Fielding Smith Jr., 5 vols. 

[1957–1966], 3:122–123.)

• Jak vám 2. Nefi 5:21 pomáhá porozumět tomu, proč byli Lamanité odříznuti od Pána? 
(Mohli byste vysvětlit, že křemen je tvrdý kámen. Když Nefi řekl, že srdce Lamanitů 
„ztvrdla jako křemen“, zdůraznil tím zatvrzelost jejich srdce.)

Dělte se o myšlenky 
a pocity
Když mladí lidé vyjadřují 
své myšlenky a pocity 
ohledně zásad evange-
lia, přivolávají Ducha 
Svatého, který prohlu-
buje jejich porozumění a 
posiluje jejich svědectví. 
Tomu můžete ve třídě 
napomoci tím, že budete 
studenty povzbuzovat, 
aby zásady evangelia 
vyjádřili vlastními slovy. 
Můžete také studenty 
vyzvat, aby se podělili 
o náležité a vhodné 
zkušenosti a aby vydali 
svědectví o tom, čemu se 
díky těmto zkušenostem 
naučili.
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2.  NEFI  5

• Jaké varování dal Pán Nefitům ohledně uzavírání sňatků s Lamanity, kteří zavrhli evan-
gelium? (Viz 2. Nefi 5:23.)

• Proč je důležité nechodit na schůzky a neuzavírat sňatek s někým, kdo nenaslouchá Pá-
novi? Jak podle vás ovlivní člověk, s nímž chodíte na schůzky a s nímž nakonec uzavřete 
sňatek, vaši snahu žít podle evangelia? (Může být užitečné připomenout studentům, 
že První předsednictvo vydalo tuto radu: „Choďte na schůzky pouze s těmi, kteří mají 
vysoká měřítka a v jejichž společnosti můžete svá měřítka zachovávat.“ [Pro posílení 
mládeže (brožura, 2011), 4].)

• Jaké zásady se například dozvídáme z 2. Nefiho 5:20–24? (Až budou studenti uvádět tyto 
zásady, dbejte na to, aby porozuměli tomu, že když lidé zatvrzují srdce proti Pánovi, 
oddělují se tím od Něj.)

Zdůrazněte, že 2. Nefi 5 ukazuje onen velký rozdíl mezi Nefity a Lamanity. Můžeme se 
rozhodnout, kterým příkladem se budeme řídit. Vyzvěte studenty, aby si vzpomněli, co se 
rozhodli dělat pro to, aby žili více „šťastně“. Vyjádřete důvěru v to, že se dokáží řídit příkla-
dem Nefitů a být skutečně šťastní.

Komentář a informace o historickém pozadí 
2. Nefi 5:16. „Já, Nefi, jsem postavil chrám“
Starší Marlin K. Jensen ze Sedmdesáti vysvětlil, jak na-
vštěvování chrámu vede ke štěstí:

„Nefi píše: ‚A já, Nefi, jsem postavil chrám.‘ (2. Ne. 
5:16.) Nefiův chrám se v něčem možná lišil od našich 
chrámů v posledních dnech, ale jeho hlavní poslání 
bylo pravděpodobně stejné: učit a orientovat Boží děti 
ohledně Jeho plánu pro jejich štěstí a poskytnout ob-
řady a smlouvy nezbytné pro dosažení štěstí.

Po více než pěti desetiletích, kdy žiji na této krásné 
zemi, mohu upřímně říci, že ti duchovně nejvyzrálejší 

a nejšťastnější lidé, které znám, navštěvují nadšeně 
chrám. A to z jednoho prostého důvodu. Právě  
v chrámu se totiž v plném rozsahu dozvídáme Boží 
záměry s námi, a připomínáme si je, přičemž každé při-
pomenutí přináší větší porozumění a závazek vést život 
Jeho způsobem. …

Dobrou zkouškou toho, jak si stojíme v našem úsilí přijít 
ke Kristu, může být náš postoj k chrámu a naše prožitky 
tam. Chrám může být synonymem štěstí a radosti. Tak 
tomu bylo v případě Nefiho a jeho lidu.“ („Living after 
the Manner of Happiness“, Ensign, Dec. 2002, 60.)
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Úvod
Nefi do svého záznamu o působení svého lidu začlenil i 
dvoudenní kázání svého bratra Jákoba. Toto kázání se 
nachází v 2. Nefim 6–10 a toto je první ze tří lekcí, které 
mu jsou věnovány. V úvodu svého kázání Jákob přečetl 

Izaiášova proroctví ohledně rozptýlení a shromažďování 
Izraele, čímž ukázal, že „Pán Bůh splní smlouvy své, jež 
učinil s dětmi svými“. (2. Nefi 6:12.)

Náměty pro výuku

2. Nefi 6
Jákob svědčí o tom, že Pán bude pamatovat na svůj lid smlouvy
Abyste pomohli studentům poznat, že Jákobovo učení souvisí s jejich životem, požádejte 
je, aby se zamysleli nad tím, jak by se zachovali, kdyby se k nim kamarád nebo člen rodiny 
choval nelaskavě, odmítal by věřit tomu, co řekli, nebo by svým jednáním či postojem uka-
zoval, že vztah s vámi už pro něj není důležitý.

Požádejte studenty, aby se v duchu zamysleli nad touto otázkou:

• Zachovali jste se někdy podobně vůči Pánovi nebo jste vůči Němu projevili podobný 
postoj?

Vysvětlete, že v 2. Nefim 6–8 vidíme, jak Pán jedná s těmi, kdo se od Něj odvrátili. Tyto 
kapitoly obsahují Nefiův záznam části kázání jeho bratra Jákoba. Zbytek Jákobova kázání je 
zaznamenán v 2. Nefim 9–10. Tyto kapitoly se budou probírat v příštích dvou lekcích.

Jednoho studenta vyzvěte, aby nahlas přečetl 2. Nefiho 6:3–4 a 9:1, 3. Požádejte členy třídy, 
aby našli důvody, proč Jákob toto kázání přednesl.

Vyzvěte některého studenta, aby zapisoval na tabuli. Požádejte ho, aby na tabuli napsal 
nadpis Cíle Jákobova kázání. Pak požádejte studenty, aby řekli, co našli ve verších, které 
byly právě přečteny. Ať zapisovatel napíše jejich odpovědi pod nadpis. Pomozte studentům 
uvědomit si, že Jákob učil svůj lid kvůli „blahu duší [jejich]“. (2. Nefi 6:3.) Chtěl jim pomoci 
„oslaviti jméno Boha svého“ (2. Nefi 6:4), „[aby] mohli zvěděti o smlouvách Páně“ (2. Nefi 
9:1) a „[aby] se mohli radovati a pozdvihnouti hlavu na věky“. (2. Nefi 9:3.) Dbejte na to, 
aby se tyto cíle objevily v seznamu vytvořeném studenty. Navrhněte jim, že by při studiu 
Jákobova kázání mohli hledat učení, která pomáhají tyto cíle naplnit.

Na tabuli překreslete následující časovou přímku. (Mohli byste ji okopírovat před začátkem 
hodiny.) Jednoho studenta vyzvěte, aby nahlas přečetl 2. Nefiho 6:4. Zdůrazněte, že Jákob 
své kázání zahájil vysvětlením, že bude hovořit o poměrech, které existují v jeho době a 
které budou existovat v budoucnosti („o věcech, jež jsou a jež přijdou“).

Ukažte na bod 1 na časové ose.

• Co říká Jákob v 2. Nefim 6:8 ohledně toho, co se stalo s Židy v Jeruzalémě proto, že se 
odvrátili od Pána? (Někteří byli zabiti a někteří byli odvedeni do zajetí. Studentům byste 
mohli připomenout, že Lehi, Jeremiáš a další proroci prorokovali, že se toto stane. Jejich 
proroctví se naplnila kolem roku 587 př. Kr., když Babyloňané dobyli Jeruzalém a odvedli 
mnoho Židů do Babylónu. 
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2. Nefi 6–8

600 př. Kr. 500 př. Kr. 400 př. Kr. 300 př. Kr. 200 př. Kr. 100 př. Kr. 1 po Kr. 100 po Kr.

1 2 3
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2.  NEFI  6 – 8

Ukažte na bod 2.

• Co se mělo podle první věty v 2. Nefim 6:9 stát s potomky Židů, kteří byli odvedeni do 
babylonského zajetí? (Měli se vrátit do Jeruzaléma. Toto proroctví se naplnilo kolem roku 
537 př. Kr., kdy král Cýrus Židům dovolil, aby se vrátili do své vlasti.)

Ukažte na bod 3 a vysvětlete, že Jákob prorokoval, že Spasitel prožije svůj smrtelný život 
mezi Židy.

• Které pasáže v 2. Nefim 6:9–10 popisují, jak se někteří Židé budou chovat ke Spasiteli a 
jaký postoj k Němu budou mít během Jeho působení ve smrtelnosti? (Možné odpovědi: 
„bičovati ho“, „ukřižovati ho“ a „zatvrdí srdce své a šíje jejich strne proti“ Němu.)

• Co se podle 2. Nefiho 6:10–11 mělo stát Židům, kteří Mesiáše zavrhli? (Měli být sužováni 
v těle, rozptylováni a biti a nenáviděni.)

Vyzvěte studenty, aby si pro sebe přečetli 2. Nefiho 6:6–7, 11–12, 14, 17. Mohli byste 
vysvětlit, že ve verších 6–7 Jákob čte Izaiášovo proroctví o Znovuzřízení evangelia a o shro-
mažďování domu Izraele. Požádejte studenty, aby našli pasáže, které popisují, jak se Pán 
zachoval k příslušníkům domu Izraele, svému lidu smlouvy, i když Ho zavrhli. Požádejte 
studenty, aby se podělili o pasáže, které našli. Pomozte jim porozumět významu několika 
těchto pasáží tím, že jim položíte tyto otázky:

• Co podle vás v 2. Nefim 6:7 znamená „čekati na“ Pána?

• Jákob slíbil, že „Pán bude [k Izraeli] milosrdný“. (2. Nefi 6:11.) Jak některé pasáže, které 
jste našli, souvisí s Pánovou milostí?

• Jákob také slíbil, že Pán Izrael „osvobodí“. (2. Nefi 6:14.) Co to podle vás znamená, že 
Spasitel někoho osvobodí?

• Co musíme podle 2. Nefiho 6:11–12, 14 udělat, abychom obdrželi Pánovu milost?

Až budou studenti sdílet své postřehy, dbejte na to, aby porozuměli tomu, že Pán je milo-
srdný k těm, kteří se k Němu vrátí.

Zdůrazněte, že v 2. Nefim 6 Jákob hovoří o tom, že Pán je ke svému lidu smlouvy milo-
srdný i poté, co byli velmi zlovolní. Ujistěte studenty, že jestliže je Pán milosrdný k těmto 
lidem, bude jistě milosrdný i ke každému z nás, když k Němu přicházíme a dodržujeme své 
smlouvy s Ním. Vyzvěte studenty, aby se zamysleli nad tím, jak k nim byl Pán milosrdný. 
Vyzvěte je, aby si do studijního deníku nebo studijního zápisníku zapsali tuto větu: Vím, že 
Pán je milosrdný, protože … Pak je vyzvěte, aby tuto větu dokončili tak, že do ní napíší své 
myšlenky a pocity. Poté, co měli dostatek času na psaní, byste mohli vyzvat několik z nich, 
aby se podělili o to, co napsali.

2. Nefi 7–8
Jákob uvádí Izaiášovo proroctví o tom, že Spasitel dokáže vykoupit svůj lid 
smlouvy.
Vysvětlete, že v 2. Nefim 7 a 8 Jákob čte proroctví z Izaiášových záznamů. Kapitola 7 ob-
sahuje Pánovo slovo určené příslušníkům domu Izraele, kteří byli rozptýleni a odvedeni do 
zajetí kvůli svým hříchům. Požádejte některého studenta, aby přečetl 2. Nefiho 7:1. Členy 
třídy byste mohli vyzvat, aby si označili otázky, které Pán klade.

Abyste studentům pomohli porozumět otázkám ve verši 1, vysvětlete, že slovní spojení 
„zapudil jsem tě“, „rozlukový lístek matky vaší“ a „prodal jsem vás“ se vztahuje na po-
rušení nebo ukončení smlouvy. Pomozte studentům porozumět tomu, že Pánovy otázky 
by bylo možné přeformulovat takto: „Odvrátil jsem se od tebe? Nedbal jsem na smlouvu, 
kterou jsme spolu uzavřeli?“

• Jak zní odpověď na tyto otázky? (Odpověď zní ne. Pán se od nás nikdy neodvrátí ani 
nezapomene na smlouvy, které učinil.)

• Proč podle závěru 2. Nefiho 7:1 byli tito lidé odděleni od Pána a trpěli v zajetí? (Protože 
zhřešili a odvrátili se od Pána.)

Zdůrazněte, že v 2. Nefim 7:2 Pán klade další otázku, díky které můžeme vidět, že nám 
chce pomoci a má moc to udělat. Vyzvěte studenty, aby si tuto otázku našli a podtrhli 
si ji. („Což je ruka má nějak zkrácena, že nemůže vykoupiti, nebo nemám žádné moci 
vysvoboditi?“)

Psaní pomáhá 
sdílet myšlenky
Když studenty vyzvete, 
aby na otázku nejprve 
odpověděli písemně, 
než se o své myšlenky 
podělí se třídou, dáváte 
jim čas na to, aby své 
postřehy zformulovali 
a získali inspiraci od 
Ducha Svatého. Studenti 
mohou být spíše naklo-
něni tomu, aby se o své 
myšlenky podělili, když 
si je nejprve zapíší, a to, 
o co se podělí, bude mít 
často hlubší význam. 
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LEKCE 28

Abyste studentům pomohli porozumět této otázce, zeptejte se jich, jak by tuto otázku 
vyjádřili vlastními slovy. (Jestliže mají problém porozumět výrazu „je ruka má nějak 
zkrácena“, vyzvěte některého studenta, aby vztáhl ruku k jinému studentovi, jako by mu 
nabízel pomoc. Pak prvního studenta požádejte, aby „zkrátil“ svou ruku, jakoby chtěl svou 
pomoc odvolat nebo zadržet.) Studenti mohou Pánovu otázku přeformulovat například 
takto: „Zadržuji snad svou ruku nebo nevztahuji ji k vám, abych vás vykoupil? Věříte, že 
mám moc vás zachránit?“

Řekněte studentům, že odpověď na tuto otázku se nachází ve zbývající části 2. Nefiho 7 a 8, 
jež obsahuje několik příkladů, které ukazují Spasitelovu touhu vykoupit svůj lid smlouvy, a 
příklady, které dokazují, že má moc to učinit.

Abyste studentům pomohli objevit důkaz toho, že Spasitel si přeje vykoupit svůj lid 
smlouvy a že má moc to učinit, rozdělte mezi skupiny studentů těchto šest pasáží  
z 2. Nefiho 8: verše 1–3, 4–6, 7–8, 10–11, 12–13 a 14–16. (Jestliže máte ve třídě 12 studentů 
nebo více, pasáže zadejte dvojicím nebo jiným malým skupinám. Máte- li méně než 12 
studentů, zadejte některým skupinám více než jednu pasáž.) Požádejte všechny skupiny, 
ať v pasážích, které jim byly zadány, najdou výraz, který ukazuje Pánovo přání vykoupit 
nás a to, že má moc to udělat. Po dostatečně dlouhé době vyzvěte jednotlivé skupiny, aby 
ostatním členům třídy přečetly výrazy, které vybraly. Požádejte je, aby se podělily o to, co se 
z této pasáže dozvěděly. Studenty byste mohli vybídnout, aby si označili výrazy, o kterých 
jejich spolužáci hovoří.

Na závěr se vraťte k výčtu Jákobových cílů napsaných na tabuli. Vyzvěte studenty, aby se 
zamysleli nad smlouvami, které s Pánem uzavřeli, a nad požehnáními, která jim slíbil, 
jestliže budou tyto smlouvy dodržovat. Vydejte svědectví o Pánově věrnosti vůči nám i vůči 
svým smlouvám s námi, a o milosrdenství a vykoupení, které můžeme obdržet, jestliže 
jsme věrni svým smlouvám s Ním.

Komentář a informace o historickém pozadí 
2. Nefi 6:2. Jaké kněžství měl Lehi, Nefi a Jákob?
Jákob řekl, že byl „povolán Bohem a vysvěcen podle 
svatého řádu jeho“ a že byl „posvěcen bratrem svým 
Nefim“. (2. Nefi 6:2.) Když mluvil o tomto „svatém 
řádu“, myslel tím Melchisedechovo kněžství. President 
Joseph Fielding Smith napsal, že „Nefité úřadovali 
mocí Melchisedechova kněžství od dnů Lehiových až do 
doby, kdy se mezi nimi objevil náš Spasitel”. (Answers 
to Gospel Questions, comp. Joseph Fielding Smith Jr., 5 
vols. [1957–66], 1:124.)

2. Nefi 8. Shromažďování v posledních dnech
V Izaiášově proroctví citovaném v 2. Nefim 8 se mluví o 
shromažďování Izraele v posledních dnech. Starší Bruce 

R. McConkie z Kvora Dvanácti apoštolů učil o duchovní 
podstatě toho shromažďování:

„Co je tedy podstatou shromažďování Izraele? Shro-
mažďování Izraele spočívá v tom, že věříme všemu, co 
Pán kdysi nabídl svému dávnému vyvolenému lidu, že 
to přijímáme a že žijeme v souladu s tím. Spočívá v tom, 
že máme víru v Pána Ježíše Krista, činíme pokání, jsme 
pokřtěni a přijmeme dar Ducha Svatého a dodržujeme 
přikázání Boží. Spočívá v tom, že věříme v evangelium, 
připojíme se k Církvi a přijdeme do království. Spočívá 
v tom, že přijmeme svaté kněžství, jsme obdarováni 
na svatých místech mocí z výsosti a obdržíme všechna 
požehnání Abrahama, Izáka a Jákoba prostřednictvím 
obřadu celestiálního manželství.“ (A New Witness for 
the Articles of Faith [1985], 515.)
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Úvod
Jákob začal své kázání Nefitům tím, že citoval několik 
Izaiášových proroctví o tom, jak Pán vykoupí svůj lid 
smlouvy. Tato část Jákobova kázání se nachází ve 2. Ne-
fim 6–8. (Viz lekce 28 v této příručce.) Toto dvoudenní 
kázání pak dále pokračuje ve 2. Nefim 9–10. Poté, co 
Jákob uvedl Izaiášova proroctví, podělil se o své vlastní 
svědectví o Usmíření Ježíše Krista – o Spasitelově moci 

zachránit nás před následky Pádu a před důsledky 
našich hříchů. President Joseph Fielding Smith učil, že 
2. Nefi 9 obsahuje „jedno z nejpoučnějších kázání, která 
kdy byla na téma Usmíření pronesena“. Řekl: „Každý, 
kdo usiluje o spasení, si je má velmi pečlivě přečíst.“ 
(Answers to Gospel Questions, comp. Joseph Fielding 
Smith Jr., 5 vols. [1957–1966], 4:57.)

LEKCE 29

2. Nefi 9:1–26

Náměty pro výuku

2. Nefi 9:1–9
Jákob vysvětluje následky Pádu
Před začátkem hodiny napište doprostřed tabule slova hrozná příšera.

Na začátku hodiny vysvětlete, že 2. Nefi 9 obsahuje pokračování kázání, které studenti 
začali studovat v předcházející lekci. Připomeňte studentům, že v první části kázání, která 
se nachází ve 2. Nefim 6–8, cituje Jákob Izaiáše a učí o Spasitelově milosrdenství a o Jeho 
moci vysvobodit Jeho lid smlouvy z jejich ztraceného a rozptýleného stavu. V další části 
svého kázání učí Jákob o tom, jak nás všechny Spasitel vykupuje z padlého a hříšného 
stavu.

Obraťte pozornost studentů na slova, která jste napsali na tabuli.

• Co vás napadne, když se řekne „hrozná příšera“?

Jako odpověď mohou studenti zmínit například smyšlené nestvůry. Pokud něco takového 
řeknou, vysvětlete, že něco, co je skutečné, může být ještě děsivější než smyšlené nestvůry, 
protože to dokáže trvale ublížit. Řekněte studentům, že Jákob použil slova „hrozná příšera“ 
proto, aby popsal stav, kterému všichni čelíme, a věčnou újmu, která z toho může vzejít. 
Vyzvěte studenty, aby si pro sebe přečetli 2. Nefiho 9:10 a určili přitom dvě součásti oné 
hrozné příšery, které Nefi zmiňuje. Až se studenti podělí o to, co našli, připište odpovědi na 
tabuli, jak je to znázorněno níže:

Abyste studentům pomohli pochopit, jak Jákob používá pojmy smrt a peklo, vysvětlete, že 
oba pojmy se týkají jistého druhu oddělení neboli odloučení. Když Jákob ve svém kázání 
použil slovo smrt, měl na mysli „smrt těla“, což je oddělení fyzického těla od ducha. Když 
použil slovo peklo, měl na mysli „smrt ducha“, což je odloučení osoby od přítomnosti Boží. 
V písmech se o tomto odloučení často mluví jako o „duchovní smrti“.

Vyzvěte studenty, aby si pro sebe přečetli 2. Nefiho 9:6. Vyzvěte je, aby určili, co způsobuje 
fyzickou smrt a duchovní smrt.

• Jaká událost nám všem přivodila fyzickou smrt i duchovní smrt? (Možná bude nutné, 
abyste vysvětlili, že následkem Pádu jsou všichni lidé odříznuti z přítomnosti Boha a že 
všichni lidé nakonec fyzicky zemřou.)

Vysvětlete, že ve 2. Nefim 9:7–9 učí Jákob tomu, co by se s námi stalo, kdyby nebylo Usmí-
ření a následky Pádu by trvaly na věky. Abyste studenty připravili na studium těchto veršů, 

Hrozná příšera

smrt peklo
„smrt těla“ „smrt ducha“
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můžete definovat několik pojmů z verše 7: Když Jákob mluvil o „[prvním soudu], který při-
šel na člověka“, měl na mysli důsledky Pádu Adama a Evy. Když mluvil o „porušitelnosti“, 
měl na mysli naše smrtelné tělo, které jednou zemře. Když mluvil o „neporušitelnosti“, měl 
na mysli naše vzkříšené tělo, které bude žít na věky.

Požádejte některého studenta, aby přečetl 2. Nefiho 9:7–9. Vyzvěte ostatní členy třídy, aby 
se soustředili na části, které popisují, co by se stalo s naším tělem a duchem, kdyby fyzická 
a duchovní smrt trvala na věky.

• Kdyby nebylo Usmíření, co by se stalo s naším tělem?

• Kdyby nebylo Usmíření, co by se stalo s naším duchem?

Abyste zdůraznili, jaký by byl náš úděl, kdyby nebylo Usmíření Ježíše Krista, požádejte 
některého studenta, aby přečetl následující prohlášení staršího D. Todda Christoffersona 
z Kvora Dvanácti apoštolů.

„Kdyby naše odloučení od Boha a naše fyzická smrt byly trvalé, mravní svoboda jednání by 
neměla žádný význam. Ano, mohli bychom se svobodně rozhodovat, ale jaký by to mělo 

smysl? Konečný výsledek by byl vždy stejný, nehledě na naše skutky – smrt 
bez naděje na vzkříšení a žádná naděje na nebe. Jakkoli bychom na základě 
svých rozhodnutí byli dobří, nebo špatní, všichni bychom se nakonec stali 
‚anděly ďábla‘. [2. Nefi 9:9.]“ („Moral Agency“, Ensign, June 2009, 50.)

2. Nefi 9:10–26
Jákob učí, že skrze Usmíření nás Spasitel osvobozuje od následků Pádu a posky-
tuje nám odpuštění hříchů
Vyzvěte studenty, aby si znovu přečetli 2. Nefiho 9:10.

• Co pro nás podle tohoto verše Bůh připravil?

Zdůrazněte, že Jákobovým hlavním poselstvím v tomto kázání je to, že Bůh připravil „cestu 
pro náš únik ze spárů … smrti a pekla“. Tento únik – z fyzické a duchovní smrti, kterou na 
nás přivodil Pád – je zajištěn díky smírné oběti Ježíše Krista.

Rozdělte studenty do dvou skupin. Vyzvěte studenty v první skupině, aby si přečetli 2. Ne-
fiho 9:5, 19–21 a soustředili se přitom na to, jakými pojmy je zde popsána Spasitelova oběť 
za nás. Studenty v druhé skupině vyzvěte, aby si přečetli 2. Nefiho 9:11–12, 15, 22 a sou-
středili se přitom na slova a slovní spojení, která vyjadřují, jak nás Ježíš Kristus zachraňuje 
před fyzickou smrtí. (Mohlo by být užitečné, abyste tyto odkazy napsali na tabuli.)

Po chvilce, až budou studenti se čtením hotovi, položte první skupině následující otázky:

• Co byl Spasitel ochoten vytrpět, aby nás mohl vysvobodit z fyzické a duchovní smrti? 
Jaká slova a slovní spojení, která pro vás mají nějaký význam, jste našli?

• Jákob zdůraznil, že Ježíš Kristus vytrpěl bolesti všech lidí. Co to pro vás znamená? Jak 
toto poznání ovlivňuje vaše pocity, které ke Spasiteli chováte? (Abyste studentům po-
mohli zamyslet se nad velkolepostí Spasitelovy oběti, můžete diskusi přerušit a zdůra-
znit, že Spasitel vytrpěl bolesti všech lidí, kteří kdy žili a ještě budou žít na zemi. A abyste 
studentům pomohli zamyslet se nad tím, co Spasitelova oběť znamená pro ně osobně, 
zvažte možnost vyzvat je, aby si napsali své jméno na okraj stránky vedle 2. Nefiho 9:21 
jako připomínku toho, že Spasitel trpěl i za jejich bolesti.)

Druhé skupině položte následující otázky:

• Jaká slova či slovní spojení vyjadřující to, jak nás Ježíš Kristus zachraňuje před fyzickou 
smrtí, jste našli?

• Kdo bude podle 2. Nefiho 9:22 vzkříšen a přiveden zpět do přítomnosti Boha?

Znovu poukažte na slova „hrozná příšera“ na tabuli. Požádejte studenty, aby vlastními 
slovy formulovali, čemu učil Jákob o tom, jak můžeme být před touto „příšerou“ zachrá-
něni. Ujistěte se, že studenti rozumějí tomu, že skrze Usmíření Ježíš Kristus vysvobo-
zuje veškeré lidstvo z fyzické a duchovní smrti, kterou na nás přivodil Pád. Požádejte 
některého studenta, aby tuto pravdu napsal na tabuli.

Připomeňte studentům, že kromě toho, že Ježíš Kristus vysvobozuje veškeré lidstvo z fy-
zické a duchovní smrti, kterou na nás přivodil Pád, může nás vysvobodit i z duchovní smrti, 
kterou na nás přivádí naše vlastní hříchy.
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2.  NEFI  9 :1–26

Vysvětlete, že Jákob popsal stav lidí, kteří stanou před Bohem se svými hříchy. Vyzvěte 
studenty, aby se na tento popis soustředili, zatímco některý student bude číst 2. Nefiho 
9:15–16, 27.

• Jak Jákob popsal stav lidí, kteří stanou před Bohem se svými hříchy?

Vysvětlete, že Jákob popsal také stav lidí, kteří stanou před Bohem čistí. Vyzvěte studenty, 
aby se na tento popis soustředili, zatímco některý student bude číst 2. Nefiho 9:14, 18.

• Jak Jákob popsal stav lidí, kteří stanou před Bohem čistí?

Poukažte na to, že ačkoli osvobození od Pádu je dar celému lidstvu, naše osvobození od 
následků našich hříchů záleží zčásti na našich přáních a skutcích. Na tabuli napište tuto 
větu: Skrze Usmíření Ježíše Krista můžeme překonat následky hříchů, když …

Požádejte některého studenta, aby přečetl 2. Nefiho 9:21, 23–24. Vyzvěte členy třídy, ať se 
při čtení soustředí na slovní spojení, kterými by mohli doplnit větu na tabuli.

• Jak byste, na základě těchto veršů, doplnili větu na tabuli? (Odpovědi studentů by měly 
být přibližně takové, aby vznikla následující věta: Skrze Usmíření Ježíše Krista mů-
žeme překonat následky hříchů, když máme víru v Ježíše Krista, činíme pokání, 
jsme pokřtěni a vytrváme do konce. Zatímco studenti odpovídají, doplňujte větu na 
tabuli.)

Lekci zakončete jednou z níže uvedených činností. Účelem obou činností je pomoci 
studentům zamyslet se nad tím, co pro ně znamená Spasitelovo Usmíření, a podělit se o 
pocity, které k Němu chovají.

 1. Vyzvěte studenty, aby si zběžně prošli 2. Nefiho 9:1–22 a našli všechny verše, které začí-
nají slovem Ó. Vybídněte studenty, aby u těchto veršů nahlas přečetli vždy první větu.

Vyzvěte studenty, aby si napsali podobné výroky do svého studijního deníku nebo 
zápisníku a popsali přitom své pocity vděčnosti za Spasitele a za Jeho oběť, kterou pro ně 
vykonal. Řekněte jim, aby se řídili Jákobovým vzorem – aby každý výrok začali slovem Ó 
a zakončili ho vykřičníkem. Požádejte několik studentů, aby se podělili o své výroky, je- li 
to vhodné. Ujistěte se, že rozumějí tomu, že se od nich nevyžaduje, aby se dělili o pocity 
nebo zážitky, které jsou příliš osobní nebo důvěrné.

 2. Jako třída si zazpívejte nebo přečtěte píseň „Nesmírná jest láska Spasitele“ (ZNPPD 1, 
str. 38), nebo nějakou jinou píseň o Usmíření Ježíše Krista. Vyzvěte studenty, aby si 
v písni vybrali věty, které vyjadřují jejich pocity ohledně Spasitele a Jeho smírné oběti. 
Dejte jim příležitost k tomu, aby se se členy třídy podělili o to, jaké věty si vybrali, a aby 
vysvětlili, proč si váží právě těchto vět.

Komentář a informace o historickém pozadí
2. Nefi 9:7. Jaké by byly následky Pádu, kdyby 
nebylo Usmíření?
Starší D. Todd Christofferson z Kvora Dvanácti apoštolů 
vysvětlil, jaký by byl náš úděl, kdyby nebylo Usmíření 
Ježíše Krista:

„Stejně tak jako by nás zničila smrt a učinila naši 
svobodu jednání bezcennou, kdyby nebylo Kristova 
vykoupení, tak bychom bez Jeho milosti byli kvůli svým 
hříchům a špatným rozhodnutím na věky ztraceni. 

Neexistoval by žádný způsob, jak se zcela očistit od 
našich chyb; a kdybychom byli nečistí, nikdy bychom 
nemohli opět žít v přítomnosti [Boha].

… Potřebujeme Spasitele – Prostředníka, který dokáže 
překonat následky našich hříchů a chyb, tak aby pro nás 
nemusely mít fatální důsledky. Díky Usmíření Krista se 
můžeme očistit od špatných rozhodnutí a být osprave-
dlněni před zákonem, jako bychom nikdy nezhřešili.“ 
(„Moral Agency“, Ensign, June 2009, 50.)
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Úvod
Poté, co Jákob vydal svědectví o tom, že Ježíš Kristus 
osvobozuje veškeré lidstvo od následků Pádu a nabízí 
nám odpuštění hříchů, zakončil své kázání. Varoval 
před postoji a skutky, které vedou k odloučení od Pána, 
a vydal svědectví o postojích a skutcích, díky nimž 
mohou lidé přijít ke Kristu a být spaseni. Následující 
den Jákob znovu zdůraznil, že ačkoli dům Izraele bude 
kvůli hříchu rozptýlen, Pán si vzpomene na smlouvy, 

které s nimi uzavřel, a shromáždí je, pokud budou 
činit pokání a vrátí se k Němu. Jákob vydal svědectví o 
Ukřižování Ježíše Krista. Také prorokoval, že zaslíbená 
země jeho lidu bude místem svobody, jež bude opev-
něno proti všem národům, a nebudou v něm vládnout 
králové. Jákob nabádal svůj lid, aby se smířili s Boží vůlí 
a pamatovali na to, že mohou být spaseni pouze skrze 
Boží milost.

Náměty pro výuku

2. Nefi 9:27–54
Jákob vyzývá všechny, aby šli ke Kristu, a varuje před postoji a skutky, které nás 
odlučují od Pána
Na tabuli napište tato slova: proč potřebuji pomoc a co musím dělat. Řekněte studentům, ať si 
představí někoho, kdo má nějakou hroznou nemoc.

• Proč je důležité, aby tento člověk rozuměl tomu, že je potřeba, aby vyhledal pomoc?

• Proč je důležité, aby tento člověk rozuměl také tomu, co má udělat pro to, aby pomoc 
obdržel?

• Jaké důsledky by mělo to, kdyby tento člověk rozuměl tomu, že potřebuje pomoc, ale 
nevěděl by, co má dělat pro to, aby tuto pomoc obdržel?

Připomeňte studentům, že v předchozí lekci studovali následky Pádu a důsledky našich 
hříchů a dozvěděli se, proč potřebujeme Spasitele. Vydejte svědectví o tom, že Spasitel nám 
chce pomoci a chce nás vysvobodit z hříchů. Vyzvěte studenty, aby se zamysleli nad tím, 
zda vědí, co musí dělat, aby mohli obdržet všechna požehnání Usmíření.

Vysvětlete, že Jákob chtěl pomoci svému lidu zvolit si „cestu věčného života“. (2. Nefi 
10:23.) Pomohl jim pochopit, že věčný život získají pouze tehdy, pokud půjdou k Pánu. (Viz 
2. Nefi 9:41.) Požádejte některého studenta, aby přečetl 2. Nefiho 9:41. Ostatní členy třídy 
vyzvěte, aby se soustředili na Jákobův popis „cesty“, kterou máme následovat.

• Co to znamená jít k Pánu? (Studenty můžete vybídnout k tomu, aby si představili svůj 
život jako cestu. Ať se všichni v duchu zamyslí nad tím, kam jejich cesta vede. Přivádějí je 
jejich volby blíže ke Spasiteli?)

• Jakými slovy popsal Jákob onu „cestu“? Čemu nás slova úzká a přímá učí o tom, jak 
máme žít?

Poukažte na to, že ve spojení s úzkou a přímou cestou použil Jákob obraz brány. Mluvil o 
Spasiteli jako o strážném oné brány. Podělte se o svědectví, že nám mohou být odpuštěny 
hříchy a že věčný život můžeme získat jedině skrze Ježíše Krista a Jeho Usmíření. Vše, co 
děláme a co vede k věčnému životu – včetně obřadů, které přijmeme, modliteb, které pro-
nášíme, svědectví, o která se dělíme, a způsobu, jak žijeme –, musíme dělat ve jménu Ježíše 
Krista.

• Jaký význam má pro vás to, že Spasitel tam „nezaměstnává … žádného služebníka“? 
(Můžete poukázat na to, že Pán povolává služebníky, jako jsou biskupové a presidenti 
kůlů, aby jednali v Jeho jménu jako soudci lidu. On však bude naším konečným soudcem 
a udělí svůj závěrečný souhlas podle toho, jak jsme žili.)

• Jaký vliv může mít vědomí toho, že Pán „nemůže býti oklamán“, na naši snahu jít 
k Němu?

Učte Duchem
Jako učitel evangelia 
máte při přípravě na vý-
uku i při samotné výuce 
usilovat o vedení Ducha 
Svatého. „Duch vám 
bude dán skrze modlitbu 
víry; a neobdržíte- li 
Ducha, učiti nebudete.“ 
(NaS 42:14.)

LEKCE 30

2. Nefi 9:27–54 a 2. Nefi 10
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2.  NEFI  9 : 27– 54 A 2 .  NEFI  10

Vysvětlete, že ve zbývajících verších ve 2. Nefim 9 nám Jákobovo učení pomáhá porozumět 
tomu, jak naše postoje a skutky ovlivňují naši schopnost jít ke Spasiteli. Některé postoje a 
skutky nám pomáhají jít ke Kristu, zatímco jiné nám v tom brání.

Abyste studentům pomohli přijít na některé tyto postoje a skutky, nakreslete doprostřed 
tabule svislou čáru. Na jednu stranu napište: Jak se vzdalujeme od Krista. Pod to napište:

1. 2. Nefi 9:27–33

2. 2. Nefi 9:34–39

Na druhou stranu napište: Jak jdeme ke Kristu. Pod to napište:

3. 2. Nefi 9:23, 39, 42, 45–46

4. 2. Nefi 9:49–52

Každému studentovi přidělte číslo od 1 do 4. Vyzvěte studenty, aby si pro sebe přečetli 
verše uvedené u svého čísla. Vyzvěte studenty s čísly 1 a 2, aby určili postoje a skutky, 
které nás odvádějí od Spasitele. Vyzvěte studenty s čísly 3 a 4, aby určili postoje a skutky, 
které nám pomáhají jít ke Spasiteli a obdržet požehnání Jeho Usmíření. Studenty můžete 
povzbudit, aby si své poznatky označili v písmech.

Po několika minutách požádejte dobrovolníky ze skupin 1 a 2, aby přišli k tabuli a napsali 
seznam nalezených postojů a skutků, které nás odvádějí od Spasitele. Diskutujte o někte-
rých Jákobových varováních tím, že položíte následující otázky (všechny, nebo jen některé):

• Jákob se zmínil o učenosti a o penězích, což může být oboje dobré. Jak nám naše roz-
hodnutí týkající se učenosti a peněz mohou bránit v tom, abychom šli k Pánu? (Poukažte 
na to, že 2. Nefi 9:28–29 jsou verše z mistrovství v písmu. Studenty můžete povzbudit, 
aby si tyto verše označili.)

• Co podle vás znamená být duchovně hluchý nebo slepý? (Viz 2. Nefi 9:31–32.)

• Spojení „srdce neobřezané“ (2. Nefi 9:33) se týká těch, jejichž srdce není otevřeno vůči 
Bohu a kteří nejsou ochotni dodržovat smlouvy, které s Ním uzavřeli. Jak nám tento stav 
brání v tom, abychom obdrželi plnost požehnání Usmíření?

• Jaké podoby uctívání model se vyskytují v dnešní době? (Viz 2. Nefi 9:37.)

Požádejte studenty ze skupin 3 a 4, aby přišli k tabuli a napsali seznam nalezených postojů 
a skutků, které nás přivádějí ke Spasiteli a pomáhají nám obdržet požehnání Usmíření. 
Abyste studentům pomohli zhodnotit, na co přišli, položte jim následující otázky (všechny, 
nebo jen některé):

• Ve 2. Nefim 9:23 nám Jákob připomíná Pánův příkaz, abychom činili pokání a byli po-
křtěni. Jak nám to, když prostřednictvím svátosti obnovujeme smlouvy křtu, pomáhá jít 
k Pánu a přijímat požehnání Jeho Usmíření?

• Co podle vás znamená být „duchovně smýšlející“? (2. Nefi 9:39.) Jaké činnosti nám 
například mohou pomáhat smýšlet duchovně?

• Co znamená „odvrátit se od hříchů svých“? (2. Nefi 9:45.)

• Co měl podle vás Jákob na mysli, když řekl, aby lidé pili, jedli a „těšili se z tučnosti“? 
(Viz 2. Nefi 9:50–51. Možná byste mohli vysvětlit, že tyto verše se vztahují na duchovní 
výživu.)

Vydejte svědectví, že když přijdeme k Pánu a budeme žít podle Jeho vůle, obdržíme 
plnost požehnání Usmíření. Tuto zásadu napište na tabuli nad seznam, který vytvořili 
studenti.

Povzbuďte studenty, aby se zamysleli nad tím, jakých důkazů o této zásadě byli v životě 
svědky. Vyzvěte je, aby si do studijního deníku nebo zápisníku napsali něco o tom, jak 
přišli blíže ke Spasiteli díky jedné nebo více zásadám a skutkům, jež jsou uvedeny ve dru-
hém seznamu na tabuli. Požádejte několik studentů, aby se podělili o to, co si zapsali. (Ale 
pomozte jim porozumět tomu, že se nemají cítit povinni dělit se o zážitky, které jsou příliš 
osobní nebo důvěrné.)

Pište úkoly na tabuli
Když studenti dostanou 
úkol, aby si přečetli 
skupinu veršů, může být 
užitečné, když odkazy 
na tyto verše napíšete 
na tabuli. To studentům 
pomáhá pamatovat na 
to, o co byli požádáni, 
a pomáhá to zabránit 
zmatkům souvisejícím 
s daným úkolem.

2. Nefi 9:28–29 
jsou verše z mistrovství 
v písmu. Abyste 
studentům pomohli 
osvojit si tyto verše, 
odkažte je na námět na 
konci této lekce.
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2. Nefi 10
Jákob vyzývá svůj lid, aby se radoval a šel k Pánu
Zeptejte se studentů, zda někdy dostali dárek, který měl pro ně nějaký zvláštní význam, 
protože ten, kdo jim dárek dal, na to musel vynaložit veliké úsilí nebo přinést nějakou oběť. 
Zvažte možnost, že požádáte jednoho nebo dva studenty, aby se podělili o svůj zážitek.

• Jak můžeme vyjadřovat vděčnost za takové dary?

• Jak můžeme vyjadřovat vděčnost za Spasitelovo Usmíření?

Vysvětlete, že den poté, co Jákob pronesl své kázání o Usmíření Ježíše Krista, vydal znovu 
svědectví o tom, že Pán nás osvobozuje od následků hříchu. Učil svůj lid o tom, jak má 
reagovat na dar Usmíření.

Shrňte 2. Nefiho 10:1–19 tím, že vysvětlíte, že Jákob znovu zdůraznil, že ačkoli dům Izraele 
bude kvůli hříchu rozptýlen, Pán si vzpomene na smlouvy, které s nimi uzavřel, a shro-
máždí je, pokud budou činit pokání a vrátí se k Němu. Můžete poukázat na to, že 2. Nefi 
10:3 je první verš v Knize Mormonově, který uvádí titul Kristus ve vztahu ke Spasiteli.

Požádejte některého studenta, aby přečetl 2. Nefiho 10:20, 23–25. Vyzvěte členy třídy, aby 
určili, k čemu nás Jákob nabádá, abychom dělali v reakci na dar Usmíření. (Můžete navrh-
nout, aby si studenti příslušné zásady, na které přijdou, v těchto verších označili.) Požádejte 
je, aby se podělili o to, co našli.

Připravte kartičky, které rozdáte studentům, s níže uvedenými otázkami (nebo otázky před 
začátkem hodiny napište na tabuli). Vyzvěte studenty, aby si vybrali jednu otázku a podělili 
se s nějakým dalším studentem o své myšlenky a pocity týkající se této otázky.

• Co si ve světle toho, čemu jsme se naučili o Spasiteli, chcete o Něm navždy pamatovat?

• Proč je pokání důležitým způsobem, jak můžeme projevit vděčnost za to, co pro nás Pán 
udělal a stále dělá?

• Co z toho, co jste se dozvěděli o Spasiteli, vám pomáhá pociťovat naději?

Na závěr vysvětlete, že sloveso smířit se ve 2. Nefim 10:24 znamená dovést lidi nebo věci 
do vzájemného souladu neboli souhlasu. Například dva přátelé se mají spolu smířit poté, 
co se nepohodli.

• Co podle vás znamená smířit se s vůlí Boží?

Vyzvěte studenty, aby se zamysleli nad tím, čemu se naučili a co pociťovali, když studovali 
2. Nefiho 9–10 a diskutovali o něm. Vyzvěte je, aby usilovali o vedení Ducha Svatého, aby 
jim pomohl určit něco, co udělají pro to, aby se smířili s vůlí Boží a mohli ve větší míře 
zakoušet požehnání Usmíření. Nějaký student by se například mohl zavázat, že bude 
poslušen určité rady od Boha (viz 2. Nefi 9:29), že se odvrátí od určitého hříchu (viz 2. Nefi 
9:45) nebo že najde nějaký způsob, jak bude moci během každého dne pamatovat na Spa-
sitele častěji (viz 2. Nefi 10:20). Povzbuďte studenty, aby udělali, cokoli bude nezbytné, pro 
to, aby se „[smířili] … s vůlí Boží“. (2. Nefi 10:24.) Vydejte svědectví o požehnáních, která 
se dostaví, když tak učiní. 

Mistrovství v písmu – 2. Nefi 9:28–29
Poznámka: Následující činnost je navržena tak, aby pomohla studentům osvojit si 2. Nefiho 
9:28–29. Protože dnešní lekce je relativně dlouhá, bude možná potřeba, abyste tuto činnost 
odložili na jindy, až budete mít více času.

Ať studenti společně nahlas přečtou 2. Nefiho 9:28–29.

• Jaké nástrahy nás mohou chytit do pasti, když usilujeme o učenost? Jak můžeme usilovat 
o učenost a zároveň se těmto nástrahám vyhnout?

• Co nám může pomoci poslouchat rady Boží, zatímco usilujeme o učenost?

Povzbuďte studenty, aby se i nadále účastnili semináře a aby počítali s tím, že poté, co se 
stanou jeho absolventy, se zapíší do institutu.
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Lekce pro domácí studium
2. Nefi 4–10 (6. blok)

Přípravné materiály pro 
učitele domácího studia
Shrnutí denních lekcí domácího studia
Následující shrnutí nauk a zásad, s nimiž se studenti sezná-
mili při studiu 2. Nefiho 4–10 (6. blok), nemá být součástí 
vaší lekce. Lekce, kterou učíte, se soustřeďuje pouze na 
některé z těchto nauk a zásad. Při zvažování potřeb svých 
studentů se řiďte nabádáním Svatého Ducha.

1. den (2. Nefi 4–5)
Při studiu 2. Nefiho 4 se studenti zaměřili na zásadu, že Bůh 
podporuje ty, kteří v Něj vkládají důvěru (viz 2. Nefi 4:12–35), 
a do studijního deníku si napsali jeden způsob, jak by rádi 
prohloubili svou důvěru v Boha. Ve 2. Nefim 5 byli svědky 
příkladů následujících pravd: Bezpečí dosahujeme tehdy, 
kdy jsme poslušni zjevení od Boha. (Viz 2. Nefi 5:1–8.) Když 
se evangelium Ježíše Krista stává způsobem našeho života, 
zvětšuje se naše štěstí. (Viz 2. Nefi 5:9–18, 26–27.) Studenti 
se zamysleli nad svým životem a stanovili si jednu věc, kterou 
budou dělat, aby mohli v plnější míře žít šťastně.

2. den (2. Nefi 6–8)
V této lekci se studenti naučili, že Pán je milosrdný k těm, 
kteří se k Němu vracejí. (Viz 2. Nefi 6.) Přemítali o tom, jak 
je Pán milosrdný k nim. Také se dozvěděli, že Spasitel si přeje 
vykoupit svůj lid smlouvy a má veškerou moc tak učinit. (Viz 
2. Nefi 7–8.)

3. den (2. Nefi 9)
Když studenti začali studovat 2. Nefiho 9, dozvěděli se, co 
by se stalo, kdyby nebylo Usmíření. Také se naučili následu-
jícím pravdám: Usmíření Ježíše Krista vysvobozuje veškeré 
lidstvo z fyzické a duchovní smrti, kterou na ně přivodil Pád. 
(Viz 2. Nefi 9:1–22.) Skrze Usmíření Ježíše Krista můžeme 
překonat následky hříchů, když máme víru v Ježíše Krista, 
činíme pokání, jsme pokřtěni a vytrváme do konce. (Viz 
2. Nefi 9:14–27.) Studenti si do studijního deníku napsali 
odstavec, kde vyjádřili své pocity týkající se oběti, kterou pro 
ně Spasitel vykonal.

4. den (2. Nefi 9–10)
Při studiu zbývajících veršů ve 2. Nefim 9 a při studiu 2. Ne-
fiho 10 studenti přemítali o tom, jaká rozhodnutí je mohou 
odvádět od Pána a jaká jim pomáhají jít k Němu blíže. Naučili 
se, že když se rozhodujeme jít k Pánu a žít podle Jeho vůle, 
získáváme plnost požehnání Usmíření.

Úvod
Ze všech důležitých pravd, kterým se studenti tento týden 
naučili, zdůrazněte význam Usmíření Ježíše Krista. Modlete se 
o vedení, abyste věděli, jak můžete studentům nejlépe pomoci 
pochopit Usmíření a spoléhat se na ně. Při výuce povzbuzujte 
studenty k tomu, aby přemýšleli, co musí dělat, aby mohli zakou-
šet požehnání Spasitelova Usmíření.

Poznámka: Zatímco si s modlitbou připravujete tuto lekci, mějte 
na paměti potřeby svých studentů – obzvláště potřeby těch, kteří 
mohou mít nějaké problémy. Když se budete modlit za jednotlivé 
studenty a budete prosit Pána o vedení, jak nejlépe učit naukám 
a zásadám obsaženým v písmech, Duch Svatý vás bude inspiro-
vat, abyste věděli, jak uspokojit potřeby svých studentů.

Náměty pro výuku

2. Nefi 4–5
Nefi vyjadřuje důvěru v Pána; Pán odděluje Nefity od Lamanitů; 
Nefité žijí šťastně
Přepište níže uvedenou tabulku na tabuli nebo ji nakopírujte na 
kartičky, které rozdáte studentům.

2. Nefi 4 2. Nefi 5

 1. Přečtěte si záhlaví kapitoly 
a připravte se, abyste tuto 
kapitolu mohli shrnout 
vlastními slovy.

 2. Přečtěte si 2. Nefiho 4:19 
a vysvětlete, co podle vás 
znamenají slova „vím, 
v koho důvěřuji“.

 3. Přečtěte si své zápisky ve 
studijním deníku u 1. dne, 
úkol 4, a připravte se, 
abyste se mohli podělit o 
jeden způsob, jak byste rádi 
prohloubili svou důvěru 
v Pána.

 1. Přečtěte si záhlaví kapitoly 
a připravte se, abyste tuto 
kapitolu mohli shrnout 
vlastními slovy.

 2. Přečtěte si 2. Nefiho 5:27 
a vysvětlete, co podle 
vás znamenají slova „žili 
šťastně“.

 3. Přečtěte si své zápisky ve 
studijním deníku u 1. dne, 
úkol 6. Připravte se, abyste 
se mohli podělit o jeden 
skutek nebo postoj Nefitů a 
o to, jak tentýž skutek nebo 
tentýž postoj ovlivňují vaše 
štěstí.

Rozdělte studenty na polovinu. Požádejte jednu skupinu, aby 
se připravila na výuku zásad uvedených ve sloupci 2. Nefi 4, a 
druhou skupinu, aby se připravila na výuku zásad uvedených ve 
sloupci 2. Nefi 5.

Každému studentovi ze skupiny 2. Nefi 4 přidělte jednoho 
studenta ze skupiny 2. Nefi 5. Vyzvěte studenty, aby se se svým 
partnerem ve dvojici podělili o to, co si při plnění tohoto úkolu 
připravili.



104

LEKCE PRO DOMÁCÍ  STUDIUM

2. Nefi 6–8
Jákob prorokuje o rozptýlení a shromáždění Izraele a cituje 
Izaiášova proroctví o tom, jak je Pán věrný svému lidu smlouvy
Připomeňte studentům, že 2. Nefi 6–9 popisuje první den 
Jákobova kázání jeho lidu. Jeho kázání pokračuje druhý den ve 
2. Nefim 10. Ve 2. Nefim 6 Jákob prorokoval, že Židé zavrhnou 
Pána, a budou rozptýleni. Řekněte studentům, ať si přečtou 
2. Nefiho 7:1–2, a vyzvěte je, aby vlastními slovy zopakovali 
význam těchto slov.

2. Nefi 9
Jákob učí, jak nás Spasitelovo Usmíření osvobozuje od následků 
Pádu a důsledků hříchu
Podělte se o následující prohlášení presidenta Ezry Tafta Bensona:

„Tak jako člověk vskutku netouží po jídle, dokud není hladový, 
právě tak netouží po Kristově spasení, dokud nepozná, proč 
Krista potřebuje.

Nikdo náležitě a pořádně nepozná, proč potřebuje Krista, 
dokud neporozumí nauce o Pádu a o jeho účinku na celé lidstvo 
a dokud tuto nauku nepřijme. A žádná jiná kniha na světě 
nevysvětluje tuto životně důležitou nauku tak dobře jako Kniha 
Mormonova.“ („The Book of Mormon and the Doctrine and 
Covenants“, Ensign, May 1987, 85.)

Ať si studenti představí, že se jich nějaký kamarád zeptá: „Proč 
potřebujeme Spasitele?“ Vyzvěte členy třídy, ať se připraví na 
zodpovězení této otázky na základě zásad, kterým se naučili 
ve 2. Nefim 9. Ať si pro přípravu odpovědi projdou 2. Nefiho 
9:7–10, 19–22. Požádejte studenty, ať se podělí o odpovědi na 
tuto otázku.

Abyste studentům pomohli lépe porozumět tomu, jak nás Ježíš 
Kristus může zachránit před následky Pádu, přečtěte analogii 
od presidenta Josepha Fieldinga Smitha v podkladech pro lekci 
2. Nefi 9:10–27 v 6. bloku, 3. den v příručce pro studenty. 
Můžete zvážit, zda požádáte některého studenta, aby to, co 
president Smith popsal, nakreslil na tabuli nebo na papír. Pokud 
se rozhodnete, že požádáte některého studenta, aby tuto ana-
logii překreslil na tabuli nebo na papír, můžete tohoto studenta 
požádat, aby své schéma zároveň vysvětlil.

Vyzvěte studenty, aby se zamysleli nad tím, jak by se cítili, kdyby 
byli uvězněni v hluboké propasti a odloučeni od Boha kvůli 
rozhodnutím, která učinili. Vysvětlete, že kdyby nebylo Usmíření 
Ježíše Krista, neměli bychom žádné příležitosti k pokání, neměli 
bychom naději a nikdo by nemohl uniknout následkům hříchu.

Vyzvěte některého studenta, aby přečetl 2. Nefiho 9:21–23, 
a požádejte několik studentů, aby to vysvětlili vlastními slovy. 
Ačkoli je možné, že každý použije jiná slova, ujistěte se, že 
z toho bude zřejmá tato pravda: Skrze Usmíření Ježíše Krista 
můžeme překonat následky hříchů.

Vysvětlete, že jednou ze skvělých příležitostí, která se naskýtá, 
když se studenti scházejí jako skupina, je to, že se mohou dělit 

o své pocity a svědectví. Požádejte studenty, aby se podělili o 
své pocity a svědectví o Ježíši Kristu a Jeho Usmíření. Pokud by 
se jim to nedařilo, můžete je požádat, aby přečetli, co si napsali 
do svého studijního deníku u 3. dne, úkol 4. Také byste mohli 
k jejich svědectví přidat to své.

Vyzvěte studenty, ať si představí někoho, koho postihla nějaká 
hrozná nemoc. Poté diskutujte o těchto otázkách:

• Proč je důležité, aby tento člověk rozuměl tomu, že je po-
třeba, aby vyhledal pomoc?

• Proč je důležité, aby tento člověk rozuměl také tomu, co má 
udělat pro to, aby pomoc obdržel?

• Jaké důsledky by mělo to, kdyby tento člověk rozuměl tomu, 
že potřebuje pomoc, ale nevěděl by, co má dělat pro to, aby 
tuto pomoc obdržel?

Zeptejte se studentů, zda vědí, co musí dělat, aby mohli obdržet 
všechna požehnání Usmíření. Připomeňte jim, že studovali 
2. Nefiho 9:23, 42–52 a určili několik skutků a postojů, které 
nám pomáhají jít ke Kristu a přivolat moc Jeho smírné oběti do 
našeho života. Vyzvěte je, ať si projdou verše, které si označili, 
a seznam, který si napsali do studijního deníku, toho, co nás 
přivádí ke Spasiteli (4. den, úkol 1). Požádejte studenty, aby 
se podělili o to, jak je jeden nebo více těchto skutků a postojů 
přivádí blíže ke Spasiteli. Vydejte svědectví, že když se řídíme 
zásadami, kterým tyto verše učí, pomáhá nám to přijímat plnost 
požehnání Usmíření.

2. Nefi 10
Jákob vyzývá svůj lid, aby se radovali a šli k Pánu
Přečtěte si se studenty 2. Nefiho 10:23–24. Připomeňte studen-
tům, že 3. den v úkolu 6 byli vyzváni, aby určili něco, co udělají, 
aby se smířili s vůlí Boží. Povzbuďte je k tomu, aby tuto výzvu 
uskutečnili.

Požádejte studenty, aby se podělili o další poznatky, které tento 
týden získali při studiu těchto kapitol. Zbyde- li vám čas, můžete 
tuto lekci zakončit tím, že si společně zazpíváte nebo přečtete 
píseň „Nesmírná jest láska Spasitele“ (ZNPPD 1, str. 38) nebo 
nějakou jinou píseň o Usmíření Ježíše Krista. Vydejte svědectví 
o tom, jak je důležité, abychom šli ke Spasiteli, a o tom, jak 
skutečná jsou požehnání pramenící z Usmíření.

Další blok (2. Nefi 11–25)
Až budou studenti v následujícím týdnu studovat 2. Nefiho 
11–25, rozpoznají určitá slova, jež patří Izaiášovi, a dozvědí se, že 
Izaiáš viděl naši dobu a varoval nás podle toho, co viděl. Některá 
jeho varování se týkají našich moderních technologií, našeho 
oblečení, našeho životního stylu a našich postojů. Povzbuďte 
studenty, aby si přečetli co možná nejvíce z 2. Nefiho 11–25 a 
snažili se toho co možná nejvíce pochopit, i když možná nebu-
dou rozumět všem slovům.
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Úvod
Ve 2. Nefim 11 dal Nefi najevo, jak moc má rád slova 
Izaiáše. Také vydal svědectví o tom, že Jákob a Izaiáš 
viděli „Vykupitele …, stejně jako jsem ho viděl já“. 
(2. Nefi 11:2.) 2. Nefi 16 obsahuje Izaiášovu zprávu o 
tom, jak byl očištěn od svých hříchů a povolán jako 
prorok, když „viděl … Pána sedícího na trůně“. (Viz 
2. Nefi 16:1, 5–8.) Nefi i Jákob učili o tom, jak přínosné 
je vztahovat Izaiášovy záznamy na sebe (viz 1. Nefi 

19:23; 2. Nefi 6:5; 11:2); a Pán prohlásil: „Veliká jsou 
slova Izaiášova.“ (3. Nefi 23:1.) 2. Nefi 11 obsahuje Nefi-
ovo vysvětlení toho, proč zahrnul Izaiášova proroctví do 
svého záznamu, který tak slouží jako úvod ke slovům 
Izaiášovým ve 2. Nefim 12–24. 2. Nefi 25 slouží jako 
závěr těchto kapitol a obsahuje Nefiovy rady týkající se 
toho, jak můžeme porozumět Izaiášovým slovům. (Viz 
lekce 35 v této příručce.)

Náměty pro výuku

2. Nefi 11
Nefi vyjadřuje potěšení, že může vydat svědectví o tom, že spasení přichází skrze 
Ježíše Krista
Požádejte tři studenty, aby každý sám napsal jednu větu o tom, co se stalo na minulé ho-
dině. Nedovolte jim, aby porovnávali své zápisky, ani aby o nich diskutovali. Abyste ukázali, 
jak přínosné je to, když máme více než jednoho svědka, požádejte tyto tři studenty, aby 
každý přečetl svou větu. Poté, co přečte svou větu první student, zeptejte se členů třídy, zda 
jde o úplnou zprávu o tom, co se stalo na jejich poslední hodině. Poté požádejte druhého 
studenta, aby přečetl svou větu, a zeptejte se, zda jde o úplnou zprávu o tom, co se stalo na 
jejich poslední hodině. Poté, co přečte svou větu i třetí student, zeptejte se na totéž.

• Jak přínosné je to, když máme více svědků?

Vysvětlete, že Pán povolává proroky, aby byli Jeho svědky celému světu. Vyzvěte studenty, 
aby se zamysleli nad tím, jaký význam má pro ně to, když slyší proroky svědčit o Ježíši 
Kristu.

Na tabuli napište tuto větu: Když studujeme svědectví proroků o Ježíši Kristu, můžeme 
posílit svou víru v Ježíše Krista a radovat se v Něm.

Požádejte některého studenta, aby přečetl 2. Nefiho 11:2–3.

• Co podle těchto veršů zažili Nefi, Izaiáš a Jákob, co jim umožnilo být zvláštními svědky 
Ježíše Krista?

• Proč je podle vás důležité mít svědectví o Ježíši Kristu od více proroků? (Viz také Mosiáš 
13:33–35.)

Vyzvěte studenty, aby se podívali na první řádek všech tří veršů ve 2. Nefim 11:4–6 a zamě-
řili se přitom na slovní spojení, která se na začátku těchto veršů opakují.

• Co to znamená těšit se z něčeho? (Možná byste mohli vysvětlit, že sloveso těšit se 
v tomto kontextu naznačuje pocit, který je hlubší než jen mít něco rád nebo projevovat o 
to zájem. Znamená to mít zážitky vyznačující se radostí a uspokojením.)

Vyzvěte studenty, ať si přečtou 2. Nefiho 11:4–7 a určí přitom, co těšilo Nefiho. Poté roz-
dělte studenty do dvojic. Požádejte je, ať se vzájemně podělí o to, jaká slova na ně zapůso-
bila nejvíce a proč. Také je požádejte, aby se podělili o to, co těší je nebo co je vede k tomu, 
aby se radovali z Ježíše Krista.

Přečtěte 2. Nefiho 11:8 a vyzvěte studenty, ať přitom najdou důvod, který měl Nefi k tomu, 
aby zahrnul Izaiášovy spisy do svého záznamu.

• V co Nefi doufal, že udělá jeho lid i další čtenáři Knihy Mormonovy v budoucnosti, až 
budou číst slova Izaiáše?

Jak porozumět 
Izaiášovi 
Pro učitele i studenty 
může být obtížné rozu-
mět slovům Izaiáše, jež 
jsou uvedena v Knize 
Mormonově. President 
Boyd K. Packer z Kvora 
Dvanácti apoštolů řekl, 
že když studujeme Knihu 
Mormonovu, tyto kapi-
toly nám mohou připa-
dat jako určitá bariéra. 
Poté řekl: „Nepřestávejte 
číst! Pusťte se do těchto 
obtížně srozumitelných 
kapitol …, i když z [nich] 
pochopíte jen velmi 
málo. Čtěte dál, i když 
budete číst jen letmo 
a tu a tam pochopíte 
jen několik slov.“ („The 
Things of My Soul“, En-
sign, May 1986, 61.)

LEKCE 31

2. Nefi 11 a 16
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Následující seznam uvádí několik příkladů toho, proč Nefi zahrnul Izaiášovy spisy do 
svého záznamu:

 1. Izaiáš viděl Spasitele, tak jako Nefi a Jákob. (Viz 2. Nefi 11:2–3; viz také 2. Nefi 16:1–5, 
kde je uvedeno Izaiášovo vylíčení vidění, v němž viděl Spasitele.)

 2. Nefi se těšil z toho, že může svědčit o Kristu, a Izaiáš také svědčil o Kristu. (Viz 2. Nefi 
11:4, 6; viz také 2. Nefi 17:14 a 19:6–7, což jsou dva příklady Izaiášových proroctví o 
Spasiteli.)

 3. Nefi se těšil ze smluv Páně. (Viz 2. Nefi 11:5.) Izaiášova proroctví se také týkala smluv 
Páně. Prorokoval například o chrámové práci v posledních dnech. (Viz 2. Nefi 12:1–3.)

Řekněte studentům, že v této a v dalších třech lekcích budou studovat Izaiášova slova ve 
2. Nefim 12–24 a budou o nich diskutovat. Povzbuďte je, aby v těchto kapitolách vyhle-
dávali pravdy, které posílí jejich svědectví o Spasiteli a pomohou jim radovat se v Něm. 
Vyzvěte studenty, aby se podělili o některé své oblíbené verše z těchto kapitol se členy 
rodiny a s přáteli.

2. Nefi 16
Izaiáš je povolán sloužit jako prorok
Vysvětlete studentům, že nyní budou studovat 2. Nefiho 16, protože tato kapitola obsahuje 
Izaiášovu zprávu o vidění, v němž přijal povolání proroka. Abyste studentům pomohli 
připravit se na porozumění tomuto vidění, vysvětlete, že Izaiášovy spisy se vyznačují sym-
bolickým jazykem. Písma oplývají symboly, předobrazy a obraznými výrazy. Poukažte na to, 
že v jednom verši, který studenti četli před chvílí, Nefi prohlásil: „Vše, co bylo Bohem dáno 
od počátku světa člověku, je symbolem [Ježíše Krista].“ (2. Nefi 11:4.) Používání symbolů a 
předobrazů je jedním ze způsobů, jak nás písma učí o Pánově spasitelském poslání.

Napište na tabuli následující slova a slovní spojení: vlečka, serafínové (andělé), z nichž každý 
měl šest křídel, dým, řeřavý uhel.

Zeptejte se studentů, co jim vytane na mysli, když vidí nebo slyší tato slova. Po krátké 
diskusi vysvětlete, že tato slova použil Izaiáš ve své zprávě o tom, jak byl povolán prorokem 
Božím. (Snažte se pomoci studentům porozumět významu toho, co měl Izaiáš na mysli. 
Buďte ale opatrní, abyste nepřehnali vysvětlování významu symbolického jazyka. Místo 
toho pomozte studentům pochopit, jak se Izaiášovo poselství týká jejich života.)

Požádejte některého studenta, aby přečetl 2. Nefiho 16:1. (Pokud mají studenti přístup 
k anglickému vydání Bible Krále Jakuba ve verzi Svatých posledních dnů, můžete je od-
kázat na Izaiáše 6, kde jsou uvedeny poznámky pod čarou a studijní pomůcky, které jim 
pomohou prohloubit porozumění pasážím, o nichž se hovoří v této lekci.)

Vysvětlete, že v tomto verši se slovo vlečka týká cípů neboli okraje roucha.

Požádejte některého studenta, aby přečetl 2. Nefiho 16:2–3. Vysvětlete, že „serafínové“ jsou 
andělé, kteří přebývají v přítomnosti Boha.

• Co může představovat šest křídel serafínů? (Můžete studentům říci, že nápovědu najdou 
v Nauce a smlouvách 77:4. Obraz křídel je symbolické vyjádření moci pohybovat se a 
jednat.)

• Jaká slova prozrazují, jaký mají serafínové postoj vůči Pánu?

• Kdy jste podobný postoj vůči Bohu pociťovali i vy?

Požádejte některého studenta, aby přečetl 2. Nefiho 16:4 a Zjevení 15:8. Vyzvěte členy třídy, 
aby přitom určili význam slov „naplnil [se] dýmem“. (Možná bude potřeba, abyste studen-
tům pomohli porozumět tomu, že dým představuje přítomnost, moc a slávu Boží.) Zvažte 
možnost navrhnout studentům, aby si v písmech na okraj stránky u 2. Nefiho 16:4 napsali 
odkaz na Zjevení 15:8.

Požádejte některého studenta, aby přečetl 2. Nefiho 16:5. Vyzvěte členy třídy, aby se přitom 
soustředili na slova, která popisují, jak se Izaiáš cítil v přítomnosti Pána. (Mají- li studenti 
k dispozici anglické vydání Bible Krále Jakuba ve verzi Svatých posledních dnů, řekněte 
jim, ať si nalistují Izaiáše 6:5 a podívají se na poznámky pod čarou a a b.)

• Co měl podle vás Izaiáš na mysli, když řekl: „Jsem zničen; protože jsem člověk nečistých 
rtů“? (Možná bude potřeba vysvětlit, že v Izaiášovi 6:5 je slovo zničen vyjádřeno výrazem 
„zahynu“, což je překlad hebrejského slova znamenajícího „odříznout“. Slova nečisté rty 
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se týkají toho, že si Izaiáš byl vědom svých hříchů a hříchů svého lidu. Izaiáš tím chtěl 
vyjádřit, že se necítil hoden být v přítomnosti Pána.)

Nechte studenty chvíli přemítat o tom, proč se Izaiáš takto cítil. Vysvětlete, že i další pro-
roci vyprávěli o pocitech nedostatečnosti, které měli, když přijali své povolání. President 
Spencer W. Kimball popsal telefonát, v němž ho president J. Reuben Clark ml. z Prvního 
předsednictva informoval o tom, že byl povolán do Kvora Dvanácti:

„‚Ó, bratře Clarku! Já ne! Určitě nemyslíte mě! To musí být nějaký omyl. Zřejmě jsem se 
přeslechl.‘ V tu chvíli jsem se ze židle sesunul na zem. …

‚Ó, bratře Clarku! Zdá se to tak nemožné. Jsem tak slabý a omezený a nepřipravený.‘“ 
(Edward L. Kimball and Andrew E. Kimball Jr., Spencer W. Kimball: Twelfth President of The 
Church of Jesus Christ of Latter- day Saints [1977], 189.)

Pomozte studentům porozumět tomu, že Izaiáš, spravedlivý muž, měl pocit, že v přítom-
nosti Boží zahyne a že je nečistý. Kdo z nás by se necítil nezpůsobile, když by stál před 
Bohem?

Na tabuli napište následující pravdu: Díky Usmíření Ježíše Krista můžeme být očištěni 
od své nezpůsobilosti.

Je- li to možné, ukažte studentům kousek uhlí nebo spáleného dřeva. Zeptejte se jich, jak 
by tento kousek vypadal, kdyby byl právě vytažen z ohně.

• Co by se stalo někomu, kdo by se dotkl rozpáleného uhle?

Přečtěte 2. Nefiho 16:6–7. Vyzvěte studenty, aby tyto verše při čtení sledovali a soustředili 
se na Izaiášovu zkušenost s řeřavým neboli rozpáleným uhlem. (Mají- li studenti k dispo-
zici anglické vydání Bible Krále Jakuba ve verzi Svatých posledních dnů, řekněte jim, ať si 
nalistují Izaiáše 6:6 a podívají se na poznámku pod čarou a a u Izaiáše 6:7 na poznámky 
pod čarou a a b.)

• Co podle 2. Nefiho 16:7 znamenalo to, když se anděl symbolicky dotkl Izaiášových rtů 
řeřavým neboli rozpáleným uhlem? (Možná bude potřeba vysvětlit, že řeřavý uhel je 
symbol očištění. Když se anděl v Izaiášově vidění dotkl jeho rtů uhlem, byl to symbol 
toho, že Pán očistil Izaiáše od jeho nezpůsobilosti a odpustil mu jeho hříchy.)

Dejte studentům chvilku na to, aby se zamysleli nad nějakým zážitkem, kdy pocítili očišťu-
jící moc Usmíření Ježíše Krista. 

Vyzvěte studenty, aby si přečetli 2. Nefiho 16:8–13. Požádejte některého studenta, aby 
shrnul to, co řekl o Izaiášově službě mezi lidmi Pán. (Možná bude potřeba, abyste vysvětlili, 
že Pán Izaiášovi sdělil, že vzpurní Izraelité budou jeho kázání z velké části ignorovat, ale že 
má kázat i nadále, dokud „země nebude zcela zpustošena“. Jinými slovy, Pán bude laskavě 
plnit své poslání zaměřené na spasení prostřednictvím svých služebníků, „dokud čas bude 
trvati nebo země bude státi nebo dokud bude jediný člověk na tváři její, aby byl spasen“. 
[Moroni 7:36.].)

Vysvětlete, že z Izaiáše se stal mocný svědek o Ježíši Kristu a Jeho evangeliu. Vydejte 
svědectví o tom, že Spasitel žije a že nám může odpustit naše hříchy a že když v životě 
zakoušíme moc Usmíření, můžeme být i my svědky o Spasiteli.

Komentář a informace o historickém pozadí
2. Nefi 16:2–3. Mají andělé křídla?
„Anděl Boží nikdy nemá křídla.“ (Joseph Smith, History 
of the Church, 3:392.) Tak proč Izaiáš popsal anděly jako 
bytosti s křídly? Starší Bruce R. McConkie vysvětlil, že 
tento popis je symbolický: „Skutečnost, že tyto svaté 

bytosti mu byly ukázány jako bytosti s křídly, prostě 
jen symbolicky představuje jejich ‚moc, pohybovati se, 
jednati, atd.‘, jak tomu bylo i v případě vidění, která 
měli další lidé. (NaS 77:4.)“ (Mormon Doctrine, 2nd 
ed. [1966], 703.)



108

Úvod
Izaiáš odsoudil zlovolnost lidí své doby i zlovolnost 
mnoha lidí v posledních dnech. Varoval před nazývá-
ním zla dobrem a dobra zlem. Také zdůraznil význam 
Znovuzřízení evangelia v posledních dnech, včetně 

důležitosti chrámů a toho, abychom se uchovávali 
neposkvrněnými od hříchů světa. Další informace o 
Izaiášovi najdete v lekci 21 v této příručce.

Náměty pro výuku

2. Nefi 12–15
Izaiáš ukazuje rozdíl mezi zlovolným a spravedlivým Izraelem
Abyste studentům pomohli porozumět kontextu dnešní lekce, v úvodu jim připomeňte, 
že v předchozí lekci se dozvěděli o tom, jak byl Izaiáš povolán prorokem. Dnes se dozvědí 
něco o lidech, které učil.

Pomozte studentům porozumět tomu, že když Izaiáš popisoval chování Pánova lidu 
smlouvy ve své době, popisoval zároveň některé lidi v naší době. Starší Dallin H. Oaks 
z Kvora Dvanácti apoštolů vysvětlil: „Kniha Izaiášova obsahuje bezpočet proroctví, která, 
jak se zdá, se mohou naplnit několika způsoby. … Skutečnost, že mnohá z těchto proroctví 
mohou mít více významů, jen podtrhuje fakt, jak důležité je usilovat o zjevení od Ducha 
Svatého, které by nám pomohlo tato proroctví správně vyložit.“ („Scripture Reading and 
Revelation“, Ensign, Jan. 1995, 8.)

Před hodinou nakreslete na tabuli následující tabulku, nebo ji nakopírujte na kartičky, které 
rozdáte studentům. Ponechte dostatek místa ve sloupcích, aby do nich studenti mohli psát.

2. Nefi 12:5–12, 17–19; 13:8–9 2. Nefi 13:16–26

Jaké postoje a zvyklosti 
se odrážejí v hříších 
těchto lidí?

Co se stane těmto lidem 
v důsledku jejich hříchů?

Vysvětlete studentům, že tato tabulka jim pomůže prozkoumat důsledky chování lidí, kteří 
žili v rozporu se svými smlouvami.

Rozdělte studenty na polovinu. První polovinu vyzvěte, aby si prostudovala 2. Nefiho 
12:5–12, 17–19; 13:8–9. Druhou polovinu vyzvěte, aby si prostudovala 2. Nefiho 13:16–26. 
Všechny studenty vyzvěte, aby si zadané verše přečetli a aby vyhledali odpovědi na dvě 
otázky v levém sloupci tabulky. Jestliže jste tabulku nakreslili na tabuli, požádejte jednoho 
studenta z každé skupiny, aby odpovědi své skupiny zapisoval do příslušného sloupce. 
Pokud jste tabulku studentům rozdali, požádejte je, aby své odpovědi zapsali do ní.

Řekněte druhé skupině, že Izaiáš předpověděl důsledky výstředního oblečení a chování 
světských žen ve své době a v budoucnosti. Ve 2. Nefim 13:16–26 je popsáno, co viděl. 
I když jsou Izaiášova slova určena „dcerám Sionu“, týkají se i mužů. (Mohli byste zdů-
raznit, že proroctví ve 2. Nefim 14:1 nepojednává o plurálním manželství. Je o mužích,  
kteří zemřeli ve válce popsané ve 2. Nefim 13:25–26, při níž mnoho žen ovdovělo.)

Poté, co studenti dostali dostatek času na zodpovězení otázek v tabulce, položte jim tyto 
otázky:

Jak udržet pozornost 
studentů
Následující náměty vám 
mohou pomoci udržet 
pozornost studentů 
při výuce: 1) Pomozte 
studentům uvědomit si, 
jak se lekce týká jejich ži-
vota. 2) Při výuce obmě-
ňujte svůj hlasový projev. 
3) Udržujte se studenty 
oční kontakt. 4) Je- li to 
možné, pohybujte se při 
výuce po třídě.

LEKCE 32

2. Nefi 12–15
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• Jakých hříchů se tito lidé dopustili? (Možné odpovědi: pýcha, modlářství, světskost a 
marnivost.) Která slova naznačují, že lidé byli vinni těmito hříchy? Jaké následky měly 
tyto hříchy?

• Izaiáš hovořil o tom, že země je „plná model“. (2. Nefi 12:8.) Jaké formy modlářství exi-
stují v dnešní době?

V rámci diskuse přečtěte tuto radu presidenta Spencera W. Kimballa:

„Novodobými modlami neboli falešnými bohy může být oblečení, domy, firmy, technika, 
automobily, výletní čluny a mnoho dalších materiálních věcí, které nás odvádějí od cesty 
k božství. … Mnoho mladých mužů jde studovat vysokou školu, i když by měli jít nejprve 
na misii. Titul a z něho pramenící bohatství a bezpečí se zdá být tak žádoucí, že misie se 
stává druhořadou. … Mnozí lidé zbožňují lov, rybaření, dovolené, víkendové pikniky a vý-
lety. Jiní zase mají jako svou modlu sport, baseball, fotbal, býčí zápasy nebo golf. … A další 
modlou, kterou lidé uctívají, je moc a sláva.“ (The Miracle of Forgiveness [1969], 40–41.)

• Izaiáš prorokoval o lidech, kteří budou projevovat pýchu a světskost tím, jak se oblékají. 
Jak se můžeme chránit před světskými postoji a sklony?

Na tabuli napište slovo běda. Vysvětlete, že slovo běda znamená zármutek a utrpení. Dávní 
proroci toto slovo někdy používali ke zdůraznění následků hříchu. (Studenti si možná 
vzpomenou, že toto slovo viděli opakovaně ve 2. Nefim 9:27–38.) Vyzvěte studenty, aby po-
slouchali, zatímco jim budete nahlas číst 2. Nefiho 15:18–23. (Mohli byste je povzbudit, aby 
si označili slovo běda a také slova, která označují jednání a postoje, které přinášejí zármutek 
a utrpení. Také byste jim mohli navrhnout, aby si definici slova běda napsali na okraj vedle 
těchto veršů.)

• Jaký význam pro vás má 2. Nefi 15:20?

• Jaké znáte příklady toho, že lidé v naší době nazývají „zlo dobrem a dobro zlem“?

Řekněte studentům, že nyní budou číst o skupině lidí, kteří své smlouvy dodržovali. Po-
žádejte některého studenta, aby přečetl 2. Nefiho 14:2–4. Vyzvěte zbývající studenty, ať se 
zaměří na to, jak Izaiáš tuto skupinu lidí popsal.

• Která slova nebo části textu naznačují, že tato skupina se lišila od ostatních skupin, o 
nichž jsme hovořili? (Odpovědi studentů můžete psát na tabuli.)

Vyzvěte studenty, aby si přečetli 2. Nefiho 14:5–6 a určili tři místa, o nichž Izaiáš říká, že 
poskytnou duchovní ochranu. Ujistěte se, že studenti určili slova obydlí (dům nebo domov), 
shromáždění (místa pro shromáždění, jako jsou odbočky, sbory nebo kůly) a stánek (chrám) 
a že jim rozumějí. Vysvětlete, že „oblak a dým ve dne a zář planoucího ohně v noci“ před-
stavuje ochranu a vedení, které Pán poskytl Mojžíšovi a jeho lidu v pustině. (Viz Exodus 
13:21–22.) Tato slova nám připomínají ochranu a vedení, které můžeme od Pána obdržet i 
my. Také poukažte na to, že Izaiáš přirovnal chrám k ochrannému úkrytu před horkem a ke 
„skrýši“ neboli úkrytu před bouřemi a deštěm.

• Kdy jste například doma nebo na shromáždění pocítili Pánovu ochranu nebo vedení?

• Kdy jste získali duchovní útěchu nebo ochranu v chrámu?

• Jací lidé budou bydlet v domech a uctívat Boha v církevních budovách a chrámech po-
psaných ve verších 5–6?

• Co můžeme udělat pro to, aby náš domov a naše odbočka nebo sbor byly místy, které 
nás chrání před světem?

Kapitoly 12–15 shrňte vysvětlením, že v těchto kapitolách se učíme, že dodržování smluv 
nám přináší požehnání duchovní ochrany, zatímco porušování smluv nás nechává 
bez Pánovy ochrany. Ujistěte studenty, že prostředí, které je popsáno ve 2. Nefim 14:5–6, 
si mohou vytvořit i ve vlastním životě.

2. Nefi 12:1–5; 15:26
Izaiáš prorokuje o chrámech a o Pánově Církvi, které budou zřízeny v posledních 
dnech
Na tabuli nakreslete následující schéma hory a chrámu:

• Čím jsou si hora a chrám podobné? (Možné odpovědi: hora i chrám jsou vznešené a 
majestátní a inspirují nás k tomu, abychom hleděli k nebi.)
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Vyzvěte studenty, aby si přečetli 2. Nefiho 12:2–5 a soustředili se na to, co Bůh slíbil zřídit 
v posledních dnech a jak to bude lidem žehnat.

• Co označuje výraz „hora Páně“? (Konkrétně se vztahuje na chrám Salt Lake, ale může se 
vztahovat i na další chrámy, které Pán zřídil v posledních dnech.)

• Jaká požehnání pramení z domu Páně v posledních dnech? (Jednou ze zásad, které 
studenti mohou jmenovat, je to, že Bůh zřizuje chrámy proto, aby nás učil o svých 
cestách a aby nám pomohl kráčet po svých stezkách [viz 2. Nefi 12:3].)

• Jak nám chrámy pomáhají kráčet po Pánových stezkách?

Přečtěte následující slova presidenta Gordona B. Hinckleyho, v nichž hovoří o významu 
chrámů:

„Tyto jedinečné a úžasné budovy a obřady, které se v nich vykonávají, představují vrchol 
našeho uctívání. Tyto obřady se stávají nejhlubším vyjádřením naší teologie. Naléhám na 
naše členy, ať jsou kdekoli, s veškerou přesvědčivostí, které jsem schopen, aby žili tak, aby 
byli hodni mít chrámové doporučení, aby ho získali a považovali ho za drahocenný majetek 
a aby vynakládali větší úsilí chodit do domu Páně a podílet se na duchu a požehnáních, 
která se tam nacházejí.“ („Of Missions, Temples, and Stewardship“, Ensign, Nov. 1995, 53.)

• Jak by nám chrámy mohly pomoci vyhnout se následkům zlovolnosti popsaným ve 
2. Nefim 12–15? (Možné odpovědi: Když uzavřeme a dodržujeme chrámové smlouvy, 
upevňuje to nás i naši rodinu před zlovolností. Pravidelné uctívání v chrámu nám připo-
míná Spasitele, Jeho smírnou oběť a smlouvy, které jsme uzavřeli. Když žijeme tak, aby-
chom byli hodni mít chrámové doporučení, máme naději na požehnání věčného života. 
Tato naděje nás motivuje k tomu, abychom stále žili spravedlivě.)

• Jak vás chrám inspiruje a jak vám žehná?

Požádejte některého studenta, aby přečetl 2. Nefiho 15:26. Požádejte členy třídy, aby vyhle-
dali slova označující to, co Pán „vyzdvihne“ proto, aby shromáždil lid v posledních dnech. 
Vysvětlete, že slovo korouhev znamená prapor, vlajku nebo zástavu, která se používá jako 
místo nebo signál pro shromáždění skupiny lidí, a to především v bitvě.

• Co je onou korouhví národům, o které Izaiáš prorokoval?

Přečtěte tato slova presidenta Josepha Fieldinga Smitha:

„Touto korouhví [je] Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů, která byla zřízena napo-
sledy a již nikdy nebude zničena nebo dána jinému lidu. Byla to ta největší událost, kterou 
svět zažil ode dne, kdy byl Vykupitel pozvednut na kříž a kdy dokončil nekonečné a věčné 
Usmíření. Pro lidstvo to znamenalo více než cokoli jiného, co se od toho dne událo.“ (Doc-
trines of Salvation, 3 vols. [1954–1956], 3:254–255.)

• V jakém smyslu je Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů korouhví národům?

• Jaká požehnání jste v životě obdrželi díky tomu, že jste členy Církve?

• Zamyslete se nad všemi požehnáními, která jste obdrželi, a pravdami, které jste poznali 
díky tomu, že jste členy Církve. Jmenujte jednu pravdu, o kterou byste se mohli podělit 
s druhými a která by jim mohla pomoci shromáždit se ke korouhvi národům.

Vydejte svědectví, že Pán nám žehná velkou pomocí, abychom mohli žít v posledních 
dnech úspěšně. Žehná těm, kteří se rozhodnou, že půjdou k Němu, a posvětí je. Když 
s Ním uzavřeme smlouvy a budeme je ctít, bude nám pomáhat kráčet po svých cestách.
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Úvod
Ve 2. Nefim 17–20 Nefi zaznamenává, jak se Izaiáš snažil 
přesvědčit judského krále a jeho lid, aby důvěřovali 
více Pánovi než světským spojenectvím. Izaiáš pomocí 

předobrazů a nástinů prorokoval ohledně událostí své 
doby, narození Ježíše Krista a zničení zlovolných při 
Druhém příchodu Páně.

Náměty pro výuku

2. Nefi 17–18; 19:1–7
Lidé v judském království se nespoléhají na Ježíše Krista
Na začátku hodiny studenty požádejte, aby jmenovali co nejvíce titulů Ježíše Krista. Jejich 
odpovědi pište na tabuli. Pak je vyzvěte, aby si přečetli 2. Nefiho 17:14. Titul Immanuel 
připojte k seznamu na tabuli, nebo ho zakroužkujte, pokud tam už je. Vyzvěte studenty, aby 
našli význam tohoto jména v Matoušovi 1:23 nebo v Průvodci k písmům.

• Co znamená titul Immanuel ? („Bůh s námi.“)

Poukažte na to, že hlavní význam Izaiášova proroctví o Immanuelovi je uveden v Matou-
šovi 1:18–25. Požádejte některého studenta, aby tyto verše přečetl.

• Jak se Izaiášovo proroctví o Immanuelovi naplnilo?

• Kdy jste v životě poznali, že Pán je Immanuel neboli „Bůh s námi“?

Vysvětlete, že 2. Nefi 19:6–7 je jedno z nejznámějších proroctví o Spasiteli. Přečtěte tyto 
verše nahlas. Poukažte na to, že v těchto verších je zmíněno několik titulů Ježíše Krista. 
(Pokud některé z těchto titulů ještě nejsou uvedeny na tabuli, doplňte je do seznamu.)

• Který z těchto titulů nejlépe vystihuje to, co pro vás Spasitel znamená? Proč?

Než budete pokračovat ve výuce této lekce, poskytněte studentům několik informací o 
historickém pozadí ve 2. Nefim 17–18. Vysvětlete, že v těchto kapitolách se často hovoří o 
třech malých národech – Judovi, Izraeli a Sýrii – a jejich králích a také o Assyrské říši, která 
se snažila tyto tři menší země dobýt. Mohli byste studentům doporučit, aby si v oddíle 
„Biblické mapy a fotografie“ na konci trojkombinace vyhledali mapy 1, 3 a 5, které zobra-
zují zeměpisné oblasti, o nichž se hovoří v těchto kapitolách. Pro lepší pochopení kontextu 
těchto kapitol můžete studentům také ukázat níže uvedenou tabulku. (Upraveno z knihy 
Victora L. Ludlowa, Isaiah: Prophet, Seer, and Poet [1982], 140.) Používejte ji podle potřeby 
kdykoli v průběhu lekce.

Země Juda Sýrie Izrael

Hlavní město Jeruzalém Damašek Samaří

Území nebo 
hlavní kmen

Juda Aram Efraim

Vládce Achas (král), z domu 
Davidova

Rezin (král) Pekach (král), syn 
Romeliášův

Na tabuli napište slovo spojenectví.

• Co je to spojenectví? (Možné odpovědi: sdružení, společenství, mezinárodní dohoda 
nebo smlouva.)

• Z jakých důvodů může nějaká země usilovat o spojenectví s jinými zeměmi?

Vysvětlete, že v době, kdy v království Judy působil prorok Izaiáš, si králové Izraele a Sýrie 
přáli, aby se judský král Achas stal jejich spojencem proti mocné Assyrské říši. Když to král 

LEKCE 33

2. Nefi 17–20
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Achas odmítl, Izrael a Sýrie Judu napadly ve snaze ho k tomuto spojenectví donutit a do-
sadit na jeho trůn jiného vládce. (Viz 2. Nefi 17:1, 6.) 2. Nefi 17–18 popisuje, jaké rady dal 
prorok Izaiáš králi Achasovi, zatímco přemýšlel, jak by Judu před hrozbami Izraele, Sýrie a 
Assyrie ochránil.

Požádejte některého studenta, aby přečetl 2. Nefiho 17:1–2.

• Co podle vás znamená, že Achasovo „srdce … se pohnulo, i srdce lidu jeho, jako se 
stromy v lese pohybují větrem“? (Achas a jeho lid se báli a nevěděli, co mají dělat poté, 
co je Izrael a Sýrie napadly.)

Vysvětlete, že Achas se Izraele a Sýrie obával, a proto uvažoval, že by kvůli ochraně svého 
království vytvořil spojenectví s Assyrií. (Viz 2. Královská 16:7.) Izaiáš Achasovi řekl, že 
pokud namísto vytváření politických spojenectví vloží svou víru v Pána, Pán království Judy 
ochrání.

Požádejte některého studenta, aby přečetl 2. Nefiho 17:3–8. (Vyzvěte studenty, aby si pře-
četli také poznámku pod čarou u 2. Nefiho 17:4. Vysvětlete, že spojení čadící louče znamená 
vyhaslé pochodně. Pán v podstatě řekl, že Izrael a Sýrie již vyčerpaly svou sílu. Brzy je 
rozdrtí Assyrie, a již nebudou pro Judu hrozbou.)

Požádejte několik studentů, aby se střídali při čtení 2. Nefiho 17:9, 17–25. Ostatní studenty 
vyzvěte, aby při čtení určili, co by se podle Pánova zjevení stalo s lidem Judy, pokud by 
spoléhali na politická spojenectví namísto toho, aby důvěřovali Pánu.

• Co by se podle těchto veršů stalo, kdyby Achas nedůvěřoval Pánovi? (Juda by byl zničen.)

Požádejte některého studenta, aby přečetl 2. Nefiho 17:10–12. (Možná bude potřeba, 
abyste vysvětlili, že když Izaiáš Achase vybídl, aby požádal o znamení, ve skutečnosti ho 
vyzýval k tomu, aby ohledně svého problému požádal Pána o radu. Když to Achas odmítl, 
v podstatě řekl, že nepotřebuje, aby mu pomáhal Bůh, a že se bude řídit svým vlastním 
úsudkem.)

Požádejte některého studenta, aby přečetl 2. Nefiho 17:13–14. Upozorněte studenty, aby si 
ve 2. Nefim 17:14 znovu všimli slova Immanuel a jeho významu „Bůh s námi“.

• Proč bylo důležité, aby si Achas přál, aby byl Bůh s ním v době, kdy jeho země byla 
v krizi?

• Proč je pro nás důležité obracet se na Pána a nespoléhat se jen na svou moudrost?

Přečtěte studentům 2. Nefiho 18:5–8. Při čtení verše 6 vysvětlete, že slovo Siloe někdy od-
kazuje na Ježíše Krista. Při čtení verše 8 vysvětlete spojení „sahati až po krk“ poznámkou, 
že hlava neboli hlavní město Judy byl Jeruzalém. Izaiáš prorokoval, že Assyřané proniknou 
až k hradbám Jeruzaléma – neboli až ke krku města. Toto proroctví se naplnilo, když se 
185 000 assyrských vojáků chystalo zaútočit na Jeruzalém a zastavilo se u hradeb města. 
Pán ochránil svůj lid tím, že seslal anděla, který útočící armádu zničil. (Viz 2. Královská 
19:32–35.)

Vyzvěte studenty, aby si přečetli 2. Nefiho 18:9–10 a aby vyhledali Pánovo varování těm, 
kdo by se pokusili společnými silami bojovat proti Judovi.

• Jaké následky by postihly ty, kteří by bojovali proti Judovi?

• Proč by tyto národy byly podle 2. Nefiho 18:10 zničeny?

Připomeňte studentům, že král Achas se obával hrozby Izraele a Sýrie a uvažoval, že by své 
síly spojil s Assyrií. Vyzvěte studenty, aby si přečetli 2. Nefiho 18:11–13.

• Co řekl Pán ohledně toho, zda má Juda vytvořit spolčení (spojit se) s Assyrií?

• Na koho se, podle Izaiášových slov, měli lidé spoléhat?

Abyste studentům pomohli uplatňovat tyto kapitoly v životě, položte jim tyto otázky:

• Proč je nebezpečné spoléhat se na světskou moc a světské vlivy místo na Pána? (Po-
vzbuďte studenty, aby se zamysleli nad situacemi, v nichž by mohli být v pokušení udělat 
nějaké rozhodnutí na základě strachu.)

• Kdy jste v životě požádali Boha o sílu, i když nejprve jste byli v pokušení hledat pomoc 
někde jinde? Jak vám Bůh pomohl? Čemu jste se díky této zkušenosti naučili?

Vydejte svědectví, že Bůh bude s námi, když Mu budeme důvěřovat, a to i v dobách 
těžkostí a strachu. (Tuto zásadu byste mohli napsat na tabuli.)
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2.  NEFI  17–20

2. Nefi 19:8–21; 20:1–22
Izaiáš popisuje zničení zlovolných při Druhém příchodu
Historický kontext 2. Nefiho 19–20 shrňte vysvětlením, že král Achas odmítl Izaiášovu radu 
a rozhodl se vytvořit spojenectví s Assyrií. (Viz 2. Královská 16:7–20.) Juda se stal podříze-
ným státem, který musel Assyrii platit za ochranu před Sýrií a Izraelem. Jak Izaiáš proro-
koval, Assyrie nakonec tato menší království dobyla – Damašek (Sýrii) v roce 732 př. Kr. a 
Samaří (Izrael) v roce 722 př. Kr. Assyrie také do roku 701 př. Kr. obsadila celé území Judy, 
kromě Jeruzaléma.

Vysvětlete, že když Assyrie dobyla Sýrii a Izrael a začala obléhat judské hlavní město Jeru-
zalém, Achas už nebyl judským králem. V té době byl na trůnu spravedlivý král Ezechiáš. 
Protože Ezechiáš se spoléhal na Pána, Pán město Jeruzalém před obklíčením assyrské 
armády ochránil. Anděl Páně v noci pobil tábor Assyřanů. Ráno bylo 185 000 vojáků assyr-
ské armády nalezeno mrtvých. (Viz 2. Královská 19:34–35; 2. Paralipomenon 32:21; Izaiáš 
37:36.)

Izaiášova proroctví ve 2. Nefim 19–20 se zaměřují na trest, který měl přijít na Izrael a na 
Judu rukou Assyrie. Izaiáš varoval Izrael, že na něj brzy přijde zničení a zajetí, a předpo-
věděl pozdější útok na Judu. Proroctví o Mesiášovi ve 2. Nefim 17–18 jsou dále rozvedena 
ve 2. Nefim 19–20. Proroctví o Immanuelovi pokračuje ve 2. Nefim 19, kde Izaiáš slibuje 
nové světlo a nového vůdce: Ezechiáše historicky a Mesiáše prorocky. Toto je příklad 
proroctví, které má dvojí naplnění. Také je příkladem předobrazu, což znamená, že jedna 
událost je proroctvím o nějaké jiné události v budoucnosti. Izaiášovo proroctví o zničení 
Assyrie ve 2. Nefim 20 je předobrazem zničení zlovolných při Druhém příchodu.

Napište na tabuli tyto odkazy na písma: 2. Nefi 19:12, 17, 21; 20:4. Vyzvěte studenty, aby 
vyhledali větu, která se v těchto verších opakuje. Tuto větu napište na tabuli. („V tom všem 
se však neodvrátil hněv jeho, ale ruka jeho je stále vztažena.“) Vysvětlete, že tyto verše pojed-
návají o následcích, které postihují lidi, kteří se bouří proti Pánovi a odmítají činit pokání. 
Vyjadřují Pánovu nespokojenost s lidmi, kteří pokračují v hříchu.

Vysvětlete, že na jiných místech v písmech je podobnými slovy vyjádřeno Pánovo milosr-
denství vůči těm, kteří jsou ochotni činit pokání. Ačkoli Pán je Bohem spravedlnosti, je také 
nekonečně milosrdný vůči těm, kteří k Němu přicházejí. Požádejte některého studenta, 
aby přečetl 2. Nefiho 28:32. Poté přečtěte následující slova staršího Jeffreyho R. Hollanda 
z Kvora Dvanácti apoštolů:

„K vám všem, kteří si myslí, že jsou ztraceni nebo že již nemají žádnou naději, nebo kteří 
si myslí, že dělali příliš dlouho příliš mnoho špatného, ke každému, kdo se obává, že uvízl 
někde na mrazivých pláních života a mezitím se mu rozbil ruční vozík, tato konference 
provolává Jehovovo neochabující poselství: ‚Moje ruka je stále vztažena.‘ [Viz Izaiáš 5:25; 
9:17, 21.] ‚[Já] k nim budu vztahovati rámě své,‘ řekl, ‚[a i když] mne budou zapírati; 
nicméně k nim budu milosrdný, … budou- li činiti pokání a půjdou- li ke mně; neboť rámě 
mé je vztaženo po celý den, praví Pán Bůh zástupů.‘ [2. Nefi 28:32.] Jeho milosrdenství trvá 
na věky a Jeho ruka je vztažena stále. Jeho láska je čistou láskou Kristovou, pravou láskou, 
která nikdy nepomíjí, oním soucitem, který vytrvá, i když se všechna ostatní síla vytratí. [Viz 
Moroni 7:46–47.]“ („Proroci opět v zemi“, Liahona, listopad 2006, 106–107.)

Požádejte studenty, aby vlastními slovy vyjádřili, čemu se z těchto veršů naučili. (Ujistěte 
se, že studenti rozumějí tomu, že Ježíš Kristus je Bohem soudu a milosrdenství. Jeho 
milosrdenství se vztahuje na ty, kdo činí pokání a dodržují Jeho přikázání.)

• Jak tuto zásadu můžete uplatňovat ve svém životě?

Izaiáš předvídal, že v posledních dnech se Pánův lid k Pánovi vrátí a přestane se při zajiš-
ťování svého bezpečí a míru spoléhat na bezbožná spojenectví.  Ujistěte studenty, že když 
se spoléháme na Pána, nemusíme se bát soudů, které přijdou na lidi na zemi před Druhým 
příchodem.

Jak používat shrnutí
Někdy nezvládnete 
probrat celý blok písma 
určený pro daný den. 
Nenechte se tím odradit. 
Tam, kde se rozsáhlými 
bloky písem zaobírá 
několik kapitol, budete 
možná muset shrnout 
probírané události, linii 
příběhu a občas i nauku. 
Záhlaví kapitol, látka 
v příručce k lekcím a po-
střehy z vašeho vlastního 
studia vám pomohou 
připravit se na to, abyste 
dokázali shrnout učivo 
efektivně.
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Úvod
Mnoho Izaiášových proroctví v Knize Mormonově 
hovoří o posledních dnech. Izaiáš prorokoval o Zno-
vuzřízení evangelia, o Proroku Josephu Smithovi, o 
Druhém příchodu a o zničení zlovolných. Předvídal, že 

Pán „vyzdvihne korouhev mezi pohany“, aby shromáž-
dil svůj lid v posledních dnech. (Viz 2. Nefi 21:11–12.) 
Izaiáš také svědčil, že Pán zvítězí nad Satanem a uvede 
milénium – období pokoje a radosti.

Náměty pro výuku

2. Nefi 21:1–5, 10–12
Izaiáš předvídá Znovuzřízení evangelia Ježíše Krista v posledních dnech
Ukažte obrázek „Moroni se ukazuje Josephu Smithovi v jeho pokoji“. (62492; Kniha 
obrázků z evangelia [2009], č. 91.) Vysvětlete, že když se Moroni zjevil Josephu Smithovi po-
prvé, „citoval jedenáctou kapitolu Izaiášovu řka, že bude brzo naplněna“. (Joseph Smith–
Životopis 1:40.) Proroctví v Izaiášovi 11 se nachází také ve 2. Nefim 21.

Vyzvěte studenty, aby si přečetli 2. Nefiho 21:1. Upozorněte je na slova „proutek z kmene 
Izaiova“. Pak je vyzvěte, aby si přečetli 2. Nefiho 21:10. Upozorněte je na slova „kořen 
Izaiův“. Mohli byste studentům doporučit, aby si tato slova označili. Vysvětlete, že Prorok 
Joseph Smith obdržel o těchto slovech zjevení. Vyzvěte studenty, aby si nalistovali Nauku 
a smlouvy 113:1–6. Přečtěte tyto verše nahlas. Než začnete číst, požádejte studenty, aby 
sledovali text s vámi a aby se soustředili na význam těchto slov. Tyto významy byste mohli 
napsat na tabuli, jak je to uvedeno níže. Studentům byste mohli navrhnout, aby si tyto 
významy napsali do svých písem.

Kmen Izaiův – Ježíš Kristus

Proutek – Kristův služebník, „na něhož je vložena veliká moc“.

Kořen Izaiův – člověk v posledních dnech, který bude vlastnit kněžství a „klíče království“.

Požádejte některého studenta, aby přečetl následující slova staršího Bruce R. McConkieho 
z Kvora Dvanácti apoštolů. Ostatní studenty vyzvěte, aby dávali pozor na to, co znamená 
„proutek“ a „kořen Izaiův“.

„Mýlíme se snad, když říkáme, že prorok, o kterém se zde mluví, je Joseph Smith, ke kte-
rému přišlo kněžství, který obdržel klíče království a který vyzdvihl korouhev ke shromáž-
dění Pánova lidu v naší dispensaci? A není on snad onen ‚služebník v rukou Kristových, 
jenž je částečně potomkem Izaiovým, stejně jako Efraimovým, neboli z domu Jozefova, na 
něhož je vložena veliká moc‘?“ (The Millennial Messiah: The Second Coming of the Son of 
Man [1982], 339–340.)

Požádejte některého studenta, aby přečetl 2. Nefiho 21:10, 12. Vyzvěte členy třídy, aby se 
soustředili na slova a části textu, které se týkají Josepha Smitha a Znovuzřízení evangelia 
a Pánovy Církve. Než student začne číst, mohli byste připomenout, že slovo korouhev zna-
mená prapor, vlajku nebo zástavu, která se používá jako místo nebo signál pro shromáž-
dění skupiny lidí (viz lekce 32).

• Jak to, co Joseph Smith udělal, naplnilo proroctví o kořeni Izaiově?

• Jak se my jako členové Církve shromažďujeme v dnešní době? Jak vyzdvihujeme korou-
hev, abychom ostatním pomohli poznat, kde se mají shromáždit?

Vydejte svědectví o tom, že Pán prostřednictvím Proroka Josepha Smitha znovuzřídil 
v posledních dnech své evangelium a svou Církev a nyní shromažďuje svůj lid.

Vydávání svědectví
Svědectví je jednodu-
ché, přímé vyjádření 
osobního přesvědčení. 
Při přípravě každé lekce 
se modlete o to, aby vám 
Duch pomohl poznat, 
kdy máte vydat svědec-
tví o pravdách, které 
probíráte. Můžete být 
nabádáni, abyste svě-
dectví vydali několikrát 
během lekce, a ne jen na 
jejím konci.

LEKCE 34

2. Nefi 21–24
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2.  NEFI  21–24

2. Nefi 21:6–9; 22
Izaiáš popisuje milénium
Požádejte studenty, aby si představili, že jejich kamarád, který je členem nějaké jiné církve, 
se jich zeptal, čemu věří ohledně milénia. Ať si samostatně prostudují 2. Nefiho 21:6–9 a 
22:1–6 a najdou pravdy, o něž by se mohli v takovém rozhovoru podělit. Vyzvěte je, aby si 
své myšlenky zapsali do studijního deníku nebo zápisníku. Abyste jim pomohli diskutovat 
o tom, co zjistili, položte jim následující otázky (všechny, nebo jen některé):

• Jaké podmínky budou podle 2. Nefiho 21:6–8 panovat na zemi během milénia?

• Proč bude země podle 2. Nefiho 21:9 během milénia místem klidu a míru? (Pomozte 
studentům porozumět tomu, že během milénia bude země místem klidu a míru 
díky tomu, že bude plná poznání Páně.)

• Jak nám poznání Páně může pomoci žít ve větším klidu a míru i nyní?

• Ve 2. Nefim 22:1–6 Izaiáš popisuje ducha uctívání, kterého lidé budou mít během milé-
nia. Jak si můžeme tentýž postoj vypěstovat už dnes?

• Které aspekty milénia byste měli rádi i ve svém současném životě? (Povzbuďte studenty, 
aby se zamysleli nad tím, co mohou udělat pro to, aby některá tato požehnání v životě 
obdrželi.)

2. Nefi 23–24
Izaiáš učí, že zlovolní zahynou a že Pán bude ke svému lidu milosrdný
Vysvětlete, že ve 2. Nefim 23 Izaiáš prorokuje o zničení Babylonu a přirovnává ho ke zni-
čení zlovolných při Spasitelově Druhém příchodu. Vyzvěte studenty, aby si přečetli heslo 
„Babylon“ v Průvodci k písmům. Vysvětlete jim, že v některých verších v písmech slovo 
Babylon znamená obecně zlovolnost světa. Izaiáš prorokoval, že na zlovolné v Babylonu a 
v posledních dnech přijde velké zničení.

Abyste studentům pomohli poznat, co se stane se zlovolnými v posledních dnech, vyzvěte 
je, aby si přečetli 2. Nefiho 23:1, 5–9, 11, 15, 19 a 22.

Vysvětlete, že Izaiáš používá pád Lucifera neboli Satana jako další příklad toho, jak zlovolní 
zahynou. Požádejte některého studenta, aby přečetl 2. Nefiho 24:12–16.

• Která slova v těchto verších ukazují Satanovu domýšlivost?

• Jaký postoj bychom podle 2. Nefiho 24:16 k Satanovi měli, kdybychom ho mohli vidět 
takového, jaký opravdu je?

Požádejte některého studenta, aby přečetl tato slova presidenta Ezry Tafta Bensona:

„V předsmrtelné radě to byla pýcha, kvůli které padl Lucifer, ‚syna jitra‘. (2. Nefi 24:12–15; 
viz také NaS 76:25–27; Mojžíš 4:3.) … Na předpozemské radě Lucifer předložil svůj návrh 
proti Otcovu plánu, který prosazoval Ježíš Kristus. (Viz Mojžíš 4:1–3.) Přál si, aby mu 
byla vzdávána čest více než všem ostatním. (Viz 2. Nefi 24:13.) Jeho pyšným přáním bylo 
zkrátka sesadit Boha z trůnu. (Viz NaS 29:36; 76:28.)“ („Beware of Pride“, Ensign, May 
1989, 4–5.)

Obraťte pozornost studentů na Pánova slova v závěru 2. Nefiho 23:22: „Budu milosrdný 
k lidu svému, ale zlovolní zahynou.“ Studentům byste mohli navrhnout, aby si toto prohlá-
šení označili ve svých písmech. (Všimněte si, že poslední věta v tomto verši se neobjevuje 
v odpovídajícím verši v knize Izaiášově v Bibli svaté. Z toho vyplývá, že mosazné desky 
obsahovaly některé informace, které v Bibli nejsou.)

• Co podle vás znamená patřit k Pánovu lidu?

Požádejte několik studentů, aby přečetli 2. Nefiho 24:1–7, 24–27 a při čtení se střídali po 
jednom nebo po dvou verších. Vyzvěte členy třídy, aby se soustředili na to, co Pán slibuje 
svému lidu. Povzbuďte je, aby si navzájem řekli, co zjistili. Některého studenta byste mohli 
požádat, aby tato zjištění psal na tabuli.

• Jaké poselství mají tyto verše pro ty, kteří trpí kvůli zlovolnosti druhých lidí?

• Jaký důvod k radosti a naději v těchto verších spatřujete?
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Ujistěte se, že studenti rozumějí tomu, že Pán bude milosrdný k lidu svému, ale 
zlovolní zahynou. Pomozte studentům porozumět tomu, že v Izaiášových proroctvích 
ve 2. Nefim 21–24 se odráží jedno z hlavních poselství Knihy Mormonovy – že poslušným 
se bude dařit a neposlušní zahynou. Vydejte svědectví, že i v dnešní době můžeme žít spra-
vedlivě a může se nám dařit, zatímco se těšíme na milénium.

Komentář a informace o historickém pozadí
2. Nefi 21:1. „A větev vyroste z kořenů jeho“
Starší Bruce R. McConkie z Kvora Dvanácti apoštolů 
vysvětlil, co znamená větev, o níž se hovoří ve 2. Nefim 
21:1:

„‚Aj, dnové jdou, dí Hospodin, v nichž vzbudím 
Davidovi výstřelek spravedlivý, i kralovati bude král, 
a šťastně se jemu povede. …‘ (Jeremiáš 23:3–6.) To 
znamená, že Král, který bude osobně vládnout na 

zemi během milénia, bude onou větví, která vyrostla 
z domu Davidova. Po celé zemi bude vykonávat soud a 
spravedlnost, protože On je Pán Jehova – ten, kterého 
nazýváme Kristem. To, že větev Davidova je Kristus, 
je naprosto zřejmé. Nyní uvidíme, že je také nazýván 
Davidem, že On je nový David, Věčný David, který bude 
na věky vládnout na trůnu svého dávného předka. [Viz 
Jeremiáš 30:8–9.]“ (The Promised Messiah: The First 
Coming of Christ [1978], 193.)

Doplňkový námět pro výuku
2. Nefi 21:9. „Země bude plná poznání Páně“
Požádejte některého studenta, aby přečetl 2. Nefiho 
21:9. Přečtěte tato slova staršího Dallina H. Oakse 
z Kvora Dvanácti apoštolů:

„V dnešní době zažíváme prudký nárůst v poznání 
světa a jeho lidí. Mezi lidmi světa však nedochází 
ke srovnatelnému rozvoji poznání o Bohu a o Jeho 

plánu pro Jeho děti. Proto svět ve skutečnosti potřebuje 
nikoli více učenosti a techniky, ale více spravedlivosti a 
zjevení. Toužím po době, o níž prorokoval Izaiáš, kdy 
‚země bude plná poznání Páně‘. (Izaiáš 11:9; 2. Nefi 
21:9.)“ („Alternate Voices“, Ensign, May 1989, 30.)
• Co podle staršího Oakse svět potřebuje?
• Jak můžeme pomoci s naplňováním Izaiášova 

proroctví?
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Úvod
Nefi, který i nadále zdůrazňoval důležitost Izaiášových 
proroctví, vysvětlil, že každý, kdo je naplněn duchem 
proroctví, může Izaiášovým slovům porozumět a do-
cenit je. Podělil se o to, s jakým záměrem svůj záznam 
píše: „Abychom přesvědčili děti své a také bratří své, 

aby věřili v Krista a aby byli smířeni s Bohem.“ (2. Nefi 
25:23.) Vyzval všechny, aby věřili v Ježíše Krista a 
„[uctívali] ho celou svou mocí, myslí a silou, a celou duší 
svou“. (2. Nefi 25:29.)

Náměty pro výuku

2. Nefi 25:1–8
Nefi učí, že slovům Izaiáše můžeme porozumět tehdy, jsme- li naplněni duchem 
proroctví
Ukažte visací zámek, který nelze otevřít bez klíče (nebo nakreslete obrázek zámku a klíče 
na tabuli). Podotkněte, že když lidé chtějí uchovat něco cenného v bezpečí, často to někam 
uzamknou. Mohou mít jen jeden klíč od zámku, nebo mohou dát kopii klíče nějakému 
důvěryhodnému příteli nebo členovi rodiny.

Vysvětlete, že Nefi věděl, že Izaiášova proroctví jsou „velice cenná“. (2. Nefi 25:8.) Nic-
méně neuchovával je v tajnosti. Dokonce poskytl klíč každému, kdo si přeje odemknout 
význam Izaiášových slov. Požádejte některého studenta, aby přečetl první větu ve 2. Nefim 
25:4. Vyzvěte členy třídy, aby při tom našli onen klíč k porozumění slovům Izaiášovým.

• Jaký klíč našli? („Duch proroctví.“)

Abyste studentům pomohli porozumět tomu, co znamená „duch proroctví“, přečtěte ná-
sledující definici z Průvodce k písmům:

„Proroctví tvoří božsky inspirovaná slova nebo záznamy, které nějaká osoba dostává skrze 
zjevení od Ducha Svatého. Svědectví o Ježíšovi je duch proroctví (Zjev. 19:10). Proroctví 
se může týkati minulosti, přítomnosti nebo budoucnosti. Když nějaká osoba prorokuje, 
pak mluví nebo píše to, co Bůh chce, aby věděla, pro její vlastní dobro nebo dobro jiných. 
Jednotlivci mohou obdržeti proroctví nebo zjevení pro svůj vlastní život.“ (Průvodce k pís-
mům, heslo „Proroctví, prorokovati“, scriptures.lds.org.)

Pomozte studentům uvědomit si, že jejich porozumění Izaiášovým slovům se prohloubí, 
když budou 1) usilovat o vedení Ducha Svatého a 2) když budou mít svědectví o Ježíši 
Kristu a touhu se o Něm učit. Pokud budou k Izaiášovým slovům přistupovat tímto způ-
sobem a budou vždy vyhledávat způsoby, jak Izaiášova proroctví svědčí o Spasiteli, budou 
moci poznat, co si Bůh přeje, aby znali – pro své vlastní dobro nebo pro dobro druhých.

Poukažte na to, že Nefi zmínil ještě další náměty, díky nimž můžeme prohloubit své 
porozumění Izaiášovým slovům. Vyzvěte studenty, aby si přečetli 2. Nefiho 25:1 a našli při 
tom příčinu toho, proč bylo pro mnoho lidí z Nefiova lidu obtížné rozumět Izaiášovým 
proroctvím.

• Co jste našli? (Neznali „způsob prorokování mezi Židy“.)

LEKCE 35

2. Nefi 25
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• Jaké jsou, na základě Izaiášových slov, která jste již četli, typické znaky dávných židov-
ských proroctví? (Jedna z možných odpovědí: Izaiáš i další proroci používali symbolis-
mus a poetický jazyk.)

• Proč je při četbě Izaiášových slov užitečné znát tento způsob prorokování?

Řekněte studentům, že další užitečný námět je uveden ve 2. Nefim 25:5–6. Požádejte 
některého studenta, aby tyto verše přečetl. Vyzvěte členy třídy, aby se přitom soustředili na 
zkušenosti, které Nefimu pomohly porozumět Izaiášovým slovům.

• Jak podle vás Nefimu pomohlo to, že předtím žil v Jeruzalémě? Proč bylo, na základě 
Izaiášových slov, která jste již četli, pro Nefiho výhodou, že „[spatřil] věci Židů“ a „[znal] 
okolní krajiny“ u Jeruzaléma?

• Co můžeme udělat pro to, abychom se o těchto věcech něco dozvěděli? (Můžeme se 
seznámit s kulturou, historií a geografií dávného Izraele.)

Přečtěte studentům 2. Nefiho 25:7–8. Při četbě poukažte na to, že Izaiášova proroctví pro 
nás budou mít velkou hodnotu, když si uvědomíme, že některá z nich se již naplnila. Aby-
ste tuto pravdu ilustrovali, zeptejte se:

• Jaká proroctví, která se již naplnila, jsme studovali v posledních několika dnech? 
(Studenti si možná vzpomenou na proroctví o chrámu Salt Lake [viz 2. Nefi 12:2–3], o 
narození Ježíše Krista [viz 2. Nefi 19:6] a o Josephu Smithovi [viz 2. Nefi 21:1, 10].) Jak 
pro vás tato proroctví nabývají na hodnotě, když vidíte, že se již naplnila? 

Na závěr této části lekce vyjádřete přesvědčení, že když budou studenti usilovat o ducha 
proroctví, budou moci růst v porozumění Izaiášovým slovům. Poukažte na to, že své poro-
zumění mohou prohloubit i tím, že budou studovat staré židovské způsoby prorokování a 
také kulturu, historii a geografii dávného Izraele. 

2. Nefi 25:9–19
Nefi prorokuje o rozptýlení a shromáždění Židů
Shrňte 2. Nefiho 25:9–19 tím, že řeknete, že Nefi prorokoval o Židech a jejich domovské 
zemi v Jeruzalémě a v okolních krajinách. Řekl, že Židé, kteří byli po zničení Jeruza-
léma odvedeni jako zajatci do Babylonu, se vrátí do „[země] dědictví svého“. (Viz 2. Nefi 
25:9–11.) Ježíš Kristus, Mesiáš, bude žít mezi nimi, ale mnozí Ho zavrhnou a ukřižují. (Viz 
2. Nefi 25:12–13.) Po Spasitelově smrti a Vzkříšení bude Jeruzalém znovu zničen a Židé 
budou rozptýleni a sužováni jinými národy. (Viz 2. Nefi 25:14–15.) Nakonec v Ježíše Krista 
a v Jeho Usmíření uvěří, a Pán je znovuzřídí z jejich „ztraceného a padlého stavu“. (Viz 
2. Nefi 25:16–19.)

2. Nefi 25:20–30
Nefi svědčí o Ježíši Kristu
Vyzvěte studenty, ať se zamyslí nad tím, jak by odpověděli někomu, kdo tvrdí, že Svatí 
posledních dnů nevěří v Ježíše Krista. Můžete požádat jednoho nebo dva studenty, aby se 
stručně podělili o zážitky, které měli, když druzí zpochybňovali jejich víru v Ježíše Krista. 
Vyzvěte studenty, aby se při čtení 2. Nefiho 25:20–30 a při diskusi o těchto verších zaměřili 
na verše, o něž by se mohli v takových situacích podělit.

Vyzvěte studenty, aby popsali onu „správnou cestu“, o níž se píše ve 2. Nefim 25:28–29. 
Poté, co řeknou, že onou správnou cestou je „věřiti v Krista a nezapírati ho“, napište na 
tabuli tuto větu: Proč je víra v Ježíše Krista tou správnou cestou? Poté studenty vyzvěte, 
aby si prošli 2. Nefiho 25:20, 23–26 a vyhledali přitom důvody, proč je víra v Ježíše Krista 
tou správnou cestou. Vyzvěte je, aby své odpovědi napsali na tabuli pod větu, kterou jste 
napsali vy. Možné odpovědi:

Spasení přichází pouze skrze Ježíše Krista.

Díky Ježíši Kristu můžeme být spaseni Jeho milostí po všem, co můžeme učinit. 

Díky Spasitelovu Usmíření můžeme obdržet odpuštění hříchů.

Požádejte některého studenta, aby přečetl 2. Nefiho 25:23 a 2. Nefiho 10:24. Poukažte na 
to, že tyto verše obsahují sloveso smířit se, což znamená dovést lidi nebo věci do vzájem-
ného souladu neboli souhlasu.

2. Nefi 25:23, 
26 jsou verše z mistrov-
ství v písmu. Mohli byste 
studentům navrhnout, 
aby si je označili 
v písmech. Abyste 
studentům pomohli 
osvojit si tyto verše, 
odkažte je na námět na 
konci této lekce.
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• V obou těchto verších nás proroci vyzývají, abychom se smířili s Bohem. Co to podle vás 
znamená?

Řekněte, že oba tyto verše obsahují také slovo milost. Milost je dar od Nebeského Otce, 
který nám poskytl skrze svého Syna, Ježíše Krista. Slovo milost, jak je používáno v písmech, 
se týká především uschopňující moci a duchovního uzdravení, které je nám k dispozici 
skrze milosrdenství a lásku Ježíše Krista.

• Čemu učí 2. Nefi 10:24 a 25:23 o vztahu mezi milostí a naším úsilím?

Vyzvěte studenty, aby uplatnili to, čemu se naučili, tím, že si ve svém studijním deníku 
nebo zápisníku odpoví na níže uvedenou otázku. Otázku byste mohli napsat na tabuli.

• Co pro vás znamená být spasen milostí?

Abyste studentům pomohli pochopit Nefiův výrok ve 2. Nefim 25:24–25 o tom, že zákon se 
stal pro lidi mrtvým, vysvětlete, že Nefi měl na mysli zákon Mojžíšův. Tento zákon se svou 
soustavou obřadů, rituálů, symbolů a přikázání, včetně zvířecích obětí, byl v Nefiově době 
stále v platnosti. Nefi i další lidé věděli, že tento zákon bude naplněn Usmířením Ježíše 
Krista. Poté, co bylo vykonáno Usmíření, již po Spasitelových učednících nebylo požado-
váno, aby Mojžíšův zákon zachovávali. Avšak věrní Nefité v této době i nadále tento zákon 
zachovávali, i když věděli, že stávající zákon bude jednou nahrazen. 

Když Nefi řekl, že zákon se stal pro něj a pro druhé mrtvým, myslel tím, že tento zákon je 
nespasí. Zachovávali tento zákon, protože chtěli být poslušní a protože věděli, že je tento 
zákon vede k Ježíši Kristu, který jim přinese spasení.

• Čemu se můžeme z 2. Nefiho 25:23–26 naučit o tom, proč máme dodržovat přikázání?

• Co budete dělat pro to, abyste „[mluvili] o Kristu“ a „[radovali] se v Kristu“? (2. Nefi 
25:26.) Co uděláte pro to, abyste pomohli druhým uvěřit v Krista?

Požádejte studenty, ať se podělí o verše, které našli a které jim mohou pomoci odpovědět 
někomu, kdo tvrdí, že Svatí posledních dnů nevěří v Ježíše Krista. Požádejte je, ať řeknou, 
proč se jim líbí právě tyto verše.

Vydejte svědectví o pravdách, které jste dnes probírali. Také můžete poskytnout příležitost 
studentům, aby se podělili o svědectví o těchto pravdách.

Mistrovství v písmu – 2. Nefi 25:23, 26
Poznámka: Zvažte, zda během poslední části této lekce využijete níže uvedený námět pro 
výuku. Pokud nemáte k použití tohoto námětu během této lekce dostatek času, můžete ho 
použít při jiné lekci jako shrnutí.

Abyste studentům pomohli naučit se nazpaměť 2. Nefiho 25:26, jeden z veršů v této pasáži 
z mistrovství písmu, napište na tabuli tyto výrazy:

Mluvíme

Radujeme se

Kážeme

Prorokujeme

Píšeme

Aby děti naše …

K jakému prameni …

Pro odpuštění …

Vyzvěte studenty, aby pomocí nápověd uvedených na tabuli odříkali 2. Nefiho 25:26. Poté, 
co tento verš několikrát zopakují, se zeptejte, zda by někdo ve třídě chtěl zkusit říci tento 
verš zpaměti. Poté vyzvěte i ostatní studenty, aby tento verš odříkali, aniž by se přitom dí-
vali na tabuli. Na závěr byste mohli říci, že je důležité, abychom pozorně naslouchali, když 
se rodiče, vedoucí a učitelé snaží přimět nás k tomu, abychom vzhlíželi ke Spasiteli.

Dejte každému studentovi list papíru. Vyzvěte studenty, aby napsali dopis svým budoucím 
dětem a vyzvali je, aby svůj život soustřeďovali na Spasitele. Studenti by si tento dopis 
mohli založit do písem, a uchovat si ho tak do budoucna

Povzbuzujte studenty 
k vydávání svědectví
Když si studenti navzá-
jem vydávají svědectví 
o pravdách evangelia, 
mohou prohloubit své 
porozumění zásadám 
evangelia a svou touhu 
uplatňovat tyto zásady 
v životě. Povzbudit 
studenty k tomu, aby 
v hodině vydávali 
svědectví, můžete tím, 
že budete klást otázky 
začínající například 
těmito slovy: „Jak jste 
získali svědectví o …“ 
nebo „Kdy jste poprvé 
pocítili, že …“ nebo „Jak 
byste vysvětlili zásadu … 
a vydali o ní svědectví?“. 
Poté, co některý student 
vydá svědectví o určité 
pravdě, můžete se ze-
ptat: „Kdo by ještě chtěl 
vydat svědectví o této 
pravdě?“
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Lekce pro domácí studium
2. Nefi 11–25 (7. blok)

Přípravné materiály pro 
učitele domácího studia
Shrnutí denních lekcí domácího studia
Následující shrnutí nauk a zásad, s nimiž se studenti sezná-
mili při studiu 2. Nefiho 11–25 (7. blok), nemá být součástí 
vaší lekce. Lekce, kterou učíte, se soustřeďuje pouze na 
některé z těchto nauk a zásad. Při zvažování potřeb svých 
studentů se řiďte nabádáním Svatého Ducha.

1. den (2. Nefi 11–16)
Izaiáš popsal pýchu a zlovolnost dávného Izraele a soudy, 
které ho očekávají. Také prorokoval o chrámu, který bude 
postaven v posledních dnech, a učil, že Bůh zřizuje chrámy 
proto, aby nás učil svým cestám a pomohl nám kráčet po 
svých stezkách. Izaiáš viděl Pána a byl očištěn od hříchu. 
Z Izaiášova zážitku se studenti naučili, že díky Usmíření Ježíše 
Krista můžeme být očištěni od své nezpůsobilosti.

2. den (2. Nefi 17–20)
Izaiáš káral království Judy za to, že nevkládali důvěru 
v Nebeského Otce a Ježíše Krista. Studenti se naučili, že 
když budeme vkládat důvěru v Boha, On bude s námi, a to i 
v dobách nesnází a strachu. Izaiáš popsal zničení zlovolných 
při Druhém příchodu a učil tomu, že Ježíš Kristus je Bohem 
soudu a milosrdenství a že Jeho milosrdenství se vztahuje na 
každého, kdo činí pokání a dodržuje Jeho přikázání.

3. den (2. Nefi 21–24)
V této lekci se studenti dozvěděli, že Ježíš Kristus bude sou-
dit spravedlivě a že nakonec, skrze Proroka Josepha Smitha, 
Pán znovuzřídí svou Církev, aby v posledních dnech shromáž-
dil svůj lid. Nefi se také těšil z Izaiášova proroctví o tom, že 
během milénia naplní zemi pokoj a poznání Pána. Studenti 
byli vyzváni, aby o této pravdě přemýšleli a aby se zamysleli 
nad tím, jak se mohou na tento čas ještě lépe připravit.

4. den (2. Nefi 25)
Když Nefi shrnoval hlavní poselství Izaiášových spisů, zmínil 
jednoduché pravdy týkající se Božího díla mezi dětmi 
lidskými: Ježíš Kristus je jediné jméno pod nebem, „jímž by 
člověk mohl býti spasen“ (2. Nefi 25:20), a Ježíš Kristus je 
jediným pramenem, k němuž můžeme hledět pro odpuštění 
hříchů. Nefi si přál, aby každý věděl, že když uděláme „[vše], 
co my můžeme učiniti“, Ježíš Kristus nám požehná milostí – 
božskou pomocí a silou. (Viz 2. Nefi 25:23.)

Úvod
Tento týden studenti studovali vybrané kapitoly Izaiáše, které 
Nefi zahrnul do svých spisů. President Boyd K. Packer z Kvora 
Dvanácti apoštolů o těchto Izaiášových kapitolách řekl: „Ne-
přestávejte číst! Pusťte se do těchto obtížně srozumitelných 
kapitol starozákonního proroctví, i když z něho pochopíte jen 
velmi málo. Čtěte dál, i když budete číst jen letmo a tu a tam 
pochopíte jen několik slov.“ („The Things of My Soul“, Ensign, 
May 1986, 61.)

Při svém setkání se studenty tento týden je povzbuďte k tomu, 
aby byli při studiu Izaiášových slov trpěliví. Také je můžete 
požádat, aby se podělili o to, jak jim Izaiášovy spisy pomohly 
„pozdvihnouti srdce [jejich] a radovati se“ z dobrotivosti Boží. 
(2. Nefi 11:8.)

Náměty pro výuku

2. Nefi 11–25
Nefi cituje Izaiášova proroctví o Ježíši Kristu
 Požádejte některého studenta, aby přečetl 2. Nefiho 25:13. 
Vyzvěte členy třídy, aby se soustředili na to, co Nefi „velebil“. 
Vysvětlete, že jedním z důvodů, proč Nefi zaznamenal slova 
Izaiáše, jež se nacházejí ve 2. Nefim 11–25, bylo to, aby mohl 
upozorňovat na význam jména, služby a Usmíření Ježíše Krista 
pro život těch, kteří budou Nefiova slova číst.

Požádejte některého studenta, aby přečetl 2. Nefiho 11:4–8. 
Vyzvěte členy třídy, aby se soustředili na slovní spojení, která 
popisují důvody, proč Nefi citoval slova Izaiáše.

Studenti byli požádáni, aby si při studiu doma označili všechny 
výskyty jména „Kristus“ ve 2. Nefim 25:20–30. Vyzvěte je, aby 
si nalistovali 2. Nefiho 25:28–29 a určili slovní spojení, které 
se v těchto verších opakuje. („Správná cesta je věřiti v Krista a 
nezapírati ho.“)

Zeptejte se studentů: Jaké zkušenosti nebo zážitky vás v životě 
naučily, že tou správnou cestou je věřit v Ježíše Krista a následo-
vat Ho?

Níže uvedený seznam obsahuje pravdy, nauky a zásady, které 
studenti studovali tento týden ve 2. Nefim 11–25. Napište na 
tabuli devět níže uvedených vět nebo je napište na kartičky, 
které rozdáte studentům. Vyzvěte studenty, aby si seznam pře-
četli a uvedené pravdy, nauky a zásady si vyhledali v připojených 
verších.

Jak v dnešní době porozumět Izaiášovu učení
 1. Bůh zřizuje chrámy, aby nás mohl učit svým cestám a pomohl 

nám kráčet po svých stezkách. (Viz 2. Nefi 12:2–3.)
 2. Díky Usmíření Ježíše Krista můžeme být očištěni od své nezpů-

sobilosti. (Viz 2. Nefi 16:5–7.)
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 3. Když budeme vkládat důvěru v Boha, On bude s námi, a to i 
v dobách nesnází a strachu. (Viz 2. Nefi 17:4, 7, 14.)

 4. Ježíš Kristus je Bohem soudu a milosrdenství. Jeho milosrden-
ství se vztahuje na každého, kdo činí pokání a dodržuje Jeho 
přikázání. (Viz 2. Nefi 19:12, 17, 21; 20:4.)

 5. Pán znovuzřídil své evangelium a svou Církev prostřednictvím 
Proroka Josepha Smitha a nyní shromažďuje svůj lid v posled-
ních dnech. (Viz 2. Nefi 21:10, 12.)

 6. Během milénia bude země místem pokoje, protože bude 
naplněna poznáním Pána. (Viz 2. Nefi 21:6–9.)

 7. Pán bude ke svému lidu milosrdný, ale zlovolní zahynou. (Viz 
2. Nefi 23:22.) 

Nefiovo učení
 8. Díky Ježíši Kristu můžeme být spaseni milostí po všem, co 

můžeme učinit. (Viz 2. Nefi 25:23.)
 9. Díky Spasitelovu Usmíření můžeme obdržet odpuštění hříchů. 

(Viz 2. Nefi 25:26.)

Po uplynutí dostatečně dlouhé doby položte studentům následu-
jící otázky:

• Jaké hlavní myšlenky vidíte v tomto Izaiášově a Nefiově učení? 
(Možné myšlenky: Nebeský Otec poslal svého Syna, Ježíše 
Krista, aby umožnil svým dětem obdržet spasení a pokoj. 
Bohu můžeme důvěřovat v jakékoli situaci. Chrámy nás učí o 
Bohu.)

• Které z těchto devíti vět pro vás mají největší význam? Proč?

Přidělte každému studentovi jednu nauku nebo zásadu z výše 
uvedeného seznamu a vyzvěte je, aby udělali následující:

 1. Přečtěte si v písmech uvedený verš nebo verše, z nichž je tato 
nauka či zásada převzata.

 2. Odpovězte na tuto otázku: Jak vám tato nauka nebo zásada 
může pomoci „těšit se“ z Pána? (Viz 2. Nefi 11:4–6.)

 3. Zamyslete se nad nějakou situací, kdy by vám poznání této 
nauky či zásady mohlo dodat naději a sílu.

Požádejte studenty, aby se podělili o své myšlenky. Až se budou 
dělit o své myšlenky, můžete se ptát: „Kdo ještě má svědectví 

nebo nějakou myšlenku o tom, čemu jsme se právě naučili?“ 
Když se budou moci dělit o své myšlenky a svědectví, potvrdí to 
důležité pravdy v jejich srdci i v srdci jejich vrstevníků. Poděkujte 
jim za jejich příspěvky.

Požádejte některého studenta, aby přečetl 2. Nefiho 25:13. 
Vyzvěte členy třídy, aby tento verš také sledovali a soustředili se 
přitom na to, proč se Nefi těšil z velebení Pánova jména. Požá-
dejte studenty, aby řekli, na co přišli.

Požádejte některého studenta, aby přečetl následující svědectví 
presidenta Thomase S. Monsona:

„Jsem přesvědčen o tom, že nikdo z nás nedokáže pochopit 
plný význam toho, co pro nás Kristus v Getsemanech vykonal, 
ale jsem každý den svého života vděčný za Jeho smírnou oběť 
za nás.

V oné poslední chvíli mohl uhnout. On to však neudělal. Sestou-
pil pod všechny věci, aby všechny věci mohl spasit. Tím nám dal 
život přesahující tuto smrtelnou existenci. Vykoupil nás z Pádu 
Adamova.

Jsem Mu z hloubi duše vděčný. Učil nás, jak máme žít. Učil nás, 
jak máme zemřít. Zajistil naše spasení.“ („Na rozloučenou“, 
Liahona, květen 2011, 114.)

Zeptejte se: Jaké podobnosti spatřujete mezi slovy Nefiho ve 
2. Nefim 25:13 a slovy presidenta Monsona?

Dnešní lekci zakončete tím, že studenty požádáte, aby řekli, jak 
mohou mladí Svatí posledních dnů velebit Pánovo jméno. Poté, 
co studenti odpovědí, je povzbuďte, aby Pánovo jméno velebili 
každý den.

Příští blok (2. Nefi 26–31)
V příštím bloku budou studenti studovat několik Nefiových pro-
roctví o posledních dnech. Nefi viděl, že na zemi bude spousta 
falešných církví a tajných spolčení. Také viděl, že Pán bude 
vykonávat „podivuhodné dílo a div“ (2. Nefi 27:26) a že mnozí 
budou zavrhovat Knihu Mormonovu, protože již mají Bibli. 
Kromě toho Nefi také vysvětlil nauku Kristovu.
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Úvod
Nefi prorokoval, že jeho potomky jednou navštíví 
vzkříšený Ježíš Kristus a že po této události budou žít 
po dobu tří generací ve spravedlivosti. Nefiho nicméně 
zarmucovalo to, že mezi čtvrtou generací jeho potomků 
se někteří odvrátí od spravedlivosti, zavrhnou Mesiáše, 

a nakonec budou zničeni. Nefi varoval ty, kteří budou 
žít v posledních dnech, před pýchou, tajnými spolčeními 
a kněžskou lstivostí. Učil, že Pán miluje všechny lidi a 
vyzývá je, aby přišli k Němu.

Náměty pro výuku

2. Nefi 26:1–13
Nefi prorokuje, že jeho lid bude zničen, protože zavrhne Ježíše Krista
Napište na tabuli slova Soudy Boží.

• Když vidíte nebo slyšíte tato slova, co vás při tom napadá?

Vysvětlete, že ačkoli mnoho lidí má při pohledu na tato slova negativní myšlenky, Boží 
soudy ve skutečnosti přinášejí mnoha lidem požehnání. Ve 2. Nefim 26 se dočítáme o tom, 
jaké důsledky má spravedlnost pro zlovolné a jaké pro spravedlivé.

Abyste zasadili hlavní poselství 2. Nefiho 26 do určitého kontextu, vysvětlete, že Nefi 
řekl, že narození, smrt a Vzkříšení Ježíše Krista budou doprovázet mnohá znamení. Nefi 
prorokoval, že nedlouho po Spasitelově smrti mnoho lidí zahyne, protože budou vyvrhovat 
proroky a věrné následovníky Ježíše Krista, kteří mezi nimi budou žít. Také prorokoval, že 
dokonce i poté, co vzkříšený Spasitel navštíví jeho potomky, si mnozí z nich budou volit 
„díla temnoty raději nežli světla“, a budou zničeni. (Viz 2. Nefi 26:1–11.)

Požádejte některého studenta, aby přečetl 2. Nefiho 26:7. Vyzvěte členy třídy, aby se sou-
středili na to, jak Nefi zareagoval, když viděl, jak budou lidé z jeho lidu zničeni. Požádejte 
několik studentů, aby se podělili o to, co zjistili. Mohli byste jim doporučit, aby si označili 
toto Nefiovo zvolání na konci verše: „Cesty tvé jsou spravedlné!“

• Jaký význam má zvolání „Cesty tvé jsou spravedlné“ pro vás? (Mohli byste říci, že člověk, 
který je spravedlný, jedná s lidmi vždy spravedlivě.)

Poté, co studentům pomůžete porozumět tomu, že Boží spravedlnost vyžaduje, aby 
zlovolní byli za své skutky potrestáni, vysvětlete, že Boží spravedlnost také vyžaduje, aby 
spravedliví byli za své skutky odměněni. Až o tom budete mluvit, mohli byste studenty vy-
zvat, aby si přečetli Nauku a smlouvy 130:20–21. Vyzvěte studenty, aby si přečetli 2. Nefiho 
26:8–9, 13 a určili přitom požehnání, která podle Nefiho obdrží jeho spravedliví potomci.

• Jakými slovy jsou ve verších 8 a 13 popsány skutky spravedlivých lidí?

• Kdy jste byli například svědky požehnání uvedených ve verši 13? Jakými různými způ-
soby se nám Pán projevuje?

Na tabuli napište následující zásadu: Když používáme víru v Ježíše Krista, On se nám 
projevuje mocí Ducha Svatého.

• Jak může poznání této pravdy posílit vaši víru v Ježíše Krista?

2. Nefi 26:14–33
Nefi prorokuje o posledních dnech a vyzývá všechny, aby přišli ke Kristu
Shrňte 2. Nefiho 26:14–19 tím, že vysvětlíte, že Nefi prorokoval o tom, že v posled-
ních dnech, v době, kdy bude mnoho lidí pyšných a nevěřících, vyjde na světlo Kniha 
Mormonova.

LEKCE 36

2. Nefi 26
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2.  NEFI  26

Vyzvěte studenty, aby si vzpomněli na nějaký případ, kdy o něco klopýtli (nebo je můžete 
vyzvat, aby si představili, že ve tmě klopýtnou o nějakou překážku). Vyzvěte je, aby si pře-
četli 2. Nefiho 26:20–21 a vyhledali přitom překážky, o něž mohou lidé v posledních dnech 
klopýtat.

• Jaké jsou podle 2. Nefiho 26:20–21 některé překážky, které viděl Nefi a o něž budou 
pohané klopýtat?

• Jaké znáte další příklady překážek, které používá Satan ke svádění lidí, aby klopýtali?

Vysvětlete, že kromě toho, že nám Satan dává do cesty „kameny úrazu“, aby nás odvedl od 
Boha, usiluje také o to, aby nás spoutal. Ukažte kousek provázku a vyzvěte studenty, aby 
si přečetli 2. Nefiho 26:22 a vyhledali, co o podobném předmětu napsal Nefi. Požádejte jed-
noho studenta, aby přišel dopředu. Svažte tomuto studentovi lehce ruce pomocí provázku, 
přičemž mu je omotejte jen jednou. Požádejte ho, aby provázek přetrhl. Znovu mu svažte 
ruce, ale tentokrát omotejte provázek kolem rukou několikrát. Pokračujte v této činnosti 
tak dlouho, až student nebude moci provázek přetrhnout – ale varujte ho, ať je opatrný, 
aby si neublížil. (Pokud nemáte provázek k dispozici, můžete studenty požádat, aby si tuto 
činnost představili.) Vyzvěte studenty, aby si prostudovali 2. Nefiho 26:22 a určili, jak tento 
verš souvisí s právě provedenou činností.

• Co je ve 2. Nefim 26:22 významného na slovech „až je spoutá“? Čemu vás tento verš učí 
o tom, jak Satan pracuje?

• Kdy jste byli svědky toho, jak Satan svádí lidi pomocí „lněného provázku“? 

• Které z těchto hříchů (lněných provázků) jsou podle vás pro lidi vašeho věku 
nejnebezpečnější?

Připomeňte studentům, že Satan nás svádí k tomu, abychom konali díla temnoty, aby nás 
mohl spoutat a odvést nás z cesty spravedlivosti. Vysvětlete, že poslední verše ve 2. Nefim 
26 ukazují kontrast mezi Satanovými způsoby a způsoby, jaké používá Bůh. Vyzvěte stu-
denty, aby si přečetli 2. Nefiho 26:23–24.

• Jak podle těchto veršů pracuje Pán? Co je účelem všeho, co Pán dělá? (Mohli byste stu-
dentům navrhnout, aby si v písmech označili tu část 2. Nefiho 26:24, která učí tomu, že 
vše, co Pán dělá, je ku prospěchu celého světa.)

Vyzvěte studenty, aby se na chvíli zamysleli nad nějakým zážitkem, kdy se cítili sklíčeně 
nebo kdy měli pocit, že jsou od Pána daleko. Abyste studentům pomohli pocítit, že Nefiovo 
poselství týkající se Pánovy lásky se vztahuje i na ně, vyzvěte je, aby si prošli 2. Nefiho 
26:24–28, 33. Mohli byste jim navrhnout, aby si označili slova všechny, všichni, někomu, 
nikomu a žádnému. Dejte studentům několik minut čas, aby si znovu přečetli věty, které 
obsahují některá z těchto slov.

Vyzvěte studenty, aby se každý obrátil na některého jiného člena třídy a stručně s ním 
prodiskutoval, čemu se z těchto veršů můžeme naučit. Poté, co se studenti navzájem podělí 
o své myšlenky, zvažte možnost požádat několik z nich, aby se podělili o hlavní myšlenky 
ze své konverzace. Jednou z hlavních myšlenek, které by měly z této diskuse vyplynout, je 
to, že Pán miluje všechny lidi a vyzývá je, aby přišli k Němu a podíleli se na Jeho 
spasení. Tuto větu byste mohli napsat na tabuli. Také byste mohli studenty vyzvat, aby si ve 
svém studijním deníku nebo zápisníku odpověděli na následující otázky:

• Kdy jste v životě pozorovali Pánovu dobrotivost?

• Jak vám může pomoci vědomí toho, že Pán miluje všechny lidi a vyzývá je, aby přišli 
k Němu?

Na závěr požádejte některého studenta, aby přečetl 2. Nefiho 26:25, 33. Předtím, než začne 
číst, ostatním studentům navrhněte, aby si při čtení označili výrazy, které je k něčemu 

povzbuzují. Abyste studentům pomohli vidět ještě jeden způsob, jak uplatnit 
tyto verše, přečtěte následující prohlášení presidenta Dietera F. Uchtdorfa 
z Prvního předsednictva:

„Doufám, že my přijímáme všechny Boží děti a máme je rádi, včetně těch, 
kteří se možná jinak oblékají, jinak vypadají, mluví nebo jen dělají věci jinak. 
Vyvolávat v druhých pocit, že jsou méněcenní, není dobré. Ty, kteří jsou 

kolem nás, pozvedejme. Přijímejme je s otevřenou náručí. Projevujme bratrům a sestrám 
v Církvi mimořádnou míru lidskosti, soucitu a pravé lásky, aby po nějaké době pocítili, že 
konečně našli domov. …

Vyzývejte studenty 
k činům
K efektivní výuce ob-
vykle patří i výzva jednat 
podle zásad, kterým se 
studenti naučili. Pokud 
se studenti naučí nějaké 
zásadě evangelia, ale 
nejednají podle ní, 
nenaučili se vše, co měli. 
Výzvy k činům přicházejí 
od učitele a, dokonce 
ještě s větší mocí, od 
Ducha Svatého.
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Je tedy zřejmě správné a příhodné, abychom druhým činili to, co si tak usilovně přejeme 
pro sebe.

Neříkám, že v životě nebo ve světě máme uznávat hřích nebo přehlížet zlo. Nicméně v zá-
palu nadšení si občas hřích pleteme s hříšníkem a odsuzujeme příliš rychle a jen s nepatr-
ným soucitem. …

… Nechť je naše srdce ze soucitu k druhým otevřeno a naše ruce nataženy, neboť každý 
kráčí svou vlastní nelehkou cestou.“ („Vy jste moje ruce“, Liahona, květen 2010, 68–69.) 

• Jak například můžeme uplatňovat zásady uvedené ve 2. Nefim 26:33 a ve slovech presi-
denta Uchtdorfa?

Vyzvěte studenty, aby se zamysleli, co mohou dělat pro to, aby podávali pomocnou ruku 
druhým a pomohli jim pociťovat Pánovu lásku.

Doplňkové náměty pro výuku
2. Nefi 26:29–31. Nefi varuje před hříchem 
kněžské lstivosti
Na tabuli napište následující jména: Šerem, Nehor, 
Korihor. Zeptejte se studentů, co o těchto mužích vědí. 
Pokud si studenti nebudou vědět rady, stručně vysvět-
lete, že tito muži se snažili odvádět lidi pryč od víry v Je-
žíše Krista. Byli vinni hříchem kněžské lstivosti.

Nefi před kněžskou lstivostí varoval svůj lid – a také nás, 
kteří žijeme v posledních dnech. Požádejte některého 
studenta, aby přečetl 2. Nefiho 26:29–31. Vyzvěte 
členy třídy, aby přitom dávali pozor na definici kněžské 
lstivosti.
• Co je cílem těch, kteří se podílejí na kněžské lstivosti?

Starší M. Russell Ballard z Kvora Dvanácti apoštolů 
varoval, že kněžská lstivost se může v Církvi objevit. 
Požádejte některého studenta, aby jeho radu přečetl:

„Varujme se falešných proroků a falešných učitelů, 
mužů i žen, kteří se prohlašují za vykladače církevních 

nauk a kteří se snaží své falešné evangelium šířit dále, 
a přilákat tak následovníky tím, že podporují sympozia, 
knihy a časopisy, jejichž obsah napadá základní nauky 
této Církve. Varujme se těch, kteří mluví či publikují 
proti pravým prorokům Božím a kteří aktivně hlásají 
své nauky druhým, přičemž zcela bezohledně přehlí-
žejí věčné blaho těch, které oklamávají. Podobně jako 
Nehor a Korihor v Knize Mormonově se i oni spoléhají 
na faleš a chytráctví, aby svedli druhé a nalákali je na 
své názory. ‚Vyzdvihují sebe jako světlo světu, aby mohli 
dosáhnouti zisku a chvály světa; ale neusilují o blaho 
Sionu.‘ (2. Nefi 26:29.)“ („Beware of False Prophets and 
False Teachers“, Ensign, Nov. 1999, 63.)

• Jak by se členové Církve mohli chytit do pasti kněžské 
lstivosti?

• Co může podle 2. Nefiho 26:30 zabránit kněžské 
lstivosti? (Pomozte studentům porozumět tomu, že 
hříchu kněžské lstivosti se můžeme vyhnout tím, že 
budeme vůči všem lidem pociťovat pravou lásku.)
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Úvod
Nefi, který se často odvolával na slova Izaiáše, proroko-
val, že Pán vykoná v posledních dnech „podivuhodné 
dílo a div“. Tímto velkolepým dílem bylo znovuzřízení 
evangelia Ježíše Krista. Ústředním bodem Nefiova pro-
roctví byl příchod Knihy Mormonovy. Nefi předpověděl, 
že Knihu Mormonovu uvidí svědci, kteří vydají svědectví 
o její pravdivosti. Také svědčil o tom, jakou bude mít 

Kniha Mormonova zásadní roli v Pánově díle v posled-
ních dnech – že to bude zázračný dar světu. (Poznámka: 
2. Nefi 27 se velmi podobá Izaiášovi 29. V anglickém 
vydání Bible ve verzi Svatých posledních dnů jsou v po-
známkách pod čarou v Izaiášovi 29 uvedeny užitečné 
vysvětlivky, které mohou studentům pomoci při studiu 
obou těchto kapitol.)

Náměty pro výuku

2. Nefi 27:1–5
Nefi prorokuje, že v posledních dnech bude země naplněna zlovolností
Vystavte následující předměty: deodorant, zubní pastu a mýdlo. Vysvětlete, že každý 
z těchto předmětů má pomoci vyřešit nějaký problém. Vyzvěte studenty, aby jmenovali ony 
problémy, které mají jednotlivé předměty vyřešit. (Můžete vystavit i jiné předměty, které 
poskytují řešení nějakého konkrétního problému.) 

Vysvětlete, že Nefiovo proroctví ve 2. Nefim 27 popisuje problémy, které existují v naší 
době. Nefi učil tomu, že lidé budou kvůli svým nepravostem duchovně klopýtat, že budou 
trpět duchovní slepotou a že budou zavrhovat proroky. Také prorokoval o tom, co bude pro 
řešení těchto problémů dělat Bůh.

Požádejte několik studentů, aby každý přečetl vždy jeden verš z 2. Nefiho 27:1–5. Vyzvěte 
členy třídy, aby se soustředili na slova a slovní spojení, která popisují problémy vyskytující 
se v posledních dnech. Požádejte několik studentů, aby se podělili o slovní spojení, která 
zaslechli. Abyste studentům pomohli tato slovní spojení blíže rozebrat, mohli byste jim 
položit následující otázky:

• Co podle vás znamená být „[zpit] nepravostí“?

• Ve 2. Nefim 27:3 jsou někteří lidé v posledních dnech přirovnáni k hladovému muži, 
který sní o jídle, a k žíznivému muži, který sní o pití, ale když se probudí, tak cítí, že 
je duševně prázdný. Čemu se z toho můžeme naučit? (Jídlo či pití ve snu neposkytuje 
žádné trvalé uspokojení a k ničemu nepřispívá, neboť hlad či žízeň po probuzení přetr-
vává. Stejně tak ti, kteří „bojují proti hoře Sion“, nezískají žádné trvalé uspokojení a ani 
nepřispějí k ničemu hodnotnému.)

• Co podle vás znamenají slova „vy jste zavřeli oči“?

Abyste studentům pomohli rozpoznat pravdy evangelia uvedené ve 2. Nefim 27:1–5, 
vyzvěte je, aby shrnuli, čemu se z těchto veršů naučili. Jejich odpovědi pište na tabuli. Ujis-
těte se, že studenti rozumějí tomu, že v posledních dnech bude mnoho lidí naplněno 
nepravostí a budou zavrhovat proroky.

• Proč je podle vás důležité znát toto proroctví a to, jak se naplňuje?

2. Nefi 27:6–23
Nefi prorokuje o příchodu Knihy Mormonovy
Vyzvěte studenty, aby si přečetli 2. Nefiho 27:6–7. Vyzvěte je, aby určili něco, co Pán po-
skytne lidem v posledních dnech, aby jim pomohl řešit jejich duchovní problémy.

• Co Pán poskytne lidem?

• Co bude tato kniha obsahovat?

Otázky, které vedou 
k podrobnějšímu 
zkoumání
Když budete používat 
analytické otázky, mů-
žete studenty povzbudit 
k tomu, aby přemýšleli 
o významu veršů, které 
studují. Analytické 
otázky obvykle poklá-
dejte až poté, co se 
studenti obeznámili 
s příslušnými verši. 
Analytické otázky často 
začínají slovy jako „proč 
podle vašeho názoru“ 
nebo „co podle vás“. 
Například byste se mohli 
zeptat: „Co podle vás 
toto (slovo nebo slovní 
spojení) znamená?“

LEKCE 37

2. Nefi 27
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• Jakou knihu podle vás tyto verše popisují? (Abyste studentům pomohli na tuto otázku 
odpovědět, mohli byste jim navrhnout, aby si prošli odkazy na další verše uvedené u po-
známky pod čarou b u 2. Nefiho 27:6. Také byste jim mohli vysvětlit, že slova „těch, kteří 
dřímali“ se týkají zesnulých proroků, kteří zachovávali záznamy, z nichž vznikla Kniha 
Mormonova.)

Pozvedněte výtisk Knihy Mormonovy. Vysvětlete, že Pán vynesl tuto knihu na světlo proto, 
aby pomohl urovnat problémy v posledních dnech a aby vnesl světlo do potemnělého 
světa. Pán zjevil dávným prorokům podrobnosti týkající se příchodu Knihy Mormonovy. 
Tyto podrobnosti zaznamenal Nefi ve 2. Nefim 27. Vysvětlete, že podobné proroctví je 
uvedeno v Izaiášovi 29. (Mohli byste vysvětlit, že někteří lidé zpochybňují Knihu Mormo-
novu tím, že tvrdí, že Bible se o ní vůbec nezmiňuje. Poukažte na to, že proroctví uvedené 
v Izaiášovi 29 je ukázkou toho, že Bible ve skutečnosti svědčí o Knize Mormonově.)

Požádejte některého studenta, aby přečetl 2. Nefiho 27:12–14. Vyzvěte členy třídy, aby se 
soustředili na to, komu bude podle Nefiho dovoleno tuto knihu spatřit.

• Kdo byli oni tři svědkové, kterým bylo dovoleno spatřit Knihu Mormonovu „mocí Boží“? 
(Oliver Cowdery, David Whitmer a Martin Harris. Viz „Svědectví tří svědků“, Kniha 
Mormonova.)

Poukažte na to, že Nefi zmínil i „několik“ dalších, kterým také bude dovoleno knihu 
spatřit.

• Kdo jsou podle vás tito další svědci? (Možná bude potřeba, abyste studentům připo-
mněli dalších osm svědků Knihy Mormonovy. Viz „Svědectví osmi svědků“, Kniha 
Mormonova.)

Poukažte na to, že ve 2. Nefim 27:14 se píše, že Pán „bude utvrzovati slovo své“ v „ústech 
tolika svědků, kolik se mu bude zdáti dobré“.

• Co měl podle vás Nefi na mysli, když řekl, že Boží slovo budou utvrzovati svědkové? (Ti, 
kteří přijmou a akceptují slovo Boží zaznamenané v Knize Mormonově, se o ni budou 
dělit s druhými a budou svědčit o její pravdivosti.)

• Kdo může být takovým svědkem?

• Abyste studentům pomohli vážit si výsady, že i oni mohou být svědkem o pravdivosti 
Knihy Mormonovy, mohli byste je vyzvat, aby si napsali své jméno na okraj stránky vedle 
2. Nefiho 27:14. Jak může každý člen Církve, včetně vás, pomoci utvrzovat pravdivost 
Knihy Mormonovy?

• Kdy jste se podělili o svědectví o Knize Mormonově s někým druhým?

V jedné dřívější lekci jste možná vyzvali studenty k tomu, aby se podělili o svědectví o 
Knize Mormonově s někým druhým. Pokud ano, zhodnoťte plnění tohoto úkolu tím, že 
požádáte několik studentů, aby se podělili o to, co udělali. Povzbuďte studenty, aby i nadále 
vyhledávali příležitosti k tomu, aby se mohli podělit o svědectví o Knize Mormonově s dru-
hými, včetně těch, kteří jsou jiného vyznání.

Na tabuli překreslete níže uvedenou tabulku. (Abyste ušetřili trochu času, můžete to udělat 
před začátkem hodiny.)

Nefiovo proroctví o 
tom, co zmiňovaný 
muž udělá

Jméno muže Naplnění proroctví
Joseph Smith– 
Životopis 1:63–65

První muž („neučený“)
2. Nefi 27:9, 15, 19

Druhý muž („jiný“)
2. Nefi 27:15, 17

Třetí muž („učený“)
2. Nefi 27:15–18

Rozdělte studenty do dvojic. Řekněte jim, že každá dvojice bude studovat proroctví týkající 
se příchodu Knihy Mormonovy a také naplnění tohoto proroctví. Vyzvěte studenty, ať si 

Průběžně kontrolujte
Pravidelně žádejte 
studenty, aby podávali 
zprávu o plnění přija-
tých výzev a úkolů. To 
studentům umožní dělit 
se o pozitivní zážitky 
a některé studenty to 
může motivovat k tomu, 
aby pokračovali v plnění 
úkolu, který jste jim 
zadali. Také to dává 
příležitost vám věnovat 
zvláštní pozornost oněm 
dobrým věcem, jež jsou 
důsledkem toho, že stu-
denti plnili přijaté výzvy 
a úkoly.
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překreslí uvedenou tabulku do studijního deníku nebo zápisníku a odpoví si na zadané 
otázky pomocí uvedených odkazů na verše v písmech. (Mohli byste vysvětlit, že slovo 
znaky uvedené v Josephu Smithovi–Životopis 1:63–65 se týká záznamů vyrytých na zlatých 
deskách, z nichž byla přeložena Kniha Mormonova.) Až budou studenti hotovi, požádejte 
je, aby se s ostatními podělili o své odpovědi.

• Kdo je na základě 2. Nefiho 27:15 a Josepha Smitha–Životopis 1:64 oním učeným mu-
žem, k němuž Martin Harris zanesl slova knihy? (Charles Anthon.)

• V jakém smyslu by mohl někdo bez formálního vzdělání, jako byl Joseph Smith, být 
vhodnějším překladatelem Knihy Mormonovy než nějaký učenec, jako byl Charles 
Anthon?

Vyzvěte studenty, aby si přečetli 2. Nefiho 27:20–21 a zaměřili se na část věty, která se 
v obou verších opakuje. („Jsem schopen vykonati své vlastní dílo.“)

• Co pro vás znamenají slova „Jsem schopen vykonati své vlastní dílo“? 

• V jakém ohledu je znovuzřízení evangelia a příchod Knihy Mormonovy potvrzením 
toho, že Bůh je schopen vykonat své vlastní dílo?

• Jakým zásadám například učí tyto verše? (Až se budou studenti dělit o své myšlenky, 
zdůrazněte, že příchod Knihy Mormonovy je jedním ze způsobů, jak Bůh vyko-
nává své dílo v posledních dnech.)

• Jak naplnění tohoto proroctví posiluje vaše svědectví o Knize Mormonově a její roli při 
znovuzřízení Pánovy Církve?

2. Nefi 27:24–35
Nefi prorokuje o tom, jaký pozitivní dopad má znovuzřízené evangelium Ježíše 
Krista a Kniha Mormonova
Přečtěte 2. Nefiho 27:24–26 a vyzvěte studenty, aby text sledovali.

• Připadá vám, jako byste tato slova již někdy slyšeli? Pokud ano, kde? (Pokud studenti 
nedokáží odpovědět, vysvětlete, že Pán použil podobná slova, když hovořil k Josephu 
Smithovi v Posvátném háji; viz Joseph Smith–Životopis 1:19.)

Zvedněte jeden z předmětů, které jste vystavili na začátku hodiny, a připomeňte studen-
tům, že tyto předměty byly vyrobeny proto, aby vyřešily nějaký konkrétní problém.

• Jaké problémy, které budou existovat mezi lidmi v posledních dnech, zmiňuje Pán ve 
2. Nefim 27:25? (Odpovědi studentů byste mohli psát na tabuli.)

Připomeňte studentům ještě další duchovní problémy posledních dnů, o nichž se zmiňuje 
2. Nefi 27:5. (K seznamu na tabuli byste mohli přidat slova nepravost, duchovní slepota a 
zavrhování proroků.)

• Jak Kniha Mormonova a znovuzřízení evangelia Ježíše Krista pomáhají řešit tyto 
problémy?

Vyzvěte studenty, aby si přečetli 2. Nefiho 27:29–30, 34–35 a zaměřili se přitom na to, jak 
podle Pánových slov budou znovuzřízené evangelium a Kniha Mormonova žehnat lidem 
v posledních dnech. Požádejte některého studenta, aby tato požehnání napsal na tabuli.

• Podle 2. Nefiho 27:29 Kniha Mormonova pomůže v tom, že „oči slepých prohlédnou 
z mrákoty a z temnoty“. Co to podle vás znamená?

Pomozte studentům porozumět tomu, že Kniha Mormonova a znovuzřízené evan-
gelium přinášejí těm, kteří je studují a přijímají, radost a porozumění. Povzbuďte 
studenty, aby v životě hledali řešení svých problémů v Knize Mormonově a aby se dělili o 
svědectví o Knize Mormonově s druhými.
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Úvod
Nefi prorokoval o některých obtížných podmínkách 
v posledních dnech, včetně nárůstu falešných nauk a 
pýchy mnoha církví. Učil, jak falešné nauky a světské 

postoje rozpoznat, a varoval před způsoby, kterými se 
nás Satan bude snažit odvádět od spravedlivosti.

LEKCE 38

2. Nefi 28

Náměty pro výuku

2. Nefi 28:1–19
Nefi popisuje falešné církve a nesprávné názory dnešní doby
Nakreslete na tabuli několik varovných značek, které se běžně používají ve vaší kultuře. 
Můžete například nakreslit dopravní značku nebo symbol, který znázorňuje, že určitá látka 
je nebezpečná nebo jedovatá.

• Co je účelem těchto značek?

Vysvětlete, že Kniha Mormonova nám může pomoci rozpoznat značky 
varující před vlivy, které ohrožují naši duchovnost. President Ezra Taft Benson 
vysvětlil, že jedním z účelů Knihy Mormonovy je odhalit, jakým způsobem 
budou protivník a další nepřátelé Krista působit v posledních dnech. Požá-
dejte některého studenta, aby přečetl následující slova presidenta Bensona:

„Kniha Mormonova odhaluje nepřátele Krista. Vyvrací falešné nauky. … Po-
korným následovníkům Krista poskytuje ochranu před zlými plány, strategiemi a naukami 
ďábla v dnešní době. Typy odpadlíků v Knize Mormonově se podobají typům, které máme i 
dnes.“ („The Book of Mormon Is the Word of God“, Ensign, Jan. 1988, 3.)

• Jak Kniha Mormonova odhaluje nepřátele Krista? (Obsahuje záznamy o lidech, kteří 
se snažili odvést druhé od víry v Krista. Umožňuje nám vidět jejich chyby a nesprávné 
názory.)

• Jak nás Kniha Mormonova opevňuje před protivníkem?

Vydejte svědectví o tom, že Kniha Mormonova odhaluje nesprávné názory ďábla a 
posiluje nás před jeho zlými plány. Vysvětlete, že studenti uvidí příklad této zásady ve 
2. Nefim 28. Tato kapitola obsahuje jedno z Nefiových proroctví ohledně posledních dnů. 
Nefi v tomto proroctví varoval před falešnými naukami, které budou rozšířeny v dnešní 
době.

Vyzvěte studenty, aby si přečetli 2. Nefiho 28:3–9 a soustředili se na Nefiova varování před 
falešnými naukami. Poukažte na to, že 2. Nefi 28:7–9 jsou verše z mistrovství v písmu. 
Mohli byste studentům doporučit, aby si tyto verše označili nějakým jednoznačným způ-
sobem, aby je mohli snadno najít. Po chvíli, až budou hotovi, vyzvěte několik z nich, aby 
přišli k tabuli. Požádejte je, aby každý napsal na tabuli jednu falešnou nauku nebo jeden 
nesprávný názor z těchto veršů, včetně čísla příslušného verše. Poté se zeptejte ostatních 
studentů, zda si v těchto verších všimli ještě nějakých dalších falešných nauk nebo nespráv-
ných názorů. Pokud ano, požádejte je, aby je připsali na tabuli.

Abyste studentům pomohli diskutovat o některých těchto falešných naukách a nespráv-
ných názorech, položte jim tyto otázky:

• Co je novodobým příkladem jednoho z těchto nesprávných názorů? (Dbejte na to, aby 
studenti ve svých odpovědích na tuto otázku nejmenovali žádné konkrétní církve.)

• Jak tento nesprávný názor brání lidem v následování plánu našeho Nebeského Otce?

Požádejte některého studenta, aby přečetl 2. Nefiho 28:12–14. Vyzvěte členy třídy, aby se 
soustředili na Nefiovo varování ohledně toho, co se kvůli pýše a falešným naukám stane 
v posledních dnech mnoha církvím a lidem.

• Jaký vliv mají pýcha a falešné nauky na lidi?

2. Nefi 28:7–9 
jsou verše z mistrovství 
v písmu. Odkažte 
studenty na učební 
pomůcku na konci lekce, 
která jim pomůže se 
tento verš naučit.
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• Proč nejsou „pokorní následovníci Krista“ svedeni pýchou a zlovolností na scestí? Jak se 
můžeme vyvarovat toho, abychom byli oklamáni lidskými předpisy? (Možná bude nutné 
vysvětlit, že slova „lidské předpisy“ odkazují na učení lidí – v protikladu k učení Páně.)

Vyzvěte studenty, aby si přečetli 2. Nefiho 28:15–16, 19 a vyhledali následky falešných 
nauk.

• Jaká slova nebo části textu v těchto verších popisují následky pýchy a falešných nauk?

2. Nefi 28:20–32
Nefi varuje před tím, jak se nás Satan snaží oklamat
Podělte se se studenty o následující příběh:

Když president Boyd K. Packer plnil jisté pověření v Africe, zašel si prohlédnout zvířata do 
přírodní rezervace. Všiml si, že zvířata u mělkého rybníčku byla napjatá. Když se president 
Packer zeptal průvodce, proč se zvířata nenapijí, průvodce odpověděl, že je to kvůli kroko-
dýlům. President Packer vzpomíná:

„Věděl jsem, že si určitě dělá legraci, a vážně jsem se ho zeptal: ‚Co mají za problém?‘ Od-
pověď opět zněla: ‚Krokodýli.‘ …

Viděl, že mu nevěřím, a myslím, že se rozhodl, že mi dá jedno ponaučení. Odjeli jsme na 
jiné místo, kde jsme s autem zastavili na hrázi nad bahnitým rybníkem, odkud jsme do 
něho mohli shlížet. ‚Tamhle,‘ řekl. ‚Přesvědčte se sám.‘

Kromě bláta, trošky vody a napjatých zvířat v dálce jsem nic neviděl. Ale pak jsem ho 
najednou spatřil – velkého krokodýla usazeného v blátě, čekajícího, až nějaké nic netušící 
zvíře bude mít tak velkou žízeň, aby se přišlo napít.

Najednou jsem tomu uvěřil! Když průvodce viděl, že jsem ochoten naslouchat, pokračoval 
ve výuce. ‚Krokodýli jsou po celém parku,‘ řekl, ‚nejen v řekách. Tady poblíž není žádný 

zdroj vody, kde by nebyl krokodýl, s tím byste měl počítat.‘ …

Během mé další cesty po Africe jsem o této zkušenosti řekl správci jiného 
parku. …

On mi pak ukázal místo, kde došlo k tragédii. V hotelu onu sezónu pracoval 
jeden mladý Angličan. I přes neustálá a opakovaná varování prošel plotem 
ohrazujícím pozemek, aby něco zkontroloval za mělkou kaluží, která mu 

nedosahovala ani nad tenisky.

‚Neudělal ani dva kroky,‘ řekl správce, ‚a dostal ho krokodýl; a my už jsme pro jeho zá-
chranu nemohli nic udělat.‘“ („Spiritual Crocodiles“, Ensign, May 1976, 30–31.)

• Co zapříčinilo, že se tento mladý muž stal obětí krokodýla? Jak se mohl této tragédie 
vyvarovat? (Kdyby byl poslušen varování, která obdržel.)

Požádejte některého studenta, aby přečetl tuto radu presidenta Packera:

„Ti, kteří jsou v životě o něco před vámi, už tyto rybníky trochu prozkoumali a pozvedají 
varovný hlas ohledně krokodýlů. Nejen před těmi velkými šedými ještěry, kteří vás mohou 
roztrhat, ale také před duchovními krokodýly, kteří jsou mnohem nebezpečnější, záludnější 
a méně očividní než ti dobře maskovaní ještěři v Africe.

Tito duchovní krokodýli mohou usmrtit nebo zmrzačit vaši duši. Mohou připravit o dušení 
klid vás i ty, které máte rádi. To jsou ti, před kterými je třeba varovat, a v celé smrtelnosti již 
není téměř žádný rybník, který by jimi nebyl zamořen.“ („Spiritual Crocodiles“, 31.)

• V jakém smyslu se krokodýli z příběhu presidenta Packera podobají pokušením a tak-
tikám Satana? Jaká dostáváme varování, která nám pomáhají vyvarovat se duchovního 
nebezpečí?

Přečtěte 2. Nefiho 28:19, zatímco studenti sledují text ve svých písmech. Poté napište na 
tabuli: Satan se nás snaží polapit do své moci tím, že …

Vysvětlete, že Nefi v další části proroctví hovoří o taktikách, které proti nám Satan používá 
v posledních dnech. Rozdělte studenty do dvojic. Vyzvěte každou dvojici, aby si přečetla 
2. Nefiho 28:20–29 a zaměřila se na to, jak by mohla dokončit větu na tabuli.

Po pár minutách dvojice požádejte, aby se podělily o to, jak by větu na tabuli zakončily. 
V rámci diskuse se ujistěte, že studenti rozumějí tomu, že Satan používá mnoho taktik, 

Používání příběhů
Příběh může studentům 
pomoci zapojit se do 
výuky, protože je zaujme 
a pomůže jim účastnit 
se vzdělávacího procesu 
skrze naslouchání zkuše-
nostem druhých. Příběhy 
mohou také studentům 
pomáhat uvědomit si, 
jak jsou zásady evangelia 
uplatňovány v životě 
druhých lidí.
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kterými se nad námi snaží získat moc, jako jsou podněcování k hněvu, upokojování 
a ukolébávání a lichocení.

• Jak se například Satan snaží „podněcovati [lid] ke hněvu proti tomu, co je dobré“? Jak 
hněv způsobuje v lidech zmatek ohledně toho, co je dobré a co zlé?

• Proč je podle vás nebezpečné, když si člověk „v Sionu dopřává pohodlí“ a myslí si, že 
už není co zlepšovat? Proč se podle vás Satanovi daří svádět takového člověka „opatrně 
dolů do pekla“?

• Co to znamená někomu lichotit? (Neupřímně ho chválit a skládat mu pocty.) Proč podle 
vás může lichocení odvádět některé lidi od Pána?

• Proč by se Satan snažil lidi přesvědčit, že neexistuje?

• Co můžeme například dělat pro to, abychom se ubránili hněvu? Jak se můžeme bránit 
pocitu, že je všechno v pořádku? Jak se můžeme bránit lichocení?

Na konci hodiny studentům oznamte, že závěr 2. Nefiho 28 obsahuje závěrečné varování a 
ujištění od Pána. Vyzvěte studenty, aby si přečetli 2. Nefiho 28:30–32.

• Pán respektuje naši svobodu jednání a naši snahu učit se o Něm. Jak se píše ve 2. Nefim 
28:30, Pán nás učí „řádku za řádkou, předpis za předpisem“. Co to pro vás znamená? Co 
se podle tohoto verše stane s těmi, kteří říkají „my máme dosti“?

• Ve 2. Nefim 28:32 Pán mluví k lidem, kteří Ho zapírají. Co má podle vás Pán na mysli, 
když v tomto verši říká „rámě mé je vztaženo po celý den“? (Pán v tomto verši mluví o 
svém milosrdenství a o své ochotě pomáhat nám každý den, zatímco se snažíme násle-
dovat Jeho vůli, a to i když jsme Ho v minulosti odmítali. Pomozte studentům porozumět 
tomu, že Pán bude milosrdný ke všem lidem, kteří budou činit pokání a přijdou 
k Němu.)

Napište na tabuli tato slova: Díky tomu, čemu jsem se dnes naučil, budu … Vyzvěte studenty, 
aby tuto větu dokončili ve svém studijním deníku nebo zápisníku, a to tak, že napíší, co 
díky studiu Nefiova proroctví ve 2. Nefim 28 vykonají. Mohli byste několik studentů požá-
dat, aby se o to, co napsali, podělili se třídou. Ujistěte se však, že rozumějí tomu, že nemusí 
cítit povinnost dělit se s ostatními o zážitky a myšlenky, které jsou příliš osobní či důvěrné.

Vydejte svědectví, že s vedením a posilou od Pána můžeme překonat pokušení. A i když 
zhřešíme, pokud učiníme upřímné pokání, Pán k nám bude milosrdný.

Mistrovství v písmu – 2. Nefi 28:7–9
Vysvětlete, že lidé si někdy zdůvodňují hřích tím, že si říkají, že to dělá každý nebo že 
pokání mohou učinit později. Rozdělte studenty do malých skupin. Vyzvěte skupiny, aby 
si přečetly 2. Nefiho 28:7–9 a vyhledaly slova nebo části textu, které se těchto nesprávných 
názorů týkají. Vyzvěte studenty, aby ve skupinách diskutovali o těchto otázkách (otázky 
byste mohli před hodinou napsat na tabuli):

• Čím je nebezpečné spáchání malého hříchu?

• Ospravedlní nás Bůh, pokud pácháme malé hříchy nebo pokud je pácháme jen občas? 
(Vyzvěte studenty, aby si pro lepší pochopení přečetli Nauku a smlouvy 1:31.)

• Jak může někdo „[chytat] člověka za slovo“? Jak můžeme někdy „[vykopat] jámu bliž-
nímu svému“?

Vyzvěte každou skupinu, aby tyto verše přepsala jazykem, jaký by mohli použít lidé 
v dnešní době k přesvědčování mladých lidí, aby tyto pošetilé nauky následovali.

Požádejte studenty, aby přemýšleli o době, kdy si uchovali duchovní sílu navzdory nespráv-
ným názorům ve škole, v médiích nebo nesprávným názorům přátel. Vyzvěte je, aby si o 
těchto zkušenostech napsali do studijního deníku nebo zápisníku. Několik studentů byste 
mohli požádat, aby se podělili o to, co napsali.

Poznámka: Tento námět můžete použít buď během lekce, když budete uvádět verše mis-
trovství v písmu, nebo na konci lekce.
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Úvod
Nefi prorokoval o Znovuzřízení evangelia v posledních 
dnech, o němž Pán řekl, že to bude „podivuhodné 
dílo“. (2. Nefi 29:1.) Nefi dosvědčil, že v posledních 
dnech budou všechna písma společně ukazovat, že 

Bůh pamatuje na své děti. Prorokoval, že mnozí budou 
odmítat Knihu Mormonovu, avšak ti, kteří uvěří, budou 
shromážděni do Církve. Také učil tomu, že Božím lidem 
smlouvy jsou ti, kteří činí pokání a věří v Syna Božího.

LEKCE 39

2. Nefi 29–30

Náměty pro výuku

2. Nefi 29
Nefi prorokuje, že v posledních dnech mnozí odmítnou Knihu Mormonovu
Vyzvěte studenty, aby si představili, jak se jich kamarád ve škole upřímně ptá: „Proč mají 
mormoni další Bibli?“ Můžete studenty požádat, aby se přihlásili, pokud jim někdo tako-
vou otázku již položil. Poté několik z nich požádejte, aby se podělili o to, jak na tuto otázku 
odpověděli.

Vysvětlete, že několik odpovědí na tuto otázku nám poskytl Nefi, když zaznamenal Pánova 
slova o tom, jakou úlohu bude hrát Kniha Mormonova při Znovuzřízení evangelia v po-
sledních dnech, které Pán nazval podivuhodným dílem. Vyzvěte studenty, aby si přečetli 
2. Nefiho 29:1–2 a vyhledali přitom, co způsobí Pánova slova v posledních dnech. (Vyjdou 
k Nefiovu semeni, neboli potomstvu, a „budou syčeti až do končin země“.) President Ezra 
Taft Benson vysvětlil, že „my, členové Církve, a zejména misionáři, musíme ‚syčet‘ neboli 
vyprávět a svědčit o Knize Mormonově ve všech končinách země“. („The Book of Mormon 
Is the Word of God“, Ensign, May 1975, 65.)

Vysvětlete, že slovo korouhev ve 2. Nefim 29:2 odkazuje na předmět používaný ke shro-
mažďování a sjednocování lidí. Korouhvemi často nazýváme vlajky. (Viz vysvětlení slova 
korouhev v lekci 32.)

• Co je podle 2. Nefiho 29:2 onou korouhví, která vyjde „až do končin země“, aby shro-
máždila lid Páně? (Kniha Mormonova – slova Nefiova semene neboli potomstva.)

• Za jakým účelem nám Pán podle 2. Nefiho 29:1–2 poskytuje další písma, jakými jsou 
například Kniha Mormonova? (Pomozte studentům porozumět tomu, že Pán nám dává 
písma jakožto druhého svědka a za účelem shromáždění lidu své smlouvy.)

Napište na tabuli následující slova staršího Jeffreyho R. Hollanda z Kvora Dvanácti apo-
štolů (převzato z knihy Christ and the New Covenant: The Messianic Message of the Book of 
Mormon [1997], 4.):

„Kniha Mormonova je skutečnou výpovědí o Boží smlouvě uzavřené s Jeho dětmi zde na zemi a 
o Jeho lásce, kterou k nim chová.“ (Starší Jeffrey R. Holland)

Vysvětlete, že slovo pohané ve 2. Nefim 29 odkazuje na lidi, kteří nepocházejí z domu 
Izraele. Slovo Židé odkazuje na lidi, kteří pocházejí z domu Izraele, včetně Lehiovy rodiny 
a jeho potomstva. Vyzvěte studenty, aby si přečetli 2. Nefiho 29:3–6 a zaměřili se na to, jak 
někteří pohané budou reagovat na další písmo.

• Jak budou někteří reagovat na další písmo?

• Co řekl Pán o lidech, kteří takto reagují?

Vysvětlete, že Nefiho popis toho, jak lidé na Knihu Mormonovu zareagují, byl prorocký. 
Lidé dnes často vyjadřují o Knize Mormonově pochybnosti, neboť již mají Bibli.

Pověřte studenty, aby si ve dvojicích přečetli 2. Nefiho 29:7–11. Vyzvěte je, aby našli účely, 
pro které nám Pán k Bibli přidal další písmo. Po několika minutách je požádejte, aby se 
podělili o to, co našli. Možné odpovědi: 1) Pán pamatuje na všechen lid a posílá své slovo 
ke všem národům (viz verš 7); 2) Pán promlouvá tatáž slova ke všem národům, a Kniha 
Mormonova je druhým svědkem pravd obsažených v Bibli (viz verš 8); 3) Pán je vždy tentýž 
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a promlouvá podle své libosti (viz verš 9); 4) Boží dílo není ukončeno, a On bude i nadále 
promlouvat, aby uskutečňoval své dílo (viz verš 9); 5) lidé se nemají domnívat, že Bible 
obsahuje všechna Pánova slova nebo že Pán nedal, aby bylo zapsáno více slov (viz verš 10); 
6) Pán přikazuje lidem všech národů, aby zapisovali Jeho slova (viz verš 11). Abyste stu-
dentům pomohli shrnout a uplatnit to, čemu se v této části lekce naučili, položte jim tyto 
otázky (všechny, nebo jen některé):

• Jak můžeme použít slova ze 2. Nefiho 29 k rozptýlení obav ohledně Knihy Mormonovy 
jakožto další knihy písma?

• Jak vám tyto verše pomohly prohloubit vděčnost za Knihu Mormonovu?

Znovu studenty rozdělte do dvojic. Vyzvěte je, aby si procvičovali odpovídání na otázku: 
„Proč mají mormoni další Bibli?“ Vyzvěte jednoho studenta, aby otázku položil, a druhého, 
aby na ni odpověděl. Poté je požádejte, aby si vyměnili roli a diskusi zopakovali. V závěru 
této činnosti můžete studenty povzbudit, aby se zamysleli nad tím, pro které z jejich zná-
mých by mohla být diskuse o těchto zásadách prospěšná, a aby usilovali o vedení Ducha 
Svatého ohledně toho, jak tyto známé oslovit.

V závěru této části lekce se ujistěte o tom, že studenti rozumějí tomu, že Pán pamatuje na 
všechny lidi a že jim všem posílá svá slova.

2. Nefi 30:1–8
Nefi prorokuje o úloze Knihy Mormonovy v posledních dnech
Vysvětlete, že poté, co Nefi učil o tom, že Bůh bude pamatovat na dům Izraele, varoval 
svůj lid, aby si nemysleli, že jsou spravedlivější, než budou pohané. Připomněl jim také, 
že všichni lidé se mohou stát Božím lidem smlouvy. Požádejte některého studenta, aby 
přečetl 2. Nefiho 30:2, a ostatní studenty vyzvěte, aby v tomto verši vyhledali dvě věci, které 
musíme udělat, abychom mohli patřit k Božímu lidu smlouvy. Požádejte studenty, aby se 
podělili o to, co našli. Ujistěte se, že rozumějí tomu, že Božím lidem smlouvy se stáváme 
tehdy, když činíme pokání a věříme v Ježíše Krista.

Vysvětlete, že ve 2. Nefim 30:3 Nefi popisuje jeden způsob, jak Pán shromažďuje v po-
sledních dnech svůj lid do smlouvy. Vyzvěte studenty, aby si přečetli 2. Nefiho 30:3 a tento 
proces vyhledali. (Pán vyšle Knihu Mormonovu. Mnozí v ni uvěří a budou se o ni dělit 
s druhými.) Mohli byste poukázat na to, že Nefi se konkrétně zmiňuje o tom, že slova 
Knihy Mormonovy se dostanou až „ke zbytku našeho semene“, což znamená k Lehiovým 
potomkům.

Povzbuďte studenty, aby si přečetli 2. Nefiho 30:4–8 a vyhledali slova, která ukazují, jak 
budou lidé požehnáni, když obdrží Knihu Mormonovu.

• Jak budou Lehiovi potomci požehnáni, když se dozví o svých předcích?

• Čemu tyto verše učí o tom, jaký účinek může Kniha Mormonova mít na všechny lidi?

Ujistěte se, že studenti rozumějí tomu, že Kniha Mormonova může všem lidem pomoci 
poznat Ježíše Krista a žít podle Jeho evangelia. Tuto větu byste mohli napsat na tabuli.

• Co můžeme dělat pro to, abychom druhým pomáhali poznat Ježíše Krista skrze Knihu 
Mormonovu?

• Jak vám Kniha Mormonova pomohla poznat Spasitele?

Požádejte studenty, aby se podělili o nějakou zkušenost, kterou získali díky tomu, že se 
s druhými dělí o Knihu Mormonovu. Povzbuďte studenty, aby se modlili o příležitosti dělit 
se o Knihu Mormonovu s druhými.

2. Nefi 30:9–18
Nefi prorokuje o podmínkách na zemi během milénia
Vysvětlete, že Nefi prorokoval také o miléniu – období 1 000 let následujících po Spasite-
lově Druhém příchodu.

Shrňte 2. Nefiho 30:9–10 tím, že vysvětlíte, že při Pánově Druhém příchodu budou zlovolní 
zničeni. Vyzvěte studenty, aby si přečetli 2. Nefiho 30:12–18 a zaměřili se přitom na popis 
života během milénia. Požádejte je, aby si představili, že v době milénia píší novinový 

Procvičování 
se studenty
Když studenty žádáte, 
aby si procvičovali 
vysvětlování pravd 
evangelia, dáváte jim 
příležitost získat hlubší 
porozumění těmto prav-
dám a připravit se na to, 
aby mohli evangeliu učit 
druhé. (Pamatujte na to, 
abyste tuto výukovou 
metodu používali s roz-
vahou. Učitelé se nemají 
vzdávat své role učitele a 
ponechávat výuku lekce 
jen na studentech.)
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článek popisující jednu z podmínek, které v těchto verších nalezli. Řekněte jim, aby pro 
tento článek napsali titulek a aby se o své titulky navzájem podělili.

• Na kterou z podmínek milénia, o nichž jste četli ve 2. Nefim, se nejvíce těšíte? Proč?

Obraťte pozornost studentů na tato slova ve 2. Nefim 30:18: „Satan již nebude míti moci 
nad srdcem dětí lidských, na dlouhou dobu.“ Mohli byste studentům navrhnout, aby si tato 
slova ve svých písmech označili.

• Proč je užitečné vědět, že spravedlivost nakonec zvítězí nad zlovolností?

Poté, co studenti odpovědí, vydejte svědectví, že Satan nebude mít během milénia 
žádnou moc nad srdcem lidí a na zemi bude vládnout spravedlivost a mír. Požádejte 
některého studenta, aby přečetl následující slova presidenta George Q. Cannona z Prvního 
předsednictva. Vyzvěte členy třídy, aby poslouchali, proč Satan nebude mít během milénia 
žádnou moc.

„Říkáme, že Satan bude spoután. Satan bude spoután mocí Boží, ale bude spoután také 
odhodláním lidu Božího neposlouchat ho a nenechat se jím ovládat. Pán ho nespoutá a 
neodejme ze země jeho moc, dokud budou na zemi muži a ženy ochotní nechat se jím 
ovládat. To je v rozporu s plánem spasení. Zbavit člověka svobody jednání je v rozporu 
se záměry našeho Boha. Na tomto kontinentu byla doba, o níž máme záznam, kdy byli 
lidé natolik spravedliví, že Satan mezi nimi neměl žádné moci. Téměř čtyři pokolení uběhla 
ve spravedlivosti. Vedli čistý život a zemřeli bez hříchu. Stalo se tak díky tomu, že odmítali 
poddat se Satanovi. Nemáme žádný záznam o tom, že by Satan v této době ztratil moc i 
v jiných částech světa. Podle všech historických záznamů, které vlastníme, měl Satan tutéž 
moc nad všemi lidmi, kteří mu byli ochotni naslouchat. V této zemi však moc neměl a byl 
doslova spoután. Věřím, že tak tomu bude i během milénia; a usuzuji tak z onoho radost-
ného stavu, který je popsán v záznamu, o kterém hovořím. Očekávám, že předtím, než 
bude Satan plně spoután, budou zlovolní zničeni.“ (Conference Report, Oct. 1897, 65.)

• Jak bude Satan během milénia spoután? 

Povzbuďte studenty k tomu, aby žili spravedlivě, aby nad nimi protivník neměl žádnou 
moc.

Doplňkový námět pro výuku
2. Nefi 29:12–14. Jaká požehnání plynou z dalších 
záznamů písma?
Vyzvěte studenty, aby si přečetli 2. Nefiho 29:12–14 a 
zaměřili se přitom na to, co se stane v posledních dnech 
se všemi slovy, která Bůh přikázal zaznamenat po celé 
zemi.

• Jaký budou mít podle vás různé národy světa užitek 
z toho, že budou mít navzájem své záznamy?

Starší Neal A. Maxwell z Kvora Dvanácti apoštolů učil, 
že budou na světlo vyneseny i další záznamy, aby svěd-
čily o Ježíši Kristu:

„Mezi poklady, které budou teprve vyneseny na světlo, 
jsou ztracené knihy. V dostupných písmech je jich 
zmíněno více než dvacet. Nejpřekvapivějšími a nejob-
jemnějšími by mohly být záznamy ztracených kmenů 
Izraele. (Viz 2. Nefi 29:13.) O tomto blížícím se třetím 
svědku o Kristu bychom ani nevěděli, kdyby nebylo dra-
hocenné Knihy Mormonovy, druhého svědka o Kristu! 
Tento třetí soubor posvátných záznamů tak uzavře 
trojici pravdy. Poté, jak řekl dokonalý Pastýř, ‚slovo mé 
bude také shromážděno v jedno‘. (Verš 14.) Po stme-
lení všech křesťanských dispensací lidské historie (viz 
NaS 128:18) bude ‚jedno stádo a jeden pastýř‘ (1. Nefi 
22:25).“ („God Will Yet Reveal“, Ensign, Nov. 1986, 52.)



134

Úvod
Mnoho let před narozením Ježíše Krista obdržel Nefi 
zjevení o Spasitelově křtu. Když Nefi vyprávěl svému 
lidu o tomto zjevení, učil je tomu, co nazval „naukou 
Kristovou“ – neboli, že chceme- li získat věčný život, 

musíme používat víru v Ježíše Krista, činit pokání z hří-
chů, být pokřtěni, přijmout Ducha Svatého a vytrvat do 
konce.

LEKCE 40

2. Nefi 31

Náměty pro výuku

2. Nefi 31:1–13
Nefi učí, že když se dáme pokřtít, následujeme Spasitelův příklad
Na začátku hodiny položte studentům tyto otázky:

• Co si pamatujete ze svého křtu? Jaké pocity jste měli při svém křtu?

Vysvětlete studentům, že když se dali pokřtít, řídili se vzorem, který byl vždy součástí 
evangelia Ježíše Krista. Nefi tento vzor pojmenoval určitým slovním spojením. Vyzvěte 
studenty, aby toto slovní spojení, které se nachází ve 2. Nefim 31:2 a 2. Nefim 31:21, našli. 
Až správně určí, že jde o slovní spojení „nauka Kristova“, zeptejte se jich:

• Která slova ve 2. Nefim 31:2, 21 naznačují, jak moc je nauka Kristova důležitá? (Možné 
odpovědi: „musím promluviti o“, „není … žádné jiné cesty“ a „jediná a pravá nauka“.)

Ukažte obrázek „Jan Křtitel křtí Ježíše“. (62133; Kniha obrázků z evangelia [2009], č. 35.) 
Vyzvěte studenty, aby si prostudovali 2. Nefiho 31:5–9 a aby vyhledali slova, která vysvět-
lují, proč se Ježíš Kristus dal pokřtít. (Mohli byste studentům doporučit, aby si tato slova 
označili.) Po několika minutách studenty požádejte, aby přečetli slova, která našli.

• Co podle vás znamená „naplnit veškerou spravedlivost“? (Až studenti odpovědí, mohli 
byste vysvětlit, že to znamená dodržovat přikázání. President Joseph F. Smith řekl, 
že „naplnit veškerou spravedlivost“ znamená „naplnit zákon“. [Conference Report, 
Apr. 1912, 9.])

Požádejte některého studenta, aby přečetl 2. Nefiho 31:10–12.

• Jak je v těchto verších vysvětlena důležitost křtu? (Nefi učí, že křest je přikázání od Ne-
beského Otce, že je vyžadován proto, abychom mohli obdržet dar Ducha Svatého, a že je 
nezbytný v našem úsilí následovat Ježíše Krista.)

Požádejte studenty, aby shrnuli nauku a zásady, kterým se naučili z 2. Nefiho 31:5–12. Za-
tímco budou vyjadřovat své myšlenky, ujistěte se, že rozumějí těmto zásadám:

Ježíš Kristus nám dal dokonalý příklad poslušnosti, kterým se máme řídit.

Musíme následovat Ježíše Krista, dát se pokřtít a přijmout Ducha Svatého.

Ačkoli byl Ježíš Kristus bez hříchu, dal se pokřtít, aby naplnil veškerou 
spravedlivost.

Požádejte některého studenta, aby přečetl 2. Nefiho 31:13. Upozorněte studenty na slova 
„s celým úmyslem srdce“, „jednajíce před Bohem bez pokrytectví a bez podvodu“ a 
„s opravdovým záměrem“. Mohli byste studentům doporučit, aby si tato slova označili.

• Co pro vás tato slova znamenají? (Možná bude nutné, abyste zdůraznili, že všechna tato 
slova vyjadřují, že je třeba být upřímní v naší snaze projevovat víru ve Spasitele, činit 
pokání z hříchů a řídit se Spasitelovým příkladem.)

Abyste studentům pomohli hlouběji porozumět tomu, jak následovat Spasitelův příklad 
v mnoha různých situacích, položte jim například tyto otázky:

• Jak by se tato slova dala vztáhnout na takové činnosti, jako je každodenní studium písem 
nebo účast na shromáždění?
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• Jaký je rozdíl mezi tím, když se jen „pomodlíme“ a když se pomodlíme „s celým úmy-
slem srdce“?

• Jaký je rozdíl mezi tím, když chléb svátosti jen jíme a když chléb svátosti přijímáme 
„s opravdovým záměrem“?

• Jaký je rozdíl mezi tím, když řeknete, že je vám líto něčeho, co jste udělali, a když činíte 
pokání „s celým úmyslem srdce“?

2. Nefi 31:14–21
Nefi učí, že po křtu je třeba, abychom obdrželi Ducha Svatého a i dále se řídili 
Spasitelovým příkladem
Vysvětlete, že Nefi mluvil o bráně, kterou se vstupuje na cestu. Požádejte některého 
studenta, aby přečetl 2. Nefiho 31:17–18. Až student dočte, nakreslete na tabuli takovýto 
jednoduchý nákres:

• Co je podle 2. Nefiho 31:17 onou branou? (Pokání a křest. Pod bránu napište Pokání a 
křest.) V jakém smyslu se pokání a křest podobají bráně?

• K čemu podle 2. Nefiho 31:18 vede tato cesta? (K věčnému životu. Na konec cesty na-
pište Věčný život. Možná bude nutné vysvětlit, že slova „věčný život“ znamenají oslavení 
v celestiálním království.)

• Nefi učil, že po křtu obdržíme dar Ducha Svatého. (Viz 2. Nefi 31:13–14.) Co pro nás 
podle 2. Nefiho 31:17–18 Duch Svatý dělá? (Pomozte studentům porozumět tomu, že 
Duch Svatý svědčí o Otci a Synu a přináší odpuštění hříchů.)

• Proč je nezbytné, abychom získali svědectví o Otci a Synu prostřednictvím Ducha 
Svatého?

Abyste studentům pomohli porozumět tomu, jakou úlohu hraje Duch Svatý v odpuš-
tění hříchů, možná bude nutné vysvětlit slova „křest ohněm a Duchem Svatým“. (2. Nefi 
31:13–14; viz také verš 17.) Požádejte některého studenta, aby přečetl následující slova 
staršího Davida A. Bednara z Kvora Dvanácti apoštolů. Požádejte studenty, ať se zaměří na 
to, co to znamená být pokřtěn ohněm a Duchem Svatým.

„Brána křtu vede na těsnou a úzkou cestu. …

Je nám přikázáno žít tak, a jsme o tom poučeni, aby se naše padlá povaha změnila půso-
bením posvěcující moci Ducha Svatého. President Marion G. Romney učil, že křest ohněm 
vykonaný Duchem Svatým ‚[nás] obrací od tělesnosti k duchovnosti. Očišťuje a uzdra-
vuje duši. … Víra v Pána Ježíše Krista, pokání a křest vodou, to jsou vše přípravy na [křest 
ohněm] a jeho předpoklady, ale [křest ohněm] je naplněním. Obdržet [tento křest ohněm] 
znamená mít svůj šat vyprán v usmiřující krvi Ježíše Krista.‘ (Learning for the Eternities, 
comp. George J. Romney [1977], 133; viz také 3. Nefi 27:19–20.)

Tudíž, jsme-li znovuzrozeni a usilujeme-li vždy o to, abychom měli Jeho Ducha, aby byl 
s námi, Duch Svatý posvěcuje a pročišťuje naši duši jakoby ohněm. (Viz 2. Nefi 31:13–14, 
17.) Před Bohem máme nakonec stát neposkvrněni.“ („Čisté ruce a čisté srdce“, Liahona, 
listopad 2007, 81.)

• Co pro nás podle slov staršího Bednara a presidenta Romneyho „křest ohněm“ dělá?

• Jaká další požehnání můžeme obdržet prostřednictvím vlivu Ducha Svatého?

• Jak usilujete o to, abyste „mohli vždy míti Jeho Ducha“, aby byl s vámi?

Nákresy
Nákresy na tabuli mohou 
studentům pomoci 
pochopit abstraktní 
myšlenky. Při kreslení na 
tabuli pamatujte na to, 
že jednoduché kresby 
jsou obvykle vhodnější 
než složité. Obvykle je 
dobré si nákres před 
příchodem studentů do 
třídy několikrát vyzkou-
šet. Pokud vám kreslení 
na tabuli dělá potíže, 
můžete o to požádat 
některého studenta.
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• Kdy jste ve svém životě pocítili působení Ducha Svatého?

Vysvětlete, že ve 2. Nefim 31:18 slovo těsná znamená úzká, přesně vymezená, striktní a 
nedovolující odchýlení. Nefi tímto slovem popsal cestu, kterou se musíme vydat po křtu, 
abychom mohli získat věčný život. Požádejte studenty, aby se v duchu zamysleli nad touto 
otázkou:

• Co musíme po křtu dělat, abychom zůstali na cestě k věčnému životu?

Zatímco studenti o této otázce přemítají, vyzvěte je, aby vyhledali odpovědi ve 2. Nefim 
31:15–16, 19–21. Mohli byste jim doporučit, aby si označili slova a části textu, které vy-
světlují, co musíme dělat pro to, abychom získali věčný život. Po uplynutí dostatečné doby 
požádejte několik studentů, aby se podělili o to, co si označili. Až budou odpovídat, pište 
jejich odpovědi na tabuli. Váš nákres by měl vypadat asi takto: 

Ujistěte se, že studenti rozumějí tomu, že pokud žijeme podle nauky Kristovy, obdr-
žíme věčný život.

Na závěr lekce požádejte některého studenta, aby přečetl 2. Nefiho 31:20. Zdůrazněte, že 
2. Nefi 31:19–20 jsou verše z mistrovství v písmu. Mohli byste studentům doporučit, aby si 
tyto verše označili nějakým jednoznačným způsobem, aby je mohli snadno najít. Vyzvěte je, 
aby si ve svém studijním deníku nebo zápisníku odpověděli na jednu z těchto otázek:

• Co vám na základě toho, o čem jste se v této lekci učili, dává naději, že budete moci 
obdržet věčný život?

• Jak váš život ovlivnila smlouva, kterou jste uzavřeli při křtu?

Mistrovství v písmu – 2. Nefi 31:19–20
Přečtěte následující slova staršího Richarda G. Scotta z Kvora Dvanácti apoštolů:

„Učení se veršům z písem nazpaměť může být zdrojem veliké moci. Naučit se zpaměti 
nějaký verš z písem je jako získat nového přítele. Je to, jako když najdeme někoho nového, 
kdo nám může pomoci v čase potřeby, kdo nám může poskytnout inspiraci a útěchu a být 
zdrojem motivace, když něco potřebujeme změnit.“ („Moc plynoucí z písem“, Liahona, 
listopad 2011, 6.)

Na plakát (nebo list papíru) napište: Naučil(a) jsem se nazpaměť 2. Nefiho 31:19–20. Plakát 
umístěte tak, aby ho studenti měli na očích. Vyzvěte studenty, aby se tyto verše naučili 
nazpaměť sami nebo se svou rodinou. Vybídněte je, aby se během příštích dnů na plakát 
podepsali, jakmile se tyto verše naučí. Pokud se ho učí nazpaměť se svou rodinou, mohou 
na plakát napsat i jména členů rodiny. Pamatujte na to, abyste tuto výzvu přizpůsobili 
schopnostem a situaci jednotlivých studentů, tak aby mohl uspět každý z nich.

Vydejte svědectví o tom, jak přínosné je znát zpaměti takové verše z písem, jako je 2. Nefi 
31:19–20, které obsahují slova naděje.

Poznámka: Vzhledem k charakteru a rozsahu této lekce byste mohli tuto činnost použít jiný 
den, až budete mít více času.

Pokání a křest

Věčný život

vytrvat v následování Spasitelova příkladu, 
tlačit se kupředu se stálostí v Kristu, mít 

víru a naději, milovat Boha a všechny lidi, 
hodovat na slově Kristově, vytrvat do konce

2. Nefi 31:19–20 
jsou verše z mistrovství 
v písmu. Odkažte 
studenty na učební 
pomůcku na konci lekce, 
která jim pomůže se 
tento verš naučit.
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Lekce pro domácí studium
2. Nefi 26–31 (8. blok)

Přípravné materiály pro 
učitele domácího studia
Shrnutí denních lekcí domácího studia
Následující shrnutí nauk a zásad, kterým se studenti naučili 
při studiu 2. Nefiho 26–31 (8. blok), nemá být součástí vaší 
lekce. Lekce, kterou učíte, se soustřeďuje pouze na některé 
z těchto nauk a zásad. Při zvažování potřeb svých studentů 
se řiďte nabádáním Svatého Ducha.

1. den (2. Nefi 26–27)
Studenti se zabývali Nefiovými proroctvími ohledně posled-
ních dnů. Dozvěděli se, že všechno, co Pán dělá, je pro dobro 
světa, a že Pán miluje všechny lidi a vybízí je, aby k Němu 
přišli a podíleli se na Jeho spasení. Studenti také poznali 
pravdu, že příchod Knihy Mormonovy je jedním z pro-
středků, kterými Bůh uskuteční své dílo v posledních dnech. 
Kromě toho se dozvěděli, že Kniha Mormonova a znovu-
zřízené evangelium budou těm, kteří je studují a přijímají, 
přinášet radost a porozumění.

2. den (2. Nefi 28)
Při studiu Nefiových varování ohledně falešných učení, která 
budou převládat v posledních dnech, se studenti dozvěděli, 
že Kniha Mormonova odhaluje ďáblovy falešné představy a 
posiluje nás před jeho zlými úmysly. Kromě toho se dozvě-
děli, že Satan používá mnoho taktik, kterými se nad námi 
snaží získat moc, jako jsou podněcování k hněvu, upokojo-
vání a ukolébávání a lichocení.

3. den (2. Nefi 29–30)
Studenti se dozvěděli, že Pán dává lidem písma, aby je shro-
máždil do své smlouvy, a že Kniha Mormonova může všem 
lidem pomoci poznat Ježíše Krista a žít podle Jeho evangelia. 
Pán Nefimu ukázal, že mnoho lidí v posledních dnech Knihu 
Mormonovu odmítne. Studenti měli příležitost zamyslet se 
nad svým životem a nad tím, jak se bude místo, kde žijí, lišit 
během milénia díky tomu, že Satan nebude mít moc nad 
srdcem lidí a na zemi bude vládnout spravedlivost a mír.

4. den (2. Nefi 31)
Byly zdůrazněny tyto skutečnosti ohledně nauky Kristovy a 
Spasitelova příkladu: Ježíš Kristus naplnil veškerou spra-
vedlivost tím, že se podrobil všem přikázáním Otce, a my 
se musíme řídit Ježíšovým příkladem poslušnosti tím, že se 
dáme pokřtít a obdržíme Ducha Svatého. Duch Svatý svědčí 
o Otci a Synu a přináší odpuštění hříchů. Pokud žijeme podle 
nauky Kristovy, obdržíme věčný život.

Úvod
Tato lekce zdůrazňuje skutečnost, že všechno, co Nebeský Otec 
dělá, je pro dobro světa a je motivováno láskou k Jeho dětem. 
Tato lekce se také zmiňuje o tom, jak Kniha Mormonova odha-
luje Satanova falešná učení, která převládají v naší době, a jak ti, 
kteří se řídí naukou Kristovou, získávají věčný život.

Náměty pro výuku
Zeptejte se studentů, zda mají nějaké myšlenky nebo postřehy 
ze svého studia písem, o které by se chtěli před začátkem hodiny 
podělit s ostatními studenty. Povzbuďte studenty, aby se zeptali 
na cokoli, co je zajímá ohledně toho, co studovali. Vyzvěte je, 
aby si zapisovali duchovní vnuknutí, která k nim přicházejí při 
studiu a přemítání o písmech a zadaných úkolech. To do jejich 
života přivolá ducha zjevení.

Požádejte studenty, aby vám na tabuli nebo na list papíru po-
mohli napsat několik odpovědí na tuto otázku: Kdybyste věděli, 
že váš čas na zemi se blíží ke konci a že můžete napsat jeden 
dopis, který si budou moci přečíst vaši potomci a zbytek světa, 
jaká témata byste pro své poselství vybrali?

Vyzvěte studenty, aby si zběžně prolistovali 2. Nefiho 26–31 a 
podívali se do svého studijního deníku a zjistili, na která témata 
se Nefi ke konci svého života zaměřil. Porovnejte jejich zjištění 
s odpověďmi, které napsali na tabuli. Nefiova poslední rada byla 
napsána pro nás, kteří žijeme v posledních dnech, a obsahuje 
vodítka, která nám mají pomáhat rozpoznat pravdu, vyhnout se 
Satanovým překážkám a řídit se naukou Ježíše Krista.

2. Nefi 26
Poté, co Nefi pronesl proroctví o zničení svého lidu, prorokuje o 
posledních dnech a vyzývá všechny lidi, aby přišli ke Kristu.
Vyzvěte studenty, aby si přečetli 2. Nefiho 26:29–31 a aby si 
všimli jedné Satanovy taktiky, před kterou nás Nefi varuje. Poté, 
co se několik studentů podělí o to, na co přišli, položte tyto 
otázky:

• Co jsou podle 2. Nefiho 26:29 kněžské lstivosti?
• Co asi vede některé lidi k tomu, aby se dopouštěli kněžských 

lstivostí?
• Co nás má, podle Pánových očekávání, motivovat při práci 

v Církvi? Kdo z lidí, které znáte, je v tomto dobrým příkladem?

Projděte si 2. Nefiho 26:23–28, 33 a 3. úkol pro 1. den. Zeptejte 
se: Co motivuje Pána v Jeho práci?

Poté, co několik studentů odpoví, požádejte členy třídy, aby 
odpověděli na tyto otázky:
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• Ze kterých slov ve 2. Nefim 26:23–28, 33 se dozvídáme, že 
Pán miluje všechny lidi a vybízí je, aby k Němu přišli a 
podíleli se na Jeho spasení, a že všechno, co Pán dělá, je 
pro dobro světa?

• Proč je důležité, abychom se naučili být motivováni láskou 
k druhým lidem, a ne chamtivostí nebo touhou přijímat od 
druhých chválu?

• Jak můžeme podle vašeho názoru mít při své práci v Církvi 
více pravé lásky a být laskavější a více takoví, jako je Kristus?

2. Nefi 28
Nefi varuje před Satanovými podvody
Řekněte studentům, že ve 2. Nefim 28 Nefi odhaluje další 
falešné představy, kterým učí ďábel. Projděte tyto „falešné 
a marné a pošetilé nauky“, které jsou popsány ve 2. Nefim 
28:3–9, a položte studentům následující otázky. Můžete mezi 
ně zařadit i otázky, které si studenti zapsali během týdne do 
studijního deníku.

• Co to znamená „[chytat] člověka za slovo“? (2. Nefi 28:8.) 
(Možné odpovědi: posmívat se druhým, překrucovat nebo 
zveličovat to, co řekli.)

• V jakém smyslu mohou lidé v dnešní době vykopat jámu (viz 
2. Nefi 28:8) svému bližnímu?

• Proč je nebezpečné snažit se skrývat hříchy před Pánem nebo 
usilovat o to, aby naše díla zůstala ve tmě? (Viz 2. Nefi 28:9.)

• Které falešné učení uvedené ve 2. Nefim 28:3–9 představuje 
podle vás v dnešní době největší nebezpečí pro mládež? Proč 
je podle vás tak škodlivé? Jak toto falešné učení může mladé 
lidi svádět? (Viz 1. úkol na 2. den.)

Připomeňte studentům 2. Nefiho 28:20–23 a příběh presidenta 
Boyda K. Packera o duchovních krokodýlech z lekce na 2. den. 
Požádejte studenty, aby se s ostatními podělili o varovná zna-
mení, která si nakreslili do svého studijního deníku (5. úkol na 
2. den) a která jsou příkladem duchovních nebezpečí, na která 
by si měli mladí lidé v dnešní době dávat pozor.

Zeptejte se: Proč Nefi věnoval závěr svého záznamu právě Sata-
novým podvodům a taktikám, když mohl psát o tolika jiných vě-
cech? (Mohli byste vydat svědectví o tom, jakou pomoc a posilu 
pro odolávání Satanovým taktikám získáváme díky důkladnému 
studiu Knihy Mormonovy.)

2. Nefi 31
Nefi učí o tom, jak nám Spasitel dal dokonalý příklad
Nakreslete jednoduchý obrázek cesty procházející branou. Vy-
zvěte studenty, aby si přečetli 2. Nefiho 31:17–18 a aby si všimli, 
jak Nefi pomocí tohoto obrazu cesty a brány zdůraznil onu jedi-
nou cestu, kterou můžeme přijít k Ježíši Kristu. Poté se zeptejte:

• Co podle těchto veršů představuje ona brána a cesta? (Brána 
představuje pokání, křest a přijetí Ducha Svatého.)

• Proč se, podle toho, co jste se dozvěděli při osobním studiu 
2. Nefiho 31, hovoří o přijetí Ducha Svatého jako o křtu oh-
něm? (Viz 2. Nefi 31:13; viz také verš 17.)

Požádejte některého studenta, aby přečetl 2. Nefiho 31:19–21. 
Vyzvěte členy třídy, aby přitom vyhledali, co se od nás požaduje 
poté, co projdeme onou branou. Poté, co se studenti podělí o 
to, co našli, položte jim tyto otázky:

• Co podle vás Nefi myslel slovy „Toto je nauka Kristova“? 
(2. Nefi 31:21.)

• Když zvážíte, o čem jste se dnes učili, co máte podle Nebes-
kého Otce dělat, aby vám to pomohlo jít vpřed po oné těsné a 
úzké cestě? (Mohli byste studenty povzbudit, aby si v souvis-
losti s touto otázkou stanovili nějaký cíl.)

Příští blok (2. Nefi 32 – Jákob 4)
Máte rádi jídlo? V příštím bloku se budou studenti učit o tom, 
co to znamená „[hodovat] na slovech Kristových“. (2. Nefi 32:3.) 
Jak má prorok napomínat lid, který začíná být ovlivňován láskou 
k bohatství nebo lidmi, kteří porušují zákon cudnosti? Všimněte 
si, jak se k těmto problémům postavil Jákob.
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Úvod
Poté, co Nefi učil svůj lid o „těsné a úzké cestě, jež vede 
k věčnému životu“ (2. Nefi 31:18), pochopil, že přemýš-
lejí o tom, co by měli činit, když na tuto cestu vstoupili. 
Jejich otázky zodpověděl tím, že je povzbudil k tomu, 

aby hodovali na slovech Kristových a aby se modlili 
vždy. ( 2. Nefi 32:3, 9.) Ujistil je o tom, že budou- li to 
činit, Duch Svatý jim pomůže poznat, co mají dělat.

LEKCE 41

2. Nefi 32

Náměty pro výuku

2. Nefi 32:1–7
Nefi nám radí, abychom vyhledávali božské vedení skrze slova Ježíše Krista a 
vnuknutí Ducha Svatého.
Vyzvěte studenty, aby si vzpomněli na to, jak někomu někdy vysvětlovali, jak se dostane 
z jednoho místa na druhé. Požádejte je, aby vysvětlili, proč bylo buď jednoduché, nebo 
složité poskytnout tyto pokyny k cestě.

Připomeňte studentům, že v předchozí lekci studovali pokyny, které dával Nefi svému lidu. 
Když pokyny uděloval, řekl: „Toto je ta cesta.“ (2. Nefi 31:21.) Pomozte studentům zopako-
vat si to, čemu se naučili, tím, že jim položíte následující otázky:

• Budeme- li následovat Nefiovy pokyny, kam nás zavedou? (K věčnému životu; viz 2. Nefi 
31:20.)

• Jak podle verše v 2. Nefim 31:17–18 nastupujeme na cestu, která vede k věčnému životu?

Vysvětlete, že 2. Nefi 32 je pokračováním Nefiova učení v 2. Nefim 31. Požádejte studenty, 
aby se v 2. Nefim 32:1 zaměřili na otázku, kterou Nefiův lid měl ohledně toho, čemu je 
Nefi učil. Vyzvěte několik studentů, aby tuto otázku vyjádřili svými vlastními slovy. (Ujistěte 
se, že studenti porozuměli tomu, že lidé přemýšleli o tom, co mají činit poté, co nastoupili 
na cestu k věčnému životu.)

Vyzvěte některého studenta, aby přečetl 2. Nefiho 32:2–3. Požádejte členy třídy, aby 
vyhledali, jak Nefi lidu na jeho otázku odpověděl. Poukažte na to, že 2. Nefi 32:3 je verš z 
mistrovství v písmu. Můžete studenty povzbudit k tomu, aby si ho označili odlišně, aby ho 
mohli snadno najít.

• Jaká slova v 2. Nefim 32:3 popisují to, jak bychom měli přijímat slova Kristova? Jak se liší 
hodování od zhltnutí svačiny?

• Co podle vás znamená hodovat na slovech Kristových?

• Čeho podle Nefiho dosáhneme, když budeme hodovat na slovech Kristových?

• Kde můžeme najít slova Ježíše Krista? (Odpovědi mohou zahrnovat písma, slova novo-
dobých proroků a inspirace od Ducha Svatého.)

Ujistěte se, zda studenti porozuměli tomu, že když hodujeme na slovech Kristových, 
slova Kristova nám řeknou vše, co máme činit.

Pomozte studentům přemýšlet o tom, do jaké míry hodují na slovech Ježíše Krista, tím, že jim 
přečtete následující seznam. Po přečtení každého bodu se na chvíli odmlčte. Požádejte stu-
denty, aby si seznam zapsali do svého studijního deníku, studijního zápisníku nebo na papír.

1. Osobní studium písem

2. Shromáždění svátosti

3. Generální konference

4. Rodinné studium písem

5. Seminář

6. Rodinný domácí večer

2. Nefi 32:3  
je verš z mistrovství v 
písmu. Podívejte se na 
učební námět na konci 
lekce, s jehož pomocí 
můžete pomoci studen-
tům osvojit si tuto pasáž.
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7. Shromáždění kvora Aronova kněžství a třída Mladých žen

8. Osobní modlitba

Požádejte studenty, aby přemýšleli o tom, do jaké míry se snaží vyhledávat slova Ježíše 
Krista při každé z těchto příležitostí. Požádejte je, aby si u každého bodu zapsali jednu z 
těchto možností: hoduji, svačím nebo hladovím. Některý student může například hodovat 
při osobním studiu písem, avšak pouze svačit při sledování generální konference. Student, 
který na shromáždění svátosti nevěnuje pozornost proslovům, si může vedle tohoto bodu 
napsat slovo hladovím.

Požádejte studenty, aby si vybrali jednu z činností, u které si poznamenali „svačím“ nebo 
„hladovím“, a vyzvěte je, aby si dali cíl, který jim v oné oblasti lépe pomůže hodovat na 
slovech Kristových. (Můžete je povzbudit k tomu, aby společně s těmito cíli přemýšleli také 
o cílech z brožurky Povinnost vůči Bohu nebo Osobní pokrok.)

Abyste posílili porozumění studentů tomu, že mají zodpovědnost vyhledávat osobní vedení 
od Ducha Svatého, požádejte je, aby si přečetli 2. Nefiho 32:4–7. Poté je požádejte, aby o 
těchto otázkách diskutovali ve dvojici. (Mohli byste rozdat lístek s následujícími otázkami 
nebo napsat otázky na tabuli před začátkem hodiny.)

• Co si myslíte, že ve verši 4 znamená prosit nebo klepat? Jaké jsou podle Nefiho následky 
pro ty, kteří nebudou prosit nebo klepat?

• Jaká požehnání nám Nefi slibuje, když obdržíme dar Ducha Svatého? 

• Proč se Nefi rmoutil pro svůj lid?

Vyjádřete svou důvěru v to, že když budou studenti hodovat na slovech Ježíše Krista, Duch 
Svatý jim pomůže kráčet po cestě k věčnému životu.

2. Nefi 32:8–9
Nefi nám radí, abychom se modlili vždy
Vysvětlete, že Nefi se následně zaměřil na jednu z věcí, kterou můžeme dělat, abychom 
obdrželi slova Ježíše Krista. Vyzvěte studenty, aby si přečetli 2. Nefiho 32:8 a aby vyhledali 
to, co bychom měli podle Nefiho dělat. Jakmile najdou odpověď, položte následující otázky, 
abyste jim pomohli přemítat o důležitosti modlitby:

• Proč si myslíte, že si Duch Svatý přeje, abychom se modlili?

• Proč si myslíte, že Satan nechce, abychom se modlili? Jak může Satan přesvědčovat lidi, 
aby se nemodlili?

Požádejte některého studenta, aby přečetl 2. Nefiho 32:9. Poukažte na to, že 2. Nefi 32:8–9 
jsou verše z mistrovství v písmu. Můžete studentům navrhnout, aby si je označili odlišně, 
aby je mohli snadno najít.

• Jak často se máme modlit? Co podle vás znamená modlit se vždy? 

Podělte se o následující prohlášení staršího Davida A. Bednara z Kvora Dvanácti apoštolů. 
(Je- li to možné, pořiďte kopie tohoto citátu a rozdejte je studentům, aby mohli citát sledo-
vat, zatímco budete číst, a lépe se tak soustředili na slova staršího Bednara. Pokud kopie 
připravíte, poznamenejte, že po krátké diskusi bude citát v další části lekce pokračovat. 
Zahrňte i onu část citátu.) Vyzvěte studenty, aby si všímali rady staršího Bednara ohledně 
toho, jak se máme „modliti vždy.“

„Možná, že v našem charakteru, v našem chování nebo v našem duchovním 
růstu je něco, o čem se potřebujeme poradit s Nebeským Otcem při ranní 
modlitbě. … 

Během dne se pak v srdci modlíme o neustálou pomoc a o vedení. …

Všimneme si, že během tohoto dne nastávají situace, kdy bychom obyčejně 
měli sklon mluvit nevlídně, ale my tak nemluvíme; nebo kdy bychom měli 

sklon se rozzlobit, ale my se nezlobíme. Pociťujeme nebeskou pomoc a posilu a pokorně 
rozpoznáváme odpovědi na svou modlitbu. Dokonce i v onom okamžiku, kdy si to uvědo-
mujeme, pronášíme v duchu modlitbu vděčnosti.“ („Modlete se vždy,“ Liahona, listopad 
2008, 41–42.)

Abyste studentům pomohli přemítat o této radě, položte tuto otázku:

2. Nefi 32:8–9 
jsou verše z mistrovství v 
písmu. Podívejte se na 
učební námět na konci 
lekce, s jehož pomocí 
můžete pomoci studen-
tům osvojit si tuto pasáž.
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• Můžete si vybavit některé chvíle z dnešního dne nebo z předešlých dnů, kdy jste mohli 
následovat toto doporučení od staršího Bednara? (Členy třídy vyzvěte, aby o této otázce 
spíše přemítali v duchu, než aby odpovídali nahlas.)

Pokračujte v četbě rady staršího Bednara:

„Na konci dne opět poklekáme a podáváme zprávu našemu Otci. Procházíme události 
onoho dne a vyjadřujeme mu upřímné díky za požehnání a pomoc, jež jsme obdrželi. 
Činíme pokání a s pomocí Ducha Páně zjišťujeme, co můžeme zítra udělat lépe a jak se 
můžeme stát zítra lepšími. A tak naše večerní modlitba staví na modlitbě ranní a je jejím 
pokračováním. A naše večerní modlitba je rovněž přípravou na smysluplnou modlitbu ranní. 

Ranní a večerní modlitby – a všechny ty modlitby mezitím – nejsou nesouvisející, oddělené 
události; jsou propojeny v rámci každého dne, a také napříč dny, týdny, měsíci a dokonce i 
roky. Tímto způsobem zčásti naplňujeme nabádání z písem, abychom se modlili vždy. (Viz 
Lukáš 21:36; 3. Nefi 18:15, 18; NaS 31:12.) Tyto smysluplné modlitby jsou nástrojem pro 
získání těch nejvyšších požehnání, která má Bůh připravena pro své věrné děti.“ („Modlete 
se vždy“, 42.)

Abyste studentům pomohli porozumět poslední části 2. Nefiho 32:9, vysvětlete, že slovo 
zasvětit znamená „zasvětiti, učiniti svatým nebo státi se spravedlivým“ (Průvodce k pís-
mům, „Zákon zasvěcení, zasvětiti“, scripture.lds.org.)

• Proč se máme modlit, kdykoli pro Pána něco konáme?

• Co si myslíte, že pro Pána znamená zasvětit vše, co děláme, pro blaho naší duše?

• Jak nám může rada staršího Bednara pomoci, abychom svůj život žili s větším 
zasvěcením?

Vydejte svědectví o tom, že když se budeme modlit vždy, budeme moci 
pro blaho naší duše vykonat vše, co po nás Pán požaduje.

Pro shrnutí toho, o čem studenti v této lekci diskutovali, se podělte o tato 
slova staršího Spencera J. Condieho ze Sedmdesáti: 

„Možná čelíte rozhodnutím ohledně misie, vašeho budoucího povolání a 
nakonec i manželství. Budete- li číst písma a budete- li se modlit o vedení, 

možná nebudete vidět odpověď ve slovech, která jsou na stránce napsaná, ale obdržíte 
během čtení jasnou inspiraci a nabádání, a tak jak je přislíbeno, Duch Svatý ‚vám ukáže 
všechny věci, které máte činiti.‘ [2. Nefi 32:5.]“ („Buďme svým bližním k velikému užitku,“ 
Liahona, červenec 2002, 48–50.)

Mistrovství v písmu – 2. Nefi 32:3
Zeptejte se studentů, jak dlouho by jim mohlo trvat naučit se zpaměti 2. Nefiho 32:3, kdyby 
si ho odříkávali při každém jídle. Vyzvěte je, aby si tento verš o hodování na slovech Kristo-
vých opakovali během příštích několika dnů vždy, když budou jíst. Poté, co si verš zapama-
tovali, je vyzvěte k tomu, aby si zaznamenali, kolik jídel snědli, než se ho naučili.

Mistrovství v písmu – 2. Nefi 32:8–9
Zeptejte se studentů, zda si někdy vyzkoušeli modlit se v srdci celý den nebo celý týden. 
Požádejte je, aby se o svoji zkušenost podělili. Vyzvěte členy třídy, aby přemýšleli o tom, jak 
se mohou během následujících 24 hodin „modliti vždy“. Vyzvěte je, aby tak učinili a aby si 
připravili vyprávění o této zkušenosti na začátek příští lekce.

Poznámka: Nemáte- li dost času na to, abyste tyto učební náměty v lekci použili, zvažte 
jejich použití při opakování v dalších lekcích.

Komentář a informace o historickém pozadí
2. Nefi 32:2. Co znamená mluvit jazykem andělů?
Někteří si mohou klást otázku, co znamená „mluvit ja-
zykem andělů.“ President Boyd K. Packer učil, že mluvit 

jazykem andělů „jednoduše znamená, že mluvíte mocí 
Ducha Svatého“ („The Gift of the Holy Ghost: What 
Every Member Should Know,“ Ensign, Aug. 2006, 50.) 
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Úvod
Nefi ukončil svůj záznam prohlášením, že jím zapsaná 
slova svědčí o Ježíši Kristu a přesvědčují lid, aby činili 
dobro a vytrvali do konce. Řekl, že ačkoli psal „ve 
slabosti“, jeho slova jsou velice cenná a „budou učiněna 

silnými“ pro ty, kteří je budou číst (viz 2. Nefi 33:3–4). 
Svědčil o tom, že jeho spisy „jsou… slova Kristova“ a že 
lidé se budou Bohu zpovídat z toho, jak s nimi naložili. 
(Viz 2. Nefi 33:10–15.)

LEKCE 42

2. Nefi 33

Náměty pro výuku

2. Nefi 33:1–2
Nefi učí o tom, že Duch Svatý má moc nést pravdu k našemu srdci
Nakreslete na tabuli toto schéma:

• Jaký je rozdíl mezi poselstvím, které směřuje k srdci člověka, a poselstvím, které míří do 
srdce člověka?

Požádejte některého studenta, aby přečetl 2. Nefiho 33:1 [kde se v angličtině píše „unto“ 
neboli „k“ srdci]. Pak vyzvěte studenty, aby v duchu přemítali o této otázce: 

• Proč je podle vás významné, že Duch Svatý přináší pravdu k našemu srdci, ale ne do 
našeho srdce?

Až budou studenti přemítat o této otázce, přečtěte jim následující slova staršího Davida A. 
Bednara z Kvora Dvanácti apoštolů. Vysvětlete, že zde starší Bednar hovoří o 2. Nefim 33:1.

„Všimněte si, prosím, že moc Ducha nese poselství k srdci, ale ne nezbytně 
do srdce. Učitel může vysvětlovat, předvádět, přesvědčovat a svědčit, a to 
s velikou duchovní mocí a působivostí. V konečném důsledku ale obsah 
poselství a svědectví Ducha Svatého proniká do srdce pouze tehdy, jestliže 
mu příjemce dovolí vstoupit“ („Seek Learning by Faith“ [address to CES 
religious educators, Feb. 3, 2006], 1, si.lds.org).

Vyzvěte některého studenta, aby přečetl následující slova staršího Geralda N. Lunda ze 
Sedmdesáti:

„Proč jen k srdci? Osobní svoboda jednání je tak posvátná, že Nebeský Otec nikdy nebude 
srdce člověka k něčemu nutit, dokonce ani svou nekonečnou mocí. … Bůh nám umožňuje, 
abychom byli ochránci neboli strážnými svého srdce. My musíme, z vlastní svobodné vůle, 
otevřít své srdce Duchu“ („Otevírání našeho srdce“, Liahona, květen 2008, 33).

• Jak zjistíme, že poselství vstoupilo do lidského srdce?

• Kdy jste pocítili, že vám do srdce vstoupilo poselství evangelia? Co vám to prozrazuje o 
vašem srdci v té době?

Požádejte studenty, aby si přečetli 2. Nefiho 33:2, a zjistili, jakým způsobem lidé reagují na 
Ducha Svatého, když zatvrzují své srdce. Mohli byste vysvětlit, že slovo „nicotné“ znamená 
k ničemu se nehodící. Považovat napsaná slova „za věci nicotné“ znamená myslet si, že 
jsou bezcenná.

• Jak se chovají a jaké postoje zaujímají lidé se zatvrzelým srdcem?

• Co je pro vás tím hlavním poselstvím 2. Nefiho 33:2? (Studenti by mohli odpovědět, 
že se můžeme rozhodnout, že buď otevřeme své srdce inspiraci Ducha Svatého, nebo 

k do
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své srdce této inspiraci zavřeme. Ujistěte se, že studenti rozumějí tomu, že když ote-
vřeme své srdce, umožňujeme tak Duchu Svatému, aby nám do srdce vkládal svá 
poselství.)

Než budete pokračovat v lekci, dejte studentům čas na to, aby v tichosti zvážili stav svého 
srdce a zjistili, zda poselstvím pravdy umožňují, aby do něho vstoupila.

2. Nefi 33:3–15
Nefi vysvětluje účel svého záznamu a svou naději, že čtenáři budou věřit v Krista.
Na tabuli napište tyto věty: 

2. Nefi 33:3 – Neustále se modlím za …

2. Nefi 33:4 – A já vím …

2. Nefi 33:6 – Raduji se …

2. Nefi 33:7 – Mám …

Vyzvěte studenty, aby si přečetli 2. Nefiho 33:3–7 a hledali, jakou naději má Nefi ohledně 
těch, kteří budou číst jeho slova. Vyzvěte několik studentů, aby přišli k tabuli a dokončili 
věty buď svými slovy nebo slovy Nefiho. (Některá slovní spojení na tabuli vedou k více než 
jedné odpovědi.)

• Jak můžeme posilovat naše osobní svědectví o Ježíši Kristu a Jeho Usmíření?

Požádejte pět studentů, aby se střídali při čtení 2. Nefiho 33:10–14. Požádejte členy třídy, 
aby text sledovali a hledali v Nefiově rozloučení slovní spojení, která je nějak osloví. Mů-
žete studentům navrhnout, aby si tato slovní spojení označili.

• Která slovní spojení vás nějak oslovila? Proč? 

• Pokud lidé věří v Krista, co si budou myslet o Knize Mormonově? (Viz 2. Nefi 33:10.)

• Před čím Nefi varoval ty, kteří by jeho slova odmítali? (Zatímco studenti odpovídají na 
tuto otázku, můžete navrhnout, aby přemýšleli také o tom, jak se budou cítit v přítom-
nosti Pána, pokud věřili slovům Nefiho a jiných proroků a následovali je.)

Požádejte studenty, aby si přečetli 2. Nefiho 33:15 a přemítali o Nefiho závěrečných 
slovech: „Já musím poslechnouti“. Pak jim dejte několik minut na to, aby si prošli 1. a 
2. Nefiho a našli příklady Nefiho poslušnosti. Po několika minutách požádejte studenty, 
aby se podělili o to, co našli. Odpovědi mohou obsahovat opuštění Jeruzaléma, návrat do 
Jeruzaléma, aby získal mosazné desky, opětovný návrat do Jeruzaléma, aby vyzvali Izmae-
lovu rodinu, aby se k nim přidali, vedení záznamů na dvou různých deskách, následování 
směru Liahony, stavění lodi, cestování do zaslíbené země, oddělení se od Lamana a Lemu-
ela a vedení svého lidu ke spravedlivosti. Zatímco budou studenti zmiňovat příklady jeho 
poslušnosti, můžete je psát na tabuli.

Na tabuli napište toto: Musím …

Vyzvěte studenty, ať si tuto větu dokončí ve svém studijním deníku nebo studijním zápis-
níku. Vyjádřete svou důvěru v to, že se dokáží rozhodnout být poslušní. Podělte se o své 
myšlenky ohledně toho, jak jim Nefiova slova mohou pomoci posilovat jejich víru v Ježíše 
Krista a zvětšovat jejich schopnost dělat dobro.

Shrnutí 2. Nefiho
Věnujte dostatek času tomu, abyste studentům pomohli zopakovat si 2. Nefiho. Požádejte 
je, aby se zamysleli nad tím, čemu se z této knihy naučili, jak v semináři, tak při osobním 
studiu písem. Je- li to potřeba, povzbuďte je, aby si pro připomenutí prolistovali 2. Nefiho. 
Požádejte je, aby jmenovali něco z 2. Nefiho, co je inspirovalo ke konání dobra a k víře 
v  Ježíše Krista, jak řekl Nefi (viz 2. Nefi 33:4). Po uplynutí dostatečné doby požádejte něko-
lik studentů, aby se podělili o své myšlenky a pocity.

Podělte se o následující citát o naší zodpovědnosti číst Knihu Mormonovu a o požehná-
ních, která k nám v životě přicházejí, když tuto zodpovědnost plníme:

President Joseph Fielding Smith řekl: „Zdá se mi, že žádný člen této Církve nemůže být 
nikdy uspokojen, dokud znovu a znovu nebude číst Knihu Mormonovu a nebude o ní dů-
kladně uvažovat tak, aby o ní mohl vydávat svědectví, že to je vskutku záznam, na kterém 

Povzbuzujte studenty, 
aby vlastními slovy 
formulovali pravdy
Studentům prospívá, 
když mají často příleži-
tost sdílet své myšlenky 
a pocity, vysvětlovat 
zásady evangelia a 
svědčit o pravdě. Starší 
Richard G. Scott z Kvora 
Dvanácti apoštolů 
vypozoroval, že „když 
studenti vlastními slovy 
pronášejí pravdy, tyto 
pravdy jim jsou potvr-
zeny v duši a posilují 
jejich osobní svědectví“. 
(„To Understand and 
Live Truth“ [proslov 
k učitelům CVS v oblasti 
náboženství, 4. února 
2005], 3, si.lds.org.)
Nicméně, přestože je dů-
ležité dávat studentům 
příležitost k tomu, aby 
se dělili o své myšlenky, 
neměli by se cítit nuceni 
nebo tak činit pod 
nátlakem.
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spočívá inspirace Všemohoucího, a že její historie je pravdivá.“ (Conference Report. Říjen 
1961, 18.) 

President Gordon B. Hinckley učil, že pokud členové Církve budou Knihu Mormonovu číst, 
do jejich života a do jejich domova vstoupí „v ještě větší míře Duch Páně, posílí se [jejich] 
odhodlání kráčet v poslušnosti Jeho přikázání a vzroste [jejich] svědectví o tom, že Syn 
Boží skutečně žije.“ („A Testimony Vibrant and True“, Ensign, Srpen 2005, 6.)

Na závěr lekce zvažte možnost podělit se formou svědectví o osobní zkušenost s tím, že 
Nefiova slova v této kapitole se ve vašem životě naplnila.
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ke knize Jákobově
Proč studovat tuto knihu?
Díky studiu knihy Jákobovy získají studenti 
důležitá ponaučení od muže, který měl 
neochvějnou víru v Ježíše Krista. Jákob 
opakovaně svědčil o Spasiteli a vyzýval 
svůj lid a ty, kteří budou číst jeho slova, 
aby činili pokání. Učil tomu, že je důležité 
pilně vykonávat povolání od Pána, a byl 
toho příkladem. Varoval svůj lid před 
nebezpečím pýchy, bohatství a nemo-
rálnosti. Jákob také citoval a vysvětloval 
Zenosovu alegorii o olivovnících, která 
názorně dokládá Spasitelovu neúnavnou 
snahu přinášet spasení všem Božím dětem 
a která poskytuje přehled Božího jednání 
s domem Izraele. Jákob při svém setkání 
s antikristem Šeremem ukázal, jak lze 
spravedlivě jednat s těmi, kteří zpochyb-
ňují nebo kritizují naši víru.

Kdo napsal tuto knihu?
Tuto knihu napsal Jákob, pátý syn Sarie 
a Lehiho. Narodil se v pustině během 
putování své rodiny do zaslíbené země. 
Ve svém mládí „vytrpěl strasti a mnoho 
smutku pro hrubost bratří svých“. (2. Nefi 
2:1.) Avšak Lehi slíbil Jákobovi, že Bůh 
„posvětí strasti [jeho] ku prospěchu 
[jeho]“ a že prožije své dny „ve službě 
svému Bohu“. (2. Nefi 2:2–3.) Jákob ve 
svém mládí spatřil Spasitelovu slávu. (Viz 
2. Nefi 2:3–4.) Nefi vysvětil Jákoba kně-
zem a učitelem Nefitů (viz 2. Nefi 5:26) 
a později mu svěřil malé desky Nefiovy 
(viz Jákob 1:1–4). Jákob, jako věrný 
vedoucí kněžství a učitel, se usilovně snažil 
přesvědčovat svůj lid, aby věřil v Krista. 
(Viz Jákob 1:7.) Obdržel zjevení týkající 
se Spasitele, měl zkušenost se službou 
andělů, slyšel hlas Páně (viz Jákob 7:5) a 

viděl svého Vykupitele (viz 2. Nefi 11:2–3). 
Jákob byl otcem Enose, kterému před 
svou smrtí svěřil desky.

Pro koho byla tato kniha 
napsána a proč? 
Nefi dal pokyn Jákobovi, aby zazname-
nával posvátné učení, zjevení a proroctví 
„v zájmu Krista a v zájmu našeho lidu“. 
(Jákob 1:4.) Jákob byl poslušen těchto 
pokynů a uchovával spisy, které považoval 
„za nejcennější“. (Jákob 1:2.) Napsal: 
„Pracujeme pilně, abychom vyryli tato 
slova na desky doufajíce, že naši milovaní 
bratří a naše děti je přijmou s vděčným 
srdcem. … Neboť s tímto záměrem jsme 
toto zapsali, aby mohli věděti, že my jsme 
věděli o Kristu a měli jsme naději v jeho 
slávu mnoho set let před jeho přícho-
dem.“ (Jákob 4:3–4.) Jákob se zmínil 
o ústředním tématu svých zápisů, když 
poznamenal: „Proč nepromlouvati o usmí-
ření Krista a nedosáhnouti dokonalého 
poznání o něm … ?“ (Jákob 4:12.)

Kdy a kde byla napsána?
Kniha Jákobova začíná přibližně v roce 
544 př. Kr., když Nefi svěřil Jákobovi 
malé desky. Její závěr se datuje ke konci 
Jákobova života, když předal desky svému 
synu Enosovi. Jákob sepsal svůj záznam, 
když žil v zemi Nefi.

Jaké jsou charakteristické rysy 
této knihy?
Kniha Jákobova poskytuje informace týka-
jící se nefitské vlády po Nefiově smrti. Nefi 
jmenoval muže, který po něm nastoupil 
jako král a vládce lidu, zatímco Jákob a 

jeho bratr Jozef působili dál jako duchovní 
vůdci Nefitů. Dalším charakteristickým 
rysem této knihy je Jákobovo odsouzení 
neoprávněného provozování plurálního 
manželství. Jediná zmínka o tomto tématu 
v Knize Mormonově se vyskytuje  
v Jákobovi 2. Kniha Jákobova také obsa-
huje nejdelší kapitolu v Knize Mormonově, 
Jákoba 5, která popisuje Zenosovu alegorii 
o olivovnících. Dále kniha Jákobova zazna-
menává první případ, kdy prorok z Knihy 
Mormonovy přímo varuje Nefity před 
pýchou – hříchem, který nakonec způsobil 
jejich zničení. (Viz Jákob 2:12–22; Moroni 
8:27.) Také zaznamenává první výskyt 
antikrista mezi Nefity.

Stručný přehled
Jákob 1 Jákob je poslušen Nefiova 
příkazu vést posvátný záznam. 
Nefi umírá. Jákob a Jozef působí 
mezi lidmi a učí je slovu Božímu.

Jákob 2–3 Jákob promlouvá 
v chrámu a varuje Nefity před 
pýchou, láskou k bohatství a 
nemorálností.

Jákob 4–6 Jákob svědčí o Kristu a 
cituje Zenosovu alegorii o olivov-
nících. Vybízí lid, aby činil pokání, 
přijal Pánovo milosrdenství a 
připravil se na soud.

Jákob 7 Jákob s Pánovou pomocí 
zahanbuje antikrista Šerema. Zmi-
ňuje se o konfliktech mezi Nefity 
a Lamanity a předává malé desky 
Enosovi.
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Jákob 1–Jákob 2:11
Úvod
Po Nefiově smrti se Nefité začali za vlády nového krále 
„poněkud … oddávati zlovolným zvyklostem“. (Jákob 
1:15.) Jákob a jeho bratr Jozef byli vysvěceni Nefim 
jako kněží a učitelé lidu a usilovně se snažili přesvědčit 

druhé, aby činili pokání a přišli ke Kristu. Jákob byl 
poslušen Nefiova příkazu zaznamenávat na malé desky 
posvátné učení, zjevení a proroctví.

Náměty pro výuku

Jákob 1:1–8
Jákob zaznamenává posvátné pravdy a snaží se pomáhat druhým přijít  
k Ježíši Kristu
Požádejte studenty, aby uvedli příklady několika různých oslovení vedoucích kněžství. 
(Možné odpovědi: proroci a apoštolové, generální autority, presidenti kůlu, biskupové a 
presidenti kvora.) Vyzvěte několik studentů, aby se stručně podělili o to, jak jim vedoucí 
kněžství v životě požehnali prostřednictvím kněžské služby.

Vysvětlete, že Nefi vysvětil své mladší bratry Jákoba a Jozefa jako kněze a učitele lidu. (Viz 
2. Nefi 5:26; Jákob 1:18.) Nefi dal ke konci svého života Jákobovi za úkol starat se o desky, 
které obsahovaly záznam o jejich lidu.

Vyzvěte studenty, aby si přečetli Jákoba 1:1–4. Požádejte je, aby určili, co Nefi přikázal 
Jákobovi, aby zapisoval na desky, a proč. (Mohli byste studentům navrhnout, aby si Nefiovy 
pokyny Jákobovi označili.) Poté, co studenti měli dost času na přečtení těchto veršů, požá-
dejte některé z nich, aby se s ostatními podělili o to, co zjistili.

Pokud to studenti nezmíní, poukažte na poslední část věty v Jákobovi 1:4 – „v zájmu na-
šeho lidu“.

• Co znamená výraz „v zájmu našeho lidu“? (K jejich užitku.)

Vyzvěte některého studenta, aby přečetl Jákoba 1:5–6. Požádejte členy třídy, aby určili, 
co z toho, co Pán zjevil Jákobovi a Jozefovi, jim mělo pomoci učit jejich lid. (Mohli byste 
vysvětlit, že „veliká úzkost“ označuje hluboký zájem o jejich lid.)

• Co Pán zjevil Jákobovi a Jozefovi? (Ukázal jim, co se Nefitům přihodí v budoucnu, a zjevil 
jim podrobné informace týkající se příchodu Krista.)

• Jak mohla znalost těchto informací pomoci Jákobovi a Jozefovi, když učili svůj lid?

Na tabuli napište slovo přesvědčit. Požádejte studenty, aby si přečetli Jákoba 1:7–8 a vy-
hledali, k čemu chtěli Jákob a Jozef přesvědčit druhé. (Mohli byste studentům navrhnout, 
aby si to, co najdou, označili.) Vyzvěte několik studentů, aby každý z nich na tabuli napsal 
jednu z věcí, kterou v těchto verších našel.

Vyzvěte studenty, aby ze seznamu na tabuli vybrali jedno nebo dvě slovní spojení, kterým 
by chtěli lépe porozumět. Když studenti vyberou tato slovní spojení, požádejte ostatní stu-
denty, zda by jim je pomohli vysvětlit. Během této diskuze mohou studentům pomoci tyto 
definice slovních spojení:

„Vejíti v jeho odpočinutí“ – vejít v odpočinutí Páně znamená pociťovat pokoj v tomto životě 
a obdržet „plnost [Boží] slávy“ v životě příštím. (NaS 84:24.)

„[Mít] na očích [Kristovu] smrt“ – jedním z významů slovního spojení mít na očích je po-
zorně se dívat nebo něco pozorně zkoumat. Když Jákob napsal, že chce přesvědčit druhé, 
aby „věřili v Krista a měli na očích jeho smrt“, může to znamenat, že chtěl, aby pozorně 
zkoumali Usmíření Ježíše Krista, uvědomili si důležitost Usmíření a získali o něm osobní 
svědectví.

Vysvětlování obtížně 
srozumitelných slov 
a slovních spojení
Když studentům pomů-
žete porozumět obtížně 
srozumitelným slovům a 
slovním spojením v pís-
mech, budou schopni 
lépe uplatňovat písma 
ve svém životě. Když se 
snažíte vysvětlit nějaké 
obtížné slovo nebo 
slovní spojení, může 
být užitečné použít 
slovník nebo si přečíst 
dané slovo nebo slovní 
spojení na jiném místě 
v písmech.
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„[Nést] jeho kříž“ – tento výraz označuje naši ochotu popřít v sobě bezbožnost a světskou 
žádostivost a dodržovat Pánova přikázání. (Viz Překlad Josepha Smitha, Matouš 16:26; 
Lukáš 9:23; 2. Nefi 9:18.) Také označuje naši ochotu vytrvat a přinášet oběti ve snaze násle-
dovat Spasitele.

„[Snášet] hanobení světa“ – tento výraz znamená dodržovat přikázání navzdory světským 
tlakům, ponižování a odporu, kterým musí učedníci Ježíše Krista často čelit.

Požádejte studenty, aby shrnuli, co se z Jákoba 1:1–8 dozvěděli o zodpovědnostech vedou-
cích kněžství. Zatímco se studenti dělí o své myšlenky, zdůrazněte, že vedoucí kněžství 
se nám usilovně snaží pomáhat přijít ke Kristu. (Tuto zásadu byste mohli napsat na 
tabuli.)

• Jak se nám vedoucí kněžství snaží pomáhat přijít ke Kristu?

Poskytněte studentům několik minut na to, aby si do studijního deníku napsali, jak jim 
proroci nebo jiní vedoucí kněžství pomáhají v jedné nebo ve dvou oblastech zmíněných  
v Jákobovi 1:7–8. Vyzvěte několik studentů, aby se podělili o to, co napsali. (Připomeňte 
jim, že se nemusí dělit o nic, co je příliš osobní nebo soukromé.)

Jákob 1:9–2:11
Jákob varuje lid před jeho zlovolností
Povzbuďte studenty, aby během zbývající části lekce přemítali o této otázce:

• Proč nás vedoucí Církve varují před hříchem?

Jákob zaznamenal, že po smrti svého bratra Nefiho se lidé začali oddávat určitým zlovol-
ným zvyklostem. Vyzvěte studenty, aby si přečetli Jákoba 1:15–16. Požádejte je, aby uvedli 
tři oblasti, které Jákoba znepokojovaly. (Poté, co studenti odpovědí, byste mohli na tabuli 
napsat slova nemorálnost, světskost a pýcha.)

Požádejte studenty, aby si přečetli Jákoba 1:17–19 a zaměřili se na to, jak Jákob a Jozef 
pomáhali svému lidu. Požádejte je, aby uvedli, co zjistili. Vyzvěte některého studenta, aby 
napsal jejich odpovědi na tabuli.

• Co podle vás znamená obdržet „pověření od Pána“? (Jákob 1:17.) (Zjistit, co od nás Pán 
vyžaduje.)

Vyzvěte některého studenta, aby přečetl níže uvedená slova staršího Jeffreyho R. Hollanda 
z Kvora Dvanácti apoštolů. Požádejte členy třídy, aby naslouchali a věnovali pozornost 
tomu, jakým způsobem se vedoucí Církve snaží získat pověření od Pána, když se připravují 
na to, aby učili členy během generální konference:

„Možná již víte (a pokud ne, vědět byste měli), že až na vzácné výjimky není 
žádnému muži ani ženě, kteří zde promlouvají, zadáno téma proslovu. Každý 
má za úkol postit se a modlit se, studovat a bádat, začínat a zastavovat se a 
znovu začínat, dokud si není jist tím, že pro tuto konferenci, v této době, 
připravil téma, které by si Pán přál, aby přednesl, nehledě na osobní přání 
nebo vlastní priority. … Každý z nich plakal, trápil se a upřímně usiloval o to, 

aby ho nebo ji Pán vedl v myšlenkách a slovech.“ („Korouhev národům“, Liahona, květen 
2011, 111.)

• Jak se řečníci na generální konferenci snaží získat pověření od Pána?

• Proč je důležité chápat, že vedoucí Církve se nás snaží učit tomu, co si Pán přeje, abychom 
znali? Jaký vliv může mít tato znalost na náš postoj, když jim nasloucháme, jak nás učí?

• Jaké zodpovědnosti měli podle Jákoba 1:19 Jákob a Jozef? (Když studenti odpovídají, 
ujistěte se, že rozumějí tomu, že vedoucí kněžství mají božsky danou zodpovědnost 
učit slovu Božímu a varovat před hříchem. Tuto pravdu byste mohli napsat na tabuli.)

• Proč je požehnáním mít takové rodiče a vedoucí Církve, kteří nás varují před hříšnými 
postoji a chováním?

• Jakými slovy Jákob popsal, jak mají učit? Jaké by byly důsledky toho, kdyby nevykonávali 
své zodpovědnosti?

Požádejte studenty, aby se zamysleli nad tím, jak by se cítili, kdyby byli podobně jako Jákob 
v pozici vedoucího a byli inspirováni k tomu, aby vyzývali druhé k pokání kvůli nemorál-
nosti, světskosti a pýše. Rozdělte studenty ve třídě do dvojic. Požádejte studenty v každé 
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dvojici, aby se mezi sebou střídali ve čtení Jákoba 2:1–3, 6–7, 10–11. Požádejte je, aby našli 
slovní spojení, která označují Jákobův postoj k jeho úkolu vyzývat lid k pokání. Poté, co jim 
poskytnete dostatečný čas, vyzvěte několik studentů, aby se o to, co zjistili, podělili s ostat-
ními ve třídě.

• Jaká slovní spojení označují Jákobův postoj k vyzývání svého lidu k pokání? (Ujistěte se, 
že studenti rozumějí tomu, že i když tato zodpovědnost byla pro Jákoba obtížná, zhostil 
se jí, protože měl zájem o druhé a protože chtěl být poslušný Božích příkazů.)

Na závěr požádejte studenty, aby si do svého studijního deníku napsali něco o tom, 1) čemu 
je vedoucí Církve nedávno učili a jak to mohou uplatňovat v životě, nebo o tom, 2) jak 
mohou uplatňovat to, čemu se dnes naučili, ve svém povolání v předsednictvu třídy nebo 
kvora, ve svých zodpovědnostech jako domácí učitelé nebo v jiných vedoucích povoláních. 
(Tyto pokyny byste mohli napsat na tabuli.) Povzbuďte studenty, aby následovali rady svých 
kněžských vedoucích. Nakonec vydejte svědectví o zásadách probíraných v této lekci.

Komentář a informace o historickém pozadí 
Jákob 1:19. „Zvelebovali jsme svůj úřad v zájmu 
Pána“
President Thomas S. Monson vysvětlil, co to znamená 
zvelebovat povolání:

„Co to znamená zvelebovat povolání? Znamená to 
rozšiřovat jeho důstojnost a význam, činit ho úctyhod-
ným a chvályhodným v očích všech lidí, zvětšovat ho a 
posilovat ho, dovolit světlu nebes, aby skrze ně zářilo 
před druhými lidmi. 

A jak člověk zvelebuje své povolání? Jednoduše tím, že 
vykonává službu, která k němu patří. Starší zvelebuje 
své vysvěcené povolání starším tím, že se učí povinnos-
tem staršího a potom je vykonává. A stejně tak jáhen, 
učitel, kněz, biskup a každý, kdo zastává nějaký úřad 
v kněžství.“ („Posvátné povolání ke službě“, Liahona, 
květen 2005, 54.)

Jákob 1:19; 2:2. „Berouce hříchy lidí na svou 
vlastní hlavu“
Ti, kteří mají v Církvi vedoucí povolání, mají závažnou 
zodpovědnost. Jákob učil, že když vedoucí nedbají na 
to, aby učili ty, které jsou povoláni vést, slovu Božímu, 
stávají se částečně zodpovědnými za jejich hříchy. Když 
president John Taylor promlouval k nositelům kněžství, 
vysvětloval zodpovědnost, kterou Jákob popisoval:

„Nebudete- li zvelebovat své povolání, Bůh vás bude 
volat k zodpovědnosti za ty, které byste bývali mohli 
spasit, kdybyste svou povinnost konali.“ (Teachings of 
Presidents of the Church: John Taylor [2001], 164.)

President Hugh B. Brown z Prvního předsednictva poz-
ději ke slovům presidenta Taylora řekl:

„Toto jsou závažná slova. Pokud bych kvůli hříchům vě-
domým či hříchům z opomenutí ztratil to, co bych mohl 
získat v příštím životě, musel bych trpět a bezpochyby 
by se mnou museli trpět i moji blízcí. Pokud bych ale 
selhal ve svém pověření jako biskup, president kůlu, 
president misie nebo jedna z generálních autorit Církve 
– pokud by kdokoli z nás neučil, nevedl, neusměrňoval 
a nepomáhal spasit ty, které máme vést a kteří se na-
cházejí v rámci naší svěřené působnosti, pak by nás Pán 
volal k zodpovědnosti, pokud by kvůli našemu selhání 
byli ztraceni.“ (Conference Report, Oct. 1962, 84.)

Jákob 2:8. „Slovo Boží … hojí zraněnou duši“
Když jsou nějaké nové informace pro studenty evange-
lia nejasné nebo matoucí, je lepší hledat na ně odpo-
vědi u Boha, který ví vše, než je vyhledávat na internetu 
nebo se obracet na protimormonsky zaměřené materi-
ály. Když se ve snaze získat odpovědi obracíme přímo 
na Boha, ukazujeme tím svou víru v Něj a umožňuje 
nám to obdržet odpovědi skrze Ducha Svatého. Také se 
máme obracet na písma a na slova apoštolů a proroků 
posledních dnů, která mohou zodpovědět obtížné 
otázky a zhojit rány. Níže uvedené verše z písem nás učí 
tomu, kam se máme obrátit a co máme dělat, když nás 
tíží otázky nebo starosti:

Jákob 2:8 – „Slovo Boží … hojí zraněnou duši.“

Jakub 1:5–6 – „Jestliže pak komu z vás nedostává se 
moudrosti, žádejž jí od Boha, … i budeť dána jemu. 
Žádejž pak [s vírou].“

Moroni 10:5 – „A mocí Ducha Svatého můžete znáti 
pravdu ohledně všech věcí.“
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Jákob 2:12–35

Náměty pro výuku

Jákob 2:12–21
Jákob kárá lid kvůli pýše
Napište na tabuli tato slova: peníze, znalosti, přátelé, talenty, poznání evangelia. Vyzvěte 
studenty, aby přemýšleli o požehnáních, která jim Pán dává v těchto oblastech. Povzbuďte 
je, aby se při studiu Jákoba 2 zamýšleli nad svým postojem k těmto požehnáním.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Jákoba 2:12–13. Vyzvěte ostatní členy třídy, aby 
se na tyto verše podívali a určili, o co mnozí Nefité usilovali.

Poté, co studenti odpovědí, poukažte na to, že Jákob řekl lidem, že obdrželi bohatství rukou 
„prozřetelnosti“. Mohli byste vysvětlit, že slovo prozřetelnost se týká Boha.

• Proč je důležité, abychom pamatovali na to, že všechna naše požehnání pocházejí od 
Nebeského Otce?

• Proč byli podle Jákoba 2:13 mnozí Nefité povýšeni v pýše?

Vyzvěte některého studenta, aby přečetl níže uvedená slova presidenta Dietera F. Ucht-
dorfa z Prvního předsednictva. Požádejte členy třídy, aby poslouchali a zaměřili se na 
myšlenky, které vysvětlují, co to znamená být povýšen v pýše:

„V jádru je pýcha hříchem založeným na srovnávání, neboť ačkoli většinou 
začíná slovy ‚Podívej, jak jsem úžasný, a co všechno jsem dokázal‘, vždy se 
zdá, že končí slovy ‚A proto jsem lepší než ty‘. …

… Toto je hřích typu ‚Díky Bohu, že jsem lepší než ty‘. Dotyčnému jde o to, 
aby ho druzí obdivovali a záviděli mu. Je to hřích sebeoslavování.“ („Pýcha a 
kněžství“, Liahona, listopad 2010, 56.)

Povzbuďte studenty, aby se zamysleli nad tím, zda se někdy provinili hříchem spočívajícím 
v tom, že si mysleli, že jsou lepší než druzí.

Vyzvěte některého studenta, aby přečetl Jákoba 2:14–16. Požádejte členy třídy, aby vyhle-
dali výrazy popisující důsledky pýchy. Požádejte je, aby se podělili o to, co našli.

• Proč má podle vás pýcha moc „ničiti [naši] duši“? (Jákob 2:16.)

Vyzvěte studenty, aby si přečetli Jákoba 2:17–21. Požádejte je, aby se zaměřili na výrazy, 
které nás učí tomu, jak lze překonat pýchu a nesprávné postoje k hmotnému bohatství. 
Mohli byste jim navrhnout, aby si nalezené výrazy označili. Poté, co si prostudují tyto 
verše, je vyzvěte, aby si vybrali jeden výraz, který našli. Dejte několika studentům možnost 
vysvětlit, jak jim vybrané výrazy mohou pomoci překonávat pýchu nebo nesprávné postoje 
k hmotnému bohatství. (V rámci této činnosti byste jim také mohli navrhnout, aby si pře-
četli tyto pasáže z písem: 1. Královská 3:11–13; Marek 10:17–27; 2. Nefi 26:31; Alma 39:14; 
NaS 6:7.)

• Co podle vás znamená hledat království Boží? Co podle vás znamená obdržet naději v Kristu? 

• Jak může snaha hledat království Boží a obdržet naději v Kristu ovlivnit náš postoj k bo-
hatství a hmotnému majetku?

Požádejte studenty, aby si představili, jak by shrnuli hlavní myšlenku obsaženou v Jáko-
bovi 2:12–21 pro studenta, který dnes není ve třídě. Dejte dvěma nebo třem studentům 
možnost podělit se o to, co by řekli. Studenti mohou uvést různé pravdivé zásady. Ujistěte 
se, že rozumějí tomu, že máme hledání království Božího dávat přednost před všemi 

Úvod
Jákob věrně vykonával své zodpovědnosti jako vedoucí 
kněžství – vyzýval lid k pokání a varoval ho před pýchou 

a sexuální nemorálností. Učil o nebezpečí a následcích 
těchto dvou rozšířených hříchů.
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ostatními zájmy. Dejte studentům čas na to, aby si do studijního deníku nebo do stu-
dijního zápisníku napsali něco o jednom ze způsobů, kterým mohou použít požehnání a 
příležitosti, které jim Pán dává, k budování království Božího a k tomu, aby žehnali druhým.

Jákob 2:22–35
Jákob kárá ty, kteří porušují zákon cudnosti
Napište na tabuli tato slova presidenta Ezry Tafta Bensona:

„Morovým hříchem tohoto pokolení je …“

Vyzvěte studenty, aby se zamysleli nad tím, jak asi president Benson dokončil tuto větu. 
Potom přečtěte tato slova:

„Morovým hříchem tohoto pokolení je sexuální nemorálnost. Prorok Joseph řekl, že toto 
bude zdrojem více pokušení, více soužení a více těžkostí pro starší Izraele, než cokoli 
jiného.“ (The Teachings of Ezra Taft Benson [1988], 277.)

Vyzvěte studenty, aby si přečetli Jákoba 2:22–23, 28 a našli slova a slovní spojení, kterými 
Jákob popisuje závažnost sexuální nemorálnosti. (Možná bude zapotřebí vysvětlit, že slovo 
smilstva se týká sexuálních hříchů.) Požádejte studenty, aby se podělili o to, jaká slova a 
slovní spojení našli.

Abyste studentům pomohli porozumět zákonu cudnosti, přečtěte jim níže uvedená slova 
z brožurky Pro posílení mládeže. Požádejte je, aby věnovali pozornost tomu, jakému jednání 
se mají vyhýbat.

„Pánova měřítka týkající se sexuální čistoty jsou jasná a neměnná. Nemějte žádné sexu-
ální poměry před manželstvím a po sňatku buďte naprosto věrni svému manželskému 
partnerovi. …

Nikdy nedělejte nic, co by mohlo vést k sexuálnímu přestupku. Chovejte se k druhým 
s úctou, nikoli jako k objektům pro uspokojení žádostivých a sobeckých tužeb. Než vstou-
píte do manželství, nezapojujte se do vášnivého líbání, nelehejte si na druhou osobu, ani se 
nedotýkejte důvěrných, posvátných částí těla druhé osoby, ať již zahalených, nebo neza-
halených. Nedělejte ani nic jiného, co by vzbuzovalo sexuální pocity. Neprobouzejte tyto 
pocity ve vlastním těle.“ (Pro posílení mládeže [brožurka, 2012], 35–36.)

Poukažte na to, že podle toho, co se píše v Jákobovi 2:23–24, se někteří lidé v Jákobově 
době snažili omlouvat sexuální hříchy, kterých se dopustili.

• Čím se v dnešní době lidé někdy snaží omlouvat sexuální nemorálnost?

• Co mohou mladí lidé například dělat, aby je nepřemohlo sexuální pokušení? (Možné 
odpovědi: mohou se modlit o sílu, stýkat se s dobrými přáteli, vybírat si vhodnou zábavu 
a vyhýbat se situacím a místům, kde může pravděpodobně číhat pokušení.)

Mohli byste poukázat na to, že jedním z hříchů Nefitů bylo zřejmě neoprávněné provo-
zování plurálního manželství. Vyzvěte studenty, aby si přečetli Jákoba 2:27–30. Ještě před 
tím, než si studenti přečtou tyto verše, bude možná zapotřebí vysvětlit, že slovo soulož-
nice označuje ženu, která byla zákonně provdána za muže, ale měla nižší postavení než 
manželka.

• Jak zní podle Jákoba 2:27 „slovo Páně“ ohledně toho, má- li mít muž více manželek? 
(Ujistěte se, že studenti rozumějí tomu, že již od počátku Pán přikázal, že muž má být 
oddán s jednou manželkou. Viz také NaS 49:15–16.)

Vysvětlete, že neoprávněné plurální manželství je příkladem smilstva neboli sexuálního 
hříchu. V Božích očích jsou sexuální hříchy velmi závažné.

• Kdy je podle Jákoba 2:30 lid Páně oprávněn provozovat plurální manželství? (Když to 
Pán přikáže.)

Poukažte na to, že v určitých dobách světové historie Pán přikazoval svému lidu, aby pro-
vozoval plurální manželství. Například ve starozákonní době provozovali plurální manžel-
ství Abraham a Sára (viz Genesis 16:1–3; NaS 132:34–35, 37) a jejich vnuk Jákob (viz NaS 
132:37), a toto plurální manželství se také provozovalo po určitou dobu během prvních dnů 
znovuzřízené Církve, počínaje Josephem Smithem. (Viz NaS 132:32–33, 53.)

Abyste zdůraznili, že sexuální nemorálnost má na rodiny zhoubný účinek, přečtěte Jákoba 
2:31–35. Požádejte studenty, aby text sledovali s vámi a zaměřili se na některé důsledky 

Jak učit o zákonu 
cudnosti
Když učíte o zákonu 
cudnosti, učte druhé 
uctivým, pozitivním a 
srozumitelným způso-
bem. Když se budete 
držet textu lekce a 
budete se řídit vedením 
Ducha Svatého, budete 
schopni pomoci studen-
tům porozumět tomu, 
co musí dělat, aby zákon 
cudnosti dodržovali.
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nemorálnosti. Poukažte na to, že i když Jákob mluvil jen k mužům, zákon cudnosti je stejně 
tak důležitý i pro ženy.

• Jaký účinek má podle Jákoba na rodiny to, když některý člen rodiny porušuje zákon cud-
nosti? Jak toto pomáhá vysvětlit, proč je porušování zákona cudnosti tak závažný hřích?

• Někteří mladí lidé si rozumově zdůvodňují, že mohou zákon cudnosti porušovat, pro-
tože jejich jednání nikomu jinému neubližuje. Jaký vliv může mít nemorálnost člověka 
na druhé?

Zvažte možnost přečíst na závěr této diskuse o následcích sexuálních hříchů níže uvedená 
slova staršího Richarda G. Scotta z Kvora Dvanácti apoštolů. Vyzvěte studenty, aby naslou-
chali a zaměřili se na následky sexuální nemorálnosti.

„Mimo trvalý manželský svazek Pán tyto intimnosti zakazuje, neboť podko-
pávají Jeho záměry. V rámci posvátné smlouvy manželství jsou takovéto 
vztahy v souladu s Jeho plánem. Projevují- li se jakýmkoli jiným způsobem, je 
to v rozporu s Jeho vůlí. Způsobují závažnou citovou a duchovní újmu. I když 
si účastníci neuvědomují, co se nyní děje, poznají to později. Sexuální 
nemorálnost vytváří překážku pro vliv Ducha Svatého a pro všechny jeho 

povznášející, osvěcující a posilující schopnosti. Způsobuje mocné fyzické a citové pohnutky. 
Za nějaký čas vytváří neuhasitelnou touhu, která přestupníka žene do ještě závažnějšího 
hříchu. Plodí sobeckost a může vyvolat agresivní činy jako je surové jednání, potrat, 
pohlavní zneužití a hrubé násilí. Tyto pohnutky mohou vést k homosexuálním činům, a ty 
jsou hříšné a absolutně špatné.“ („Making the Right Choices“, Ensign, Nov. 1994, 38.)

Vyzvěte studenty, aby se podívali na začátek verše v Jákobovi 2:28 a určili, co Pána těší. 
(Mohli byste studentům navrhnout, aby si to, co najdou, označili. Ujistěte se, že rozumějí 
tomu, že Pán se těší z cudnosti.)

• Proč, na základě toho, o čem jsme dnes diskutovali, se podle vašeho názoru Pán těší 
z cudnosti?

Zvažte možnost ukázat studentům fotografii své rodiny. Vydejte svědectví o požehnáních, 
která jste vy a vaše rodina obdrželi díky tomu, že jste žili podle Pánova zákona cudnosti. 
Zdůrazněte, že schopnost mít děti – pokud je používaná v mezích, které Bůh stanovil – je 
úžasným darem od našeho Otce v nebi. Povzbuďte studenty, aby byli čistí a neposkvrnění, 
aby se Pán mohl těšit i z jejich cudnosti. (Viz Jákob 2:28.)

Abyste studentům pomohli podělit se o svědectví ohledně dodržování zákona cudnosti, 
mohli byste jim položit tuto otázku:

• Co byste řekli tomu, kdo tvrdí, že zákon cudnosti je zastaralý a zbytečný? (Když studenti 
odpovídají na tuto otázku, vybídněte je, aby svědčili o požehnáních plynoucích z dodr-
žování zákona cudnosti, nikoli jen o nebezpečích, která jsou důsledkem neposlušnosti 
tohoto zákona.) 

Řekněte studentům, že si jste jisti tím, že dokáží být morálně čistí. Zdůrazněte, že pokud 
se prohřešili vůči zákonu cudnosti, mají požádat o pomoc svého biskupa nebo presidenta 
odbočky, který jim pomůže činit pokání a skrze Usmíření Ježíše Krista se očistit.
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Jákob 3–4

Náměty pro výuku

Jákob 3
Jákob poskytuje slova útěchy a rady čistým v srdci a vybízí ostatní, aby  
činili pokání
Vyzvěte studenty, aby se zamysleli nad tím, co by mohli poradit lidem v těchto situacích:

 1. Mladá žena se snaží vést spravedlivý život, ale trpí kvůli tomu, že její otec je závislý na 
alkoholu.

 2. Mladý muž se ze všech sil snaží žít podle evangelia, ale prožívá trápení kvůli rozvodu 
svých rodičů.

 3. Mladá žena se usilovně snaží mít ráda svou rodinu, ale potýká se s těžkostmi kvůli so-
beckosti a bezohlednému jednání své sestry. 

Vyzvěte studenty, aby si přečetli první větu z Jákoba 3:1. Požádejte je, aby určili, koho Jákob 
v této kapitole oslovuje jako první. 

Vysvětlete, že Jákob předtím mluvil k lidem, kteří se provinili pýchou a sexuálními hříchy. 
Poté obrátil pozornost na spravedlivé lidi, kteří procházeli zkouškami kvůli zlovolnosti 
druhých. Vyzvěte studenty, aby si přečetli Jákoba 3:1–2. Požádejte je, aby se zaměřili na čtyři 
věci, o které Jákob žádal ty, kteří byli čistí v srdci.

• K jakým čtyřem věcem nabádal Jákob ty, kteří byli čistí v srdci? („Vzhlížejte k Bohu 
s pevností mysli, … modlete se k němu s nesmírnou vírou, … pozdvihněte hlavu a 
přijměte příjemné slovo Boží a hodujte na jeho lásce.“) Co Jákob sliboval čistým v srdci, 
pokud zůstanou věrní? (Útěchu ve strastech a ochranu před nepřáteli.)

• Co podle vašeho názoru můžeme dělat, abychom přijali slovo Boží? 

Pokud jde o otázku ohledně Jákobových zaslíbení daných těm, kteří jsou čistí v srdci, 
ujistěte se, že studenti rozumí tomu, že Bůh utěší ty, kteří jsou čistí v srdci, v jejich 
strastech. Abyste studentům pomohli přemítat o této pravdě a uplatňovat ji v osobním 
životě, zeptejte se:

• Jak Pán utěšil vás?

• Jak vám během období zkoušky pomohlo modlit se s vírou?

• Kdy vám Boží slovo pomohlo pocítit Jeho lásku?

Vysvětlete, že poté, co Jákob promlouval k čistým v srdci, obrátil se opět na ty, kteří čistí 
v srdci nebyli.

Vyzvěte některého studenta, aby přečetl Jákoba 3:3–4. Požádejte studenty, aby určili, 
k čemu Jákob nabádal ty, kteří byli nečistí.

• Co by se stalo, kdyby Jákobův lid nečinil pokání?

Poukažte na to, že Jákob prohlásil, že Lamanité jsou v této době spravedlivější než někteří 
Nefité. Požádejte studenty, aby si přečetli Jákoba 3:5–7 a určili, v čem byli Lamanité spra-
vedlivější než někteří Nefité.

Úvod
V Jákobovi 3 čteme závěr kázání, které Jákob pronesl 
ke svému lidu. Jákob poskytl několik stručných slov útě-
chy a zaslíbení těm, kteří byli čistí v srdci. Také pokáral 
ty, kteří byli pyšní a necudní, a varoval je před následky, 
které se dostaví, pokud nebudou činit pokání. Jákob 
4 obsahuje slova, k nimž byl Jákob inspirován, aby je 

zapsal pro ty, kteří jednou budou číst jeho záznam. 
Svědčil o Usmíření Ježíše Krista a nabádal své čtenáře, 
aby se skrze Usmíření smířili s Bohem Otcem. Varovným 
hlasem se zmínil o Židech, kteří zavrhnou Ježíše Krista a 
jednoduchost Jeho evangelia.
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• V čem byli Lamanité spravedlivější než někteří Nefité?

• O jakých zásadách týkajících se rodinných vztahů se dozvídáte z Jákoba 3:7? (Manžel a 
manželka mají milovat jeden druhého a rodiče mají milovat své děti.)

• Jaké jsou některé důsledky toho, když se členové rodiny nemají navzájem rádi a neplní 
své rodinné zodpovědnosti?

Požádejte studenty, aby si přečetli Jákoba 3:10 a zaměřili se na varování, které Jákob kon-
krétně adresoval nefitským otcům.

• Jaké varování Jákob adresoval nefitským otcům? 

• Proč je podle vás důležité, aby členové rodiny byli dobrým příkladem jeden pro druhého?

Přečtěte studentům Jákoba 3:11–12. Možná bude potřeba vysvětlit, že výraz „probuďte 
schopnosti své duše“ ve verši 11 se týká potřeby duchovně se probudit. Výraz „před smil-
stvem a nestoudností“ v Jákobovi 3:12 se týká sexuálních hříchů. Když čtete tyto verše, 
zdůrazněte „hrozné následky“ sexuálních hříchů. Kromě toho připomeňte studentům Já-
kobova zaslíbení určená těm, kteří jsou čistí v srdci. (Viz Jákob 3:1–2.) Pomozte studentům 
porozumět tomu, že nejlepším způsobem, jak obdržet tato slíbená požehnání, je být vždy 
takovými lidmi, kteří jsou čistí v srdci. Avšak lidé, kteří spáchali sexuální hříchy, mohou 
požádat o pomoc svého biskupa nebo presidenta odbočky, který jim pomůže činit pokání, 
očistit se skrze Usmíření Ježíše Krista a obdržet požehnání slíbená těm, kteří jsou čistí  
v srdci.

Jákob 4
Jákob svědčí o tom, že skrze Usmíření Ježíša Krista můžeme být smířeni s Bohem
Před začátkem hodiny umístěte doprostřed tabule malý obrázek Ježíše Krista. Kolem ob-
rázku napište několik slov, která představují to, co může odvrátit pozornost lidí od Spasitele 
a Jeho evangelia. Můžete například uvést několik dobrých věcí – například vzdělání, sport 
a přátelé –, které jsou důležité, ale které v našem životě nemají mít prvořadou pozornost. 
Také můžete uvést další věci – například pornografii, nevhodnou hudbu a drogy –, které 
jsou pro našeho ducha zhoubné a které nás od Spasitele odvádějí.

Požádejte studenty, aby si nalistovali Jákoba 4:14. Vysvětlete, že tento verš obsahuje výraz 
„hledět za cíl“. Starší Neal A. Maxwell z Kvora Dvanácti apoštolů učil, že v tomto verši „cíl 
představuje Krista“. („Jesus of Nazareth, Savior and King“, Ensign, Dec. 2007, 45.) Mohli 
byste povzbudit studenty, aby si napsali toto vysvětlení do písem vedle verše Jákob 4:14.

Po tomto vysvětlení požádejte některého studenta, aby přečetl Jákoba 4:14–15.

• Co podle vás může znamenat hledět za cíl? (Zaměřovat svůj život na cokoli jiného než 
na Spasitele a na Jeho evangelium.)

• Jaké postoje a skutky bránily podle Jákoba Židům v přijetí Ježíše Krista?

Vysvětlete, že i když Jákob konkrétně zmiňoval hříchy některých Židů, části Jákoba 4:14–15 
se mohou týkat i nás a mohou nám posloužit jako určité varování. Abyste studentům po-
mohli uvědomit si, jak se nás tyto verše mohou týkat, položte jim níže uvedené otázky: 

• Proč někdy lidé zavrhují „jasná slova“ a usilují o to, čemu nemohou rozumět? Jaká ne-
bezpečí se skrývají v přehlížení jednoduchých pravd evangelia?

• Jaké další příklady toho, co nás může odvádět od Spasitele a Jeho evangelia, bychom 
mohli napsat na tabuli? (Připište odpovědi studentů k tomu, co jste již napsali na tabuli.)

Smažte slova, která jste napsali na tabuli, a napište tuto otázku: Co můžeme dělat, abychom 
nehleděli za cíl, ale zaměřovali se na Ježíše Krista?

Napište na tabuli tyto odkazy na verše z písma: Jákob 4:4–5; Jákob 4:6–7; Jákob 4:8–9; Jákob 
4:10; Jákob 4:11–13. Vysvětlete, že v Jákobovi 4 Jákob zmiňuje zásady, které nám mohou po-
moci zaměřovat se na Ježíše Krista. Rozdělte studenty do dvojic a požádejte je, aby vyhle-
dali tyto zásady v určené pasáži z písem, která je uvedena na tabuli. (V závislosti na počtu 
studentů ve vaší třídě bude možná zapotřebí, abyste přiřadili danou pasáž více dvojicím. 
Nebo můžete požádat některou dvojici studentů, aby si přečetla více pasáží.)

Po několika minutách požádejte studenty, aby se podělili o odpovědi. Během toho jim mů-
žete pokládat otázky, abyste jim pomohli zamyslet se hlouběji nad tím, čemu se v daných 
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verších naučili. Níže uvedené otázky jsou uspořádány podle jednotlivých veršů a mohou 
vám pomoci při vedení diskuse:

• Jákob 4:4–5. Jak vám svědectví proroků pomáhají zaměřovat se na Ježíše Krista? Jak vás 
posiluje svědectví druhých lidí o Spasiteli? Jákob řekl, že poslušnost zákona Mojžíšova 
měla za cíl „směrovat“ jejich duši k Pánu. Jak může naše snaha přijmout kněžské obřady 
a dodržovat přikázání směrovat naši duši k Pánu?

• Jákob 4:6–7. Jak nám zjevení daná prorokům pomáhají získat naději a víru v Ježíše 
Krista? Jak posiluje vaši víru osobní zjevení nebo duchovní svědectví, která jste obdr-
želi? Proč je podle vás důležité, abychom pamatovali na to, že jen Pánovou milostí jsme 
schopni konat Jeho dílo? 

• Jákob 4:8–9. Proč je podle vás důležité uvědomovat si, že Pánova díla jsou „veliká a 
podivuhodná“? Jaký vliv má Spasitelovo dílo, které vykonal jako Stvořitel světa, na vaše 
svědectví o Něm? Co podle vás znamená „neopovrhovat zjeveními Božími“? Jak mů-
žeme Pánu ukázat, že si ceníme zjevení, která nám již dal?

• Jákob 4:10. Můžete uvést několik příkladů toho, jak se může člověk nesnažit „raditi Pánu, 
ale [snažit] se bráti radu z ruky jeho“?

• Jákob 4:11–13. Jak bylo vysvětleno v lekci 35, slovo smířit znamená uvést do souladu. Jak 
nám Usmíření pomáhá dostat se do souladu s Nebeským Otcem? Jákob nám připo-
mněl, jak důležité je učit o Usmíření, tím, že se zeptal: „Proč nepromlouvati o usmíření 
Krista … ?“ Jak se můžeme řídit touto zásadou, když se dělíme o svědectví s druhými 
a když nacházíme další příležitosti k tomu, abychom druhé učili o evangeliu? Když se 
dělíme o svědectví s druhými, proč je důležité dělat to tak, aby tomu druzí rozuměli? Jak 
nám v tom pomáhá Duch? 

Ujistěte se, že studenti díky této diskusi rozumějí této pravdě: Skrze Usmíření Ježíša 
Krista můžeme být naplněni nadějí a můžeme se smířit s Bohem.

Podělte se o svou vděčnost za Spasitele a za Jeho Usmíření. Vydejte svědectví o tom, že 
Ježíš Kristus je oním „cílem“, na který máme zaměřit svůj život. Na závěr lekce požádejte 
studenty, aby se zamysleli nad tím, co udělají pro to, aby se během následujících několika 
dnů zaměřovali na Spasitele. Můžete jim navrhnout, aby si svůj plán zapsali do studijního 
deníku. Zvažte možnost vyzvat několik z nich, aby třídě o svém plánu řekli.

Procvičení mistrovství v písmu
Opakování pomáhá studentům zapamatovat si, kde se určité pasáže z mistrovství v písmu 
nacházejí. Jednou z možností, jak studenty povzbudit k tomu, aby si tyto pasáže opakovali, 
je používat kartičky pro mistrovství v písmu (katalogové číslo 10459 121; také k dispozici ve 
formátu pdf na stránkách si. lds. org). Pokud kartičky nemáte k dispozici, pomozte studen-
tům vyrobit si vlastní – na jedné straně kartičky budou klíčová slova z určité pasáže a na 
druhé straně odkaz na daný verš. Rozdělte studenty do dvojic. Dejte jim několik minut 
na to, aby se vzájemně vyzkoušeli pomocí kartiček. Například jeden student může přečíst 
klíčová slova a druhý student se snaží určit odkaz na odpovídající verš z písem. Vyzvěte stu-
denty, aby si pomocí těchto kartiček často procvičovali pasáže sami i mezi sebou navzájem.

Poznámka: Vzhledem k délce této lekce je možné, že budete mít na tuto činnost na procvi-
čení mistrovství v písmu čas. Tuto činnost můžete provést na začátku výuky, jako přestávku 
mezi oddíly lekce, nebo na konci výuky. Dbejte na to, aby tato činnost byla krátká, abyste 
měli dost času na výuku lekce. Další procvičovací činnosti najdete v dodatku této příručky.
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2. Nefi 32–Jákob 4 (9. blok)

Přípravné materiály pro 
učitele domácího studia
Shrnutí denních lekcí domácího studia
Následující shrnutí nauk a zásad, s nimiž se studenti sezná-
mili při studiu 2. Nefiho 32–Jákoba 4 (9. blok) nemá být 
součástí vaší lekce. Lekce, kterou učíte, se soustřeďuje pouze 
na některé z těchto nauk a zásad. Při zvažování potřeb svých 
studentů se řiďte nabádáním Svatého Ducha.

1 .den (2. Nefi 32)
Když studenti studovali 2. Nefiho 32, dozvěděli se, že když 
hodujeme na slovech Kristových, slova Kristova nám řeknou 
vše, co máme činit. Také se dozvěděli, že když se budeme 
vždy modlit, budeme schopni vykonat vše, co si Pán přeje, 
abychom vykonali pro blaho naší duše. Tato lekce vyzvala 
studenty, aby do svého života v průběhu 24 hodin začlenili 
to, čemu se naučili ohledně zásady týkající se toho, že se 
máme vždy modlit.

2. den (2. Nefi 33)
V této lekci týkající se Nefiova posledního svědectví se 
studenti dozvěděli, že je na našem rozhodnutí, zda otevřeme 
srdce inspiraci Ducha Svatého, či nikoli. Také si prošli 1. Ne-
fiho a 2. Nefiho a vybrali pasáže, které je inspirují k tomu, 
aby konali dobro nebo aby věřili v Krista.

3. den (Jákob 1–2)
V lekci o Jákobovi 1–2 se studenti dozvěděli, že vedoucí 
kněžství se pilně snaží pomáhat nám přijít ke Kristu a mají 
Bohem danou zodpovědnost učit slovu Božímu a varovat 
před hříchem. Když studenti studovali Jákobovo kázání 
určené jeho lidu, dozvěděli se, že máme hledání království 
Božího dávat přednost před všemi ostatními zájmy. Napsali 
si do studijního deníku něco o jednom ze způsobů, kterým 
mohou použít požehnání a příležitosti, které jim Pán dává, 
k budování království Božího a k tomu, aby žehnali druhým. 
Také se zaměřili na pravdivost toho, že Pán se těší z cudnosti 
všech lidí, mužů i žen. Byli požádáni, aby přemítali o tom, jak 
dodržování zákona cudnosti žehná rodinám a těší Pána.

4. den (Jákob 3–4)
Když studenti dál studovali Jákobovo kázání, dozvěděli se, 
že Bůh utěší ty, kteří jsou čistí v srdci, v jejich strastech. Lekce 
se zaměřovala na tuto nauku: skrze Usmíření Ježíša Krista 
můžeme být naplněni nadějí a můžeme se smířit s Bohem. 
Studenti si zapsali, z jakých osobních důvodů by chtěli svěd-
čit o Ježíši Kristu a o Usmíření.

Úvod
Tato lekce pomůže studentům porozumět tomu, že Nefi svědčil 
o poslání Ježíše Krista. Studenti budou mít možnost podělit se o 
to, jak jim Jákobova slova pomáhají překonávat pýchu a jak mo-
hou používat svá požehnání od Boha k budování Jeho království. 
Budou mít možnost použít zásady a nauky, kterým se naučili  
v Jákobovi 2, při diskusi o tom, jak je důležité dodržovat Pánův 
zákon cudnosti. Také budou diskutovat o tom, jak využívat příle-
žitosti k tomu, aby mohli mluvit o Ježíši Kristu a o Usmíření.

Náměty pro výuku

2. Nefi 32–33
Nefi nám radí, abychom vyhledávali božské vedení skrze slova 
Ježíše Krista
Na začátku této lekce položte studentům tyto otázky:

• Jaký je váš oblíbený sport nebo činnost?
• Jaké základní dovednosti musíte často procvičovat, abyste 

v tomto sportu nebo činnosti vynikli?
• Co se stane, když někdo tyto základní dovednosti 

neprocvičuje?

Řekněte studentům, že existují určité základní činnosti, které při-
volávají Ducha Svatého, který nám udílí vedení od našeho Otce 
v nebi. Překreslete následující tabulku na tabuli, nebo na papír, 
který rozdáte studentům:

Modlitba Přijímání vedení od 
Ducha Svatého

Studium písem

2. Nefi 32:8–9 2. Nefi 32:5; 
33:1–2

2. Nefi 32:3; 33:4

Požádejte každého studenta, aby si z tabulky vybral jednu 
činnost a přečetl odpovídající pasáž z písem. Rozdělte třídu do 
dvojic, nebo do skupinek. Požádejte studenty, aby se postupně 
podělili o to, jak jim modlitba, přijímání vedení od Ducha Sva-
tého a studium písma pomohly obdržet vedení od Boha.

Mohli byste požádat studenty, aby popsali, jak jim pomohly 
pokyny staršího Davida A. Bednara, které se týkají příkazu modlit 
se vždy. Také byste se jich mohli zeptat, jak se jejich modlitba 
zlepšila díky úkolu začlenit do svého života v průběhu 24 hodin 
to, čemu se naučili ohledně zásady modlit se vždy. (Jedná se o 
úkoly z 1. dne.)

Jákob 1–2
Jákob kárá svůj lid kvůli jejich lásce k bohatství, pýše a sexuální 
nemravnosti
Napište na tabuli tuto větu: Někteří lidé mohou mít více … než 
druzí, a proto mohou být pokoušeni myslet si, že jsou lepší než 
druzí.
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Vyzvěte studenty, aby navrhli, jaká různá slova by mohli do této 
věty doplnit. Možné odpovědi: peněz, bohatství, hudebního 
nadání, sportovního nadání, talentů, vzdělání, inteligence, příle-
žitostí k růstu, znalostí o evangeliu a materiálních statků. Vyzvěte 
studenty, aby se v tichosti zamysleli nad tím, zda tato věta, poté, 
co do ni doplnili jedno z uvedených slov, platila někdy i pro ně 
osobně.

Připomeňte studentům, že Jákob kvůli své lásce ke svému lidu a 
kvůli své poslušnosti Pánových příkazů varoval lid před jejich sla-
bostmi a hříchy. Požádejte studenty, aby přečetli Jákoba 2:12–13 
a uvedli možnosti, jak doplnit větu na tabuli tak, aby popisovala 
některé Nefity během Jákobova působení.

Požádejte studenty, aby přečetli Jákoba 2:17–21 a našli zde rady, 
které by jim mohly pomoci překonávat pýchu. (Možná si tyto 
rady již označili v rámci osobního studia.) Vyzvěte studenty, aby 
se podělili o některé rady, které našli, a aby vysvětlili, jak by jim 
mohly pomoci překonávat pýchu.

Vysvětlete, že tyto verše pojednávají o této pravdě: hledání 
království Božího máme dávat přednost před všemi ostat-
ními zájmy. Vyzvěte několik studentů, aby se podělili o jeden 
ze způsobů, kterým mohou použít požehnání a příležitosti, které 
jim Pán dává, k budování království Božího a k tomu, aby žehnali 
druhým.

Abyste studenty připravili na zopakování Jákobova učení o 
sexuální čistotě, vyzvěte je, aby si představili, že se jich někdo 
zeptá, proč věří, že mají dodržovat zákon cudnosti. Požádejte 
studenty, aby přečetli Jákoba 2:28–35, kde najdou pomoc pro 
zodpovězení této otázky. Může být užitečné připomenout jim, 
že v rámci osobního studia poznali tuto pravdu: Pán se těší 
z cudnosti. Také studovali důsledky sexuální nemorálnosti, které 
jsou v těchto verších popsány. Vyzvěte studenty, aby se podělili 
o to, jak by na základě Jákoba 2:28–35 mohli zodpovědět výše 
uvedenou otázku.

Zeptejte se: Jak zní podle Jákoba 2:27 „slovo Páně“ ohledně 
toho, zda mít více než jednu manželku? (Ujistěte se, že studenti 
rozumějí tomu, že Pán přikázal, aby muž byl ženatý jen s jednou 
manželkou.)

Poukažte na to, že Pán v určitých dobách lidské historie přika-
zoval svému lidu, aby praktikoval plurální manželství. Plurální 
manželství například ve starozákonní době praktikovali Abraham 
a Sára (viz Genesis 16:1–3; NaS 132:34–35, 37) i jejich syn Izák 
a vnuk Jákob (viz NaS 132:37) a také bylo na určitý čas prakti-
kováno v prvních dnech znovuzřízené Církve počínaje Prorokem 
Josephem Smithem (viz NaS 132:32–33, 53). Nicméně v roce 
1890 Bůh přikázal svému prorokovi Wilfordu Woodruffovi, aby 

bylo praktikování plurálního manželství ukončeno (viz NaS, 
Oficiální prohlášení 1).

Dejte studentům čas na to, aby přemítali o tom, jak může jejich 
snaha rozhodovat se tak, aby byli cudní a čistí, těšit Pána i druhé. 
Vyzvěte je, aby vysvětlili, jak jim a jejich rodině nynější dodržo-
vání zákona cudnosti požehná – nyní i v budoucnu. Vysvětlete, 
jak dodržování zákona cudnosti požehnalo vám a vaší rodině.

Jákob 3–4
Jákob povzbuzuje svůj lid, aby činil pokání a získal naději, že se 
může vrátit do Boží přítomnosti
Umístěte doprostřed tabule, plakátu nebo kusu papíru malý 
obrázek Ježíše Krista. Kolem obrázku napište několik slov, která 
představují to, co může odvrátit pozornost lidí od Spasitele a 
Jeho evangelia. Požádejte studenty, aby si nalistovali Jákoba 
4:14. Vysvětlete, že tento verš obsahuje výraz „hledět za cíl“. 
Zeptejte se jich, čeho se v tomto verši slovo „cíl“ týká. (Starší 
Neal A. Maxwell z Kvora Dvanácti apoštolů učil, že v tomto verši 
„cíl představuje Krista“. [„Jesus of Nazareth, Savior and King“, 
Ensign, Dec. 2007, 45.]) Po tomto vysvětlení požádejte někte-
rého studenta, aby přečetl Jákoba 4:14–15.

Zeptejte se: Co podle vás může znamenat hledět za cíl? (Za-
měřovat svůj život na cokoli jiného než na Spasitele a na Jeho 
evangelium.)

Požádejte studenty, aby přečetli Jákoba 4:4–12 a určili, z jakých 
důvodů Jákob věřil v Ježíše Krista a proč měl pocit, že je důležité 
říkat druhým o Usmíření. Ujistěte se, že studenti díky této diskusi 
rozumějí této pravdě: Skrze Usmíření Ježíša Krista můžeme 
být naplněni nadějí a můžeme se smířit s Bohem.

Podělte se o svou vděčnost za Spasitele a za Jeho Usmíření. Vy-
dejte svědectví o tom, že Ježíš Kristus je oním „cílem“, na který 
máme zaměřit svůj život. Na závěr lekce požádejte studenty, aby 
se zamysleli nad tím, co udělají pro to, aby se během následují-
cích několika dnů zaměřovali na Spasitele.

Další blok (Jákob 5 až Omni)
Zeptejte se studentů: Kdo je to antikrist? Jak byste reagovali na 
antikrista? Až budete číst pasáže z písem v dalším bloku, věnujte 
pozornost tomu, co Jákob říkal a dělal, když čelil antikristovi Še-
removi. Také se zaměřte na požehnání, která Enos obdržel díky 
tomu, že hledal Boha celým svým srdcem a modlil se celý den 
až do noci. Všimněte si, proč Nefité opustili zemi svého prvního 
dědictví a spojili se s Mulekity.
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Jákob 5:1–51

Náměty pro výuku

Jákob 5:1–14
Jákob cituje Zenose, který přirovnal dům Izraele k ušlechtilému olivovníku
Zvažte možnost začít tuto lekci tím, že přečtete následující příklady mladých lidí, kteří 
pochybují o Pánově ochotě odpustit jim jejich hříchy:

• Mladý nositel kněžství si osvojil hříšný zlozvyk. Věří tomu, že ostatním může být odpuš-
těno, ale pochybuje o tom, že Pán přijme jeho pokání.

• Mladá žena poruší přikázání. Cítí se provinile, má ze sebe hrozný pocit a pochybuje o 
tom, zda ji Pán přesto dál miluje.

Vyzvěte studenty, aby přemítali o této otázce, aniž by na ni odpovídali nahlas:

• Přemýšleli jste někdy o tom, zda je Pán ochotný odpustit vám vaše hříchy? 

Vysvětlete, že Jákob prorokoval, že Židé Ježíše Krista zavrhnou. (Viz Jákob 4:15.) Také učil, 
že Ježíš Kristus bude dál usilovat o spasení svého lidu – dokonce i poté, co Ho lid zavrhne. 
(Viz Jákob 4:17–18.) Jákob tuto pravdu ilustroval tím, že citoval alegorii proroka Zenose. 
Alegorie vysvětluje určité pravdy pomocí symbolických postav, předmětů a činností. Když 
studenti studují tuto alegorii, mohou získat důležitá ponaučení o ochotě Ježíše Krista po-
máhat těm, kteří se od Něj odvrátili.

Požádejte studenta, aby přečetl Jákoba 5:1–2 a vyzvěte členy třídy, aby se zaměřili na to, ke 
komu Zenos promlouval (k domu Izraele). Možná bude potřeba vysvětlit, že když starozá-
konní prorok Jákob uzavřel smlouvy s Pánem, Pán mu změnil jméno na Izrael. Pojem „dům 
Izraele“ se týká Jákobových potomků a všech lidí, kteří byli pokřtěni a uzavřeli s Pánem 
smlouvy.

• Kdo v této třídě je členem domu Izraele? (Možná bude potřeba vysvětlit, že všichni 
pokřtění členové Církve jsou součástí domu Izraele. Jsou součástí alegorie zaznamenané 
v Jákobovi 5.)

Požádejte některého studenta, aby přečetl Jákoba 5:3. Vyzvěte členy třídy, aby se zaměřili na 
to, co Zenos v alegorii použil jako symbol domu Izraele. Poté, co studenti uvedou, co zjistili, 
vysvětlete, že olivovníky byly v dávném Izraeli, kde Zenos žil, nesmírně ceněné. Olivy se 
používaly jako potravina a olivový olej se používal pro vaření, jako lék i jako palivo pro 
lampy. Olivovníky vyžadují hodně péče a práce, aby plodily dobré ovoce. Poukažte na to, že 
v této alegorii jsou ušlechtilé olivovníky umístěny na vinici, která představuje svět.

• Co se podle Jákoba 5:3 začalo s ušlechtilým olivovníkem dít? Co symbolizuje chřadnutí 
stromu? (Povzbuďte studenty, aby odpověděli pomocí poznámky pod čarou 3d.)

• Co je to odpadlictví? (Odvrácení se od Pána a od Jeho evangelia.)

Požádejte studenty, aby si přečetli Jákoba 5:4–6. Požádejte je, aby se zamysleli nad tím, kdo 
je pánem vinice a co může představovat jeho prořezávání, okopávání a péče. Poté nechť 
vysvětlí, co podle jejich názoru tyto symboly představují. (Možná bude potřeba pomoci jim 
porozumět tomu, že pán vinice představuje Ježíše Krista. Prořezávání, okopávání a péče 
představují Pánovo úsilí pomoci nám přijmout požehnání plynoucí z Jeho Usmíření a úsilí 
proroků učit druhé a vyzývat je k pokání.)

Úvod
Když Jákob učil svůj lid, citoval alegorii o ušlechtilých a 
divokých olivovnících, kterou původně pronesl pro-
rok Zenos a kterou obsahovaly mosazné desky. Jákob 
pomocí této alegorie učil, že Pán se bude snažit přinést 

spasení všem lidem – dokonce i těm, kteří jsou lidem 
smlouvy a kteří se od Něj odvrátili. Kvůli délce Jákoba 5 
je tato kapitola rozdělena do dvou lekcí.
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Požádejte některého studenta, aby přečetl následující slova staršího Jeffreyho R. Hollanda 
z Kvora Dvanácti apoštolů:

„Tato alegorie, kterou Jákob převyprávěl, má být již od počátku o Kristu. … Zatímco se 
v tomto historickém nástinu – který v jedné kapitole pojednává o rozptýlení a shromáždění 
Izraele – Pán vinice a jeho spolupracovníci snaží posílit, prořezat a očistit stromy, nebo jim 
jinak pomoci, aby plodily, jejich práce je charakterizována hlubším významem Usmíření.“ 
(Christ and the New Covenant: The Messianic Message of the Book of Mormon [1997], 165.)

Abyste studentům pomohli pochopit, jak tato alegorie symbolizuje Pánův zájem o ně, vy-
světlete jim, že mohou odkazy na olivovníky nahradit svým jménem. Můžete to ukázat na 
tomto příkladu z Jákoba 5:7: „Zarmucuje mne, že bych měl ztratiti [vaše jméno].“ Vysvět-
lete, že když v Jákobovi 5, na místech, kde to má význam a kde se to hodí, použijeme své 
jméno, můžeme se toho více dozvědět o tom, jaký zájem má Pán o každého z nás.

Ukažte studentům následující tabulku. Vysvětlete, že jsou v ní uvedeny významy symbolů 
ze Zenosovy alegorie. (Mohli byste si udělat kopie této tabulky, abyste ji mohli rozdat stu-
dentům, nebo požádejte studenty, aby si ji přepsali do studijního deníku.)

Jákob 5:  alegorie o ušlechtilých a divokých olivovnících

Symbol Možný význam

Ušlechtilý olivovník Dům Izraele, Boží lid smlouvy

Vinice Svět

Chřadnutí Hřích a odpadlictví

Pán vinice Ježíš Kristus

Prořezávání, okopávání a péče Pánova snaha pomoci lidem přijmout požehnání 
plynoucí z Jeho Usmíření

Služebník pána vinice Pánovi proroci

Větve Skupiny lidí

Divoký olivovník Pohané – ti, kteří neuzavřeli smlouvy s Pánem. Později 
se v alegorii přirozené olivovníky stávají divokými, 
což představuje části domu Izraele, které upadají do 
odpadlictví.

Roubování a zasazování větví Rozptýlení a shromažďování Pánova lidu smlouvy. 
Kromě toho roubování divokých větví na ušlechtilý 
olivovník představuje obrácení těch, kteří se stávají 
součástí Pánova lidu smlouvy.

Spálení větví Boží soudy se zlovolnými

Ovoce Život nebo skutky lidí

Požádejte studenta, aby přečetl Jákoba 5:7, 9–10, a vyzvěte členy třídy, aby se zaměřili na to, 
co pán vinice udělal, aby ušlechtilý olivovník zachránil. Nechte studenty vysvětlit, co zjistili. 
(Možná bude potřeba vysvětlit, že roubouvat znamená vštípit větev z jednoho stromu do 
jiného. Roubování v těchto verších představuje Pánovo úsilí pomoci pohanům stát se sou-
částí Jeho lidu smlouvy skrze křest a obrácení. Spálení některých větví představuje Pánovy 
soudy s nejzlovolnějšími členy domu Izraele.)

Požádejte některého studenta, aby přečetl Jákoba 5:11. Vyzvěte členy třídy, aby se zaměřili 
na to, co dokládá pánův zájem o kořeny ušlechtilého olivovníku. Nechte studenty vysvětlit, 
co zjistili.

Připomeňte studentům, že v Jákobovi 5:6 se uvádí, že ušlechtilý olivovník začal vyrážet 
mladé a jemné větve. Požádejte některého studenta, aby přečetl Jákoba 5:8, 13–14 . Vyzvěte 
členy třídy, aby popsali, co pán s těmito větvemi udělal. Také byste je mohli požádat, aby 
se zamysleli nad tím, jak je cesta Lehiovy rodiny příkladem pánova jednání uvedeného 
v Jákobovi 5:8, 13–14.
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Jákob 5:15–40
Pán vinice a jeho služebník pracují na tom, aby pomohli vinici nést dobré ovoce 
Rozdělte studenty ve třídě do dvou skupin. Prví skupině dejte za úkol prostudovat si Jákoba 
5:15–28 a druhé skupině dejte za úkol prostudovat si Jákob 5:29–40. Požádejte studenty, 
aby přitom vypracovali tyto úkoly (tyto pokyny byste mohli napsat na tabuli):

 1. Shrňte, co se přihodilo na vinici a co to může představovat.

 2. Najděte slovní spojení, která dokládají úsilí pána vinice zachránit ušlechtilý (neboli přiro-
zený) olivovník a jeho větve.

Poté, co měli studenti dost času na prostudování zadaných veršů, požádejte je, aby shrnuli, 
co se na vinici přihodilo, a vysvětlili, co to může symbolizovat. Začněte se studenty, kteří si 
prostudovali Jákoba 5:15–28. Níže jsou uvedeny příklady shrnutí a výkladu.

Jákob 5:15–28. Co se přihodilo: Všechny větve, které byly naroubovány, nesly dobré ovoce. 
Avšak jedna větev, i když byla zasazena v dobré části vinice, nesla ušlechtilé i divoké ovoce. 
Co by to mohlo představovat: Dobré neboli ušlechtilé ovoce na větší části vinice předsta-
vuje spravedlivost na zemi v době Krista a Jeho apoštolů. Větev, která nesla zčásti dobré a 
zčásti divoké ovoce, představuje spravedlivé a zlovolné Lehiovy potomky.

Jákob 5:29–40. Co se přihodilo: Všechno ovoce v celé vinici se zkazilo. Co by to mohlo 
představovat: Zkaženost všeho ovoce představuje velké odpadlictví, během něhož byla po 
pozemském působení Kristových apoštolů plnost evangelia Ježíše Krista na zemi ztracena.

Poté, co se obě skupiny podělí o tato shrnutí, se zeptejte:

• Jaká slovní spojení dokládají pánovo úsilí uchovat ušlechtilý olivovník a jeho větve? Co 
toto naznačuje o Pánových úmyslech s Jeho lidem smlouvy?

• Co jste se během diskuse o této alegorii dozvěděli o Ježíši Kristu, pánu vinice? (Kromě 
mnohých dalších pravd, které jsou popsány v těchto verších, mají studenti rozumět tomu, 
že Pán nás miluje a usilovně pracuje na našem spasení.)

• Jak se tato alegorie týká příkladů ze začátku lekce o dvou mladých lidech, kteří pochybo-
vali o Pánově ochotě odpustit jim jejich hříchy?

Jákob 5:41–51
Pán je zarmoucen kvůli své vinici
Požádejte několik studentů, aby se střídali při čtení Jákoba 5:41–42, 46–50. (Mohli byste 
poukázat na to, že výraz „povýšenost vinice“ v Jákobovi 5:48 se může týkat pýchy.) Vyzvěte 
členy třídy, aby se zaměřili na slovní spojení, která dokládají pánovu lásku k vinici a jeho 
zájem o ni a také jeho zármutek kvůli tomu, že stromy neplodí dobré ovoce. Vyzvěte 
studenty, aby se podělili o ta slovní spojení z těchto veršů, která pro ně mají zvlášť velký 
význam, a aby vysvětlili, proč jsou právě tato slovní spojení pro ně tak významná. Poté, co 
se studenti o tato slovní spojení podělí, zeptejte se třídy:

• V jakém smyslu pánova péče o jeho vinici symbolizuje Pánovu lásku k nám?

• Dokážete uvést nějaké příklady, z písem nebo z vlastního života, které dokládají, že Pán 
se dál s láskou zajímá o druhé, dokonce i poté, co se od Něj odvrátili?

Na závěr připomeňte studentům, že pán zvažoval, že všechny stromy pokácí, protože ovoce 
na všech stromech se navzdory veškeré jeho péči zkazilo. (Viz Jákob 5:49.)

• Myslíte si, že pán vinice nad svou vinicí zlomí hůl? Proč ano nebo proč ne? 

Poté, co se studenti podělili o své odpovědi, přečtěte jim Jákoba 5:51. Vydejte svědectví o 
tom, že nás Pán miluje a že své veliké milosrdenství a trpělivost dokládá tím, že se snaží 
nám pomáhat přijít k Němu a činit spravedlivé skutky. Vysvětlete, že v další lekci budete 
diskutovat o pánově poslední snaze zachránit svou vinici.
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Úvod
V minulé lekci se studenti začali zabývat Zenosovou 
alegorií o ušlechtilém a divokém olivovníku. V této lekci 
budou studovat závěr této alegorie, kdy pán vinice 
pracuje se svými služebníky naposledy, aby pomohl 

stromům přinést dobré ovoce. Budou také studovat 
 Jákoba 6, kde se Jákob vyjadřuje k této alegorii a 
nabádá svůj lid k pokání.

LEKCE 47

Jákob 5:52–77; Jákob 6

Náměty pro výuku

Jákob 5:52–60
V alegorii o ušlechtilém a divokém olivovníku pán vinice zachrání své stromy a 
pomůže jim přinést dobré ovoce
Před začátkem hodiny nakreslete na tabuli obrázek tří stromů.

Připomeňte studentům, že v předchozí lekci začali studovat Zenosovu alegorii o ušlechti-
lém a divokém olivovníku uvedenou v Jákobovi 5. Na konci předešlé lekce přinášely 
všechny stromy ve vinici divoké ovoce. (Viz Jákob 5:30–42.) To představovalo velké 
odpadlictví.

Pro zopakování předchozí lekce rozdělte studenty do dvojic. Ať každá dvojice diskutuje o 
odpovědích na následující nedokončené věty (věty byste mohli napsat na tabuli):

1.  Pán vinice představuje …

2.  Snaha pána vinice zachránit stromy představuje …

3.  Jednou z věcí, které jsem se naučil o Ježíši Kristu ze slov a činů pána vinice, je …

4.  Poté, co se všechny stromy i ovoce na vinici zkazily, se pán rozhodl …

Poté, co studenti prodiskutují uvedené věty ve dvojicích, projděte jejich odpovědi krátce 
s celou třídou. Až budou studenti prezentovat své odpovědi na první dvě věty, ujistěte se, 
že rozumějí tomu, že pán vinice představuje Ježíše Krista a že jeho snaha zachránit stromy 
představuje Spasitelovu snahu pomoci Jeho lidu se k Němu navrátit. Při doplňování třetí 
věty se studenti mohou podělit o různé cenné zkušenosti a zásady. Ať si studenti zkon-
trolují svou odpověď na čtvrtou větu tím, že si nalistují Jákoba 5:51, kde se píše, že pán se 
rozhodl ušetřit vinici „ještě chvíli“.

Vysvětlete, že dnešní lekce se zaobírá závěrečnou částí alegorie, která představuje poslední 
dny, včetně znovuzřízení evangelia.

Poukažte na to, že pán vinice se rozhodl zachránit vinici tím, že narouboval více větví. 
Požádejte několik studentů, aby se střídali při čtení Jákoba 5:52–58. Vyzvěte členy třídy, aby 
se zaměřili na to, co pán udělal pro to, aby posílil větve a kořeny. (Pomozte studentům uvě-
domit si, že pán vinice narouboval větve z přirozených stromů zpět na jejich původní strom 
– tento strom představuje dům Izraele. Poté narouboval větve z tohoto stromu na ostatní 
přirozené stromy. Také vhodil nejhořčejší větve do ohně. Ke znázornění tohoto vysvětlení 
můžete použít stromy nakreslené na tabuli. Mohli byste například smazat větev u jednoho 
stromu a nakreslit novou větev na jiný strom.)

Požádejte některého studenta, aby přečetl Jákoba 5:59. Vyzvěte členy třídy, aby se při tom 
zaměřili na to, co si pán vinice přál, aby tyto kroky přinesly kořenům stromů.

Rozdělujte studenty 
do dvojic
Práce ve dvojicích 
může být pro studenty 
příležitostí „učiti jeden 
druhého nauce králov-
ství“. (NaS 88:77.) Dobře 
si rozmyslete, které 
studenty přiřadíte k sobě 
do dvojice – někte-
rým studentům může 
pomoci, když pracují 
s někým konkrétním, 
nebo je to naopak může 
rozptylovat.
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• Co si pán vinice přál, aby se stalo s kořeny? (Chtěl, aby mohly „nabýti síly“.)

Připomeňte studentům, že v této době všechny stromy přinášely špatné ovoce, což před-
stavuje celý svět ve stavu odpadlictví. Vysvětlete, že když kořeny nabudou síly, změní se 
větve v celé vinici, „a tak … dobré může přemoci zlé“. (Jákob 5:59.)

Ujistěte se, že studenti rozumějí, že tyto verše učí tomu, že vliv smluv evangelia umož-
ňuje dětem Nebeského Otce překonat hřích a rozvinout spravedlivost.

• Jak nás mohou smlouvy evangelia posilovat? Jak vaše smlouvy ovlivnily nebo ovlivňují 
váš život? (Mohli byste se podělit o vlastní pocity a svědectví týkající se této zásady.)

Jákob 5:61–77
Pán vinice pracuje na vinici se svými služebníky
Vyzvěte studenty, aby si přečetli Jákoba 5:61–62 a zaměřili se na to, co řekl pán vinice svým 
služebníkům, aby udělali, a proč je k tomu vyzval.

• Služebník na začátku alegorie představuje proroky Páně. Koho může představovat 
množství služebníků v Jákobovi 5:61? (Pomozte studentům uvědomit si, že tito služeb-
níci mohou představovat všechny členy Církve: proroky a apoštoly, generální a místní ve-
doucí Církve, misionáře, domácí učitele, navštěvující učitelky a kohokoli, kdo je zapojen 
do Pánova díla.)

• Co je významného na použití první osoby čísla množného v Jákobovi 5:61–62 (abychom 
mohli pracovati, abychom mohli připraviti, pojďme a pracujme )? (Pán pracuje s námi. Na 
konání Jeho díla nejsme sami.)

• Co je podle Jákoba 5:62 zvláštní na době, ve které byli tito služebníci povoláni k práci? 
(Bylo to „naposledy“, kdy šel pán prořezávat vinici. Proroci se o této poslední době zmi-
ňují jako o „dispensaci plnosti časů“. Viz například Efezským 1:10 nebo NaS 128:20.)

Abyste studentům pomohli uvědomit si, jak se tato část alegorie vztahuje na 
ně samotné, požádejte některého z nich, aby přečetl následující slova staršího 
Deana L. Larsena ze Sedmdesáti:

„[Nyní] je ta doba, během níž Pán a Jeho služebníci naposledy vynakládají 
veliké úsilí, aby přinesli poselství pravdy všem národům země a aby získali 
zpět potomky dávného Izraele, kteří ztratili svou pravou totožnost. …

„Přišli jste na svět v době, kdy byly položeny základy tohoto velikého díla. Evangelium bylo 
naposledy znovuzřízeno. Církev je zavedena téměř ve všech částech světa. Jeviště je připra-
veno pro sehrání závěrečných dramatických scén. Vy budete hlavní představitelé. Vy patříte 
mezi poslední dělníky na vinici. … Toto je služba, pro kterou jste byli vybráni.“ („A Royal 
Generation“, Ensign, May 1983, 33.)

• Jak vás ovlivňuje vědomí toho, že jste povoláni k tomu, abyste sloužili s Pánem během 
tohoto závěrečného období práce?

• Kdy jste například pociťovali, že Pán pracuje s vámi, zatímco jste konali Jeho dílo?

• Jaké příležitosti máte ke službě Pánovi a k tomu, abyste druhým pomáhali přinášet 
„dobré ovoce“? (Studenti mohou zmínit své církevní povolání a úkoly; svou zodpověd-
nost pomáhat členům rodiny, přátelům a dalším lidem přilnout těsněji ke Spasiteli; a 
příležitost, kterou budou mít, sloužit Pánu jako misionáři na plný úvazek.)

Napište na tabuli odkaz Jákob 5:70–75. Uveďte tyto verše tím, že vysvětlíte, že učí o vztahu, 
který má Pán se svými služebníky. Také popisují, čeho jsou Pán a Jeho služebníci schopni 
dosáhnout, když pracují společně. Vyzvěte studenty, aby si tyto verše přečetli a vybrali 
z nich jeden verš, který obsahuje jejich oblíbený popis toho, jaký vztah má Pán se svými 
služebníky. Poté, co měli studenti dostatek času na čtení, požádejte několik z nich, aby 
řekli, který verš si vybrali, proč se jim líbí a jak jim může pomáhat při službě Pánu.

Během této činnosti se ujistěte, že studenti rozumějí tomu, že Pán nám slibuje radost, 
zatímco s Ním pracujeme na uskutečňování Jeho díla. Abyste studentům pomohli 
prohloubit jejich porozumění Jákobovi 5:70–75, zvažte možnost položit tyto otázky:

• Co pán vinice slíbil těm, kteří s ním pracovali? (Viz Jákob 5:71, 75.) Kdy jste například 
pociťovali radost při konání Pánova díla?
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• Jaký má podle vás význam skutečnost, že služebníci pracovali „s veškerou mocí“ a  
„s veškerou pílí“? (Viz Jákob 5:72, 74.) Jaká ponaučení si můžete vzít z těchto slov,  
zatímco sloužíte Pánu?

Zakončete tuto část lekce tím, že studenty vyzvete, aby si ve svém studijním deníku nebo 
zápisníku odpověděli na následující otázku (mohli byste ji napsat na tabuli):

• Zatímco přemýšlíte o příležitostech, které máte ke službě Pánu, jak budete při této službě 
uplatňovat pravdy, o kterých jsme mluvili při studiu Jákoba 5?

Poté, co studentům necháte dostatek času na psaní, požádejte jednoho nebo dva z nich, 
aby přečetli své odpovědi ostatním.

Jákob 6
Jákob učí o Pánově milosrdenství a spravedlnosti a vyzývá svůj lid k pokání
Uveďte stručně Jákoba 6 tím, že vysvětlíte, že tato kapitola obsahuje Jákobovo shrnutí důle-
žitých pravd z alegorie o ušlechtilém a divokém olivovníku.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Jákoba 6:4–6. Vyzvěte polovinu třídy, aby se 
zaměřila na to, co Jákob chtěl, aby se jeho lid naučil o Pánu. (Že Pán pamatuje na svůj lid, 
že „lne k [nim]“ a že Jeho „rámě milosrdenství je k [nim] vztaženo“. Možná bude potřeba 
vysvětlit, že slovo lnout v těchto verších znamená něčeho nebo někoho se pevně držet.) 
Druhou polovinu třídy vyzvěte, aby se zaměřila na to, k čemu Jákob povzbuzoval svůj lid, 
že má na základě této znalosti dělat. (Aby nezatvrzovali srdce, aby činili pokání, aby přišli 
k Pánu „s celým úmyslem srdce“ a aby „lnuli k němu, jako on lne k [nim]“.) Poté, co se stu-
denti podělili s ostatními o to, co zjistili, se zeptejte:

• Jak Jákob popsal Pána? Co pro vás znamená to, že Pánovo „rámě milosrdenství je k vám 
vztaženo“?

• Co z toho, co jste se dozvěděli o Pánu z alegorie o olivovnících, ukazuje, jak k vám Pán 
lne? Co můžete dělat vy pro to, abyste ukázali, že lnete k Pánu?

Shrňte Jákoba 6:7–10 tím, že vysvětlíte, že poté, co jsme byli „vyživováni dobrým slovem 
Božím“, nemáme přinášet zlé ovoce. Máme následovat slova proroků. Jákob nás varoval, 
že když nebudeme činit pokání, budeme se zodpovídat ze svých hříchů u soudné stolice 
Páně. Povzbuďte studenty, aby si přečetli Jákoba 6:11–13 a zaměřili se při tom na Jákobovy 
závěrečné rady. Až se podělí o to, co našli, zeptejte se jich:

• Proč je moudré rozhodnout se činit pokání a připravovat se již nyní na to, že jednou 
staneme před Pánem a budeme Jím souzeni?

Potvrďte skutečnost, že je moudré se již nyní připravovat na soud tím, že činíme po-
kání a přijímáme z Pánova milosrdenství.

Na závěr lekce zdůrazněte, že pokání nás připravuje nejen na konečný soud, ale také na to, 
abychom byli schopni sloužit Pánu již nyní. Vydejte studentům svědectví, že Pán si přeje, 
aby Mu sloužili a nacházeli v Něm radost a že k tomu mohou být způsobilí, pokud budou 
poslušni Jeho přikázání, budou činit pokání a budou přijímat z Jeho milosrdenství.

Doplňkový námět pro výuku
Jákob 5. Videoprezentace
Během výuky lekce 47 byste mohli pustit závěrečnou 
část videoprezentace „Alegorie o olivovníku“, která 

se nachází na DVD s názvem Book of Mormon DVD 
Presentations 1–19. Tuto videoukázku byste mohli pustit 
během druhé části lekce po přečtení slov staršího Deana 
L. Larsena.
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Jákob 7

Náměty pro výuku

Jákob 7:1–14
Jákob se spoléhá na Pána, zatímco čelí antikristu Šeremovi
Před hodinou napište na tabuli následující slova staršího Roberta D. Halese z Kvora Dva-
nácti apoštolů (citováno z proslovu „Odvaha křesťanů – cena učednictví“, Liahona, listopad 
2008, 72):

„K jedné z velkých zkoušek smrtelnosti dochází tehdy, když je naše víra zpochybňována nebo 
kritizována.“ (Starší Robert D. Hales)

Vyzvěte studenty, aby si vzpomněli na nějakou situaci, kdy někdo zpochybňoval nebo 
kritizoval jejich víru. Požádejte několik z nich, aby se podělili o to, jak se cítili, když k tomu 
došlo. Mohli byste se také krátce podělit o nějaký zážitek z vlastního života.

Vysvětlete, že Jákob 7 líčí Jákobův zážitek s antikristem Šeremem. (Mohli byste vysvětlit, 
že antikrist je „kdokoli nebo cokoli, co napodobuje pravý plán spasení a co otevřeně nebo 
skrytě odporuje Kristovi“. [Průvodce k písmům, heslo „Antikrist“.]) Šerem vyhledal Jákoba, 
aby mohl pokoušet jeho víru.

Vyzvěte studenty, aby si přečetli Jákoba 7:1–5. Vyzvěte je, aby určili 1) co se Šerem snažil 
udělat a 2) jak chtěl svých cílů dosáhnout. Až studenti dočtou, požádejte je, aby popsali to, 
co se o Šeremovi dozvěděli. Mohli byste jim položit některé z těchto otázek, abyste podpo-
řili diskusi:

• Jaký vliv měl Šerem na lidi?

• Co vám v Jákobovi 7:1–5 připomíná situace, kdy druzí zpochybňovali nebo kritizovali 
vaši víru? (Při diskusi o této otázce bude možná potřeba, abyste studentům pomohli po-
rozumět, že ne každý, kdo zpochybňuje nebo kritizuje naši víru, tak činí s týmiž motivy 
jako Šerem. Zatímco někteří lidé, tak jako Šerem, úmyslně usilují o zničení víry, jiní mo-
hou naši víru zpochybňovat ze zvědavosti, nebo protože jsou o našich naukách špatně 
informováni.)

• Proč je někdy obtížné hájit naši víru před lidmi, jako byl Šerem?

Opište na tabuli následující odkazy na verše z písem spolu s uvedenými větami. (Abyste 
ušetřili čas, mohli byste je napsat na tabuli ještě před začátkem hodiny. Také byste je mohli 
rozdat napsané na papíře.)

1. Jákob 7:5 a) Svědčil o písmech a o slovech proroků.

2. Jákob 7:8 b) Výsledek nechal na Bohu.

3. Jákob 7:10–11 c) Spoléhal se na vedení a sílu od Ducha Svatého.

4. Jákob 7:12 d) Pamatoval na zážitky z minulosti, které posílily jeho víru.

5. Jákob 7:13–14 e) Podělil se o svědectví, které získal skrze Ducha Svatého.

Žádejte studenty, 
aby se dělili o 
zkušenosti a zážitky
Když se studenti dělí o 
inspirující zkušenosti a 
zážitky, přivolává to do 
třídy Ducha Páně. Když 
studenti naslouchají 
zkušenostem a svědectví 
svých vrstevníků, posiluje 
se i jejich svědectví a 
také mohou přijít na 
nové způsoby, jak uplat-
ňovat zásady evangelia 
ve svém životě. Větši-
nou stačí, když se o své 
zkušenosti podělí jeden 
až tři studenti. Snažte 
se nevyvolávat tytéž 
studenty každý den; 
pokuste se zapojovat 
všechny.

Úvod
Jákob se spoléhal na Pána a na své neotřesitelné svě-
dectví, aby překonal falešné nauky a tvrzení antikrista 
Šerema. Obzvlášť čerpal sílu ze zkušeností, které získal 
v minulosti a které posílily jeho víru v Ježíše Krista. Také 
se spoléhal na vedení Svatého Ducha, na svou znalost 
písem a slov proroků a na své svědectví o Ježíši Kristu. 

Když Šerem požadoval znamení, které by dokázalo 
pravdivost Jákobových slov, Bůh Šerema udeřil. Na 
závěr svého záznamu Jákob popisuje, jak Nefité důvě-
řovali v Pána, zatímco se opevňovali proti Lamanitům. 
Předtím, než Jákob zemřel, svěřil malé desky svému 
synu Enosovi.
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Vysvětlete, že verše na seznamu popisují Jákobovy reakce na to, když Šerem napadal jeho 
víru. Věty napravo popisují Jákobovy reakce, které jsou však uvedené v nesprávném pořadí 
a je potřeba je spojit s odpovídajícími verši. Požádejte několik studentů, aby se střídali při 
čtení Jákoba 7:5–14. Řekněte jim, ať se po přečtení každé pasáže z písem, která je napsána 
na tabuli, zastaví. Vyzvěte studenty, aby každou pasáž spojili s odpovídající větou. Mohli 
byste požádat některého studenta, aby přišel k tabuli a spojoval čarou verše s odpovídají-
cími větami. (Odpovědi: 1- d; 2- c; 3- a; 4- e; 5- b.)

Až budou studenti s přiřazováním vět k veršům hotovi, zeptejte se jich:

• Jakým zásadám se učíme ve verších, které jsme právě přečetli?

Pokud to nenavrhne nikdo jiný, ujistěte se, že studenti rozumějí tomu, že když se spolé-
háme na Pána, dokážeme překonat napadání své víry. (Tuto zásadu byste mohli napsat 
na tabuli.) 

Vysvětlete, že Jákobovy odpovědi Šeremovi jsou pro nás příkladem, který můžeme násle-
dovat, když budeme odpovídat někomu, kdo zpochybňuje nebo kritizuje naši víru.

Kontrolní otázky, které jsou uvedeny níže, mají studentům pomoci hlouběji se zamyslet 
nad tím, co Jákob dělal pro to, aby se spoléhal na Pána. Tím, že budou studenti odpovídat 
na tyto otázky, získají příležitost popsat, jak jim podobné jednání pomohlo, když druzí na-
padali jejich víru, a vydat o tom svědectví. Také jim to pomůže poznat, jak vhodně reagovat 
na napadání jejich víry v budoucnu. Protože níže je uvedeno více otázek, než kolik jich 
zřejmě stihnete v hodině probrat, vyberte pro diskusi jen některé z nich. Při výběru usilujte 
o vedení Ducha Svatého a mějte na paměti zážitky, které studenti vyprávěli na začátku 
hodiny. Můžete také zvážit možnost zeptat se studentů, o kterých z Jákobových činů by 
rádi blíže diskutovali.

• Díky čemu, co se Jákobovi stalo v minulosti, získal neotřesitelnou víru? (Viz Jákob 7:5.)

• Jaké zážitky posílily vaši víru? (Než studenty požádáte o odpověď, můžete jim nechat 
čas, aby nad touto otázkou přemýšleli. Připomeňte jim, že se nemusí dělit o zážitky, které 
jsou příliš důvěrné nebo osobní.) Jak vám to, že si tyto zážitky pamatujete, může pomoci 
ve chvílích, kdy někdo zpochybňuje nebo kritizuje vaši víru?

• Kdy vám pomohl Duch Svatý reagovat na zpochybňování nebo kritizování vaší víry? (Viz 
Jákob 7:8.)

• Jak vám může zvyk denně studovat písma a slova proroků posledních dnů pomoci v si-
tuacích, kdy druzí zpochybňují nebo kritizují vaši víru? (Viz Jákob 7:10–11.)

• Kdy jste se například podělili o svědectví s někým, kdo zpochybňoval nebo kritizoval vaši 
víru? (Viz Jákob 7:12.) Jaký to mělo následek? 

• Proč bylo od Jákoba moudré, že když Šerem požadoval znamení, Jákob nechal výsledek 
v Pánových rukou, než aby se snažil dokázat Šeremovi pravdivost svého svědectví sám? 
(Viz Jákob 7:14.) Jak vám pomáhá vědomí toho, že není nutné, abyste dokazovali pravdi-
vost svého svědectví lidem, kteří napadají vaši víru?

Jákob 7:15–27
Poté, co je Šerem udeřen, vyznává své hříchy, svědčí o pravdě a pak umírá; to 
vede k tomu, že se zástup Nefitů obrací zpět k Pánu
Přečtěte tato slova staršího Roberta D. Halese:

„Během let poznáváme, že překážky naší víry nejsou ničím novým, a asi se ani brzy nevy-
tratí. Ale praví učedníci Kristovi vidí příležitosti uprostřed protivenství. …

… Pán naštěstí zná srdce těch, kteří nás obviňují, a ví, jak na jejich obvinění reagovat co 
nejúčinněji. Když praví učedníci usilují o vedení Ducha, obdrží inspiraci uzpůsobenou pro 
daný spor. A praví učedníci v každém sporu reagují způsobem, který přivolává Ducha Páně. “ 
(„Odvaha křesťanů – cena učednictví“, 72–73; kurzíva již v originále.)

• Co podle vás znamená „[vidět] příležitosti uprostřed protivenství“? (Zatímco budou 
studenti na tuto otázku odpovídat, pomozte jim porozumět tomu, že když reagujeme 
na napadání naší víry způsoby, které přivolávají Ducha Páně, může to přinést pozitivní 
výsledky.)

Rozdělte studenty do dvojic. Ať každá dvojice přečte Jákoba 7:15–23 a vyhledá přitom 
něco pozitivního, co bylo následkem Jákobova setkání se Šeremem. Až budou studenti se 

Pokládejte 
kontrolní otázky
Když pokládáte kon-
trolní otázky, dáváte 
studentům příležitost 
vyjádřit, čemu se naučili, 
prohloubit jejich porozu-
mění a přemýšlet o tom, 
jak se pravdy evangelia 
vztahují na jejich život. 
Dejte pozor, abyste 
neprocházeli ve spěchu 
dlouhý seznam kontrol-
ních otázek. Většinou je 
lepší položit jen několik 
otázek a dát studentům 
čas na to, aby si promys-
leli odpověď.
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čtením hotovi, požádejte několik z nich, aby řekli, co našli. Zvažte možnost položit některé 
z těchto otázek, abyste studentům pomohli tyto verše analyzovat:

• Z čeho je patrné, že Jákob doufal, že jeho setkání se Šeremem může pomoci dalším 
lidem? (Viz Jákob 7:22. Pomozte studentům uvědomit si, že se Jákob modlil za zástup 
Nefitů, který byl svědkem Šeremova vyznání a smrti.)

• Jak podle Jákoba 7:23 nakonec Jákobovo setkání se Šeremem ovlivnilo zástup Nefitů?

• Jakým pravdám se můžeme naučit z následků Jakobova setkání se Šeremem? (Studenti 
mohou tuto otázku zodpovědět několika způsoby. Někteří z nich možná zmíní zásady, 
které jsou uvedeny níže.)

Všichni proroci svědčí o Ježíši Kristu.

Když reagujeme na zpochybňování nebo kritiku naší víry způsoby, které přivo-
lávají Ducha, můžeme druhým pomoci obrátit se k Pánu.

Proroci nám pomáhají rozeznat a překonat Satanovy klamy.

Lidé, kteří se bouří proti Bohu a aktivně káží proti pravdě, budou čelit vážným 
následkům od Pána.

Bádání v písmech nám pomůže nenechat se oklamat.

Když studenti zmíní zásady podobné těm, které jsou uvedeny výše, zvažte možnost položit 
jim doplňující otázky, abyste jim pomohli uplatnit tyto zásady v životě.

• Jak vám může pomoci to, když žijete podle této zásady?

• Jak vám může poznání této zásady pomoci pomáhat druhým?

• Jak se můžete snažit uplatňovat tuto zásadu v životě?

Vyzvěte studenty, aby ve svém studijním deníku odpověděli na tuto otázku:

• Co konkrétního například začnete dělat (nebo v čem budete pokračovat), abyste se při-
pravili na situaci, kdy bude někdo napadat vaši víru?

Vydejte svědectví o tom, že můžeme úspěšně zvládnout situace, kdy někdo napadá naši 
víru, tím, že budeme následovat Jákobův příklad a budeme se spoléhat na Pána.

Shrnutí Jákoba
Věnujte určitý čas tomu, abyste studentům pomohli zopakovat si knihu Jákobovu. Požá-
dejte je, aby se zamysleli nad tím, čemu se z této knihy naučili – jak na semináři, tak při 
osobním studiu písem. Bude- li to potřeba, vyzvěte je, ať si zběžně prolistují všech sedm 
kapitol Jákoba, aby si vzpomněli, čemu se učili. Požádejte je, aby si připravili něco, co je na 
Jákobovi nebo jeho záznamech zaujalo, a podělili se o to s ostatními. Můžete jim připome-
nout, že Jákob se narodil v pustině v zemi Hojnosti (poblíž Rudého moře) a zemřel v zemi 
Nefi. Obdržel také požehnání od Lehiho (viz 2. Nefi 2:1–4) a viděl Spasitele (viz 2. Nefi 
11:3). Jeho starší bratr Nefi zahrnul některá z jeho kázání do malých desek. (Viz 2. Nefi 
6–10.) Po chvilce, až budou studenti hotovi, požádejte několik z nich, aby se podělili o své 
myšlenky a pocity. Zvažte možnost vydat svědectví o tom, jak Jákobův příklad a jeho učení 
požehnalo váš život.
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Proč studovat tuto knihu?
Kniha Enosova ilustruje moc Usmíření 
Ježíše Krista očistit lidi od hříchu a uzdravit 
je. Enos zápolil před Bohem v mocné 
modlitbě předtím, než mu byly odpuštěny 
hříchy. Poté se modlil o duchovní blaho 
Nefitů a Lamanitů a zbytek svého života 
strávil tím, že usiloval o jejich spasení. 
V průběhu studia Knihy Enosovy mo-
hou studenti získat důležitá ponaučení 
ohledně modlitby, pokání a zjevení. Také 
se mohou naučit, že když jako jednot-
livci obdrží požehnání Usmíření, budou 
mít touhu dělit se o tato požehnání 
s ostatními.

Kdo napsal tuto knihu?
Tuto knihu napsal Enos, syn Jakoba a vnuk 
Lehiho a Sarie. Enos zaznamenal, že ho 
jeho otec učil „podle výchovy a nabádání 
Páně“. (Enos 1:1.) Ke konci svého života 
Enos napsal, že oznamoval slovo „podle 
pravdy, která je v Kristu“ po všechny své 
dny. (Enos 1:26.) Před smrtí předal Enos 
malé desky Nefiovy svému synu Jaromovi. 
(viz Jarom 1:1.) Enos v závěru svého 
záznamu uvedl, že se raduje ze dne, kdy 
povstane před svým Vykupitelem. Prohlá-
sil: „Pak s potěšením uvidím jeho tvář a 
on mi řekne: Pojď ke mně, ty požehnaný, 
je pro tebe připraveno místo v příbytcích 
Otce mého“. (Enos1:27.) 

Pro koho byla tato kniha 
napsána a proč? 
Když Enos obdržel od svého otce malé 
desky, slíbil, že na ně vyryje pouze to, co 
považuje za nejcennější, což zahrnuje 
posvátná učení, zjevení a proroctví. (Viz 
Jákob 1:1–4; 7:27.) Enos věděl, že jeho 
lid, Nefité, budou nakonec zničeni. Modlil 
se, aby Pán zachoval záznam Nefitů, „aby 
mohl býti někdy v budoucnu pro Lamanity 
vynesen, aby snad mohli býti přivedeni ke 
spasení“. (Enos 1:13.)

Kdy a kde byla napsána?
Enos uzavřel svůj záznam konstatováním, 
že od doby, kdy Lehi opustil Jeruzalém, 
uplynulo 179 let. (Viz Enos 1:25.) Díky 
tomu můžeme jeho záznam datovat 
přibližně mezi rokem 544 př. Kr. (kdy 
dokončil svůj záznam Jákob) a 421 př. Kr. 
Enos učinil tento záznam, když žil v zemi 
Nefi.

Jaké jsou charakteristické rysy 
této knihy?
Kniha Enosova nám poskytuje vzor toho, 
jak mohou jednotlivci získat požehnání 
Usmíření Ježíše Krista a dělit se o tato 
požehnání s druhými. Nejprve byl Enos 
učen evangeliu Ježíše Krista. (Viz Enos 1:1, 
3.) Poté rozpoznal, že potřebuje Spasi-
tele, a modlil se za odpuštění. (Viz Enos 
1:2–4.) A poté, co získal odpuštění svých 
hříchů, se modlil a usilovně pracoval, 

aby ke spasení přivedl i ostatní. (Viz Enos 
1:5–27.) Tento vzor se objevuje v celé 
Knize Mormonově. Příkladem je Alma (viz 
Mosiáš 17:1–2; 18:1–2), Alma mladší a 
synové Mosiášovi (viz see Mosiáš 27–28) a 
Lamoni a jeho lid (viz Alma 18–19).
Kniha Enosova navíc jako první podrobně 
popisuje odpadlý stav potomků Lamana 
a Lemuele. (Viz Enos 1:20.) Také zmiňuje, 
že mezi Nefity bylo „nesmírně mnoho 
proroků“, přestože většina Nefitů byla 
„tvrdošíjným lidem“, který musel být 
neustále podněcován a udržován „v bázni 
Páně“. (Enos 1:22–23.)

Stručný přehled
Enos 1:1–8 Enos se modlí za od-
puštění hříchů a obdrží odpuštění 
díky své víře v Ježíše Krista. 

Enos 1:9–18 Enos se modlí za Ne-
fity a Lamanity a žádá Pána, aby 
zachoval záznamy Nefitů.

Enos 1:19–24 Enos popisuje 
zlovolnost Lamanitů a tvrdošíj-
nou povahu Nefitů. On a další 
proroci neustále pracují pro jejich 
spasení.

Enos 1:25–27 Enos končí svůj 
záznam a píše o příslibu věčného 
života, který obdržel skrze svého 
Vykupitele.

ÚVOD  

ke Knize Enosově
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Enos

Náměty pro výuku

Enos 1:1–8.
Poté, co Enos přemýšlel o slovech svého otce, modlí se a získává odpuštění hříchů
Napište slova duše má hladověla na tabuli. Vyzvěte studenty, aby se zamysleli, kdy měli 
naposledy silný pocit hladu.

• Jakými slovy byste popsali své pocity, když máte hlad? (Studenti mohou popisovat hlad 
jako pocit prázdnoty, bolesti, slabosti nebo touhy se nasytit.)

• Co může znamenat slovní spojení „duše má hladověla“? (Pocity duchovní prázdnoty, 
bolesti nebo slabosti nebo touha být duchovně nasycen.)

Vyzvěte studenty, aby se zamysleli, kdy naposledy hladověla jejich duše. Vysvětlete, že se 
dnes budou učit o zážitku jedné osoby, jejíž duše hladověla. Ukažte studentům obrázek 
„Enos se modlí“. (62604; Kniha obrázků z evangelia [2009], č. 72.) 

• Co víte o člověku na tomto obrázku? (Pokud si studenti nejsou jistí, vysvětlete, že se 
jedná o obrázek Enose, který byl vnukem Lehiho a Sarie a synem Jákoba. Byly mu svě-
řeny malé desky krátce před smrtí jeho otce [viz Jákob 7:27].)

Požádejte některého studenta, aby přečetl Enose 1:1, 3. Požádejte studenty, aby ve ver-
ších našli, jaký měl Jakob vliv na Enose. Požádejte několik studentů, aby ostatním sdělili, 
co našli. 

Na tabuli vystavte následující tabulku. (Abyste ušetřili čas, můžete tuto tabulku umístit na 
tabuli před začátkem hodiny.) Tabulka je navržena tak, aby pomohla skupinkám studentů 
zaměřit se na různé detaily Enosova zážitku při studiu Enose 1:2–8.

Po čem Enos toužil Co Enos udělal Následky toho, co Enos udělal

Enos 1:2.
Enos 1:3.

Enos 1:2.
Enos 1:4.
Enos 1:8.

Enos 1:5.
Enos 1:6.
Enos 1:8.

Vysvětlete, že když Enos přemýšlel o učení svého otce, zažil duchovní pocity, které ho vedly 
k tomu, aby dělal určité věci, jež postupně měly určité následky v jeho životě.

Rozdělte studenty do tří skupin. Přečtěte Enose 1:2–8. Studenty z první skupiny požádejte, 
aby během čtění hledali fráze vyjadřující to, po čem Enos toužil. Studenty z druhé skupiny 
požádejte, aby hledali, co Enos dělal. Studenty ze třetí skupiny požádejte, aby hledali ná-
sledky Enosovy touhy a činů. (Upozorněte, že verše uvedené v tabulce obsahují informace 
týkající se jednotlivých úkolů každé skupiny.) 

Po dočtení veršů z Enose 1:2–8 vyzvěte studenty z první skupiny, aby se podělili o vyhle-
daná slovní spojení týkající se toho, po čem Enos toužil. Když studenti zmiňují tato slovní 
spojení, požádejte je, aby je napsali na tabuli. Mohli byste studenty povzbudit, aby si tato 
slovní spojení označili v písmech. Studenti zřejmě zmíní slovní spojení jako odpuštění 
hříchů, věčný život a radost svatých.

Poté, co vyplníte první sloupec, vyzvěte studenty, aby si rychle pročetli začátek Enose 1:4. 
Požádejte je, aby určili, co Enos zažil, když mu slova jeho otce „o věčném životě a o radosti 

Hledání podrobností 
v dlouhých 
pasážích z písem
Někteří studenti se cítí 
nejistě, když je požádáte 
o vyhledání hned něko-
lika podrobností v dlou-
hých pasážích z písem. 
Abyste těmto studentům 
pomohli, rozdělte členy 
třídy do několika skupin. 
Zadejte práci tak, aby 
každá skupina hledala 
v dlouhé pasáži něco 
jiného. To může studen-
tům pomoci zaměřit se 
během čtení na nejdůle-
žitější myšlenky. To jim 
také dává příležitost učit 
se navzájem o důležitých 
podrobnostech, které 
v písmech objeví.

Úvod
Poté, co Enos přemýšlel o slovech svého otce, modlil 
se a získal odpuštění hříchů. Poté se modlil o duchovní 

blaho Nefitů a Lamanitů a celý svůj život usilovně pra-
coval pro jejich spasení.
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svatých… pronikla hluboko do srdce“. (Enos 1:3.) Studenti by si měli všimnout slov „a 
duše má hladověla“. (Mohli byste studenty povzbudit, aby si tato slova označili v písmech.)

• Jak může přemýšlení o učení proroka ohledně věčného života a radosti svatých způsobit, 
že duše člověka začne hladovět? (Může to napomoci touze člověka být hoden přebývat 
s Pánem a touze po štěstí, které přináší život podle evangelia.)

Upozorněte na to, že Enos také toužil po odpuštění svých hříchů. Vysvětlete, že slovní spo-
jení „duše má hladověla“ může označovat pocit duchovní prázdnoty, která je následkem 
hříchu. Může to také označovat touhu člověka přiblížit se Pánu a učit se o Něm.

• Proč hřích způsobuje, že cítíme duchovní prázdnotu? (Hřích způsobuje, že se od nás 
vzdaluje Duch Svatý a my se cítíme vzdáleni od Pána.)

Abyste pomohli studentům vztáhnout Enosův zážitek na sebe, požádejte je, aby přemýšleli, 
zda mají některé stejné pocity duchovního hladu, jaké popsal Enos. 

Abyste pomohli členům třídy poznat, co Enos dělal, aby uspokojil svůj duchovní hlad, 
vyzvěte studenty ve druhé skupině, aby přednesli svá zjištění a odpovědi napsali na tabuli. 
Odpovědi by měly zahrnovat toto: měl zápas před Bohem, volal k němu v mocné modlitbě 
a projevil víru v Krista.

• Jak může slovní spojení zápas před Bohem popsat snahu člověka získat odpuštění 
hříchů? (Upozorněte na to, že Enos nezápasil s Bohem, ale před Bohem v modlitbě. Toto 
zápasení je vyjádřením Enosova úsilí ukázat Nebeskému Otci upřímnost svých přání a 
ochotu činit pokání tím, že provede nezbytné změny ve svém životě.) Proč je slovo zápas 
vhodné k popsání našich snah činit pokání?

• Jaký důkaz vidíte v Enosovi 1:4 o tom, že Enos byl upřímný při hledání odpuštění svých 
hříchů? (Možná bude potřeba studentům pomoci porozumět tomu, že úpěnlivá prosba 
znamená prosit pokorně a s velikou touhou.)

• Jakými způsoby můžeme ukázat svou upřímnost při hledání Pánova odpuštění? (Mohli 
byste upozornit na to, že naše modlitby nemusí být tak dlouhé jako Enosova, ale musí 
být upřímné.)

Abyste členům třídy pomohli poznat, jaké následky mělo to, co Enos dělal, vyzvěte stu-
denty ve třetí skupině, aby přednesli svá zjištění a odpovědi napsali na tabuli. Odpovědi by 
měly zahrnovat toto: „tvoje hříchy jsou ti odpuštěny“, „moje vina byla zahlazena“ a „víra 
tvá tě uzdravila“. (Mohli byste vysvětlit, že uzdraven znamená být vyléčen nebo očištěn od 
hříchu.)

• Co, podle Enose 1:7–8, umožnilo Enosovi, aby mu bylo odpuštěno a byl uzdraven? (Jeho 
víra v Ježíše Krista.)

• Co se můžeme od Enose naučit o procesu získání odpuštění našich hříchů? (Ujistěte se, 
že kromě ostatních pravd, které studenti zmíní, rozumějí i tomu, že když projevujeme 
víru v Ježíše Krista, naše hříchy mohou být odpuštěny a můžeme být uzdra-
veni.) Proč je projevování víry v Ježíše Krista nezbytné k tomu, abychom získali tato 
požehnání? (Ježíš Kristus usmířil naše hříchy. Pouze skrze Jeho Usmíření můžeme být 
uzdraveni.)

• Jak, podle Enose 1:5–6, Enos věděl, že mu bylo odpuštěno? Mohli byste upozornit na to, 
že hlas zmiňovaný v Enosovi 1:5 byl hlas, který přišel do Enosovy mysli [viz Enos 1:10].)

• Jak můžete vědět, že vám byly odpuštěny hříchy?

Jako součást diskuse o výše uvedené otázce, přečtěte tato slova presidenta Dietera F. Ucht-
dorfa z Prvního předsednictva:

„Když jsme učinili opravdové pokání, Kristus z nás sejme břemeno viny našich hříchů. 
Můžeme sami za sebe vědět, že nám bylo odpuštěno a že jsme očištěni. Duch Svatý nám to 
dosvědčí, je totiž Posvětitelem. Žádné jiné svědectví o odpuštění nemůže být větší.“ („Bod 
bezpečného návratu“, Liahona, květen 2007, 101.)

• Proč nám pomáhá znalost, že Kristus z nás sejme břemeno viny za naše hříchy poté, co 
opravdově učiníme pokání?

Požádejte studenty, aby v tichosti přemítali o těchto otázkách:

• Kdy jste pocítili, že vám Pán odpustil hříchy?

• Jak jste projevili víru v Usmíření Ježíše Krista?

• Jak jste věděli, že vám bylo odpuštěno?
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• Pociťovali jste v poslední době Pánovo odpuštění?

Vydejte svědectví, že nám bude odpuštěno, pokud projevujeme víru v Ježíše Krista a oprav-
dově činíme pokání ze svých hříchů. Díky Spasiteli může být naše vina smazána a můžeme 
být uzdraveni.

Enos 1:9–27
Enos se modlí o duchovní blaho Nefitů a Lamanitů a usilovně pracuje  
pro jejich spasení
Nakreslete na tabuli následující schéma. Vysvětlete, že poté, co se Enos modlil za sebe, 
rozšířil své modlitby o prosby za blaho ostatních. Rozdělte studenty do dvojic. Vyzvěte stu-
denty v každé dvojici, aby se střídali ve čtení Enose 1:9–14. Požádejte je, aby určili dvě sku-
piny lidí, za které se Enos modlil, a také to, za co se modlil u té které skupiny. Když studenti 
hovoří o tom, co zjistili, napište slova Nefité a Lamanité na místo otazníků ve schématu.

• Jaké byly, podle Enose 1:14, úmysly Lamanitů ohledně Nefitů?

• Co se dozvídáme o Enosovi z jeho modlitby za Lamanity?

Přečtěte následující slova Presidenta Howarda W. Huntera. Požádejte studenty, ať si vší-
mají, jak se tato slova vztahují k Enosovu zážitku:

„Kdykoli zažíváme požehnání Usmíření v našem životě, nemůžeme nemít starost také o 
blaho našich bratří. …

Velikým ukazatelem osobního obrácení je touha sdílet evangelium s druhými.“ (The Tea-
chings of Howard W. Hunter, ed. Clyde J. Williams [1997], 248–49.) 

• Jak se tato slova vztahují k Enosovu zážitku? (Enos nám ukázal, že když zažíváme po-
žehnání Usmíření Ježíše Krista, budeme usilovat o to, abychom pomohli ostatním 
získat spasení. Mohli byste studenty vybídnout, aby si tuto zásadu napsali do písem.)

Požádejte studenty, aby si v tichosti prostudovali Enose 1:12, 15–20 a vyhledali, jak zde 
Enos ukázal vztah mezi modlitbou, vírou a pílí.

• Co podle vás znamená modlit se ve víře?

• Jak, podle Enose 1:12, 19–20, ukázal Enos píli během modlitby a po ní?

• Čemu se můžeme o modlitbě naučit z Enosova příkladu? (Studenti by měli být schopni 
si uvědomit, že Pán odpovídá na naše modlitby podle naší víry a píle.

Abyste pomohli studentům přemýšlet o tom, jakým způsobem mohou následovat Eno-
sův příklad, napište na tabuli následující výroky nebo jim je rozdejte vytištěné na papíře. 
Vyzvěte studenty, aby si jeden výrok vybrali a ve svém studijním deníku ho dokončili. 

 1. Tak jako Enos mám i já touhu získat odpuštění hříchů. Ukážu Pánovi, že má touha je upřímná, 
tím, že …

 2. Tak jako Enos toužím i já pomoci členům své rodiny a přátelům přijít ke Kristu. Člověk, kterému 
se budu snažit pomoci, se jmenuje … Budu se mu snažit pomoci tím, že …

 3. Enos se modlil za Lamanity, kteří byli považováni za jeho nepřátele. Tak jako Enos chci i já pro-
jevovat Pánovu lásku těm, kteří se ke mně nechovají pěkně. Jedním ze způsobů, kterým to budu 
dělat, je …

Poté, co studenti dopsali, požádejte některého studenta o přečtení Enose 1:26–27. Vyzvěte 
členy třídy, aby hledali důkaz o radosti, kterou Enos zažíval díky svému úsilí. Poté, co vám 
studenti sdělí svá zjištění, povzbuďte je, aby uskutečnili to, co si zapsali do svého studij-
ního deníku. Vydejte svědectví, že pokud projevujeme víru v Ježíše Krista, můžeme zažívat 
odpuštění a radost a naše touha pomáhat ostatním přijít ke Kristu poroste.

Já

?
?
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ÚVOD 
ke knize Jaromově
Proč studovat tuto knihu?
Při studiu knihy Jaromovy studenti uvidí, 
jak Bůh dodržuje své sliby, že bude žehnat 
těm, kteří dodržují Jeho přikázání. Také 
se naučí, jak nefitští králové, proroci, 
učitelé a kněží, kteří žili v době Jaromově, 
pomáhali lidem činit pokání a vyvarovat 
se zničení.

Kdo napsal tuto knihu?
Tuto knihu napsal Jarom, syn Enose. Ja-
rom, podobně jako jeho otec – a jako jeho 
dědeček Jákob a jeho pradědeček Lehi –, 
byl naplněn duchem proroctví a zjevení. 
(Viz Jarom 1:2.) Poté, co svůj záznam do-
končil, předal desky svému synu Omniovi.

Pro koho byla tato kniha 
napsána a proč?
Jarom řekl, že píše „podle přikázání svého 
otce Enose, a tak je udržován [jejich] rodo-
kmen“. (Jarom 1:1.) Také uvedl, že tento 
záznam psal „se záměrem prospěti [svým] 
bratřím Lamanitům“. (Jarom 1:2; viz také 
Enos 1:13–18.) Jarom nezaznamenal 
žádná vlastní proroctví ani zjevení, protože 
věřil, že zjevení, která zaznamenali jeho 

otcové, již dostatečně zjevila plán spasení. 
(Viz Jarom 1:2.) Místo toho popsal práci 
nefitských vedoucích během své duchovní 
služby. Tito vedoucí byli „muži mocní ve 
víře v Pána“ (Jarom 1:7), kteří bez ustání 
nabádali lid k tomu, aby činil pokání a 
dodržoval přikázání. (Viz Jarom 1:3–5, 
10–12.) Jarom si všiml, že když se lidé roz-
hodli, že se budou řídit radami svých spra-
vedlivých vedoucích, dařilo se jim dobře a 
byli schopni se opevnit proti Lamanitům. 
Svědčil: „Slovo Páně, jež on promlouval 
k otcům našim, bylo potvrzováno řka: 
Nakolik budete zachovávati přikázání má, 
bude se vám v zemi dařiti.“ (Jarom 1:9; 
viz také 1. Nefi 2:19–20.)

Kdy a kde byla napsána?
Kniha Jaromova pokrývá zhruba 59 let, 
přibližně od roku 420 př. Kr. do roku 
361 př. Kr. (Viz Enos 1:25; Jarom 1:13.) 
Byla napsána v zemi Nefi.

Jaké jsou charakteristické rysy 
této knihy?
Kniha Jaromova je nejkratší knihou v Knize 
Mormonově. Uvádí podrobnosti o růstu 

nefitské civilizace. Píše se v ní: „Převelice 
jsme se rozrůstali a šířili jsme se po tváři 
země.“ (Jarom 1:8.) Také zbohatli zlatem 
a dalšími věcmi a byli zruční při práci se 
dřevem a s kovy, stavěli budovy a stroje a 
vyráběli nástroje a zbraně. (Viz Jarom 1:8.)

Stručný přehled
Jarom 1:1–2 Jarom získává desky a 
vysvětluje záměr svého psaní.

Jarom 1:3–12 Jarom zaznamenává 
naplnění Pánova zaslíbení, že 
budou- li Nefité dodržovat Jeho 
přikázání, budou požehnáni a 
bude se jim dařit. Svědčí o Spasi-
telově moci zachránit lidi z hříchu 
ještě před Jeho službou ve smr-
telnosti, čímž lidem umožnil, aby 
„věřili v jeho příchod, jako by již 
přišel“. (Jarom 1:11.)

Jarom 1:13–15 Jarom zazname-
nává, že zpráva o válkách mezi 
Nefity a Lamanity byla vedena 
na velkých deskách Nefiových. 
Malé desky předává svému synu 
Omniovi.
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ke knize Omniově
Proč studovat tuto knihu?
Při studiu knihy Omniovy se studenti na-
učí, že Pán ochraňoval spravedlivé Nefity a 
dovedl je do země Zarahemla. (Viz Omni 
1:7, 12–13.) Také se seznámí s dalšími 
skupinami – s Mulekity (neboli lidem Za-
rahemlovým) a s Jaredity –, které Pán vedl 
do zaslíbené země.

Kdo napsal tuto knihu?
Knihu Omniovu psalo pět různých mužů: 
Omni, Amaron, Chemiš, Abinadom a 
Amaleki. Omni byl syn Jaroma a praprav-
nuk Lehiho a Sarie. Sám sebe popsal jako 
zlovolného člověka, který nezachovával 
přikázání Páně. (Viz Omni 1:2.) Amaron 
(syn Omniův), Chemiš (bratr Amaronův) 
a Abinadom (syn Chemišův) přidali každý 
několik slov. Velkou část knihy Omniovy 
napsal Abinadomův syn Amaleki, který 
byl zároveň tím posledním, kdo psal na 
malé desky Nefiovy. Desky poté svěřil králi 
Beniaminovi.

Pro koho byla tato kniha 
napsána a proč?
Omni řekl, že mu jeho „otec Jarom přiká-
zal, že [má] na tyto desky něco napsati, 
[aby] zachoval [jejich] rodokmen“. (Omni 
1:1.) Tato výpověď naznačuje, že Omni 
psal k užitku svých potomků. Další tři 

pisatelé v knize Omniově neoslovují žádné 
konkrétní čtenáře ani neuvádějí účel svých 
záznamů. Avšak Amalekiova výzva určená 
všem – „[přijďte] ke Kristu … a [podílejte] 
se na jeho spasení“ (Omni 1:26) – nazna-
čuje, že Amalekimu záleželo na tom, aby 
ti, kteří budou číst jeho slova, byli spaseni.

Kdy a kde byla napsána?
Zmiňovaní autoři knihy Omniovy psali 
zhruba mezi lety 361 př. Kr. a 130 př. Kr. 
První čtyři autoři napsali své záznamy 
v zemi Nefi. Amaleki sepsal svůj záznam 
v zemi Zarahemla.

Jaké jsou charakteristické rysy 
této knihy?
Kniha Omniova je poslední knihou malých 
desek Nefiových. Omni pokrývá delší 
časové období než kterákoli jiná kniha na 
malých deskách. V celé Knize Mormonově 
jen dvě knihy – 4. Nefi a Eter – pokrývají 
delší období než kniha Omniova.
Kniha Omniova také uvádí podrobnosti 
týkající se vlády krále Mosiáše I., který byl 
otcem krále Beniamina a dědečkem krále 
Mosiáše II. Král Mosiáš I. vyvedl spraved-
livé Nefity ze země Nefi a sjednotil je s li-
dem Zarahemlovým. (Viz Omni 1:12–23.) 
Kniha Omniova pojednává o tom, jak 
Pán vedl lid Zarahemlův (známý také jako 

Mulekité) z Jeruzaléma do země zaslíbení 
nedlouho poté, co Jeruzalém opustili Lehi 
a jeho rodina. (Viz Omni 1:15.)
Omni je první kniha v Knize Mormonově, 
která se zmiňuje o Jareditech. Zmiňuje 
se také o tom, že několik Nefitů opustilo 
Zarahemlu a vrátili se do země Nefi, čímž 
nastínili události zaznamenané v Mo-
siášovi 7–24. Nakonec kniha Omniova 
představuje krále Beniamina a vysvětluje, 
proč mu Amaleki svěřil do péče posvátné 
záznamy. (Viz Omni 1:25.)

Stručný přehled
Omni 1:1–3 Omni popisuje období 
míru a období válek mezi Nefity a 
Lamanity.

Omni 1:4–11 Amaron, Chemiš a 
Abinadom píší na malé desky 
Nefiovy. V té době se Nefité na-
cházeli ve stavu odpadlictví.

Omni 1:12–30 Amaleki zazname-
nává zásadní události, k nimž 
došlo za vlády krále Mosiáše a 
krále Beniamina. Zve všechny, aby 
přišli ke Kristu.

Přibližný počet roků, které pokrývají 
jednotlivé knihy na malých deskách

1. Nefi
2. Nefi

Jákob
Enos

Jarom
Omni

0 50 100 150 200 250
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Úvod
Knihy Jarom a Omni obsahují závěrečné spisy na malých 
deskách Nefiových. Jarom obdržel desky od svého 
otce Enose a zaznamenal těžkosti a požehnání Nefitů 
během zhruba 60 let. Poté desky předal svému synu 
Omniovi. Kniha Omniova obsahuje spisy pěti různých 

nefitských zapisovatelů a pokrývá zhruba 230 let. 
Amaleki, poslední pisatel knihy Omniovy, zakončil svůj 
záznam touto výzvou: „[Přijďte] ke Kristu … a obětujte 
mu celou duši svou jako oběť.“ (Omni 1:26.)

LEKCE 50

Jarom a Omni

Náměty pro výuku

Jarom 1:1–15
Jarom popisuje, jak se Nefitům dařilo, když dodržovali přikázání Páně
Přečtěte následující slova presidenta Dietera F. Uchtdorfa z Prvního předsednictva. Je- li to 
možné, ukažte během čtení fotografii presidenta Uchtdorfa.

„Vzpomínám si, jak jsem se připravoval na výcvik stíhacího pilota. Značnou část našeho 
přípravného vojenského výcviku tvořila fyzická zátěž. Dodnes si nejsem tak úplně jistý, 
proč bylo nekonečné běhání považováno za tak důležitou součást pilotního výcviku. Přesto 
jsme však běhali a běhali a stále jen běhali.

Při běhání jsem si všiml něčeho, co mě, abych pravdu řekl, trápilo. Čas od času mě předbí-
hali vojáci, kteří kouřili, pili a dělali spoustu dalších věcí, které jsou v rozporu s evangeliem 
a zejména se Slovem moudrosti.

Pamatuji si, že jsem si říkal: ‚Tak počkat! Nemám snad já být schopen běžet a nebýt 
znaven?‘ Ale já jsem byl znaven, a předbíhali mě ti, kteří se rozhodně Slovem moudrosti 
neřídili. Přiznávám, že mě to tehdy trápilo. Říkal jsem si: ‚Tak platí to zaslíbení, nebo ne?‘“ 
(„Pokračujte s trpělivostí“, Liahona, květen 2010, 58.)

Vyzvěte studenty, aby se zamysleli, zda se někdy cítili podobně ztrápeně a zda přemýšleli 
nad tím, zda nebo jak Pán splní svůj slib, který jim dal – že jim požehná, budou- li dodržo-
vat Jeho přikázání.

Napište na tabuli slovo potvrdit a požádejte studenty, aby vysvětlili, co toto slovo znamená 
(něco ověřit nebo dokázat, že je to pravdivé). Vysvětlete, že Jarom, který byl synem Enose, 
použil slovo potvrzováno, když psal o zaslíbení, jež bylo dáno jeho předkům. Vyzvěte stu-
denty, aby si přečetli Jaroma 1:9 a určili ono zaslíbení Páně, které bylo potvrzováno. (Mohli 
byste studentům navrhnout, aby si toto zaslíbení ve svých písmech označili.) Přesvědčte se, 
že studenti vybrali slova „Nakolik budete zachovávati přikázání má, bude se vám v zemi 
dařiti“.

Napište na tabuli následující odkazy na písma a otázky. (Abyste ušetřili čas, mohli byste je 
napsat na tabuli již před začátkem hodiny.)

Jarom 1:4–5, 8 Jaké příklady toho, jak byli Nefité poslušní a jak byli požehnáni, jsou zde 
uvedeny?

Jarom 1:7, 10–12 Jak vedoucí a proroci pomáhali Nefitům být poslušnými a prospívat?

Omni 1:5–7 Jak bylo Boží zaslíbení později potvrzeno ještě dalším způsobem?

Rozdělte studenty do skupin po třech. Každému studentovi zadejte jeden z odkazů na 
písma uvedených na tabuli. Vyzvěte studenty, ať si přečtou uvedené verše a vyhledají 
odpovědi na připojené otázky. Poté dejte každému studentovi ve skupině jednu nebo dvě 

Ukazujte obrázky a 
fotografie církevních 
vedoucích
Když budete učit slovům 
církevních vedoucích a 
ukážete přitom jejich 
obrázek nebo fotografii, 
pomůže to studentům 
blíže poznat ty, které 
Pán povolal jako pro-
roky, vidoucí a zjevova-
tele. Také to prohloubí 
zájem studentů o 
jejich slova. Pokud máte 
v plánu použít nějaký 
citát z proslovu na gene-
rální konferenci, zvažte 
možnost pustit danou 
část proslovu na videu 
nebo ze zvukové na-
hrávky. Tyto soubory jsou 
dostupné na stránkách 
LDS. org.
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minuty na to, aby shrnul, co četl, a aby odpověděl na uvedenou otázku. Požádejte jed-
noho nebo dva studenty, aby před třídou stručně popsali pravdu, které se naučili, zatímco 
studovali tyto verše a diskutovali o nich. Zatímco budou studenti odpovídat, ujistěte se, že 
rozumějí tomu, že když budeme poslušni přikázání Božích, bude se nám dařit.

• Jaké jsou, na základě toho, čemu jste se naučili ze zkušeností Nefitů, například způsoby, 
jak Bůh žehná těm, kteří jsou poslušni Jeho přikázání?

Abyste tuto zásadu zdůraznili, připomeňte členům třídy zážitek presidenta Uchtdorfa, jak 
přemýšlel o tom, zda se potvrdí Pánovo zaslíbení dané ve Slově moudrosti. Poté přečtěte 
zbytek jeho vyprávění:

„Odpověď nepřišla okamžitě. Časem jsem však pochopil, že Boží zaslíbení se nesplní 
pokaždé tak rychle nebo takovým způsobem, jak možná doufáme; splní se vždy v Jeho 
čase a Jeho způsobem. To, jaká časná požehnání přicházejí k těm, kteří jsou poslušni Slova 
moudrosti, jsem pochopil až po letech – na rozdíl od duchovních požehnání, která přichá-
zejí okamžitě, jsme- li poslušni Božích zákonů. Když se ohlížím zpět, mohu s jistotou říci, 
že zaslíbení Páně, i když se třeba nevyplní vždy hned, jsou vždy spolehlivá.“ („Pokračujte 
s trpělivostí“, 58.)

Vyzvěte studenty, ať se zamyslí nad těmito otázkami:

• Kdy vám Pán požehnal nebo kdy se vám dařilo dobře, protože jste dodržovali Jeho 
přikázání? O jaké svědectví o Pánovi a Jeho zaslíbeních se můžete na základě vlastních 
zkušeností a zážitků podělit?

Omni 1:1–30
Pisatelé popisují nefitskou historii
Stručně představte knihu Omniovu tím, že vysvětlíte, že byla napsána potomky Jaroma a 
že pokrývá zhruba 230 let. Vyzvěte studenty, aby si zběžně prošli knihu Omniovu a vyhle-
dali jména mužů, kteří měli malé desky po Jaromovi. Abyste studentům 
pomohli najít tato jména rychleji, mohli byste jim poskytnout tyto 
odkazy: Omni 1:1, 4, 8, 10, 12, 25.

Vysvětlete, že kniha Omniova popisuje několik důležitých událostí 
v historii lidí v Knize Mormonově. Zmiňuje se o lidu Zarahemlovu 
(známém také jako Mulekité) a o Koriantumrovi (posledním Jareditovi) 
a také stručně popisuje, jak Nefité přesídlili do Zarahemly a sjednotili 
se s Mulekity. Mohli byste studenty odkázat na záložku Chronologie 
Knihy Mormonovy (katalogové číslo 10458 121) a pomoci jim najít 
sjednocení Nefitů a Mulekitů. Také ať studenti na záložce najdou pod 
nadpisem „Jaredité“ jméno Koriantumra.

Nakreslete na tabuli mapku uvedenou na této straně, avšak bez šipek. 
Navrhněte studentům, aby si tuto mapku překreslili do studijního 
deníku nebo zápisníku.

Připomeňte studentům, že v době Nefiho se Nefité oddělili od Lama-
nitů a usadili se na místě zvaném země Nefi. Do mapky nakreslete 
šipku ze země prvního dědictví do země Nefi. Vyzvěte studenty, aby si 
přečetli Omniho 1:12–13 a určili, jak se Nefité dostali do země Zara-
hemla. Až budou studenti mluvit o tom, co našli, nakreslete šipku ze 
země Nefi do země Zarahemla. Poukažte na to, že Omni 1:12–13 učí 
tomu, že Pán poskytuje vedení spravedlivým.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Omniho 1:14–19. Vyzvěte 
členy třídy, aby se zaměřili na podobnosti a na rozdíly mezi Nefity a 
lidmi, které Nefité objevili v zemi Zarahemla. Požádejte několik stu-
dentů, aby řekli, na co přišli.

Shrňte Omniho 1:20–22 tím, že vysvětlíte, že lid Zarahemlův objevil 
Koriantumra, který byl jedním z posledních žijících Jareditů (dalším byl 
prorok Eter). Ukažte na mapce na zemi Pustota a vysvětlete, že toto je 
ono místo v zemi severní, kde „kosti [Jareditů] leží rozptýleny“, poté, 
co byli Jaredité zničeni. (Omni 1:22.) Řekněte studentům, že Jaredity 

Zaměřujte se na 
nauky a zásady
Ačkoli historická a geo-
grafická fakta mohou být 
důležitá pro to, abyste 
verše, kterým učíte, zasa-
dili do určitého kontextu, 
lekce se mají soustřeďo-
vat na to, aby studentům 
pomohly rozpoznat, 
pochopit a uplatňovat 
nauky a zásady evan-
gelia. Dejte pozor na 
to, abyste neopomíjeli 
nauku, které je učeno 
v Omnim, tím, že strávíte 
příliš mnoho času zaobí-
ráním se historickými a 
geografickými fakty.

Přehled nefitského putování

Země Pustota

Země Zarahemla

Země Nefi

Země prvního dědictví

Západní 
moře
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poznají blíže, až budou studovat knihu Eterovu. Mohli byste studenty povzbudit k tomu, 
aby si v písmech vedle Omniho 1:20–22 napsali jméno Jaredité.

Nakreslete šipku vedoucí ze země Zarahemla do země Nefi a poté zpět do Zarahemly. 
Nakreslete ještě jednu šipku vedoucí ze země Zarahemla přímo do země Nefi. Zeptejte 
se studentů, zda by dokázali vysvětlit, co tyto dvě šipky představují. Potřebují- li pomoc, 
shrňte Omniho 1:27–30 tím, že vysvětlíte, že dvě skupiny ze Zarahemly se pokusily vrátit 
do země Nefi. První skupině se to nepodařilo, a tak se vrátili do Zarahemly. Ke konci svého 
záznamu Amaleki zmínil, že neví, co se stalo s druhou skupinou. Řekněte studentům, že 
tuto skupinu, lid Zenifův, poznají blíže, až budou studovat knihu Mosiášovu. Mohli byste 
studenty povzbudit k tomu, aby si v písmech vedle Omniho 1:29–30 napsali jméno lid 
Zenifův.

Vysvětlete, že Kniha Mormonova neprohlašuje, že je záznamem všech národů, které kdy 
obývaly dávnou Ameriku. Vedle Jareditů, Mulekitů a Lehiovy skupiny přišly na americký 
kontinent pravděpodobně ještě další skupiny a národy.

Vysvětlete, že když Amaleki zakončoval svůj záznam, uvedl důležitou výzvu pro všechny, 
kdo budou číst jeho slova. Vyzvěte studenty, aby si přečetli Amalekiovu výzvu v Omnim 
1:25–26 a určili přitom myšlenku, kterou Amaleki třikrát zopakoval. (Studenty můžete 
povzbudit, aby si tuto myšlenku označili.)

• Co pro vás znamená přijít ke Kristu?

Poukažte na to, že v rámci výzvy, abychom přišli ke Kristu, nám Amaleki řekl, že máme 
dělat několik věcí. Na tabuli napište tato slova:

Přijďte ke Kristu a …
Vyzvěte studenty, ať se znovu podívají na Omniho 1:25–26. Požádejte několik z nich, aby 
doplnili větu na tabuli pomocí slovních spojení uvedených v těchto verších.

• Jak budeme podle Omniho 1:26 požehnáni, když toto budeme dělat? (Pomozte studen-
tům porozumět tomu, že když přijdeme ke Kristu a vytrváme do konce, budeme 
spaseni. Tuto zásadu byste mohli napsat na tabuli.)

Vyzvěte studenty, aby si vybrali jedno ze slovních spojení uvedených na tabuli. Vyzvěte je, 
aby si do studijního deníku napsali nebo stručně načrtli krátký proslov, který by mohli mít 
na shromáždění svátosti, o tom, jak mohou daným způsobem přijít ke Kristu. Navrhněte 
jim, že ve svém proslovu mohou: 1) přečíst Omniho 1:25–26 a vlastními slovy vysvět-
lit slovní spojení, které si vybrali; 2) přečíst nějaké další verše z písem, které dané slovní 
spojení objasňují nebo vysvětlují; 3) podělit se o podobný zážitek z vlastního života nebo 
ze života někoho, koho znají; nebo 4) podělit se o své myšlenky, pocity a svědectví. (Tato 
doporučení byste mohli napsat na tabuli nebo na kartičku, kterou studentům rozdáte, nebo 
je můžete přečíst nahlas, aby si je studenti mohli zapsat do studijního deníku.)

Dejte studentům šest až sedm minut na přípravu jejich proslovu. Požádejte několik stu-
dentů, aby svůj proslov přednesli před třídou. (Pokud vám na to nezbývá čas, zvažte mož-
nost, že požádáte několik studentů, aby se o svůj proslov podělili na začátku příští hodiny 
nebo při duchovním zahájení nějaké lekce v budoucnu. Můžete je také povzbudit k tomu, 
aby se o svůj proslov podělili na rodinném domácím večeru nebo při rozhovoru se členy 
rodiny nebo s přáteli.) Na závěr vydejte svědectví, že když přijdeme ke Kristu a vytrváme 
do konce, budeme spaseni.

Procvičení mistrovství v písmu
Seznamte studenty s několika novými verši z mistrovství v písmu. K tomu napište na tabuli 
několik odkazů na písma a vyzvěte studenty, ať si uvedené odkazy vyhledají a přečtou si 
v písmech příslušné verše. Také můžete studentům doporučit, aby si tyto verše označili 
nějakým jednoznačným způsobem, aby je mohli snadno najít. Abyste studentům pomohli 
zapamatovat si tyto odkazy a klíčová slova z daných veršů, zvažte možnost použít činnost 
uvedenou v příloze na konci této příručky, při které se studenti snaží odříkat verš v co 
nejlepším čase.

Poznámka: Možná bude potřeba, abyste tuto činnost odložili na jindy, až budete mít 
více času.
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Jákob 5–Omni (10. blok)

Přípravné materiály pro 
učitele domácího studia
Shrnutí denních lekcí domácího studia
Následující shrnutí nauk a zásad, s nimiž se studenti se-
známili při studiu Jákoba 5–Omniho (10. blok), nemá být 
součástí vaší lekce. Lekce, kterou učíte, se soustřeďuje pouze 
na některé z těchto nauk a zásad. Při zvažování potřeb svých 
studentů se řiďte nabádáním Svatého Ducha.

1. den (Jákob 5–6)
V lekci o alegorii o olivovnících v Jákobovi 5 se studenti za-
měřili na zásadu, že Pán nás miluje a pilně pracuje na našem 
spasení. Studenti si zaznamenali, čemu se z Jákoba 5 naučili 
o Pánově lásce, kterou k nim chová. V Jákobovi 6 se studenti 
naučili, že je moudré se již nyní připravovat na soud tím, že 
činíme pokání a přijímáme z Pánova milosrdenství.

2. den (Jákob 7)
Studenti studovali Jákobovo setkání se Šeremem, který byl 
antikrist. Naučili se, že když se spoléháme na Pána, doká-
žeme překonat problémy se svou vírou. Z Jákobova příkladu 
se také naučili, že když je naše svědectví založeno na zjevení 
a na skutečných duchovních zážitcích, nemůžeme být ve 
své víře otřeseni. Kromě toho studenti viděli příklad zásady, 
že když odpovídáme na otázky nebo reagujeme na kritiku 
naší víry způsobem, který přivolává Ducha, můžeme pomoci 
druhým obrátit se k Pánu. Studenti si napsali, jak budou 
uplatňovat zásadu, kterou našli v Jákobovi 7:15–23.

3. den (Enos)
Z příkladu Enose se studenti naučili, že když používáme víru 
v Ježíše Krista, mohou nám být odpuštěny hříchy a můžeme 
být uzdraveni. Také se naučili, že když zakoušíme požehnání 
plynoucí z Usmíření Ježíše Krista, usilujeme o to, abychom 
pomohli druhým získat spasení. Studenti si napsali jeden 
způsob, jak mohou tyto zásady uplatňovat.

4. den (Jarom a Omni)
Při studiu Jaroma a Omniho studenti objevili následující 
pravdu: Když budeme poslušni přikázání Božích, bude se 
nám dařit. Zaznamenali si, jak jim Pán žehná, když dodržují 
Jeho přikázání. Studenti si také ve stručnosti prostudovali 
přesun Nefitů do země Zarahemla a seznámili se s lidem 
Zarahemlovým, s Jaredity a se skupinou Nefitů (lidem 
Zenifovým), kteří se vrátili do země Nefi. Studenti se naučili 
následující zásadě: Když přijdeme ke Kristu a vytrváme do 
konce, budeme spaseni. Na závěr této lekce si napsali jedno-  
až dvouminutový proslov o jednom ze způsobů, jak nás 
Amaleki vyzval, abychom přišli ke Kristu.

Úvod
V této lekci budou mít studenti příležitost zamyslet se nad 
láskou, kterou k nim chová Pán, jak je to zaznamenáno v Jáko-
bovi 5. Máte- li dostatek času, mohli byste je na základě Jákoba 5 
učit také o jejich úloze jakožto služebníků Páně. Studenti budou 
schopni diskutovat o pravdách z Jákoba 7, které jim mohou 
pomoci ve chvílích, kdy druzí zpochybňují nebo kritizují jejich 
víru. Také budou mít příležitost podělit se se členy třídy o to, 
jak uplatňují zásady a pravdy, kterým se naučili z knihy Enosovy. 
Kromě toho se studenti mohou podělit o proslov, který si připra-
vili, o tom, jak můžeme následovat výzvu uvedenou v Omnim, 
abychom šli ke Kristu. Pokud budete chtít, aby se několik stu-
dentů podělilo o svůj proslov se třídou, mohlo by být užitečné, 
abyste je o to požádali nějaký čas předem.

Náměty pro výuku

Jákob 5–6
Jákob uvádí alegorii o olivovnících, aby ukázal, že Pán pracuje 
pilně pro naše spasení
Připomeňte studentům, že v alegorii o olivovnících jsou větve 
ušlechtilého olivovníku rozneseny do celé vinice. To předsta-
vuje rozptýlení Božího lidu smlouvy – členů domu Izraele – po 
celém světě. Nakonec se ale všechny stromy na vinici zkazí. (Viz 
Jákob 5:46.) Vysvětlete, že toto představuje období Velkého 
odpadlictví.

Vyzvěte studenty, aby si přečetli Jákoba 5:61–62 a zaměřili se 
přitom na to, co Pán nařídil svému služebníku (proroku), že má 
udělat, aby pomohl stromům opět přinášet dobré ovoce. Poté se 
zeptejte:

• Koho podle vás představují tito „služebníci“? (Církevní ve-
doucí, misionáře a všechny členy Církve.)

• Co je zvláštního na době, v níž jsou tito služebníci povoláni 
k práci?

Stručně vysvětlete, že toto úsilí představuje shromažďování 
Izraele. Abyste studentům pomohli uvědomit si, že jsou součástí 
skupiny služebníků, kteří jsou povoláni k práci na Pánově vinici, 
přečtěte následující slova staršího Deana L. Larsena ze Sedmde-
sáti. Vyzvěte studenty, ať přitom poslouchají, koho starší Larsen 
označuje za „poslední dělníky na vinici“.

„[Nyní] je ta doba, během níž Pán a Jeho služebníci naposledy 
vynakládají veliké úsilí, aby přinesli poselství pravdy všem ná-
rodům země a aby získali zpět potomky dávného Izraele, kteří 
ztratili svou pravou totožnost. …

Přišli jste na svět v době, kdy byly položeny základy tohoto 
velikého díla. Evangelium bylo naposledy znovuzřízeno. Církev 
je zavedena téměř ve všech částech světa. Jeviště je připraveno 
pro sehrání závěrečných dramatických scén. Vy budete hlavní 
představitelé. Vy patříte mezi poslední dělníky na vinici. … Toto 
je služba, pro kterou jste byli vybráni.“ („A Royal Generation“, 
Ensign, May 1983, 33.)
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Položte následující otázky:

• Kdo jsou podle slov staršího Larsena oni služebníci neboli 
„poslední dělníci“ povolaní k práci na vinici?

• Jaké příležitosti máte ke službě Pánovi a k tomu, abyste dru-
hým pomáhali přinášet „dobré ovoce“?

Jako třída přečtěte společně Jákoba 5:71. Vyzvěte studenty, aby 
určili, co Pán slibuje těm, kteří pracují s Ním. Zeptejte se stu-
dentů, kdy se cítili být požehnáni za svou snahu sloužit Pánu.

Jákob 7
Jákob se střetává se Šeremem a vede nefitský zástup v tom, aby 
se obrátil, a při tom všem se spoléhá na Pána
Poznámka: V Jákobovi 7 se studenti dočetli, jak Jákob překonal 
protivenství vůči své víře v Ježíše Krista, kterého se mu dostalo 
od muže, který se jmenoval Šerem a který byl antikrist. I když 
se tato lekce Jákobově zkušenosti se Šeremem nevěnuje, mohli 
byste požádat studenty, aby tyto události shrnuli a určili nějakou 
pravdu, které se z Jákobova příkladu naučili. Obzvláště byste 
mohli zdůraznit pravdu, že když je naše svědectví založeno 
na zjevení a na skutečných duchovních zážitcích, nemů-
žeme být ve své víře otřeseni.

Enos
Poté, co Enos obdrží odpuštění hříchů, se modlí za druhé a pra-
cuje na jejich spasení

Na tabuli nebo na papír nakreslete níže uvedený diagram. 
Vyzvěte studenty, ať vysvětlí, jak to souvisí se zážitkem, který měl 
Enos.

Rozdělte studenty do tří skupin. (Máte- li málo studentů, mohou 
mít jednotlivé skupiny pouze jednoho člena.) První skupinu 
vyzvěte, aby si přečetla Enose 1:4–6 a připravila se na vysvět-
lení pravdy, které se můžeme naučit z Enosovy modlitby, kterou 
pronesl za sebe. Druhou skupinu vyzvěte, aby si přečetla Enose 
1:9–10 a připravila se na vysvětlení pravdy, které se můžeme 
naučit z této části Enosovy modlitby. Třetí skupinu vyzvěte, aby si 
přečetla Enose 1:11–14 a připravila se na vysvětlení pravdy, které 
se můžeme naučit z této části Enosovy modlitby. Poté požádejte 
některého člena z každé skupiny, aby se podělil o to, co si spo-
lečně ve skupině připravili. Vyzvěte studenty, aby si ve studijním 
deníku prošli úkol č. 9 ze 3. dne, a požádejte několik z nich, aby 
se podělili o to, jak se rozhodli uplatnit pravdy z knihy Enosovy.

Jarom a Omni
Pisatelé popisují potíže a požehnání Nefitů
Mají- li studenti otázky o stěhování různých národů do zemí na 
západní polokouli, mohli byste s nimi probrat látku v příručce 
pro studenty u Omniho 1:1–30, včetně slov presidenta Antho-
nyho W. Ivinse z Prvního předsednictva.

Vyzvěte studenty, aby si prošli proslovy, které si připravili, o tom, 
jak jít ke Kristu (4. den, úkol č. 4). Máte- li dostatek času, můžete 
požádat několik studentů, aby svůj proslov přednesli před třídou. 
Pokud jste požádali studenty o přednesení proslovu již dříve, 
ujistěte se, že vám na to zbývá dostatek času.

Nezapomeňte studentům poděkovat za jejich vystoupení. 
Vydejte svědectví o lásce, kterou ke každému vašemu studentovi 
chovají Nebeský Otec a Ježíš Kristus, a ujistěte studenty, že když 
celou duší půjdou ke Kristu, budou spaseni v Jeho království.

Příští blok (Slova Mormonova–Mosiáš 6)
V příštím bloku budou studenti číst o tom, jak se anděl Boží 
zjevil králi Beniaminovi, učil ho a řekl mu, co má říci lidem. (Viz 
Mosiáš 3.) Král Beniamin přednesl tato slova lidem, kteří díky 
tomu zakusili mocnou změnu srdce.

já

?
?
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ke Slovům Mormonovým
Proč studovat tuto knihu?
Studiem Slov Mormonových mohou 
studenti prohloubit svou víru v to, že „Pán 
zná všechny věci“ (Slova Mormonova 
1:7) a že vede své služebníky tak, aby 
naplňovali Jeho záměry. Z historického 
hlediska slouží tato kniha jako most mezi 
malými deskami Nefiovými (1. Nefi–Omni) 
a Mormonovým zkrácením velkých desek 
Nefiových (Mosiáš–4. Nefi). Může studen-
tům pomoci lépe porozumět tomu, které 
záznamy Mormon zkrátil, když sestavoval 
Knihu Mormonovu. Také studentům před-
stavuje víru a úspěchy krále Beniamina.

Kdo napsal tuto knihu?
Tuto knihu napsal Mormon. Byl to prorok 
a zapisovatel, který zkrátil a sestavil Knihu 
Mormonovu. Byl to také spravedlivý otec a 
nefitský vojevůdce. Jeho synem byl prorok 
Moroni.

Pro koho byla tato kniha 
napsána a proč?
Mormon oslovil budoucí čtenáře s nadějí, 
že jeho zápisy a zápisy jeho syna Moro-
niho jim nějak prospějí. (Viz Slova Mormo-
nova 1:2.) Konkrétně psal ku prospěchu 
Lamanitů. O nich napsal: „Modlím se 
k Bohu za své bratří, aby mohli opět dojíti 
poznání Boha, ano, vykoupení Krista; aby 
opět mohli býti příjemným lidem.“ (Slova 
Mormonova 1:8.)

Kdy a kde byla napsána?
Mormon napsal tuto knihu kolem roku 
385 po Kr., poté, co byl „svědkem téměř 
úplného zničení svého lidu, Nefitů“. (Slova 
Mormonova 1:1.) Mormon nenapsal, kde 
se právě nacházel, když psal tuto knihu.

Jaké jsou charakteristické rysy 
této knihy?
Tato krátká kniha přerušuje chronolo-
gický pořádek knih na začátku Knihy 
Mormonovy. Mormon ji napsal více než 
500 let poté, co Amaleki dokončil psaní 
knihy Omniovy. Ve Slovech Mormonových 
Mormon stručně vysvětluje své sestavení 
a zkrácení záznamů svého lidu. Abychom 
jeho vysvětlení porozuměli, je dobré si 
připomenout, že Pán přikázal Nefimu, 
aby zhotovil dva druhy desek ke „zvlášt-
nímu“ a „moudrému“ účelu. (Viz 1. Nefi 
9:3, 5.) První desky, často nazývané velké 
desky, obsahovaly světskou historii Nefitů, 
zatímco druhé desky, často nazývané 
malé desky, obsahovaly posvátný záznam 
nefitských kázání, zjevení a proroctví. (Viz 
1. Nefi 9:2–4; Jákob 1:3–4.)
Mormon objevil malé desky Nefiovy až 
poté, co již zkrátil určitou část velkých 
desek. (Viz Slova Mormonova 1:3.) Na 
základě vedení Duchem Páně zahrnul 
Mormon malé desky do svého zkrácení 
velkých desek. Učinil tak „pro moudrý 
záměr“ a v souladu s vůlí Páně. (Viz Slova 
Mormonova 1:4–7.)
Jeden důvod této inspirace se stal zřejmým 
o mnoho let později. Když Joseph Smith 
začal překládat Knihu Mormonovu, začal 
s Mormonovým zkrácením velkých desek 
Nefiových – se světskou historií. Martin 
Harris, který sloužil jako Prorokův písař pro 
tuto část překladu, ztratil 116 stran ruko-
pisu. Pán zjevil Josephu Smithovi, že tyto 
strany získali zlovolní lidé, kteří změnili 
přeložená slova. (Viz NaS 10:8–10.) Kdyby 
Joseph přeložil tytéž kapitoly znovu, tito 
lidé by tvrdili, že Joseph není prorok, pro-
tože nedokázal přeložit tuto knihu dvakrát 
ve stejném znění. (Viz NaS 10:11–19.) 
Pán řekl Josephovi, aby tuto část znovu 
nepřekládal a aby místo toho přeložil malé 
desky Nefiovy, které Mormon zahrnul do 

svého zkrácení velkých desek. (Viz NaS 
10:30–45.) A tak nám Slova Mormonova 
pomáhají vidět, jak Pán připravil cestu ke 
zmaření plánu zlovolných lidí a k tomu, 
abychom měli písma, která nejen že 
pokrývají totéž časové období jako onen 
ztracený rukopis, ale také „vrhají více 
světla na [Pánovo] evangelium“. (NaS 
10:45.) Starší Jeffrey R. Holland z Kvora 
Dvanácti apoštolů učil: „Samozřejmě by 
bylo úžasné, kdyby někdo jednou našel 
oněch 116 ztracených stran původního 
rukopisu Knihy Mormonovy. Ale ať již 
tyto strany obsahují cokoli, nemůže to být 
důležitější nebo nezbytnější pro účel Knihy 
Mormonovy než nauky … zaznamenané 
na malých deskách.“ (Christ and the New 
Covenant: The Messianic Message of the 
Book of Mormon [1997], 35–36.)
Kromě toho, že se Mormon podělil o 
myšlenky týkající se sestavení posvátných 
záznamů jeho lidu, uvedl také stručný po-
pis služby krále Beniamina. (Viz Slova Mor-
monova 1:10–18.) Tento popis pomáhá 
spojit malé desky Nefiovy s Mormonovým 
zkrácením velkých desek. Král Beniamin je 
zmiňován v závěru knihy Omniovy, která je 
poslední knihou na malých deskách. (Viz 
Omni 1:23–25.) Kniha Mosiášova, první 
kniha na Mormonem zkrácených velkých 
deskách, začíná vyprávěním o závěru vlády 
a služby krále Beniamina. (Viz Mosiáš 
1:1, 9.)

Stručný přehled
Slova Mormonova 1:1–9 Mormon 
objevuje malé desky Nefiovy a 
zahrnuje je do svého zkrácení 
velkých desek.

Slova Mormonova 1:10–18 Mormon 
shrnuje vládu krále Beniamina.
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ke knize Mosiášově
významnou měrou přispívá k celkovému 
záměru Knihy Mormonovy – být svědkem, 
že Ježíš je Kristus, a seznámit svět se 
smlouvami Páně. (Viz Titulní strana Knihy 
Mormonovy.) Kniha Mosiášova obsahuje 
dvě mistrná kázání týkající se poslání 
Ježíše Krista – slova krále Beniamina v Mo-
siášovi 2–5 a slova Abinadiho v Mosiášovi 
12–16. Kniha Mosiášova navíc opakovaně 
dokládá důležitost uzavírání a dodržo-
vání smluv s Pánem. (Viz Mosiáš 5:5–9; 
18:5–10; 21:31–32; 24:13–15; 25:16–18; 
26:20.)

Kdy a kde byla napsána?
Původní záznamy použité jako zdroj pro 
knihu Mosiášovu byly napsány pravděpo-
dobně mezi lety 200 př. Kr. a 91 př. Kr. 
Mormon zkrátil tyto záznamy někdy mezi 
lety 345 po Kr. a 385 po Kr. Mormon ne-
zaznamenal, kde se právě nacházel, když 
tuto knihu sestavoval.

Jaké jsou charakteristické rysy 
této knihy?
Mosiáš je první kniha v Knize Mormonově, 
která je zkrácena z velkých desek Nefio-
vých. Uvádí učení týkající se schopností vi-
doucího. (Viz Mosiáš 8:13–18; 28:10–17.) 
Kromě toho je kniha Mosiášova jedinečná 
v tom, jak líčí zkušenosti a cesty různých 
skupin Nefitů – těch, kteří byli v zemi 
Zarahemla; těch, kterým vládli Zenif, Noé 
a Limhi v zemi Nefi; a těch, kteří uprchli ze 
země Nefi s Almou. Chcete- li se o těchto 
skupinách dozvědět více, můžete si nalis-
tovat přehled cest v Mosiášovi 7–24, který 
je uveden v příloze na konci této příručky.
Kniha Mosiášova popisuje sjednocení lidí, 
kteří byli vedeni Limhim a Almou, s Nefity 
v zemi Zarahemla. (Viz Mosiáš 25:1–13.) 
Uvádí také podrobnosti týkající se správy 
Církve Ježíše Krista v celé zemi Zarahemla. 
(Viz Mosiáš 25:14–24; 26.) A konečně, 
v knize Mosiášově začíná vláda soudců. 
(Viz Mosiáš 29.)

Stručný přehled
Mosiáš 1–5 Král Beniamin usta-
novuje svého syna Mosiáše svým 
následníkem a podává zprávu o 
své vládě. Beniamin učí o Ježíši 
Kristu a vyzývá lid, aby s Pánem 
uzavřel smlouvu.

Mosiáš 6–8 Mosiáš začíná vlád-
nout. Ammon a 15 dalších hledají 
potomky lidu Zenifova v zemi 
Nefi. Ammon se setkává s králem 
Limhim, vnukem Zenifovým, a 
zjišťuje, jak byli lidé uvedeni do 
poroby.

Mosiáš 9–17 Je popsána historie 
lidu Zenifova. Po Zenifově smrti 
vládne ve zlovolnosti jeho syn 
Noé. Abinadi svědčí o Ježíši Kristu 
a vyzývá krále Noéma a jeho 
lid, aby činili pokání. Abinadi je 
upálen.

Mosiáš 18–20 Alma, kněz krále 
Noéma, činí pokání. Učí evange-
liu a utíká se svými následovníky 
do pustiny. Nefity v zemi Nefi 
napadají Lamanité a uvádějí je 
do poroby. Noéma zabíjejí vlastní 
lidé a na trůnu ho střídá jeho syn 
Limhi.

Mosiáš 21–22 Limhi a jeho lid činí 
pokání. Pán je vysvobozuje z po-
roby a Ammon je vede do země 
Zarahemla.

Mosiáš 23–24 Alma a jeho násle-
dovníci zakládají město Helam. 
Jsou uvedeni do poroby Lamanity 
a jsou pronásledováni Amulonem 
a jeho bratřími, dřívějšími kněžími 
krále Noéma. Pán Almu a jeho 
následovníky vysvobozuje a vede 
je do země Zarahemla.

Mosiáš 25–29 Nefité se sjednocují 
za vlády Mosiáše a Alma vede Cír-
kev. Obracejí se Almův syn Alma 
(často nazývaný Alma mladší) a 
synové Mosiášovi. Mosiáš krátce 
před svou smrtí zavádí vládu 
soudců.

Proč studovat tuto knihu?
Při studiu knihy Mosiášovy budou studenti 
číst mocná svědectví týkající se poslání Je-
žíše Krista. Také se dozvědí něco o lidech, 
které Pán vysvobodil z poroby hříchu nebo 
z fyzického útlaku. Kromě toho studenti 
uvidí, jak spravedlivé úsilí jednotlivců, jako 
byli například král Beniamin, Abinadi nebo 
Alma, přineslo obrovská požehnání dalším 
lidem. A naopak studenti také uvidí, 
jak špatná rozhodnutí jednotlivců, jako 
byli Zenif a jeho syn král Noé, vyvolala 
negativní důsledky pro ně samotné i pro 
jejich lid.

Kdo napsal tuto knihu?
Mormon sestavil a zkrátil záznamy něko-
lika dalších pisatelů, čímž vznikla kniha 
Mosiášova. Kniha je pojmenována po Mo-
siášovi, který byl synem krále Beniamina. 
Mosiáš byl prorok, vidoucí, zjevovatel 
a král, který vládl v Zarahemle zhruba 
mezi roky 124 př. Kr. a 91 př. Kr. Jméno 
získal po svém dědečkovi Mosiášovi, který 
byl také králem Zarahemly. (Viz Omni 
1:12–13, 19.)
Mormon při sestavování knihy Mosiášovy 
čerpal z několika zdrojů. Zkrátil záznam, 
který vedl Mosiáš na velkých deskách 
Nefiových a který podrobně zachycoval 
historii Nefitů v zemi Zarahemla, a citoval 
z něj. (Viz Mosiáš 1–7; 25–29.) Také 
čerpal ze záznamu Zenifa, který obsa-
hoval historii Zenifova lidu od doby, kdy 
opustil Zarahemlu, do doby, než se vrátil. 
(Viz Mosiáš 7–22.) Kromě toho Mormon 
citoval ze spisů Almy, který zachoval slova 
Abinadiho a vedl záznam svého vlastního 
lidu, a tyto spisy Mormon také zkrátil. (Viz 
Mosiáš 17:4; 18; 23–24.)

Pro koho byla tato kniha 
napsána a proč?
Mormon knihou Mosiášovou neoslovoval 
žádné konkrétní čtenáře ani neuvedl, proč 
tuto knihu napsal. Kniha Mosiášova však 



179

Úvod
Kniha nazvaná Slova Mormonova slouží jako most mezi 
malými deskami Nefiovými a Mormonovým zkrácením 
velkých desek Nefiových. V této knize, kterou Mor-
mon napsal téměř 400 let po narození Ježíše Krista, 
Mormon vysvětlil, že usiloval o vedení od Boha a byl 
veden Svatým Duchem, aby věděl, co má do svého 

záznamu zahrnout. Zmínil se také o králi Beniaminovi 
a uvedl cenné skutečnosti týkající se toho, proč měl král 
Beniamin tak velký vliv na svůj lid. Mosiáš 1 obsahuje 
část zásad, kterým král Beniamin učil své syny. Učil je, že 
písma nám pomáhají pamatovat na Boha a dodržovat 
Jeho přikázání.

LEKCE 51

Slova Mormonova–Mosiáš 1
Náměty pro výuku

Slova Mormonova 1:1–11
Mormon svědčí o tom, že Bůh zachoval různé záznamy pro moudrý záměr
Vyzvěte studenty, aby se zamysleli nad nějakým zážitkem, kdy je Duch nabádal k tomu, 
aby udělali něco konkrétního. Studenty byste mohli vyzvat, ať si tento zážitek zapíší do 
svého studijního deníku nebo zápisníku. Abyste jim pomohli si na nějaký takový zážitek 
vzpomenout, mohli byste se krátce podělit o nějaký vlastní zážitek. Řekněte studentům, že 
později v průběhu lekce několik z nich požádáte, aby se o svůj zážitek podělili se třídou.

Vysvětlete studentům, že dnes budou studovat příklad někoho, kdo se řídil nabádáním, 
přestože nerozuměl všem důvodům, proč měl danou věc udělat.

Vyzvěte studenty, aby si nalistovali Slova Mormonova a zjistili (v dolní části stránky nebo 
v záhlaví kapitoly) přibližné datum, kdy Mormon tuto knihu napsal. Ať toto období porov-
nají s dobou, kdy byly napsány knihy Omni a Mosiáš.

• Čemu se z těchto dat učíme o Slovech Mormonových?

Ukažte obrázek „Mormon zkracuje desky“. (62520; Kniha obrázků z evangelia [2009], č. 73.) 
Požádejte některého studenta, aby přečetl Slova Mormonova 1:1–2. Pomozte studentům 
porozumět tomu, že Mormon napsal knihu Slova Mormonova poté, co se již stala většina 
událostí v Knize Mormonově. Vysvětlete, že Slova Mormonova nám pomáhají porozumět 
tomu, že Kniha Mormonova byla sestavena z různých záznamů. Také je z ní zřejmé, že 
tento proces doprovázelo zjevení.

Abyste studentům pomohli představit si, jak do sebe v Knize Mormonově zapadají Slova 
Mormonova, malé desky Nefiovy a Mormonovo zkrácení velkých desek Nefiových, mohli 
byste jim ukázat schéma nazvané „Desky a jejich vztah k vydané Knize Mormonově“ a 
uvedené v příloze na konci této příručky. Také byste před začátkem hodiny mohli připravit 
následující názornou pomůcku:

Připravte si dvě knihy a list papíru. Jedna kniha by měla být zhruba dvakrát tak silnější než 
druhá. Na hřbet tenčí knihy nalepte proužek papíru se slovy Malé desky Nefiovy. Na hřbet 
silnější knihy nalepte proužek papíru se slovy Mormonovo zkrácení velkých desek Nefiových. 
Na list papíru napište Slova Mormonova.

Názornou ukázku zahajte tak, že ukážete knihu představující Mormonovo zkrácení velkých 
desek Nefiových. Vysvětlete, že záznamy na velkých deskách Nefiových byly hlavním zdro-
jem pro vznik Knihy Mormonovy. Z Mormonova zkrácení tohoto záznamu přeložil Joseph 
Smith knihy Mosiáš, Alma, Helaman, 3. Nefi a 4. Nefi.

Vyzvěte studenty, aby si přečetli Slova Mormonova 1:3. Vyzvěte je, aby se zaměřili na to, co 
Mormon objevil poté, co zkrátil část velkých desek Nefiových. Až budou studenti mluvit 
o tom, na co přišli, pomozte jim porozumět tomu, že slova „tyto desky“ se týkají malých 
desek Nefiových. Zvedněte knihu představující malé desky Nefiovy. Vysvětlete, že z tohoto 
záznamu přeložil Joseph Smith knihy 1. Nefi až Omni.
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Vyzvěte studenty, aby si přečetli Slova Mormonova 1:4–6 a zjistili, jaké měl Mormon pocity 
ohledně malých desek Nefiových.

• Co Mormona na malých deskách Nefiových těšilo?

• Co Mormon s malými deskami Nefiovými udělal?

Abyste ukázali, že Mormon zahrnul malé desky Nefiovy do svého zkrácení velkých desek 
Nefiových, položte tenčí knihu na tu silnější.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Slova Mormonova 1:7. Vyzvěte členy třídy, aby 
poslouchali, jaký měl Mormon důvod k tomu, aby do svého zkrácení velkých desek Nefio-
vých zahrnul malé desky Nefiovy.

• Proč Mormon zahrnul malé desky do svého zkrácení velkých desek? (Uposlechl nabá-
dání Ducha.) Rozuměl všem důvodům, proč to má udělat?

Pomozte studentům uvědomit si, že Moroni rozuměl jen několika důvodům, proč jsou 
malé desky důležité. Uvědomoval si, jak velkou duchovní hodnotu mají, a těšila ho proroc-
tví o Ježíši Kristu, která tyto desky obsahovaly. (Viz Slova Mormonova 1:4–6.) Neznal však 
všechny důvody, proč bylo třeba, aby je zahrnul do svého zkrácení velkých desek, které po-
krývaly totéž historické období. (Chcete- li se dozvědět jeden z důvodů, který Mormonovi 
nebyl v té době znám, podívejte se do úvodu ke Slovům Mormonovým v této příručce.)

Vyzvěte studenty, ať se každý podívá na Slova Mormonova 1:7 a zaměří se přitom na nauky 
o Pánu, kterým Mormon učil. Ujistěte se, že studenti rozumějí tomu, že Pán zná všechny 
věci a že Pán může uskutečňovat svou vůli skrze nás.

• Jak tyto nauky mohly Mormonovi pomoci jednat na základě nabádání, které obdržel?

• Jak by tyto nauky mohly pomoci vám, když obdržíte nabádání od Ducha?

Vyzvěte studenty, aby se vrátili k zážitku, o kterém přemýšleli a který si zapsali na začátku 
hodiny. Požádejte několik z nich, aby se podělili o nabádání, která obdrželi, jak se podle 
těchto nabádání zachovali a co se díky tomu stalo. (Ujistěte se, že rozumějí tomu, že není 
třeba, aby měli pocit, že se musí dělit o zážitky, které jsou příliš osobní nebo důvěrné.) Až 
se budou studenti dělit o své zážitky, mohli byste položit některé z následujících otázek:

• Věděli jste, jak všechno dopadne, pokud tohoto nabádání uposlechnete?

• Co vám dodalo onu odhodlanost a víru nutnou k tomu, abyste tohoto nabádání 
uposlechli?

Zvedněte knihu představující Mormonovo zkrácení velkých desek spolu s knihou před-
stavující malé desky Nefiovy, přičemž obě knihy přiložte k sobě. Poté zvedněte list papíru 
představující Slova Mormonova.

• Kam zapadají Slova Mormonova ve vztahu k těmto dalším záznamům?

Zatímco studenti odpovídají, umístěte list papíru představující Slova Mormonova mezi 
obě knihy. Vysvětlete, že Slova Mormonova slouží jako most spojující záznamy na malých 
deskách Nefiových a v Mormonově zkrácení velkých desek Nefiových.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Slova Mormonova 1:8. Vyzvěte členy třídy, ať se 
zaměří na to, co si Mormon přál, aby se stalo poté, co uposlechne nabádání začlenit malé 
desky Nefiovy do svého sestavení záznamů.

Zdůrazněte, že všechny spisy v Knize Mormonově, které studenti do této chvíle v tomto 
roce studovali (1. Nefi–Omni), jsou dostupné jen díky tomu, že Mormon uposlechl du-
chovní nabádání zahrnout do svého záznamu i malé desky.

• Jak Mormonova poslušnost nabádání Svatého Ducha požehnala nebo žehná vašemu 
životu?

• Za jaké nauky v knihách mezi 1. Nefim a Omnim jste například vděční? Proč jste za tyto 
nauky vděční?

• Zamyslete se nad ochotou, s jakou se Mormon řídil duchovním nabádáním. Jak může 
ochota řídit se duchovními nabádáními ovlivnit náš život? Jak může tato naše ochota 
ovlivnit život druhých? (Vysvětlete, že když se řídíme nabádáními Ducha Svatého, Pán 
skrze nás může žehnat druhým.)

Vydejte svědectví, že budeme- li věrni nabádáním Svatého Ducha, Pán v nás bude působit 
„[abychom činili] podle vůle jeho“. (Slova Mormonova 1:7.)
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Slova Mormonova 1:12–18
Král Beniamin zjednává v zemi mír
Napište na tabuli slova od svárů k míru. Vysvětlete, že Slova Mormonova 1:12–18 čtenáře 
seznamují s vládnutím krále Beniamina. Tento spravedlivý muž čelil během své služby pro-
roka a krále lidu mnoha překážkám. Vyzvěte studenty, ať se rozdělí do dvojic a poté si jako 
dvojice přečtou Slova Mormonova 1:12–18. Vyzvěte je, aby určili, co král Beniamin i další 
proroci dělali pro to, aby v zemi zjednali mír.

Po chvilce, až budou studenti se čtením hotovi, všechny vyzvěte, aby si do svého studijního 
deníku nebo zápisníku napsali větu, kterou shrnou to, co král Beniamin a jeho lid dělali pro 
to, aby se dostali od svárů až k míru. Požádejte několik studentů, aby své shrnutí napsali na 
tabuli. Shrnutí studentů by mohla vypadat nějak takto:

Následujeme- li inspirované vedení proroků, dokážeme zjednat mír.

V síle Páně můžeme překonat jakékoli problémy.

Jsme povoláni pracovat celou svou mocí na tom, abychom zjednávali mír.

Obraťte pozornost studentů na Slova Mormonova 1:17, kde Mormon říká, že král Beniamin 
a „mnoho svatých mužů … promlouvali slovo Boží s mocí a s pravomocí“. Vysvětlete, že 
v několika dalších lekcích budou studenti studovat kázání krále Beniamina, které je vynika-
jícím příkladem moci a pravomoci jeho učení.

Mosiáš 1:1–18
Král Beniamin učí své syny významu písem
Požádejte studenty, aby si představili, že nikdy neslyšeli nic o písmech.

• Jaký by byl váš život, kdybyste neměli písma?

• Bez jakých pravd by pro vás bylo nejtěžší žít?

Stručně představte knihu Mosiášovu. Vysvětlete, že na začátku této knihy je zřejmé, že si 
král Beniamin přál, aby se jeho synové i nadále učili z písem. (Viz Mosiáš 1:2.) Když král 
Beniamin učil své syny, vysvětlil jim, jak by vypadal jejich život, kdyby nikdy neměli písma.

Požádejte několik studentů, aby se střídali při čtení Mosiáše 1:3–8. Vyzvěte členy třídy, aby 
se zaměřili na to, jak byli Nefité požehnáni díky tomu, že měli písma. Požádejte studenty, 
aby řekli, čemu se naučili.

• Jak mohla písma podle krále Beniamina pomoci jeho synům?

• Jaký je podle krále Beniamina vztah mezi bádáním v písmech a dodržováním přikázání 
Božích? (Ačkoli studenti možná svou odpověď vyjádří různými slovy, měla by z nich 
být patrná následující pravda: Bádání v písmech nám pomáhá poznat a dodržovat 
přikázání Boží. Mohli byste studentům navrhnout, aby si tuto pravdu zapsali do písem 
vedle Mosiáše 1:3–8.)

• Kdy vám studium písem pomohlo dodržovat přikázání?

Vydejte svědectví o tom, že písma jsou pravdivá a že nám pomáhají dodržovat přikázání.

Na tabuli napište následující otázky. (Mohli byste je napsat na tabuli ještě před začátkem 
hodiny.)

Co se král Beniamin chystal oznámit v souvislosti se svým synem Mosiášem?

Co král Beniamin řekl o „jménu“, aby mohl být jeho lid odlišen?

Proč Nefity nezničili Lamanité?

Co všechno svěřil král Beniamin Mosiášovi, aby o to pečoval? 

Dejte studentům jednu minutu a počkejte, na kolik otázek dokáží najít odpověď v Mosiá-
šovi 1:10–18.

Poté, co studenti na tyto otázky stručně odpoví, řekněte jim, že v následujících několika 
lekcích budou studovat kázání, v němž král Beniamin dal svému lidu „jméno, jež nebude 
nikdy vymazáno, leda by to bylo skrze přestupek“. (Mosiáš 1:12.)

Umožněte studentům 
používat vlastní slova
Když studenti hovoří o 
naukách a zásadách, na 
které narazili v písmech, 
neříkejte, že jejich 
výpovědi jsou nesprávné 
jen proto, že jejich slova 
se liší od slov použitých 
v této příručce. Pokud je 
však výpověď některého 
studenta nesprávná z na-
ukového hlediska, je vaší 
zodpovědností laskavě 
danému studentovi 
pomoci tuto výpověď 
patřičně poupravit. Když 
tak učiníte, může to být 
pro všechny důležitá 
chvíle, kdy se naučí 
něčemu novému a záro-
veň zůstane zachována 
atmosféra lásky a důvěry.
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Úvod
Ke konci svého života si král Beniamin přál pronést 
svému lidu ještě jedno kázání. Jeho kázání, zazname-
nané v Mosiášovi 2–5, je tématem této lekce a lekcí 
53–55. Na začátku svého kázání vyprávěl král Beniamin 

o své službě lidu, přičemž zdůraznil zásadu, že Bohu 
sloužíme tehdy, když sloužíme druhým. Také vydal 
svědectví o šťastném stavu těch, kteří dodržují Boží 
přikázání.

LEKCE 52

Mosiáš 2

Náměty pro výuku
Poznámka: Níže uvedené shrnutí může být užitečné v případě, že se rozhodnete uvést na 
začátku této lekce přehled kázání krále Beniamina. 

Ke konci svého života promluvil král Beniamin k lidu svého království nedaleko chrámu 
v Zarahemle. Podal lidu zprávu o své službě, uvedl, že má před Bohem čisté svědomí, a 
představil svého syna Mosiáše jako nového krále lidu. V tomto posledním kázání, které se 
nachází v Mosiášovi 2–5, se král Beniamin podělil o myšlenky týkající se různých témat 
– například důležitost služby druhým; to, že jsme na věky dlužníky Nebeského Otce; 
působení Ježíše Krista ve smrtelnosti a Jeho Usmíření; potřeba odložit přirozeného člověka; 
víra v Boha ke spasení; potřeba udílet z vlastních prostředků na pomoc chudým; potřeba 
udržovat si odpuštění hříchů; a výzva stát se syny a dcerami Krista skrze víru a neustálé 
dobré skutky. Za zvláštní zmínku stojí Mosiáš 3, který obsahuje poselství, které král Benia-
min obdržel od anděla.

Mosiáš 2:1–9
Shromažďují se rodiny a připravují se na vyslechnutí slov krále Beniamina
Nahoru na tabuli napište následující otázky: Kdo? Kde? Co? Proč?

Vyzvěte studenty, aby si prošli Mosiáše 2:1–6 a zaměřili se na podrobnosti, které odpoví na 
otázky na tabuli. Poté, co budou se čtením hotovi, požádejte několik studentů, aby napsali 
na tabuli pod každou otázku co možná nejvíce podrobností. (Možná bude potřeba, abyste 
vysvětlili, že lidé se připravili na slova krále Beniamina tím, že přinesli oběti podle zákona 
Mojžíšova. Těmito oběťmi lidé vyjádřili vděčnost Bohu a zasvětili se Mu.)

Vyzvěte studenty, aby si přečetli Mosiáše 2:9 a zaměřili se přitom na slova a části textu, 
které ukazují, co si král Beniamin přál, aby jeho lid udělal, až bude naslouchat jeho slovům.

• Jaké měl na základě slov a částí textu, které jste objevili, král Beniamin pocity ohledně 
svého poselství?

• V co král Beniamin na základě poslední části Mosiáše 2:9 věřil, že se stane, když lidé 
otevřou uši a srdce vůči jeho poselství?

• Co podle vás znamená otevřít uši a srdce vůči těm, kteří jsou povoláni učit?

Povzbuďte studenty, aby tuto výzvu krále Beniamina neztráceli ze zřetele, až budou studo-
vat jeho poselství a kdykoli budou naslouchat slovům proroků posledních dnů.

Mosiáš 2:10–28
Král Beniamin učí o tom, jak je důležité sloužit Bohu a sobě navzájem a jak jsme 
věčně zadluženi Bohu
Ukažte studentům obrázek „Král Beniamin promlouvá ke svému lidu“. (62298; Kniha 
obrázků z evangelia [2009], č. 74.) Připomeňte studentům, že král Beniamin svolal svůj lid 
proto, aby oznámil, že jeho syn, Mosiáš, zaujme jeho místo krále, a proto, aby dal svému 
lidu „jméno, aby tím mohli býti odlišeni od všech lidí, které Pán Bůh vyvedl ze země Jeru-
zalém“. (Viz Mosiáš 1:9–12.)

Poskytujte přehled 
dlouhých kázání
V této příručce s lekcemi 
je věnována zvláštní 
pozornost prorockým 
kázáním, jako je kázání 
v Mosiášovi 2–5. Těmito 
kázáními se většinou za-
bývá více lekcí najednou. 
Proto může být užitečné 
poskytnout stručný 
přehled daného kázání. 
V případě dnešní lekce 
může přehled kázání 
krále Beniamina studen-
tům pomoci hlouběji 
pochopit jeho účel a onu 
„mocnou změnu“, kterou 
lidé prožili v srdci, když 
tomuto kázání naslou-
chali. (Viz Mosiáš 5:2.)
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Přečtěte třídě Mosiáše 2:10–15. Vyzvěte studenty, ať se zaměří na ta slova, která ukazují, 
že králi Beniaminovi záleželo na službě lidem, nikoli na jeho postavení nebo uznání. 
Požádejte je, aby zvedli ruku, jakmile zaslechnou některá z těchto slov. Když se přihlásí, 
přestaňte číst a požádejte je, ať vysvětlí, co slyšeli a co to prozrazuje o králi Beniaminovi.

V rámci této diskuse se podělte o následující slova presidenta Howarda W. Huntera:

„Nezaobírejte se příliš svým postavením. … Je důležité získat určité uznání. Ale soustředit 
bychom se měli na spravedlivost, nikoli na uznání; na službu, nikoli na postavení.“ („To the 
Women of the Church“, Ensign, Nov. 1992, 96.)

Vyzvěte studenty, ať si přečtou Mosiáše 2:16–17 a určí přitom, co si král Beniamin přál, aby 
se jeho lid naučil. Pomozte jim uvědomit si, že když sloužíme druhým, sloužíme Bohu. 
Napište tuto pravdu na tabuli. Poukažte na to, že Mosiáš 2:17 je verš z mistrovství v písmu. 
Mohli byste studentům doporučit, aby si tento verš nějakým jednoznačným způsobem 
označili, aby ho mohli snadno najít.

Vyzvěte studenty, aby se zamysleli nad různými zážitky, kdy sloužili druhým.

• Když jste poskytovali službu druhým, v jakém smyslu jste zároveň sloužili Bohu?

• Kdy požehnal někdo druhý váš život skrze službu? Když vám sloužili, v jakém smyslu 
sloužili zároveň Bohu?

Požádejte několik studentů, aby se střídali při čtení Mosiáše 2:18–24, 34.

• Proč král Beniamin označil sebe a svůj lid za neprospěšné služebníky? (Možná bude 
potřeba, abyste vysvětlili, že když lidé dostávají více, než kolik dávají, mají z toho nějaký 
prospěch. Neprospěšnými služebníky Nebeského Otce jsme proto, že hodnota požeh-
nání, která nám dává, bude vždy mnohonásobně převyšovat hodnotu služby, kterou od 
nás přijímá.)

• Jaká požehnání, za něž se cítíte být zadluženi Bohu, jste obdrželi?

• Proč je důležité nezapomínat na to, že jsme věčnými dlužníky Boha? (Možné odpovědi: 
když si uvědomíme, že jsme dlužníky Boha , prohloubí se naše vděčnost, máme větší 
touhu dodržovat přikázání a chceme více sloužit druhým.)

Vyzvěte studenty, aby se zamysleli nad tím, jak mohou dávat Nebeskému Otci vše, co mají 
a co jsou. (Viz Mosiáš 2:34.) Vydejte svědectví, že když dodržujeme Boží přikázání a sna-
žíme se nelíčeně sloužit druhým, Bůh nám žehná.

Mosiáš 2:29–41
Král Beniamin nabádá lid, aby byl poslušen Boha
Na tabuli napište slovo POZOR. Požádejte studenty, aby vyprávěli o zážitcích, kdy viděli 
nějakou ceduli, na níž bylo uvedeno toto slovo nebo jejímž smyslem bylo nějaké varování. 
Poukažte na to, že takováto varování nás mohou ochránit, nebo nám mohou i zachránit 
život.

Vyzvěte studenty, aby si přečetli Mosiáše 2:32–33, 36–38 a zaměřili se přitom na to, na 
co si podle krále Beniamina měl lid dávat pozor neboli čeho se měl varovat. Možná bude 
potřeba vysvětlit, že slovo běda uvedené v Mosiášovi 2:33 znamená utrpení a neštěstí.

• Jaká varování dal král Beniamin svému lidu?

• Jak můžeme poznat, zda začínáme poslouchat špatného ducha? Proč je důležité rozpoz-
nat to včas?

• Jaké důsledky zažijí podle Mosiáše 2:38 ti, kteří zemřou ve svých hříších?

Mohli byste zdůraznit nauku uvedenou v Mosiášovi 2:36, že člověk se svým vlastním cho-
váním může vzdálit od Ducha Páně. Starší David A. Bednar z Kvora Dvanácti apoštolů se 
vyjádřil k tomu, jak je důležité rozpoznat okamžik, kdy se možná vzdalujeme od Ducha:

„Máme se … snažit rozpoznávat, kdy se ‚[vzdalujeme] od Ducha Páně, takže [v nás nemá] 
žádného místa, aby [nás] vedl po stezkách moudrosti, [abychom] byli požehnáni, aby se 
[nám] dařilo a [abychom] byli zachováváni‘. (Mosiáš 2:36.) … 

… Pokud nás něco, o čem přemýšlíme, co vidíme, slyšíme nebo děláme, vzdaluje od Ducha 
Svatého, máme přestat o tom přemýšlet, dívat se na to, poslouchat to nebo to dělat. Pokud 
nás například něco, co nás má pobavit, odcizuje Svatému Duchu, pak tento typ zábavy není 
pro nás rozhodně vhodný. Vzhledem k tomu, že Duch nemůže strpět to, co je vulgární, 

Mosiáš 2:17  
je verš z mistrovství 
v písmu. Abyste 
studentům pomohli 
osvojit si tyto verše, 
odkažte je na námět na 
konci této lekce.
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hrubé nebo nemorální, je zcela zřejmé, že tyto věci pro nás nejsou vhodné. Duchu Páně 
se totiž vzdalujeme, když se zapojujeme do činností, o nichž víme, že bychom se jim měli 
vyhýbat, a proto tyto věci zcela určitě nejsou pro nás.“ („Abychom mohli vždy míti Jeho 
Ducha, aby byl s námi“, Liahona, květen 2006, 30.)

• Co nás může podle staršího Bednara vzdálit od Ducha Svatého?

• Jak můžeme poznat, že jsme se vzdálili od Ducha Svatého?

Vedle slova POZOR napište na tabuli slova ROZPOMEŇTE SE a ZVAŽTE.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Mosiáše 2:40–41. Vyzvěte členy třídy, aby určili, 
co si král Beniamin přál, aby jeho lid zvážil, a na co si přál, aby se lid rozpomenul. Až 
budou studenti odpovídat, mohli byste učení krále Beniamina zdůraznit tím, že na tabuli 
napíšete následující pravdu: Budeme- li dodržovat přikázání, budeme požehnáni časně i 
duchovně.

• Kdy jste byli svědky štěstí, které se dostavuje tehdy, když jsme poslušni Pánových přiká-
zání, nebo kdy jste to sami zakusili?

Vydejte svědectví o pravdivosti toho, o čem dnes studenti diskutovali. Na závěr povzbuďte 
studenty k tomu, aby si stanovili konkrétní cíle, že budou poslušnější v nějaké oblasti, která 
je pro ně obtížná, nebo že se budou snažit zlepšit v nějaké oblasti, která je uvedena v pro-
gramech Osobní pokrok (pro mladé ženy) nebo Povinnost vůči Bohu (pro mladé muže).

Mistrovství v písmu – Mosiáš 2:17
Vyzvěte studenty, aby si přečetli Mosiáše 2:17, Matouše 22:36–40 a Matouše 25:40. Uve-
dené verše z Matouše pomáhají vysvětlit danou nauku, odemknout porozumění a objasnit 
význam Mosiáše 2:17. Mohli byste studentům doporučit, aby si spojili jednotlivé verše tím, 
že si u Mosiáše 2:17 napíší Matouš 22:36–40, u Matouše 22:36–40 si napíší Matouš 25:40 a 
u Matouše 25:40 si napíší Mosiáš 2:17.

Požádejte několik studentů, aby vyprávěli o zážitcích, kdy měli pocit, že sloužili Bohu tím, 
že sloužili druhým lidem.

Vyzvěte studenty, aby do příští hodiny semináře někomu poskytli nějakou službu. Na-
vrhněte jim, aby se připravili na to, že se o svůj zážitek s tímto úkolem podělí s ostatními 
studenty (ale ujistěte se, že rozumějí tomu, že není třeba, aby měli pocit, že se musí dělit o 
pocity nebo zážitky, které jsou příliš osobní nebo důvěrné).

Také byste mohli studenty vyzvat, aby se do příští hodiny naučili Mosiáše 2:17 nazpaměť.

Vydejte svědectví, že když nelíčeně sloužíme druhým, sloužíme Pánu.

Poznámka: Kvůli povaze této lekce a protože tato lekce je relativně dlouhá, bude možná 
potřeba, abyste tuto činnost odložili na jindy, až budete mít více času.

Komentář a informace o historickém pozadí
Mosiáš 2:33, 38–39. „Věčný trest“, „neuhasitelný 
oheň“ a „nikdy nekončící muka“.

Když král Beniamin varoval před následky vzpoury 
proti Bohu, použil slova „věčný trest“ Mosiáš 2:33), 

„neuhasitelný plamen“ (Mosiáš 2:38) a „nikdy nekončící 
muka“ (Mosiáš 2:39). Abyste těmto pojmům porozuměli 
ještě lépe, přečtěte si Pánova slova v Nauce a smlouvách 
19:6–12.
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Mosiáš 3
Úvod
Když král Beniamin pokračoval v kázání ke svému 
lidu, předal jim slova, která k němu promluvil anděl, 
o službě Ježíše Krista. Král Beniamin vydal svědectví, 
že skrze víru v Ježíše Krista a skrze pokání mohou ti, 

kteří zhřešili, získat spasení. Také učil, že díky Usmíření 
Ježíše Krista člověk, který se poddá nutkáním Svatého 
Ducha, „odloží přirozeného člověka a stane se svatým“. 
(Mosiáš 3:19.)

Náměty pro výuku
Poznámka: Pokud jste v minulé lekci vyzvali studenty, aby se naučili nazpaměť Mosiáše 2:17 
a uplatňovali ho, můžete jim dát v průběhu dnešního dne příležitost podělit se o své zku-
šenosti. Dejte však pozor, abyste tomu nevěnovali příliš mnoho času. Ponechejte dostatek 
času k diskusi o naukách a zásadách uvedených v Mosiášovi 3.

Mosiáš 3:1–10
Král Beniamin oznamuje andělova slova o Usmíření Ježíše Krista
Ukažte prázdnou sklenici a nádobu s vodou. Požádejte jednoho studenta, aby ukázal, kolik 
vody by nalil do sklenice někomu, kdo chce vodu pouze ochutnat. Poté ať student ukáže, 
kolik vody by nalil někomu, kdo chce být nasycen. Vyzvěte studenty, aby se zamysleli nad 
následující otázkou:

• Kdyby tato voda představovala radost, kolik byste jí chtěli mít ve své sklenici?

Vysvětlete studentům, že nauky uvedené v Mosiášovi 3 jim pomohou poznat, jak mohou 
být naplněni radostí.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Mosiáše 3:2–5. Požádejte členy třídy, aby přitom 
našli zdroj poselství krále Beniamina uvedeného v Mosiášovi 3.

Zdůrazněte, že Mosiáš 3 obsahuje prohlášení anděla o „radostn[ých] zvěst[ech] veliké 
radosti“. (Mosiáš 3:3.) Vyzvěte několik studentů, aby se střídali při čtení Mosiáše 3:5–10. 
Požádejte členy třídy, aby vyhledali slova a části textu, které jim pomáhají více si vážit po-
slání Ježíše Krista. Mohli byste navrhnout, aby si tato slova a části textu označili. Požádejte 
několik studentů, aby se o slova a části textu, které našli, podělili s ostatními.

• V jakém ohledu rozumíte díky Mosiášovi 3:7 lépe Spasitelovu poslání?

• Proč podle vás anděl řekl, že toto poselství přinese velikou radost?

Vyzvěte studenty, aby ve svém studijním deníku nebo zápisníku jednou větou shrnuli 
Mosiáše 3:5–10. Dejte jim dostatek času na psaní a poté požádejte několik z nich, aby se 
podělili o to, co si napsali. Ze shrnutí, která si studenti napíší, by mělo vyplynout, že rozu-
mějí andělově nauce o tom, že Ježíš Kristus trpěl proto, abychom mohli být spaseni 
z hříchů.

Shrnutí studentů byste mohli dále rozšířit tím, že jim položíte následující otázku:

• Jaké máte pocity, když přemýšlíte o tom, co pro vás Spasitel vykonal?

Abyste studentům pomohli prohloubit porozumění Spasitelovu utrpení, podělte se s nimi o 
následující slova staršího Jamese E. Talmage z Kvora Dvanácti apoštolů:

„Kristova agónie v zahradě je nepochopitelná pro omezenou mysl, ať již jde o její sílu, či 
příčinu. … Zápolil a sténal pod břemenem, které by si žádná jiná bytost, která kdy žila na 
zemi, nedokázala ani představit. To, co způsobilo, že trpěl takovými mukami, až Mu krev 
tekla z každého póru, nebyla jen fyzická bolest, ani jen duševní bolest; ale byla to duchovní 
agónie duše, kterou byl schopen prožívat pouze Bůh. … V oné hodině úzkosti Kristus po-
znal a překonal veškeré hrůzy, které na Něj Satan – ‚kníže světa tohoto‘ – dokázal uvalit. … 
Spasitel nějakým způsobem, faktickým a strašlivě skutečným, ačkoli pro člověka nepocho-
pitelným, vzal na sebe břímě hříchů lidstva od Adama až do konce světa.“ (Jesus the Christ, 
3rd ed. [1916], 613.)

Pokládejte otázky, 
které povzbuzují 
studenty k tomu, 
aby se podělili o své 
pocity a svědectví
Abyste studentům 
pomohli být připraveni 
na to, že se podělí o své 
pocity a svědectví, zvažte 
možnost, že budete klást 
takové otázky, které jim 
pomohou přemítat o 
jejich zkušenostech se 
zásadou nebo naukou, 
o které diskutujete. 
Můžete například říci: 
„Jak jste poznali, že …?“ 
nebo „Kdy jste pocí-
tili …?“ Poté je vyzvěte, 
aby se podělili o své 
zkušenosti a pocity. Když 
tuto výzvu přijmou, 
Duch Svatý bude moci 
jim i ostatním studentům 
dosvědčit pravdu.
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Mosiáš 3:11–27
Král Beniamin vydává svědectví o tom, že skrze Usmíření Ježíše Krista můžeme 
odložit přirozeného člověka a stát se svatými
Řekněte studentům, že král Beniamin se s lidmi podělil o slova anděla popisující různé 
skupiny lidí a to, jak se na každou z nich vztahuje Usmíření Ježíše Krista. Na tabuli napište 
níže uvedené otázky. Vyzvěte studenty, aby si přečetli Mosiáše 3:11–13, 16 a vyhledali při-
tom odpovědi na níže uvedené otázky:

Jak se vztahuje Usmíření:

Na ty, kteří zemřou, aniž by poznali evangelium?

Na ty, kteří se bouří proti Bohu a úmyslně hřeší?

Na děti, které zemřou před dosažením věku zodpovědnosti?

Poté, co uplyne dostatek času, požádejte studenty, aby se podělili o odpovědi na tyto 
otázky. (Abyste jim pomohli odpovědět na první otázku, mohli byste jim říci, aby si přečetli 
Nauku a smlouvy 137:7–10. Abyste jim pomohli odpovědět na třetí otázku, mohli byste jim 
říci, aby si přečetli Moroniho 8:8, 17 a Nauku a smlouvy 29:46–47.)

Přečtěte následující slova staršího Dallina H. Oakse z Kvora Dvanácti apoštolů o tom, jaké 
důsledky má Usmíření Ježíše Krista na všechny děti Nebeského Otce:

„Čteme, že ‚krev jeho usmiřuje hříchy těch, … kteří zemřeli neznajíce vůli Boží ohledně 
sebe samých neboli kteří hřešili v neznalosti‘. (Mosiáš 3:11.) Stejně tak ‚krev Kristova usmi-
řuje hříchy [malých dětí]‘. (Mosiáš 3:16.) Toto učení, že Usmíření má moc vzkřísit a očistit 
všechny, odporuje tvrzení, že milost Boží spasí jen několik málo vyvolených. Jeho milost je 
určena všem. Toto učení Knihy Mormonovy rozšiřuje naši vizi a prohlubuje naše porozu-
mění všeobjímající lásce Boží a všeobecnému účinku Jeho Usmíření, které je určeno všem 
lidem, ať žijí kdekoli.“ („Všem lidem, ať žijí kdekoli“, Liahona, květen 2006, 77.)

• Jaké zásadě se učíme z Mosiáše 3:12 o tom, jak se na nás vztahuje Usmíření? 
(Používáme- li víru v Ježíše Krista a činíme- li pokání, budeme spaseni z hříchů.)

• Co se podle tohoto verše stane s těmi, kteří se rozhodnou, že nebudou používat víru 
v Ježíše Krista a nebudou činit pokání?

Poukažte na to, že Mosiáš 3:19 je verš z mistrovství v písmu. Mohli byste studentům do-
poručit, aby si tento verš označili nějakým jednoznačným způsobem, aby ho mohli snadno 
najít. Také studenty upozorněte na to, jakým způsobem používá anděl v Mosiášovi 3:19 
pojem „přirozený člověk“. Abyste studentům pomohli tomuto výrazu porozumět, přečtěte 
toto vysvětlení z Průvodce k písmům:

Přirozený člověk je „osoba, která se raději rozhodla pro to, že se nechá ovlivňovati vášněmi, 
přáními, chutěmi a tělesnými smysly namísto pobízením Svatého Ducha. Taková osoba 
může chápati hmotné věci, ale ne věci duchovní. Všichni lidé jsou tělesní, neboli smrtelní, 
kvůli pádu Adama a Evy. Každá osoba musí býti znovuzrozena skrze usmíření Ježíše 
Krista.“ (Průvodce k písmům, heslo „Přirozený člověk“, scriptures.lds.org.)

Na tabuli napište následující otázky. Vyzvěte studenty, ať si prostudují Mosiáše 3:19 a vy-
hledají přitom odpovědi na tyto otázky.

Jak anděl popsal vztah přirozeného člověka s Bohem?

Jak můžeme podle tohoto verše odložit přirozeného člověka?

Poukažte na to, že díky Usmíření Ježíše Krista toho člověk dokáže mnohem více, než že 
jen přestane být přirozeným člověkem. „Stane se svatým.“ Kromě toho, že nás Spasitel 
spasil od hříchu, nás také proměňuje v lepší lidi, než jakými bychom se mohli stát vlastními 
silami. Pomáhá nám stát se více takovými, jako je On. Abyste studentům pomohli poro-
zumět této nauce, přečtěte následující slova staršího Davida A. Bednara z Kvora Dvanácti 
apoštolů:

„Pro výstup na horu Páně a pro stanutí na Jeho svatém místě se vyžadují 
čisté ruce i čisté srdce [viz Žalmy 24:3–4].

„Dovolte mi navrhnout, že ruce očišťuje proces odkládání přirozeného 
člověka a překonání hříchu a zlých vlivů v našem životě skrze Spasitelovo 
Usmíření. Srdce se očišťuje tím, když přijímáme Jeho posilující moc činit 
dobro a zlepšovat se. Všechny naše způsobilé touhy a dobré skutky, jakkoli 

Mosiáš 3:19  
je verš z mistrovství 
v písmu. Abyste 
studentům pomohli 
osvojit si tyto verše, 
odkažte je na námět na 
konci této lekce.
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jsou nezbytné, nemohou nikdy vytvořit čisté ruce a čisté srdce. Pouze Usmíření Ježíše 
Krista poskytuje očišťující a vykupující moc, která nám pomáhá překonat hřích, a posvěcující 
a posilující moc, která nám pomáhá stát se lepšími, než jakými bychom kdy mohli být, 
kdybychom se spoléhali pouze na vlastní sílu. Nekonečné Usmíření je jak pro hříšníka, tak 
i pro svatého v každém z nás.“ („Čisté ruce a čisté srdce“, Liahona, listopad 2007, 82.)

Abyste studentům pomohli shrnout nauky, kterým se naučili z Mosiáše 3:19, zeptejte se:

• Jaké pravdy evangelia například nacházíte v Mosiášovi 3:19?

Studenti mohou z tohoto verše vyjmenovat několik nauk, například:

Přirozený člověk je nepřítelem Boha.

Přirozeného člověka odkládáme tehdy, když se poddáváme nutkáním Svatého 
Ducha.

Skrze Usmíření Ježíše Krista můžeme odložit přirozeného člověka a stát se svatými.

Vyzvěte studenty, ať si ve studijním deníku odpoví na jednu z následujících otázek. (Tyto 
otázky byste mohli napsat na tabuli již před začátkem hodiny, nebo je můžete napsat na 
papír, který rozdáte studentům, nebo je můžete pomalu přečíst, aby si je studenti mohli 
zapsat do studijního deníku.)

• Co můžete udělat pro to, abyste se více poddávali „nutkáním Svatého Ducha“? Co udě-
láte v průběhu příštího týdne pro to, abyste se v této oblasti svého života zlepšili?

• Které z vlastností dítěte vyjmenovaných v Mosiášovi 3:19 potřebujete rozvíjet nejvíce? 
Co uděláte v průběhu příštího týdne pro to, abyste tuto vlastnost rozvinuli?

Abyste studentům pomohli získat hlubší vděčnost za Spasitelovo Usmíření, přečtěte jim 
Mosiáše 3:23–26. Vysvětlete, že výraz „číše hněvu Božího“ ve verši 26 se týká konečného 
utrpení těch, kteří úmyslně hřeší a nečiní pokání. Poté požádejte některého studenta, aby 
přečetl Nauku a smlouvy 19:16–19. Vyzvěte studenty, aby při poslechu dávali pozor na 
slovo číše ve verši 18.

• Co Ježíš Kristus udělal pro to, abychom nemuseli pít „z číše hněvu Božího“? (Vypil tuto 
číši sám, a tím na sebe vzal trest za naše hříchy. Činíme- li upřímné pokání, nebudeme 
muset onen trest vytrpět.)

Na závěr vydejte svědectví o pravdách, o nichž jste v této lekci diskutovali.

Mistrovství v písmu – Mosiáš 3:19
Abyste studentům pomohli naučit se Mosiáše 3:19 nazpaměť, rozdělte je do dvojic. Vyzvěte 
je, aby si společně přečetli Mosiáše 3:19 a střídali se přitom po každém slově se svým part-
nerem ve dvojici. Vyzvěte je, aby to několikrát zopakovali. Tuto činnost byste mohli udělat 
zajímavější tím, že jednotlivé partnery ve dvojici vyzvete, aby přečetli najednou dvě nebo tři 
slova.

Díky opakování této činnosti se studenti budou moci dobře seznámit s obsahem verše 
a bude pro ně lehčí naučit se celý verš nazpaměť. Vyzvěte je, aby se Mosiáše 3:19 doučili 
nazpaměť sami.

Poznámka: Kvůli povaze této lekce a protože tato lekce je relativně dlouhá, bude možná 
potřeba, abyste tuto činnost na procvičení mistrovství v písmu odložili na jindy, až budete 
mít více času.
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Mosiáš 4
Úvod
Slova krále Beniamina na lidi zapůsobila, a oni činili 
pokání a obdrželi odpuštění hříchů. Byli „naplněni 
radostí“ a měli „pokoj svědomí“. (Mosiáš 4:3.) Král Be-
niamin je i nadále učil a pomáhal jim porozumět tomu, 
co musí dělat pro to, aby si „[udržovali] odpuštění 

hříchů svých“. (Mosiáš 4:12.) Při této výuce je přirov-
nal k žebrákům, jejichž spasení závisí na Bohu. Také je 
varoval před nebezpečím, když nebudou bdít nad svými 
myšlenkami, slovy a skutky.

Náměty pro výuku

Mosiáš 4:1–8
Lid krále Beniamina získává odpuštění hříchů a je naplněn radostí a pokojem
Vyzvěte studenty, aby se zamysleli nad touto otázkou:

• Jak můžeme poznat, že nám byly odpuštěny hříchy?

Přečtěte tato slova presidenta Harolda B. Leeho:

„Až nadejde čas, kdy jste udělali vše, co jste mohli, abyste učinili pokání 
z hříchů, ať jste kdokoli, ať jste kdekoli, a pokud jste poskytli náhradu a 
napravili jste vše špatné do té míry, do jaké jste toho byli schopni; bylo- li to 
něco, co by ovlivnilo vaše postavení v Církvi, a vy jste zašli za příslušnými 
autoritami, pak si budete přát onu potvrzující odpověď ohledně toho, zda 
vaše pokání Pán přijal, či nikoli. Když se budete snažit získat onen pokoj 

svědomí, ve chvílích, kdy se zamýšlíte sami nad sebou, a naleznete jej, pak poznáte, že Pán 
vaše pokání přijal.“ („Stand Ye in Holy Places“, Ensign, July 1973, 122.)

Připomeňte studentům, že král Beniamin zmínil slova anděla o tom, jak obdržet odpuštění 
hříchů. Konkrétně jim můžete připomenout andělova slova o tom, jak je přirozený člověk 
nepřítelem Boha, a o důsledcích, jež čekají na ty, kteří zemřou, aniž by činili pokání z hří-
chů. (Viz Mosiáš 3:19, 23–27.)

Vyzvěte studenty, aby si přečetli Mosiáše 4:1–2 a zaměřili se při tom na části textu, které 
ukazují, jak lid krále Beniamina zareagoval na andělova slova. Požádejte několik studentů, 
aby se podělili o to, jaké části textu našli. Pokud studenti potřebují pomoc s pochopením 
pojmu „tělesný stav“, vysvětlete, že slovo tělesný je opakem slova duchovní. Naznačuje 
spíše naše fyzické touhy než naši duchovní touhu lnout těsněji k Bohu. Můžete studenty 
požádat, aby si přečetli Almu 41:11 a poté vysvětlili pojem „tělesný stav“ vlastními slovy. 
Abyste studentům pomohli porozumět slovům „méně nežli prach země“, vyzvěte je, aby si 
přečetli Helamana 12:4–8. Poté je požádejte, aby vlastními slovy vysvětlili, proč by někdo, 
kdo se odmítá řídit radami od Pána, mohl být označen za někoho, kdo je méně nežli prach 
země. Ujistěte se, že rozumějí tomu, že Nebeský Otec žádné ze svých dětí nepovažuje za 
někoho, kdo by byl méně nežli prach země.

Poukažte na to, že když si lidé uvědomili svou hříšnost, činili pokání a vyjadřovali víru v Je-
žíše Krista a Jeho Usmíření. Požádejte některého studenta, aby přečetl Mosiáše 4:3. Vyzvěte 
členy třídy, aby se soustředili na to, jak lidé poznali, že jim byly odpuštěny hříchy.

• Jaké pocity mají podle Mosiáše 4:3 ti, kterým Pán odpustil?

• Lidé obdrželi odpuštění hříchů díky „[nesmírné víře], kterou měli v Ježíše Krista“. Jakými 
skutky se jejich víra projevovala? (Viz Mosiáš 4:1–2.)

• Vlastními slovy vysvětlete, čemu se můžeme z Mosiáše 4:1–3 naučit o tom, jak obdržet 
odpuštění hříchů. (Jednou z možných odpovědí je to, že když používáme víru v Je-
žíše Krista a opravdově činíme pokání, obdržíme odpuštění hříchů. Mohli byste 
studenty vyzvat, aby si v Mosiášovi 4:1–3 označili klíčová slova a části textu, které tuto 
zásadu podtrhují.)
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Přečtěte následující slova staršího Neila L. Andersena z Kvora Dvanácti apoštolů, která 
shrnují kroky, které musíme podniknout, abychom obdrželi odpuštění hříchů:

„Když své hříchy upřímně vyznáme, nahradíme poškozeným to, co můžeme, 
a hříchy opustíme tím, že dodržujeme přikázání, pak jsme v procesu, kdy 
přijímáme odpuštění. Časem pocítíme, že úzkost z našeho žalu mizí, snímá 
‚z našeho srdce vinu‘ (Alma 24:10) a přináší ‚pokoj svědomí‘ (Mosiáš 4:3).

Vás, kteří se opravdově kajete, ale nejste schopni pocítit úlevu, nabádám, 
abyste nadále dodržovali přikázání. Slibuji vám, že úleva se dostaví v čase Pá-

nem určeném. Uzdravení také vyžaduje čas.“ („Čiňte pokání …, abych vás mohl uzdraviti“, 
Liahona, listopad 2009, 40.)

Vyzvěte studenty, aby si do svého studijního deníku nebo zápisníku napsali něco o tom, 
čemu se naučili o pokání při diskusi o Mosiášovi 4:1–3. Také je vyzvěte, aby si napsali, jak 
mohou používat víru v Ježíše Krista, zatímco usilují o odpuštění svých hříchů.

Vysvětlete, že poté, co byl král Beniamin svědkem kajícného postoje svého lidu, připomněl 
jim jejich závislost na Pánu. Požádejte několik studentů, aby se střídali při čtení Mosiáše 
4:4–8. Vyzvěte členy třídy, aby se zaměřili na to, co si král Beniamin přál, aby jeho lid po-
chopil poté, co obdrželi odpuštění hříchů.

• Jaké jsou podle těchto veršů ty jediné „[podmínky], za nichž člověk může býti spasen“?

Poté, co studenti na tuto otázku odpovědí, je vyzvěte, aby si znovu prošli Mosiáše 4:4–8 a 
zaměřili se na slova, která popisují lidi, kteří budou spaseni. Mohli byste studentům dopo-
ručit, aby si tato slova označili. Zvažte položení těchto otázek:

• Co podle vás znamená být „pilný v zachovávání [Pánových] přikázání“?

• Jaké skutky například ukazují, že člověk „[vkládá] důvěru svou v Pána“?

• Kdy jste byli například svědky „dobrotivosti Boží“ a Jeho „nesmírné moci“?

Poukažte na to, že pokání a poslušnost od nás vyžadují hodně práce a úsilí. Avšak bez 
ohledu na to, jak tvrdě pracujeme, nikdy bychom nemohli obdržet odpuštění hříchů a dar 
spasení bez Usmíření Ježíše Krista.

Mosiáš 4:9–30
Král Beniamin učí, jak si udržet odpuštění hříchů
Napište na tabuli slova udržujme si odpuštění hříchů. Řekněte studentům, že poté, co lidé 
obdrželi odpuštění hříchů, je král Beniamin učil tomu, jak si mohou onen čistý a neposkvr-
něný stav udržet, neboli uchovat.

• Proč je důležité, abychom tuto zásadu znali i my?

Vyzvěte studenty, aby si prošli Mosiáše 4:9–11 a zaměřili se na to, co musíme dělat, aby-
chom si udrželi odpuštění hříchů. Po uplynutí dostatečné doby požádejte několik studentů, 
aby se podělili o to, co našli. Jejich odpovědi byste mohli psát na tabuli. Možné odpovědi: 
musíme pamatovat na velikost Boží, pokořovat se, každý den se modlit a stát neochvějně 
ve víře.

Abyste studentům pomohli prohloubit jejich porozumění a začít uplatňovat to, čemu se 
naučili, mohli byste jim položit následující otázky:

• Král Beniamin učil, že musíme věřit v Boha. (Viz Mosiáš 4:9.) Také mluvil o tom, že lidé 
ochutnali z lásky Boží a že mají neustále pamatovat na „velikost Boží“. (Mosiáš 4:11.) 
Jaké zkušenosti či zážitky vám pomohly uvědomit si, že Bůh skutečně existuje, že je 
mocný a že vás miluje?

• Jak to, když pamatujeme na Boží moc, dobrotivost a lásku, ovlivňuje naši ochotu být 
Boha poslušni?

Přečtěte studentům Mosiáše 4:12. Vyzvěte je, aby v tomto verši vyhledali požehnání, jež 
přicházejí k těm, kteří dělají to, o čem se píše v Mosiášovi 4:5–11.

Vysvětlete, že Mosiáš 4:13–16 obsahuje slova krále Beniamina, která popisují lidi, kteří si 
udržují odpuštění hříchů. Rozdělte studenty do tří skupin. Vyzvěte první skupinu, aby si 
přečetla Mosiáše 4:13, druhou skupinu, aby si přečetla Mosiáše 4:14–15, a třetí skupinu, aby 
si přečetla Mosiáše 4:16. Ať si každý student přečte verše přidělené jeho skupině a vyhledá 
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postoje a vlastnosti, které podle krále Beniamina mají ti, kteří se snaží udržet si odpuštění 
hříchů.

Po uplynutí dostatečné doby požádejte studenty, aby se podělili o to, co našli. Přitom zdů-
razněte pravdu, že pokud se pokoříme před Bohem a ze všech sil se snažíme rozvíjet 
křesťanské vlastnosti, můžeme si udržet odpuštění hříchů. Abyste studentům pomohli 
začít uplatňovat to, čemu se učí, položte jim ve chvíli, kdy zazní jeden z postojů nebo jedna 
z vlastností, jednu, nebo obě následující otázky:

• Proč je podle vás tento postoj (nebo tato vlastnost) užitečná, chceme- li si udržet odpuš-
tění hříchů?

• Kdy jste například viděli příklad tohoto postoje (nebo vlastnosti)?

Král Beniamin použil mocnou analogii, která může studentům pomoci vážit si více po-
žehnání, která získávají od Pána, a motivovat je k tomu, aby rozvíjeli vlastnosti, které jsou 
uvedeny v Mosiášovi 4:13–16. Vyzvěte studenty, aby si přečetli Mosiáše 4:16–23.

• V jakém smyslu jsme podle krále Beniamina všichni žebráci?

• Jak nám toto poznání může pomoci projevovat více soucitu vůči druhým lidem?

• Jakou radu dává král Beniamin v Mosiášovi 4:24–26 těm, kteří nemohou žebrákům dávat 
nic, nebo těm, kteří mají na dávání jen málo?

• Jak nám dávání postních obětí v Církvi v dnešní době pomáhá řídit se radou v Mosiá-
šovi 4:26? Jak se může na postních obětech podílet mládež? (Možné odpovědi: mladí se 
mohou postit; někteří mohou platit postní oběti; a nositelé Aronova kněžství v některých 
částech světa vybírají postní oběti od členů sboru nebo odbočky.)

Poukažte na to, že se všemi těmi dobrými věcmi, které máme dělat, je někdy obtížné najít 
v životě rovnováhu. Požádejte některého studenta, aby přečetl Mosiáše 4:27.

• Co podle vás znamená konat všechny věci „v moudrosti a pořádku“?

• Jak vám tato rada může pomoci?

Požádejte některého studenta, aby přečetl Mosiáše 4:29–30. Poukažte na to, že Mosiáš 4:30 
je verš z mistrovství v písmu. Mohli byste studentům doporučit, aby si tyto verše označili 
nějakým jednoznačným způsobem, aby je mohli snadno najít.

• Jak spolu souvisejí naše myšlenky, slova a skutky? Jak nad sebou můžeme bdít? Jak si 
můžeme navzájem pomáhat?

Mohli byste studentům poskytnout několik minut na to, aby si do svého studijního deníku 
nebo zápisníku napsali něco o tom, jak jim mohou pomoci zásady uvedené v Mosiášovi 
4:9–30, zatímco se snaží udržet si odpuštění hříchů. Vydejte svědectví o lásce, kterou Pán ke 
každému z nich chová, a o tom, že si Pán přeje, aby činili pokání a udržovali si odpuštění 
hříchů.

Mistrovství v písmu – Mosiáš 4:30
Abyste studentům pomohli uvědomit si, jak spolu souvisejí myšlenky, slova a skutky, jak je 
to zaznamenáno v Mosiášovi 4:30, přečtěte jim tato slova presidenta Ezry Tafta Bensona:

„Mějte čisté myšlenky. Ti, kteří mají čisté myšlenky, nedělají nečisté skutky. Před Bohem 
nejste odpovědni pouze za své skutky, ale také za to, že budete ovládat své myšlenky. Žijte 
tak, abyste se nemuseli propadnout hanbou, kdyby vaše myšlenky a skutky byly promítány 
na plátně na církevním shromáždění. Stále v platnosti je staré pořekadlo, že zasejete myš-
lenky a sklidíte skutky, zasejete skutky a sklidíte návyky, zasejete návyky a sklidíte charak-
ter a váš charakter určuje vaše věčné určení. ‚[Jak člověk smýšlí, takový je].‘“ (Conference 
Report, Oct. 1964, 60; citace verše Přísloví 23:7.)

Vysvětlete, že světlo a temnota nemohou být v jednu chvíli spolu na jednom místě. Světlo 
zahání temnotu. Například vhodná hudba, povznášející obrázky, hodnotné činnosti a čisté 
myšlenky a slova přivolávají do našeho života Ducha a vytěsňují nám z mysli nečisté myš-
lenky. Pomozte studentům porozumět tomu, že mohou přemoci temnotu tím, že budou 
svůj život plnit světlem.

• Co můžeme dělat pro to, aby naše myšlenky, slova a skutky byly čisté?

Povzbuďte studenty, aby si konkrétně naplánovali, jak budou svůj život plnit světlem. Mohli 
byste je vyzvat, aby si své plány zapsali do studijního deníku.

Mosiáš 4:30  
je verš z mistrovství 
v písmu. Odkažte 
studenty na učební 
pomůcku na konci lekce, 
která jim pomůže se 
tento verš naučit.

Zapisování dojmů 
a vnuknutí
Starší Richard G. Scott 
z Kvora Dvanácti apo-
štolů povzbudil studenty 
k tomu, aby si zapisovali 
vnuknutí, která k nim 
přicházejí: „Vytvořte 
si návyk učit se z toho, 
co vidíte, a obzvláště 
z toho, k jakým pocitům 
vás Duch Svatý nabádá. 
… Zapisujte si na bez-
pečné místo důležité po-
znatky, které od Ducha 
získáte. Zjistíte, že když 
si zapíšete drahocenné 
dojmy, často přijdou 
další.“ („To Acquire 
Knowledge and the St-
rength to Use It Wisely“, 
Ensign, Aug. 2002, 32.)
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Úvod
Mosiáš 5 obsahuje závěr kázání krále Beniamina jeho 
lidu. Tento záznam začíná v Mosiášovi 2. Protože lid 
věřil slovům krále Beniamina, zažil lid mocnou změnu 
srdce. Vstoupili do smlouvy s Bohem a vzali na sebe 

jméno Ježíše Krista. Jak je zaznamenáno v Mosiášovi 6, 
král Beniamin předal království svému synu Mosiášovi, 
který vládl podle vzoru svého otce.

LEKCE 55

Mosiáš 5–6

Náměty pro výuku

Mosiáš 5:1–4
Lid krále Beniamina popisuje mocnou změnu, kterou prožil skrze Ducha
Před začátkem hodiny napište na tabuli tyto otázky:

Měli jste někdy pocit, že se musíte duchovně změnit?

Co jste pro to udělali? 

Pokud jste dosáhli nějaké změny, udrželi jste si ji dodnes?

Vyzvěte studenty, aby si na tyto otázky odpověděli ve svém studijním deníku nebo zápis-
níku. Poté přečtěte tato slova staršího Davida A. Bednara z Kvora Dvanácti apoštolů:

„Podstatou evangelia Ježíše Krista je vskutku zásadní a trvalá změna našeho charakteru, 
která je možná díky tomu, že se spoléháme na ‚zásluhy a milosrdenství a milost Svatého 
Mesiáše‘. (2. Nefi 2:8.) Když se rozhodujeme následovat Mistra, rozhodujeme se, že se 
necháme změnit – že se duchovně znovuzrodíme.“ („Musíte se znovuzroditi“, Liahona, 
květen 2007, 20.)

Můžete studentům navrhnout, aby si do svých písem vedle Mosiáše 5:2 nebo do svého 
studijního deníku zapsali tento citát: „Když se rozhodujeme následovat Mistra, rozhodujeme 
se, že se necháme změnit.“ (Starší David A. Bednar)

• Jak se rozhodujeme, že se necháme změnit, když se rozhodujeme následovat Ježíše 
Krista?

Dejte studentům několik minut, aby si znovu prošli Mosiáše 2–4. Můžete jim navrhnout, 
aby si přečetli záhlaví jednotlivých kapitol. Zeptejte se jich, co si z obsahu těchto kapitol 
pamatují. Poté je vyzvěte, aby si přečetli Mosiáše 5:1.

• Co se chtěl král Beniamin dozvědět od svého lidu?

Vyzvěte studenty, aby si přečetli Mosiáše 5:2–5 a zaměřili se přitom na to, jak lidé na 
otázku krále Beniamina odpověděli. Než začnou studenti číst, mohli byste vysvětlit, že 
slovo sklon ve verši 2 se týká povahy jednotlivce – jeho tužeb a temperamentu. Až dočtou, 
položte následující otázky, abyste jim pomohli tyto verše analyzovat:

• Co lidé řekli o svých sklonech?

• Co způsobilo tuto změnu v jejich sklonech? (Věřili učení krále Beniamina o Ježíši Kristu a 
o Usmíření, a Duch změnil jejich srdce.)

Zdůrazněte, že změna srdce je něco více než pouhá změna chování. Když prožijeme 
změnu srdce, staneme se novým člověkem, proměněným mocí Spasitelova Usmíření. 
Abyste studentům pomohli porozumět této pravdě, požádejte některého z nich, aby přečetl 
následující slova staršího Davida A. Bednara z Kvora Dvanácti apoštolů:

„Evangelium Ježíše Krista v sobě zahrnuje více než jen vyvarování se hříchu a špatných 
vlivů v našem životě, jejich překonání a očištění se od nich, nezbytně také vyžaduje, aby-
chom konali dobro, byli dobrými a zlepšovali se. … Tato mocná změna není jen výsled-
kem pilnější práce nebo osvojením si větší individuální disciplíny. Je to spíše důsledek 
zásadní změny našich tužeb, motivů a povahy umožněné Usmířením Krista Pána. Naším 
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duchovním záměrem je překonat jak hřích, tak touhu hřešit, jak poskvrnu, tak tyranii hří-
chu.“ („Čisté ruce a čisté srdce“, Liahona, listopad 2007, 81–82.)

• Proč podle vás potřebujeme Usmíření Ježíše Krista k tomu, abychom se skutečně 
změnili?

Čemu se můžeme naučit z Mosiáše 5:2–4 o tom, jak můžeme v životě prožít mocnou 
změnu?

Ujistěte se, že studenti při diskusi o této otázce rozumějí tomu, že když používáme víru 
v Ježíše Krista a přijmeme Svatého Ducha, můžeme prožít mocnou změnu srdce.

Vysvětlete, že prožití mocné změny srdce je proces, který se odehrává po celý život, a nikoli 
jednorázová událost. Podělte se o tato slova presidenta Ezry Tafta Bensona:

„Stát se takovými, jako je Kristus, je celoživotní úsilí a velmi často zahrnuje růst a změnu, 
která je pomalá, téměř nepostřehnutelná. …
… Opravdové pokání zahrnuje změnu srdce a nejenom změnu chování. … Pokání větši-
nou nepředstavuje neobyčejné či dramatické změny, ale je spíše postupným, neustálým a 
vytrvalým přibližováním se božskosti.“ („A Mighty Change of Heart“, Ensign, Oct. 1989, 
5.)

Abyste studentům pomohli uplatnit tuto zásadu a zhodnotit jejich pokrok při prožívání 
mocné změny v srdci, vyzvěte je, aby si ve svém studijním deníku odpověděli na následu-
jící otázky. (Otázky byste mohli napsat na tabuli před hodinou nebo je můžete napsat na 
lístek, který rozdáte studentům, nebo je můžete studentům pomalu nadiktovat, aby si je 
mohli zapsat do studijního deníku.)

• Jak se díky následování Spasitele změnily vaše sklony?

• Co musíte dělat pro to, aby vám Pán i nadále pomáhal prožívat tuto změnu?

Poskytněte jednomu či dvěma studentům příležitost podělit se o odpovědi na tyto otázky. 
Ujistěte se, že rozumějí tomu, že nemusí cítit povinnost dělit se s ostatními o zážitky a 
myšlenky, které jsou příliš osobní či důvěrné.

Mosiáš 5:5–15
Lid krále Beniamina vstupuje do smlouvy s Bohem a je mu dáno nové jméno
Požádejte některého studenta, aby přečetl Mosiáše 5:5. Vyzvěte členy třídy, aby se zaměřili 
na to, co byl lid krále Beniamina ochoten udělat, protože bylo jejich srdce proměněno.

• Co byli lidé ochotni udělat poté, co se změnily jejich sklony skrze Usmíření Ježíše Krista?

Abyste studentům pomohli prohloubit porozumění smlouvám, dejte jim několik minut 
na to, aby si toto téma samostatně prostudovali. Mohli byste navrhnout, aby si toto téma 
prostudovali v Průvodci k písmům nebo v brožurce Věrni víře nebo aby si v Průvodci k pís-
mům vyhledali verše k tomuto tématu. Po chvilce, až budou studenti hotovi, je rozdělte do 
dvojic a vyzvěte je, aby jeden druhému vlastními slovy vysvětlili, co to jsou smlouvy.

• Která slova nebo části textu v Mosiášovi 5:5 dokazují upřímnou touhu lidu uzavřít a do-
držovat smlouvu s Bohem? (Možné odpovědi: „činiti vůli jeho“, „ve všech věcech“, „po 
celý zbytek dnů svých“.)

• Která slova nebo části textu v Mosiášovi 5:5 vám připomínají sliby, které obnovujeme 
pokaždé, když přijímáme svátost?

• Jak nám podle vás uzavírání a dodržování smluv pomáhá pokračovat v procesu prožívání 
změny srdce?

Požádejte studenty, aby si přečetli Mosiáše 1:11. Vyzvěte je, aby našli jeden důvod, proč 
král Beniamin shromáždil svůj lid. (Aby jim dal jméno.) Vysvětlete, že v Mosiášovi 5:7–15 
je zaznamenáno, jak král Beniamin vysvětlil jméno, které slíbil, že dá svému lidu. Dejte 
studentům několik minut na to, aby si prošli Mosiáše 5:7–14 a zaměřili se při tom na slova 
jméno, jména, jménem, nazván, nazve a nazváni. Mohli byste studentům navrhnout, aby si 
označili výskyty všech těchto slov.

Požádejte několik studentů, aby řekli, proč dostali své jméno. Můžete se jich například 
zeptat, proč se jejich rodiče rozhodli, že je takto pojmenují, nebo se můžete zeptat, zda má 
jejich jméno nějaký zvláštní význam. Poté se členů třídy zeptejte:

Nechte studenty 
vysvětlovat
Čas od času studenty 
vyzvěte, aby jeden dru-
hému vysvětlili nějakou 
nauku nebo zásadu. Tím 
jim pomůžete posílit 
jejich víru a prohloubit 
porozumění evangeliu 
Ježíše Krista. Také jim 
pomůžete naučit se 
sdílet pravdy evangelia 
s druhými.
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• Jaký význam má jméno? (Na tabuli shrňte odpovědi studentů na tuto otázku. Možné 
odpovědi: jméno je to, podle čeho nás lidé znají; je spojeno s naší identitou; je to jeden 
ze způsobů, jak se odlišujeme od ostatních; a často s sebou nese pověst a očekávání kvůli 
rodině, se kterou je spojováno.)

Požádejte některého studenta, aby přečetl Mosiáše 5:7–8. Vyzvěte členy třídy, aby určili 
jméno, které dal král Beniamin svému lidu. Také je požádejte, aby vyhledali slova a části 
textu, které se týkají významu tohoto jména. Mohli byste je povzbudit, aby si tato slova a 
části textu označili.

• Jaké jméno dal král Beniamin svému lidu?

• Jaká slova nebo části textu jste našli? Čemu vás tato slova a části textu učí o jménu 
Krista?

• Kdy na sebe bereme jméno Ježíše Krista? (Ujistěte se, že studenti rozumějí tomu, že 
jméno Ježíše Krista na sebe bereme tehdy, když uzavíráme a dodržujeme posvátné 
smlouvy.)

Je možné, že při diskusi o těchto verších bude potřeba pomoci studentům porozumět 
nauce o tom, že se můžeme stát „dětmi Kristovými“. (Mosiáš 5:7.) Mohli byste poukázat 
na to, že otec dává dítěti život. My jsme duchovní děti Nebeského Otce. Jsme také dítě 
svého pozemského otce, který nám spolu s naší matkou poskytl příležitost žít na zemi ve 
fyzickém těle. President Joseph Fielding Smith učil v souvislosti s Mosiášem 5:7 tomu, že 
Ježíš Kristus se také „stává naším Otcem“, protože nám „poskytuje život, věčný život, skrze 
Usmíření, které za nás vykonal“. President Smith vysvětlil: „Stáváme [se] dětmi, syny a 
dcerami Ježíše Krista, skrze svou smlouvu poslušnosti vůči Němu.“ (Doctrines of Salvation, 
comp. Bruce R. McConkie, 3 vols. [1954–1956], 1:29.)

Upozorněte studenty na slova na tabuli, která popisují význam jména.

• Jak nám mohou slova na tabuli pomoci porozumět tomu, jak je důležité vzít na sebe 
jméno Ježíše Krista? 

Vyzvěte studenty, aby si přečetli Mosiáše 5:9–13 a vyhledali při tom další rady krále Beni-
amina ohledně braní jména Ježíše Krista na sebe. Mohli byste studentům navrhnout, aby 
tyto verše četli tak, jako by k nim král Beniamin promlouval osobně. Rozdělte studenty do 
dvojic a vyzvěte je, aby na základě toho, co četli, diskutovali o následujících otázkách. (Tyto 
otázky byste mohli napsat na tabuli nebo na lístek papíru, který rozdáte studentům.)

• Zamyslete se nad významem braní jména Kristova na sebe. Co podle vás znamená mít 
jméno Kristovo napsáno v srdci? Jaká požehnání přicházejí k těm, kteří mají jméno Kris-
tovo napsáno v srdci?

• Přemýšlejte o svých známých, kteří ctí jméno Kristovo. Co tito lidé dělají pro to, aby 
projevovali úctu a lásku vůči jménu Kristovu?

Požádejte některého studenta, aby přečetl Mosiáše 5:15. Vyzvěte členy třídy, aby se zaměřili 
na skutky, které činí ti, již dodržují své smlouvy.

• Jaké otázky bychom si mohli například položit, abychom zhodnotili, jak se nám daří brát 
na sebe jméno Kristovo?

Podělte se o své pocity o tom, co to znamená vzít na sebe jméno Ježíše Krista. Vydejte svě-
dectví o tom, jak je to důležité ve vašem životě.

Mosiáš 6:1–7
Mosiáš začíná vládnout jako král
Vyzvěte studenty, aby si přečetli Mosiáše 6:1–3 a zaměřili se při tom na to, co král Beniamin 
udělal předtím, než zástup lidí rozpustil.

• Proč bylo podle vás důležité zaznamenat jména všech lidí, kteří vstoupili do smlouvy? 
Proč král Beniamin ustanovil mezi lidem kněze?

Vysvětlete, že poté, co král Beniamin ustal promlouvat ke svému lidu, předal království 
svému synu Mosiášovi. O tři roky později král Beniamin zemřel. Požádejte některého 
studenta, aby přečetl Mosiáše 6:6–7. Vyzvěte členy třídy, aby vyhledali slova a části textu, 
které ukazují, že Mosiáš následoval příklad svého otce a pomáhal lidem i nadále prožívat 
mocnou změnu v srdci.
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Lekce pro domácí studium
Slova Mormonova–Mosiáš 6 (11. blok)

Přípravné materiály pro 
učitele domácího studia
Shrnutí denních lekcí domácího studia
Následující shrnutí nauk a zásad, kterým se studenti naučili 
při studiu Slov Mormonových–Mosiáše 6 (11. blok), nemá 
být součástí vaší lekce. Lekce, kterou učíte, se soustřeďuje 
pouze na některé z těchto nauk a zásad. Při zvažování po-
třeb svých studentů se řiďte nabádáním Svatého Ducha.

1. den (Slova Mormonova–Mosiáš 2)
Při studiu Mormonových zážitků, kdy následoval Ducha a 
zahrnul do svého záznamu malé desky Nefiovy, se studenti 
naučili, že Pán zná všechny věci. Král Beniamin učil, že 
kdyby Nefité neměli písma, upadali by do nevíry, a že bádání 
v písmech nám pomáhá poznat a dodržovat přikázání. Učil 
svůj lid důležitým zásadám, například: Když sloužíme druhým 
lidem, sloužíme Bohu. Když se cítíme být zadluženi Bohu, 
chceme sloužit druhým a naše vděčnost se prohlubuje. 
Pokud dodržujeme přikázání, budeme požehnaní jak časně, 
tak duchovně.

2. den (Mosiáš 3)
Král Beniamin zmiňuje slova anděla, který mu přinesl 
„radostné zvěsti veliké radosti“ ohledně příchodu Pána ve 
smrtelnosti. Studenti poznali, že již více než 100 let předtím, 
než k těmto událostem došlo, bylo prorokováno, že Ježíš 
Kristus bude trpět, abychom mohli být zachráněni z hříchů. 
Můžeme být spaseni z hříchů, když budeme mít víru v Ježíše 
Krista a budeme činit pokání. Poddáme- li se nutkáním 
Svatého Ducha, dokážeme odložit přirozeného člověka skrze 
Usmíření Ježíše Krista.

3. den (Mosiáš 4)
Díky poselství krále Beniamina byl lid naplněn Duchem Páně. 
Studenti se naučili, že když používáme víru v Ježíše Krista a 
opravdově činíme pokání, obdržíme odpuštění hříchů. Král 
Beniamin učil svůj lid, že pokud se pokoříme před Bohem 
a ze všech sil se snažíme rozvíjet křesťanské vlastnosti, mů-
žeme si udržet odpuštění hříchů.

4. den (Mosiáš 5–6)
Zatímco studenti četli o změně, která se udála mezi lidem 
krále Beniamina, naučili se, že když používáme víru v Ježíše 
Krista a přijmeme Svatého Ducha, můžeme prožít mocnou 
změnu srdce. Lid krále Beniamina uzavřel smlouvu, že se 
budou řídit Pánovou vůlí a budou dodržovat Jeho přikázání, 
čímž dali najevo, že jméno Ježíše Krista na sebe bereme 
tehdy, když uzavíráme a dodržujeme posvátné smlouvy.

Úvod
Tato lekce studentům pomůže porozumět učení krále Beniamina, 
které předal svým synům a lidu tři roky před svou smrtí. Král 
Beniamin učil svůj lid o tom, jak obdržet a uchovat si odpuštění 
hříchů tím, že budou používat víru v Ježíše Krista.

Náměty pro výuku

Slova Mormonova
Nefi a Mormon vyjadřují důvěru v Boha
Požádejte některého studenta, aby přečetl 1. Nefiho 9:2–3, 
aby si studenti připomněli, že Nefimu bylo přikázáno zhoto-
vit dva druhy desek. Pomozte jim porozumět tomu, že slova 
„tyto desky“ uvedená v těchto verších se týkají malých desek 
Nefiových, které obsahovaly záznam převážně posvátných věcí. 
Požádejte některého studenta, aby přečetl 1. Nefiho 9:4. Vyzvěte 
členy třídy, aby určili účel velkých desek (zpráva o vládě králů a o 
válkách mezi lidmi).

Připomeňte studentům, že při zkracování velkých desek Ne-
fiových Nefi objevil mezi ostatními záznamy malé desky. Byl 
Duchem Svatým inspirován k tomu, aby to, co našel na malých 
deskách, zahrnul do svého zkrácení, ačkoli on sám nevěděl, proč 
to má udělat. (Viz Slova Mormonova 1:7.)

Vyzvěte polovinu třídy, aby v 1. Nefim 9:5–6 našli důvody toho, 
proč bylo Nefimu přikázáno zhotovit malé desky. Druhá polovina 
ať vyhledá ve Slovech Mormonových 1:6–7 důvody toho, proč se 
Mormon rozhodl zahrnout malé desky do svého zkrácení. Poté, 
co studenti odpoví, se jich zeptejte, čemu je tyto verše od Nefiho 
a Mormona učí o Pánu. (Ačkoli studenti možná svou odpověď 
vyjádří různými slovy, ujistěte se, že rozumějí tomu, že Pán zná 
všechny věci.)

• Co bylo oním budoucím moudrým záměrem, který Nefi i Mor-
mon zmínili? (Pán věděl, že v roce 1828 zaujmou malé desky 
místo 116 ztracených stran rukopisu Knihy Mormonovy. Viz 
6. oddíl, 1. den ve studijním průvodci studenta.)

• Jak vám vědomí toho, že Pán zná všechny budoucí věci, může 
dodat víru k tomu, abyste byli poslušni duchovních nabádání, 
která získáváte?

Pokud máte pocit, že je potřeba strávit s touto částí lekce více 
času, požádejte studenty, aby se podělili o zážitky, kdy pociťovali 
nabádání od Ducha, aby něco udělali, ale význam tohoto nabá-
dání poznali až později.

Mosiáš 1
Král Beniamin svolává lid, aby se shromáždil
Vysvětlete, že malé desky Nefiovy pokrývají historii Nefitů od 
Lehiovy služby až do doby, kdy král Mosiáš sjednotil lid Nefiův a 
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Zarahemlův a kdy syn krále Mosiáše, Beniamin, vládl ve spraved-
livosti svému království. Král Beniamin byl pověřen, aby pečoval 
o posvátné záznamy. (Viz Omni 1:23, 25.)

Král Beniamin požádal ke konci svého života svého syna Mosi-
áše, aby svolal lid dohromady. Vyzvěte studenty, aby si přečetli 
Mosiáše 1:10–11 a vyhledali důvody, proč si král Beniamin přál 
promluvit k lidu. (Chtěl oznámit, že Mosiáš bude novým králem, 
a chtěl dát lidu jméno.)

Mosiáš 2–6
Král Beniamin učí svůj lid o Spasitelově Usmíření
Ukažte studentům obrázek „Král Beniamin promlouvá ke svému 
lidu“. (62298 121; Kniha obrázku z evangelia [2009], č. 74.) 
Přečtěte studentům Mosiáše 2:12–19. Požádejte je, aby zvedli 
ruku, jakmile uslyší nějaká slova, která popisují charakter krále 
Beniamina. Když se studenti přihlásí, přerušte čtení a požádejte 
je, aby řekli, čeho si všimli a jak to odhaluje charakter krále 
Beniamina.

Mohli byste se studentů zeptat, čemu se naučili o službě z Mo-
siáše 2:17. (Odpovědi studentů by měly naznačovat, že rozumějí 
zásadě, že když sloužíme druhým, sloužíme Bohu.) Také 
byste mohli studenty nechat přeříkat Mosiáše 2:17 zpaměti – je 
to verš z mistrovství v písmu. Zvažte možnost požádat několik 
studentů, aby se podělili o to, jak nedávno posloužili Bohu tím, 
že sloužili druhým.

Napište na tabuli nebo na kus papíru následující odkazy na verše 
z písem. Neuvádějte ale odpovědi v závorkách. Pověřte jed-
notlivé studenty, aby si přečetli vždy jednu z uvedených pasáží. 
Připomeňte jim, že ústředním poselstvím kázání krále Beniamina 
bylo toto: „K dětem lidským může přijíti spasení … pouze ve 
jménu a skrze jméno Krista, Pána Všemocného.“ (Mosiáš 3:17.) 
Každá z níže uvedených pasáží učí něčemu o tomto ústředním 
poselství.

 1. Mosiáš 2:20–25, 34. (Když si uvědomíme svou zadluženost 
vůči Bohu, prohloubí se naše vděčnost.)

 2. Mosiáš 3:7–11, 17–18. (Ježíš Kristus trpěl, abychom mohli 
být zachráněni z hříchů. Používáme- li víru v Ježíše Krista 
skrze pokání, můžeme být zachráněni z hříchů.)

 3. Mosiáš 3:12–16, 19–21. (Pokud se podvolujeme nabádá-
ním Svatého Ducha, můžeme skrze Usmíření Ježíše Krista 
překonat přirozeného člověka a stát se svatým.)

 4. Mosiáš 4:5–8, 19–21, 26. (Pokud se pokoříme před Bohem 
a ze všech sil se snažíme rozvíjet křesťanské vlastnosti, 
můžeme si udržet odpuštění hříchů.)

Poté, co měli studenti dostatek času, je požádejte, aby se se 
třídou nebo v malých skupinkách podělili o to, čemu se naučili. 
Poté požádejte několik studentů o to, aby si vybrali jednu zásadu 
a vysvětlili, jak ji mohou uplatňovat ve svém životě.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Mosiáše 4:1–3. 
Vyzvěte členy třídy, aby tento verš při čtení sledovali a soustředili 
se na to, jak lidé zareagovali na slova krále Beniamina. Poté po-
žádejte jiného studenta, aby přečetl Mosiáše 5:1–2, 5–8. Vyzvěte 
členy třídy, aby určili, jak na sebe bereme Pánovo jméno. Ujistěte 
se, že studenti rozumějí této zásadě: Jméno Ježíše Krista 
na sebe bereme tehdy, když uzavíráme a dodržujeme 
posvátné smlouvy. Mohli byste studentům připomenout, že 
jedním z důvodů, proč nechal král Beniamin shromáždit svůj lid, 
bylo to, aby je mohl poučit o uzavírání smluv. Také vysvětil svého 
syna Mosiáše, aby byl králem nad lidem. (Viz Mosiáš 6:3.)

Na závěr se studentů zeptejte, zda by se někdo nechtěl podělit 
o své pocity ohledně toho, když na sebe vzal jméno Ježíše Krista 
při křtu. Vyzvěte, aby přemítali nad touto otázkou:

• Jak můžete osobně uplatnit zásady, kterým učil král Beniamin 
ve svém kázání?

• Co pro vás znamená vzít na sebe jméno Ježíše Krista?

Také můžete vydat svědectví o radosti, která se dostavuje tehdy, 
když věříme v Ježíše Krista a spoléháme se na Jeho Usmíření. 

Příští blok (Mosiáš 7–17)
Zeptejte se studentů: Postavili byste se za Ježíše Krista, i kdyby 
to znamenalo, že budete zabiti? Řekněte studentům, že příští 
týden budou studovat učení proroka Abinadiho. Povzbuďte je, 
aby se soustředili na poselství, které byl Abinadi ochoten předat 
Nefitům, i když věděl, že bude zabit.
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Úvod
Přibližně 80 let před tím, než se syn krále Beniamina, 
Mosiáš, stal králem, odvedl muž jménem Zenif sku-
pinu Nefitů ze Zarahemly, aby žili v zemi Nefi, kte-
rou považovali za „zemi svého dědictví“. (Viz Omni 
1:27–30.) Král Mosiáš pověřil muže jménem Ammon, 
aby vedl malou skupinku mužů do země Nefi, aby 
zjistili, co se stalo se Zenifovou skupinou. Ammon se 

svými společníky našel potomky Zenifovy skupiny, 
kteří žili v porobě Lamanitů. Jejich králem byl Zenifův 
vnuk Limhi. Příchod Ammona přinesl Limhimu a jeho 
lidu naději. Limhi se zeptal Ammona, zda by dokázal 
přeložit rytiny na 24 zlatých deskách, které objevil jeho 
lid. Ammon mu řekl, že král v Zarahemle, král Mosiáš, je 
vidoucí, který byl dokázal tyto dávné záznamy přeložit.
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Mosiáš 7–8

Náměty pro výuku

Mosiáš 7
Ammon nachází zemi Lehi- Nefi a zjišťuje, jak se lid krále Limhiho dostal do 
poroby
Napište na tabuli tato slova: truchlit: pociťovat lítost nebo smutek

• Z jakých důvodů mohou lidé truchlit?

Požádejte některého studenta, aby přečetl Mosiáše 7:24, a vyzvěte zbylé členy třídy, aby 
s ním verš také sledovali. Zdůrazněte slovní spojení „vše pro nepravost“. Vysvětlete, že 
tento verš popisuje okolnosti, které nastaly v důsledku nespravedlivých rozhodnutí jedné 
skupiny lidí. Vyzvěte studenty, aby se zamysleli nad tím, zda někdy truchlili kvůli situaci, 
která nastala „pro nepravost“. Řekněte jim, že dnes budou studovat Mosiáše 7–8 a dozvědí 
se něco o králi, který se jmenoval Limhi, a o příčinách truchlení jeho lidu. Vyzvěte studenty, 
aby se zaměřili na to, k čemu Limhi vyzval svůj lid, aby překonali svůj smutek.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Mosiáše 7:1. 
Vyzvěte členy třídy, aby jmenovali dvě místa, která jsou 
v tomto verši zmíněna. Na tabuli nakreslete první schéma, 
které je uvedeno u této lekce, a vyzvěte studenty, aby si ho 
překreslili do svého studijního deníku nebo zápisníku. Při 
používání tohoto schématu vysvětlete, že Církev nezaujímá 
žádné oficiální stanovisko ohledně zeměpisných poloh 
v Knize Mormonově, kromě toho, že se tyto události ode-
hrály na americkém kontinentě.

Poznámka: V průběhu studia knihy Mosiášovy si budou 
studenti vepisovat do schématu další podrobnosti. Aby 
měli dostatek místa na vepisování dalších podrobností, 
překreslete schéma na tabuli tak, jak je zde uvedeno. Než 
studenti začnou schéma překreslovat, upozorněte je na 
prázdný prostor navíc. (Kompletní schéma je uvedeno 
v dodatku na konci této příručky.)

Vysvětlete, že když Lehiova rodina dorazila do zaslíbené 
země, usadila se v zemi Nefi (která se někdy nazývá zemí 
Lehi- Nefi nebo zemí prvního dědictví). Krátce po Lehiově 
smrti Pán přikázal Nefimu, aby uprchl do pustiny a vzal 
s sebou každého, kdo s ním bude chtít jít. Nefiův lid žil poté 
nadále v zemi Nefi, ale byl oddělen od těch, kteří násle-

dovali Lamana a Lemuela. O mnoho let později Pán přikázal skupině Nefitů, aby ze země 
Nefi uprchli. Tato skupina se nakonec usadila v zemi zvané Zarahemla, která se nacházela 
severně od země Nefi.

Přehled putování v Mosiášovi 7–24

Země 
Zarahemla

Země Nefi 
(Lehi- Nefi)
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MOSIÁŠ 7– 8

O několik generací později odvedl muž jménem Zenif skupinu Nefitů do země Nefi, aby 
„vlastni[li] zemi svého dědictví“. (Viz Omni 1:27–30.) Zenif byl také členem jiné skupiny, 
které se nepodařilo zabrat v této oblasti území. (Viz Mosiáš 9:1–2.) Vyzvěte studenty, aby 
nakreslili šipku ze Zarahemly do země Nefi a napsali k ní: „Skupina Nefitů vedená Zeni-
fem“. Tato skupina opustila Zarahemlu přibližně 80 let před tím, než se Mosiáš stal králem.

Vyzvěte studenty, aby si znovu zběžně prošli Mosiáše 7:1 a 
zaměřili se na to, co chtěl Mosiáš vědět. Až řeknou, co našli, 
vyzvěte je, aby si přečetli Mosiáše 7:2–3 a zjistili, co Mosiáš 
udělal pro to, aby získal odpověď na svou otázku. Vyzvěte 
studenty, aby nakreslili druhou šipku směřující ze Zara-
hemly do země Nefi a znázorňující cestu pátrací výpravy 
vedené Ammonem, a aby si to k ní poznamenali.

Shrňte Mosiáše 7:4–11 tím, že vysvětlíte, že Ammon našel 
město, ve kterém žili potomci Zenifova lidu za vlády Zeni-
fova vnuka Limhiho. Limhi viděl Ammonovu skupinu za 
městskými hradbami. Protože si myslel, že patří ke zlým 
kněžím jeho zesnulého otce Noéma, poručil svým strážím, 
aby je zatkli a uvěznili. (Viz Mosiáš 21:23.) O dva dny poz-
ději je vyslýchal. Vyzvěte studenty, aby si přečetli Mosiáše 
7:12–15 a zaměřili se při tom na Limhiovu reakci, když se 
dozvěděl, kdo byl Ammon a odkud přišel.

• Proč měl Limhi takovou radost, když zjistil, že Ammon 
pochází ze země Zarahemla?

Poukažte znovu na slovo truchlit, které je napsáno na 
tabuli. Shrňte Mosiáše 7:16–19 tím, že vysvětlíte, že král 
Limhi shromáždil svůj lid, aby jim představil Ammona, 
promluvil k nim o příčinách jejich zármutku a lítosti a aby jim pomohl poznat, jak mohou 
být vysvobozeni.

Na tabuli pod definici slova truchlit napište slovo příčiny. Požádejte několik studentů, aby 
se střídali při čtení Mosiáše 7:20–28. Vyzvěte členy třídy, aby našli činy, které Limhi označil 
za příčiny strastí a zármutku svého lidu. (Studentům by mohlo pomoci, když je upozorníte 
na to, že prorok zmíněný v Mosiášovi 7:26 byl Abinadi, který byl upálen za vlády Limhiova 
otce Noéma.) Po přečtení těchto veršů požádejte několik studentů, aby na tabuli pod slovo 
příčiny napsali, co zjistili.

• Co se zdá být hlavní příčinou zármutku tohoto lidu? (Nepravost neboli hřích.)

Vyzvěte studenty, aby si přečetli Mosiáše 7:29–32. Ať si vyberou slovní spojení, které 
dokazuje, že Limhi rozuměl souvislosti mezi hříchy lidu a jejich zármutkem. (Možná bude 
potřeba vysvětlit, že slovo plevy znamená odpad, který zbyde po oddělení obilných zrn od 
stébla. Výraz „sklízeti plevy“ v Mosiášovi 7:30 znamená získávat něco zbytečného.) Požá-
dejte několik studentů, aby přečetli a vysvětlili slovní spojení, která si vybrali.

• Jak nám může pomoci to, když budeme rozpoznávat následky svých hříchů?

Požádejte některého studenta, aby přečetl Mosiáše 7:33. Ať se ostatní členové třídy zaměří 
na to, co měl Limhiův lid podle jeho nabádání dělat.

• Jakým zásadám se můžeme naučit od Limhiho a jeho lidu o důsledcích rozpoznávání 
hříchů a pociťování lítosti za tyto hříchy? (Zatímco se studenti učí pravdám z této ka-
pitoly, pomozte jim uvědomit si, že rozpoznávání hříchů a pociťování lítosti za tyto 
hříchy nás může vést k tomu, že se obrátíme k Pánu s prosbou o vysvobození. Tuto 
zásadu byste mohli napsat na tabuli.)

Abyste studentům pomohli lépe porozumět této zásadě, řekněte jim, ať si představí, že 
někdo, koho mají velmi rádi, pociťuje lítost za své hříchy a touží činit pokání a obrátit 
se k Pánu, ale není si jistý, jak to má udělat. Vydejte svědectví, že rada, kterou dal Limhi 
svému lidu v Mosiášovi 7:33, obsahuje klíč k překonání zármutku a lítosti, které provázejí 
hřích. Vyzvěte studenty, aby se podívali na Mosiáše 7:33 a vyhledali slovní spojení, která by 
mohla někomu pomoci poznat, jak „se obrát[it] k Pánu“. (Mohli byste studentům doporu-
čit, aby si tyto výrazy označili.)

Po chvilce, až budou studenti hotovi, požádejte několik z nich, aby se podělili o slovní 
spojení, která na ně obzvláště zapůsobila. Ať každý student vysvětlí význam slovního 

Přehled putování v Mosiášovi 7–24

Země 
Zarahemla

Země Nefi 
(Lehi- Nefi)

Pátrací výprava 
vedená Ammonem

Skupina Nefitů 
vedená Zenifem
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spojení, které si vybral, tím, že 1) ho parafrázuje vlastními slovy nebo že 2) uvede příklady 
jednání či postoje někoho, kdo se snaží uplatňovat zásadu, která je tímto slovním spojením 
vyjádřena.

Vyzvěte studenty, aby se zamysleli nad tím, zda mají nějaké hříchy, ze kterých nečinili 
 pokání a které by mohly působit zármutek a lítost jim samotným i lidem, které mají rádi.  
Ať si studenti napíší do svého studijního deníku odpověď na tuto otázku:

• Jak můžete uplatňovat ve svém životě v dnešní době Mosiáše 7:33?

Vydejte svědectví o tom, že když se obrátíme k Pánu celým srdcem i myslí, On nás vysvo-
bodí od truchlení, které pochází z našich hříchů.

Mosiáš 8
Ammon se dozvídá o 24 zlatých deskách a vypráví Limhimu o vidoucím, který 
dokáže přeložit rytiny, které jsou na nich obsaženy
Požádejte dva studenty, aby přišli dopředu. Zavažte jednomu z nich oči a potom rozložte 
po místnosti na zem knihy, listy papíru nebo jiné bezpečné předměty. Požádejte druhého 
studenta, aby s použitím slovních pokynů pomohl prvnímu studentovi přejít místnost, aniž 
by se dotkl některého z těchto předmětů. Poté ať si zaváže oči druhý student. Přemístěte 
předměty na podlaze a pak nechte prvního studenta navigovat. Tentokrát se však student, 
který má zavázané oči, záměrně nebude těmito pokyny řídit. (Domluvte se s tímto studen-
tem nepozorovaně před začátkem hodiny a požádejte ho, aby pokyny ignoroval.)

• Jaký význam má poslouchat někoho, kdo vidí věci, které 
my nevidíme?

Shrňte Mosiáše 8:5–12 tím, že vysvětlíte, že Limhi vyslal 
nějakou dobu před Ammonovým příchodem výpravu, aby 
získal pomoc ze Zarahemly. Tato skupina putovala pustinou 
a místo Zarahemly našla pozůstatky zničené civilizace. Na 
tomto místě objevili 24 zlatých desek s rytinami. (Mohli 
byste vysvětlit, že ruiny, které objevili Limhiovi lidé, byly 
pozůstatky civilizace Jareditů. Záznam Jareditů uvedený na 
těchto 24 zlatých deskách je obsažen v Knize Mormonově 
jako kniha Eter.) Přidejte tuto cestu do schématu na tabuli 
podle nákresu na této straně. Ať si ji studenti nakreslí také 
do svého schématu. Vysvětlete, že král Limhi chtěl těmto 
záznamům, které byly vyryté na 24 deskách, porozumět. 
Zeptal se Ammona, zda nezná někoho, kdo by je dokázal 
přeložit.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Ammonovu 
odpověď v Mosiášovi 8:13–15. Vyzvěte členy třídy, aby se 
zaměřili na výraz, který Ammon použil k označení osoby, 
která má moc takovéto záznamy přeložit. Vyzvěte studenty, 
aby si pročetli Mosiáše 8:16–19 a našli další schopnosti 
vidoucího. Požádejte několik studentů, aby řekli, co našli.

Na tabuli napište tuto větu: Pán posílá proroky, vidoucí a zjevovatele, aby byli ku pro-
spěchu lidstva.

• Kolik vidoucích máme na zemi v dnešní době? (Patnáct – členové Prvního předsednictva 
a Kvora Dvanácti apoštolů.)

• Co nám proroci, vidoucí a zjevovatelé například oznamují? (Pokud mají studenti pro-
blém najít odpověď, zeptejte se jich, co vidoucí zjevili o tématech, jako je manželství a 
rodina, vzdělání, zábava a moderní prostředky pro komunikaci a sdílení informací nebo 
sexuální čistota.)

• Jaká požehnání jste v životě získali díky novodobým prorokům, vidoucím a 
zjevovatelům?

Mohli byste říci něco o tom, jaká požehnání jste díky prorokům, vidoucím a zjevovatelům 
získali v životě vy sami. Vyzvěte studenty, aby si doma přečetli proslov některého člena 
Prvního předsednictva nebo Kvora Dvanácti apoštolů z nedávné konference, aby o něm 
přemýšleli a aby se řídili radami, které jsou v něm uvedeny.

Přehled putování v Mosiášovi 7–24

Země 
Zarahemla

Ruiny jareditského národa 
v zemi severní

Země Nefi 
(Lehi- Nefi)

Pátrací výprava 
vedená Ammonem

Skupina Nefitů 
vedená Zenifem

24 zlatých desek 
(kniha Eterova)

Pokus o nalezení 
Zarahemly
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Úvod
Za vlády krále Beniamina odvedl Zenif skupinu Nefitů 
ze Zarahemly, aby se usadili mezi Lamanity v zemi 
Nefi. Mosiáš 9–22 obsahuje zprávu o zážitcích těchto 
lidí. Král Lamanitů dovolil Zenifovu lidu, aby se mezi 

nimi usadili, protože tajně zamýšlel uvést je do poroby. 
Lživé tradice Lamanitů a jejich nenávist k Nefitům vedly 
nakonec k válce. Zenifův lid spoléhal na Pána, že jim dá 
sílu, a podařilo se jim vyhnat Lamanity ze své země.

LEKCE 57

Mosiáš 9–10

Náměty pro výuku

Mosiáš 9:1–13
Zenif odvádí skupinu Nefitů, aby se navrátili do země Nefi
Vyzvěte studenty, aby si vzpomněli na nějaký zážitek, kdy si něco moc přáli. Požádejte ně-
kolik z nich, aby o tomto zážitku vyprávěli. Vysvětlete, že dnes se budou učit o muži, který 
chtěl něco tak moc, že si neuvědomoval možné následky svých tužeb.

Vyzvěte studenty, aby se podívali na schéma, které začali kreslit minulou hodinu. Připo-
meňte jim, že muž jménem Ammon vedl skupinu lidí, která putovala ze Zarahemly a našla 
Limhiho a jeho lid v zemi Nefi. (Mohli byste vysvětlit, že v Knize Mormonově se píše o 
dvou Ammonech. Jeden z nich byl muž, o kterém se studenti budou učit dnes. Ten druhý 
byl syn Mosiáše, který se stal velikým misionářem mezi Lamanity. Studenti o něm začnou 
číst v Mosiášovi 27.) Vyzvěte studenty, aby si nalistovali Mosiáše 7–8 a podívali se na časový 
údaj, který je uveden buď na konci strany, nebo v záhlaví jednotlivých kapitol (kolem roku 
121 př. Kr.). Ať tento letopočet porovnají s časovým údajem v Mosiášovi 9 (kolem roku 200 
př. Kr., přibližně o 80 let dříve). Zeptejte se, zda někdo dokáže vysvětlit tento náhlý posun 
v čase.

Vysvětlete, že v Mosiášovi 8 a Mosiášovi 9 se příběh vrací o 80 let nazpět, protože se jedná 
o zprávu Zenifa – dědečka krále Limhiho. Požádejte některého studenta, aby přečetl 
Mormonovu předmluvu k Zenifovu záznamu na začátku Mosiáše 9. Poté požádejte jiného 
studenta, aby přečetl Mosiáše 9:1–2.

Ať si studenti nakreslí do svého schématu šipku značící cestu, kterou podnikla první sku-
pina, která šla ze Zarahemly do země Nefi. Poukažte na to, 
že Zenif byl součástí této skupiny. Tato šipka má znázornit, 
že se tato skupina lidí vrátila zpět do Zarahemly, jak je to 
vidět na schématu na této straně. Ať si studenti k této šipce 
připíší: „Někteří Nefité usilují o to, aby získali zpět zemi 
Nefi.“ (Kompletní schéma je uvedeno v dodatku na konci 
této příručky.)

Požádejte dalšího studenta, aby přečetl Mosiáše 9:3–4. Vy-
zvěte ostatní členy třídy, aby verše sledovali také a zaměřili 
se přitom na to, 1) co chtěl Zenif tolik získat a 2) na koho 
byl pomalý se rozpomenout.

• Co znamená být přehorlivý? (Být příliš dychtivý nebo mít 
přehnaný zájem o dosažení nějaké věci.)

• Co podle vás znamená být pomalý v rozpomenutí se na 
Pána?

Vysvětlete, že Zenif byl přehorlivý a pomalý v rozpomenutí 
se na Pána, a proto udělal chybu. Vyzvěte studenty, aby si 
přečetli Mosiáše 9:5–7, 10 a tuto chybu našli.

• Co Zenif nepoznal kvůli své přehorlivé touze vlastnit 
zemi Nefi?

Časové údaje 
v poznámkách pod 
čarou a v záhlaví kapitol
Ukažte studentům, že 
v dolní části každé strany 
v anglickém vydání 
Knihy Mormonovy 
(nebo v záhlaví kapitol 
v ostatních vydáních) 
jsou uvedeny přibližné 
časové údaje, které mají 
pomoci zasadit události 
popisované na daných 
stranách do historického 
kontextu. Budou- li stu-
denti s těmito časovými 
údaji obeznámeni, 
budou rozumět tomu, 
jak spolu události popi-
sované v Knize Mormo-
nově navzájem souvisí 
a jak se vztahují k jiným 
historickým událostem.

Přehled putování v Mosiášovi 7–24

Země 
Zarahemla

Ruiny jareditského národa 
v zemi severní

Země Nefi 
(Lehi- Nefi)

Někteří Nefité usi-
lují o to, aby získali 

zpět zemi Nefi

Pátrací výprava 
vedená Ammonem

Skupina Nefitů 
vedená Zenifem

24 zlatých desek 
(kniha Eterova)

Pokus o nale-
zení Zarahemly



200

LEKCE 57

• Jaká rizika má přílišná dychtivost ve chvíli, kdy člověk činí rozhodnutí?

• Jaká nebezpečí se skrývají v tom, když činíme rozhodnutí, aniž bychom se poradili 
s Pánem?

Shrňte Mosiáše 9:11–13 tím, že studentům řeknete, že po dvanácti letech se Zenifovu lidu 
dařilo tak dobře, že se král Lamanitů začal obávat, že se mu nepodaří uvést je do poroby, a 
tak „počal podněcovati svůj lid, aby se svářil s [Zenifovým] lidem“. (Mosiáš 9:13.)

Mosiáš 9:14–10:22
Lamanité se snaží uvést Zenifův lid do poroby
Napište na tabuli tato slova a slovní spojení: škola, odolávání pokušení, problémy s přáteli, ve-
dení, práce, konflikt se členy rodiny, sport. (Podle potřeb a zájmů vašich studentů byste mohli 
k tomuto seznamu přidat ještě další věci.)

Požádejte některého studenta, aby přišel dopředu a nastavil ruce. Položte mu na ruce menší 
předměty jako knihy nebo kameny a požádejte ho, aby je udržel ve vzduchu. Vysvětlete, že 
tyto předměty představují zkoušky, které jsou napsané na tabuli. Zeptejte se členů třídy:

• Ve kterých oblastech byste rádi měli více síly a podpory?

Přidejte studentovi na každou ruku jeden nebo dva další předměty. Zeptejte se členů třídy:

• Měli jste někdy pocit, že máte příliš mnoho zátěže, a přáli jste si mít více schopností 
nebo síly, abyste zvládli své zkoušky?

Požádejte dva studenty, aby přišli dopředu a podepřeli ruce studentovi, který drží předměty. 
Vysvětlete, že zbytek dnešní lekce je o skupině lidí, kteří byli v situaci, kdy potřebovali více 
síly. Navrhněte studentům, aby se v průběhu této lekce snažili přijít na způsoby, jak mohou 
získat v životě více síly. (Požádejte studenty, kteří stojí vepředu, aby se vrátili na svá místa.)

Vysvětlete, že Mosiáš 9 a 10 popisuje dvě bitvy, kdy Lamanité napadli Zenifa a jeho lid. 
Přepište na tabuli níže uvedenou tabulku, ale vynechejte odpovědi v závorkách. Řekněte 
studentům, že budou číst pasáže z písem, které jsou uvedeny v tabulce, a budou při tom 
hledat odpovědi na otázky uvedené v prvním řádku tabulky. Vyzvěte jednu polovinu členů 
třídy, aby si přečetli pasáže uvedené v druhém řádku a našli odpovědi týkající se Zenifa 
a jeho lidu. Druhou polovinu členů třídy vyzvěte, aby si pročetli pasáže ve třetím řádku a 
vyhledali odpovědi týkající se Lamanitů. Požádejte vždy jednoho studenta z každé skupiny, 
aby psal na tabuli odpovědi, které budou nacházet.

Co lidé udělali pro to, 
aby se připravili?

Co udělali pro to, aby 
vložili svou důvěru 
v Pána?

Jaký to mělo následek? 

Zenif a jeho lid Mosiáš 9:14–16; 
10:1–2, 7, 9–10
(Vyzbrojili se a vyšli do 
boje.)

Mosiáš 9:17; 10:19
(Modlili se a rozpo-
menuli se na to, že 
Pán vysvobodil jejich 
předky.)

Mosiáš 9:18; 10:20
(Pán je posílil a oni 
úspěšně vyhnali Lama-
nity ze své země.)

Lamanité Mosiáš 10:6–8
(Vyzbrojili se a vyšli do 
boje.)

Mosiáš 10:11
(Nic. Spoléhali se na 
svou vlastní sílu.)

Mosiáš 10:19–20
(Lamanité byli vyhnáni 
ze země s velikým 
krveprolitím.)

Až budou mít studenti tabulku vyplněnou, zeptejte se jich:

• Jaké podobnosti a jaké rozdíly vidíte v tom, jak k bitvám přistupoval lid Zenifův a jak 
Lamanité?

• Jakým pravdám se můžeme naučit z tohoto porovnání?

Napište na tabuli tuto zásadu: Uděláme- li vše, co můžeme, a vložíme- li důvěru v Pána, 
On nás posílí.

Vraťte se ke zkouškám, které jsou napsané na tabuli, a připomeňte studentům názornou 
ukázku.

• Jak by se podle vás dala tato zásada vztáhnout na některé z těchto problémů?
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MOSIÁŠ 9 –10

Zvažte možnost podělit se o následující příklady, abyste studentům pomohli zamyslet se 
nad tím, jak mohou vykonat svůj díl a důvěřovat v Pána, zatímco usilují o sílu:

 1.  Ve škole vás čeká důležitá zkouška a vy chcete mít sílu, aby se vám povedla.

 2. Snažíte se zbavit nějakého zlozvyku, ale máte pocit, že to sami nezvládnete.

 3. Máte problémy v rodině a zdá se vám, že silné emoce, které to ve vás vyvolává, bez po-
moci nezvládnete.

Vyzvěte studenty, aby si znovu prošli první tři řádky v Mosiášovi 9:18. (Mohli byste jim 
navrhnout, aby si tyto řádky v písmech označili.)

• Jakou máte zkušenost s pravdou, která je vyjádřena v těchto řádcích?

Mohli byste se podělit o vlastní zkušenost, která dokazuje Pánovu ochotu nás posilovat, 
pokud děláme vše, co můžeme, a vkládáme v Něj důvěru.

Vysvětlete, že předtím, než šel Zenif se svým lidem podruhé do boje, vysvětlil Zenif svému 
lidu, proč jsou Lamanité naplněni nenávistí vůči Nefitům. Napište na tabuli slova hněvat 
se a být ukřivděný a zeptejte se studentů, zda by mohli vysvětlit, co tato slova znamenají. 
(Hněvat se znamená velmi se zlobit; být ukřivděný znamená být uražený nebo mít pocit,  
že s námi bylo nespravedlivě jednáno.)

Abyste studentům pomohli porozumět zásadě, že když se někdo uráží, pěstuje v sobě 
hněv a odmítá odpustit, může tím ovlivnit mnoho generací, rozdělte je do dvojic a ne-
chte každou dvojici přečíst Mosiáše 10:12–18. Vyzvěte je, aby si všímali toho, proč potomci 
Lamana a Lemuela i nadále nenáviděli potomky Nefiho.

Ať každá dvojice po společném přečtení těchto veršů diskutuje o odpovědích na následující 
otázky. (Zvažte možnost napsat tyto otázky na tabuli v době, kdy si budou studenti číst 
zadané verše, nebo dejte otázky každé dvojici na papíře.)

• Proč Lamanité tolik nenáviděli Nefity?

• Komu to ubližuje, když jsme hněviví nebo odmítáme odpustit?

• Jak může něčí hněv ovlivnit jeho rodinu nyní i do budoucna?

Přečtěte níže uvedená slova staršího Donalda L. Hallstroma ze Sedmdesáti. Vyzvěte stu-
denty, aby se při poslechu zaměřili na to, co můžeme dělat, když se cítíme uražení nebo se 
na někoho hněváme.

„Máte- li pocit, že jste byli poškozeni – někým (členem rodiny; přítelem; jiným členem 
Církve; církevním vedoucím; kolegou v práci) nebo něčím (smrtí blízké osoby; zdravotními 
problémy; finančními zvraty; týráním nebo zneužíváním; závislostí) –, vyrovnejte se s tím 
hned a s veškerou silou, kterou máte. … A bez otálení se obraťte k Pánu. Použijte veškerou 
víru, kterou v Něj máte. Dovolte Mu sdílet vaše břímě. Umožněte Jeho milosti, aby ulehčila 
vaše břemeno. … Nikdy nedopusťte, aby vás pozemské okolnosti ochromily duchovně.“ 
(„Obraťte se k Pánu“, Liahona, květen 2010, 80.)

Vyzvěte studenty, aby se zamysleli nad každou z níže uvedených otázek. (Mohli byste je 
povzbudit, aby si své odpovědi zapsali do studijního deníku nebo zápisníku.)

• Máte vůči někomu pocity křivdy nebo hněvu?

• Na koho se můžete obrátit, aby vám pomohl při vaší snaze odpustit? Jak se můžete v bu-
doucnu vyvarovat pocitů uraženosti a hněvu?

Vyzvěte studenty, aby si vzpomněli na nějaký okamžik, kdy někomu odpustili. Požádejte 
několik z nich, aby se podělili o to, jak se cítili, když dotyčnému odpustili a když upustili od 
pocitů uraženosti či hněvu. Zvažte možnost vydat své svědectví o tom, jak usilujete o to, 
aby vám Pán pomohl odpouštět druhým.
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Úvod
Protože pýcha a prostopášný život krále Noéma uvedl 
značnou část jeho lidu do zlovolnosti, Pán poslal pro-
roka Abinadiho, aby Noéma a jeho lid varoval. Abinadi 
je varoval, že nebudou- li činit pokání, budou uvedeni 

do poroby. Lidé se rozhodli, že nebudou těchto varo-
vání dbát, a král Noé nařídil, aby byl Abinadi uvržen do 
vězení.

LEKCE 58

Mosiáš 11–12:17

Náměty pro výuku

Mosiáš 11:1–19
Král Noé vede svůj lid k zlovolnosti
Před začátkem hodiny napište na tabuli tyto otázky:

Jak byste reagovali, kdyby vám rodiče řekli, že si myslí, že někteří z vašich přátel na vás mají 
špatný vliv?

Jak byste reagovali, kdyby vám váš církevní vedoucí řekl, že některá z vašich oblíbených činností 
brání vašemu duchovnímu růstu?

Jak byste reagovali, kdyby se prorok vyslovil proti určitému druhu zábavy, který máte rádi?

Vyzvěte studenty, aby se nad těmito otázkami zamysleli. Poté se zeptejte:

• Proč jsou tyto situace obtížné?

• Co byste mohli udělat pro to, abyste se v podobných situacích řídili radou svých rodičů 
nebo vedoucích?

• Proč jsou spravedliví lidé ochotni řídit se radami, i když to vyžaduje nelehkou změnu 
v jejich životě?

Vysvětlete studentům, že v této lekci se budou učit o skupině lidí, kteří nebyli ochotni řídit 
se radami proroka.

Abyste tuto lekci zasadili do kontextu, připomeňte studentům, že Zenif přivedl skupinu lidí 
do země Nefi, kde byli Lamanity uvedeni do poroby. Přestože Zenifova přehnaná horlivost 
byla příčinou toho, že byl Zenif Lamanity oklamán, byl dobrým člověkem a učil svůj lid, aby 
vkládali důvěru v Pána. Před svou smrtí předal Zenif království svému synu Noémovi. (Viz 
Mosiáš 9–10.)

Vysvětlete, že Noé byl zlovolný člověk. Abyste ukázali, jaký vliv měla jeho zlovolnost na 
lid, rozdělte členy třídy do dvou skupin. Požádejte první skupinu, aby si přečetla Mosiáše 
11:1–2, 5–7, a druhou, aby si přečetla Mosiáše 11:14–19. Vyzvěte obě skupiny, aby si všímaly 
toho, jaký vliv měla zlovolnost krále Noéma na jeho lid. Pomozte studentům analyzovat 
tyto verše tím, že jim položíte otázky podobné těmto:

• Proč podle vás byli lidé ochotni podporovat Noéma v jeho zlovolnosti?

• Jak mohou „marná a lichotivá slova“ oklamávat lidi? (Zatímco budou studenti diskuto-
vat o této otázce, mohli byste vysvětlit, že lichocení je udílení falešných pochval většinou 
s cílem zmanipulovat osobu, která je chválena.)

• Co se můžeme naučit ze záznamu Noémova lidu o tom, jak máme reagovat na marná 
a lichotivá slova? (Když věříme marným a lichotivým slovům druhých, vystavujeme se 
svodům.)

• Co můžeme dělat, když lidé všude kolem nás žijí nespravedlivě?

Mosiáš 11:20–12:17
Abinadi varuje lidi, že budou uvedeni do poroby, jestliže nebudou činit pokání
Požádejte některého studenta, aby přečetl Mosiáše 11:20.

Upravujte lekce podle 
potřeb studentů
Většina lekcí obsahuje 
více pravd z písem, než 
kolik jich můžete prob-
rat v čase, který máte 
k dispozici. Při studiu 
písem a studijních osnov 
usilujte o vedení Ducha 
Svatého, abyste věděli, 
které nauky a zásady 
jsou pro vaše studenty 
nejdůležitější – o kterých 
by se měli učit a diskuto-
vat v hodině. Duch svatý 
vám pomůže přizpůsobit 
každou lekci potřebám 
vašich studentů.
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MOSIÁŠ 11–12:17

• Co Pán udělal, aby pomohl Noémovu lidu? (Poslal proroka, aby je vyzval k pokání.)

Napište na tabuli tuto zásadu: Bůh posílá proroky, aby nám pomáhali činit pokání a 
vyhnout se utrpení. Vysvětlete, že Pán poslal Abinadiho dvakrát, aby lid varoval.

Překreslete na tabuli následující tabulku. Ponechte pod každým odkazem na písma dosta-
tek místa pro shrnutí.

Abinadiovo poselství Reakce lidu

První varování Mosiáš 11:20–25 Mosiáš 11:26–29

Druhé varování Mosiáš 12:1–8 Mosiáš 12:9–17

Abyste studentům pomohli porozumět Abinadiovu poselství, vyzvěte polovinu z nich, aby 
si přečetla Mosiáše 11:20–25, kde se píše o Abinadiově prvním varování, a druhou polovinu 
vyzvěte, aby si přečetla Mosiáše 12:1–8, kde se píše o jeho druhém varování. Požádejte stu-
denty z každé skupiny, aby shrnuli Abinadiovo poselství, zatímco jeden student bude psát 
jejich shrnutí na tabuli pod odpovídající odkazy.

• Jaké rozdíly vidíte mezi těmito dvěma Abinadiovými varováními?

Abyste studentům pomohli poznat tyto rozdíly, mohli byste obrátit jejich pozornost 
k veršům v Mosiášovi 11:20–25 a na opakující se slovní spojení „nebudou- li činiti pokání“ 
a „nebude- li tento lid činiti pokání“. Mohli byste jim doporučit, aby si tato slovní spojení 
označili. Poté je vyzvěte, aby našli rozdíl mezi výrazy v těchto slovních spojeních a výrazy 
použitými v Mosiášovi 12:1–8. Mohli byste navrhnout, aby se studenti v těchto verších 
obzvlášť zaměřili na slova bude a budou. (Pomozte studentům porozumět tomu, že lid 
mohl těmto následkům uniknout, kdyby činil pokání po prvním varování. Ale protože lidé 
odmítli činit pokání, ve druhém Abinadiovu varování se tyto následky staly neodvratnými a 
závažnějšími.

• Čemu se můžete naučit z těchto rozdílů o tom, jaké jsou následky neuposlechnutí proro-
kova varování?

• Jaká nebezpečí nám hrozí, když zůstáváme ve svých hříších a nečiníme pokání?

Abyste studentům pomohli porozumět reakci lidí na Abinadiovo poselství, vyzvěte jednu 
polovinu členů třídy, aby si přečetla Mosiáše 11:26–29 a všímala si přitom reakce lidí a 
jejich krále na Abinadiovo první poselství. Druhou polovinu členů třídy vyzvěte, aby si pře-
četla Mosiáše 12:9–17 a všímala si přitom reakce na Abinadiovo druhé poselství. Požádejte 
studenty z každé skupiny, aby tyto reakce shrnuli, zatímco jeden student bude zapisovat 
jejich shrnutí do tabulky.

• Proč se podle vás lidé na Abinadiho, který se jim snažil pomoci, rozhněvali? Proč podle 
vás hájili krále Noéma, který je vedl do neštěstí?

• V Mosiášovi 11:29 se píše, že „oči lidí byly zaslepeny“. Jak se tito lidé stali zaslepenými 
vůči pravdě?

Během diskuse o těchto otázkách pomozte studentům rozpoznat tuto zásadu: Hřích nás 
může zaslepit tak, že nerozpoznáme pravdivost prorokových slov. Vysvětlete, že lidé si 
ve své slepotě mysleli, že Noé je jejich přítelem a Abinadi jejich nepřítelem, ačkoli opak byl 
pravdou. Vyzvěte studenty, aby se zamysleli nad těmito otázkami:

• Obhajovali jste někdy své chyby nebo zlobili jste se někdy na někoho, kdo vás pokáral, 
přestože jste věděli, že má pravdu?

• Co můžete udělat pro to, abyste přijímali rady od členů rodiny, místních církevních ve-
doucích a proroků, když vám radí, jak následovat slovo Boží?

Zdůrazněte, že mnoho lidí nás povzbuzuje k tomu, abychom žili podle slova Božího. Aby-
ste studentům pomohli hlouběji se zamyslet nad tím, jak máme vhodně zareagovat, když 

Žádejte studenty, 
aby psali na tabuli
Když studenti píší na ta-
buli, vy můžete být oto-
čení k ostatním členům 
třídy a pokračovat ve 
vedení diskuse. Studenti 
díky tomu obrací svou 
pozornost k tabuli a více 
se zapojují. Upozorněte 
studenty, že nemusí psát 
celé odpovědi – jenom 
několik klíčových slov 
z komentářů ostatních. 
Chcete- li, aby se zapojilo 
více studentů, mohli 
byste požádat jednoho 
studenta, aby psal na 
tabuli několik minut, a 
potom dát příležitost 
jinému.
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nám někdo radí, jak se máme změnit nebo že máme činit pokání, vraťte se k oněm třem 
otázkám, které jste napsali na tabuli před začátkem hodiny. Vyzvěte studenty, aby si do 
svého studijního deníku nebo zápisníku napsali odpověď na jednu z těchto otázek. Dejte 
jim dostatek času na psaní a poté požádejte několik z nich, aby se podělili o nějaký zážitek, 
kdy byli požehnáni, protože uposlechli radu rodičů nebo vedoucích. Povzbuďte je, aby 
vyhledávali a následovali rady rodičů, místních církevních vedoucích a proroků.

Procvičení mistrovství v písmu
Když budou studenti k veršům vymýšlet vlastní otázky, prohloubí se jejich porozumění 
těmto veršům. Vyzvěte studenty, aby spolupracovali jako třída nebo v malých skupinkách 
a aby napsali několik nápověd, které se vztahují k určitým veršům z mistrovství v písmu. 
(Mohli byste vybrat několik veršů, které byste chtěli, aby se studenti naučili nebo si je zo-
pakovali.) Ať vám potom své nápovědy přečtou. Když správně uhodnete, ke kterému verši 
z mistrovství v písmu se vztahují, získáte bod. Pokud verš neuhodnete správně, získají bod 
studenti.

Poznámka: Nezbude- li vám čas na tuto činnost v této lekci, můžete ji provést jindy. Další 
opakovací činnosti jsou uvedeny v dodatku na konci této příručky.
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Úvod
Když král Noé a jeho kněží vyslýchali Abinadiho, prorok 
je pokáral za to, že neučí přikázáním a nedodržují je. 
Král Noé kněžím přikázal, aby Abinadiho zabili, ale Bůh 

ho ochránil a dal mu moc v kázání pokračovat. Abinadi 
citoval Izaiáše, jehož slovy svědčil o Ježíši Kristu a Jeho 
Usmíření.

LEKCE 59

Mosiáš 12:18–14:12

Náměty pro výuku

Mosiáš 12:18–13:26
Abinadi kárá krále Noéma a jeho kněží za to, že odmítají dodržovat přikázání a 
učit jim
Na začátku lekce napište na tabuli tyto věty:

VÍM, co to znamená žít podle evangelia Ježíše Krista.

ŽIJI podle evangelia Ježíše Krista.

Požádejte studenty, aby zvážili, jak dobře je tyto věty vystihují na stupnici od 1 do 10 (kde 
10 znamená, že je tato věta vystihuje velmi dobře).

• Proč je podle vás důležité, abyste byli schopni tyto věty vyslovit s upřímností?

Vysvětlete studentům, že během diskuse o Abinadiových slovech lépe porozumějí důleži-
tosti poznání evangelia a žití podle něho. Připomeňte jim, že v minulé lekci diskutovali o 
tom, jak král Noé a jeho kněží uvrhli Abinadiho do vězení kvůli proroctvím, která o nich 
pronesl. (Viz Mosiáš 12:1–17.) Shrňte Mosiáše 12:18–24 tím, že vysvětlíte, že Abinadi byl 
později předveden před krále Noéma a jeho kněží. Kněží ho vyslýchali a snažili se ho 
zmást, aby řekl něco, co by proti němu mohli použít. Poté ho jeden z nich požádal, aby 
vysvětlil jednu pasáž z písma.

Vyzvěte studenty, aby si přečetli Mosiáše 12:25–30 a vyhledali důvody, pro které Abinadi 
káral Noéma a jeho kněží. Až se studenti podělí o to, co našli, zeptejte se:

• Abinadi řekl, že Noé a jeho kněží převraceli cesty Páně. (Viz Mosiáš 12:26.) Jinými slovy, 
porušili to, co bylo posvátné, a odvrátili se od správného způsobu života. Jak se Noé a 
jeho kněží dopouštěli toho, že převraceli cesty Páně?

Abyste studentům pomohli na tuto otázku odpovědět, mohli byste poukázat na to, že 
kněží tvrdili, že spasení přišlo zákonem Mojžíšovým. (Viz Mosiáš 12:32.) Avšak oni Desa-
tero přikázání, které bylo součástí tohoto zákona, nedodržovali a ani lid neučili tomu, aby 
přikázání dodržoval. (Viz Mosiáš 11:1–15; 12:27–29, 37; 13:25–26.)

Ukažte na věty na tabuli.

• Na stupnici od 1 do 10, jak dobře podle vás tyto věty vystihují Noéma a jeho kněží?

Požádejte některého studenta, aby přečetl Mosiáše 12:31–33. Vyzvěte členy třídy, aby roz-
poznali zásadu, které Abinadi učil Noéma a jeho kněží. (Učil, že pokud budeme dodržo-
vat přikázání Boží, budeme spaseni.)

Podělte se o následující příklady, které uvedl starší F. Melvin Hammond ze Sedmdesáti. Vy-
zvěte studenty, aby se při čtení soustředili na to, proč je důležité přikázání znát i dodržovat.

„Před mnoha lety jeden navrátivší se misionář promlouval na shromáždění svátosti a 
směle hlásal, že ze svého studia písem ví, že evangelium je pravdivé a že by za Pána a Jeho 
Církev dal svůj život. O dva týdny později stál ponížený a vystrašený před biskupem svého 
studentského sboru, když vyznával, že v okamžiku slabosti přišel o svou ctnost. Na svou 
proklamovanou oddanost Spasiteli ve víru vášně nějak zapomněl. Přestože slovo Boží stu-
doval, nepropojil své studium s jeho praktickým uplatněním v každodenním, neokázalém, 
křesťanském způsobu života.
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Jedné krásné dívce se podařilo splnit všechny požadavky pro získání Uznání Mladého žen-
ství. Své osobní cíle měla pečlivě sepsané a opatrně uložené ve svém deníku. Se skálopev-
ným přesvědčením si zapsala, že na rande bude chodit pouze se způsobilými mladými muži 
a že najde toho pravého, který ji vezme do chrámu. Když jí bylo osmnáct, na své cíle zapo-
mněla a utekla z domu, aby si vzala chlapce, který nebyl členem Církve. Ti, kteří ji milovali 
nejvíce – její rodiče, učitelé a přátelé – prolili mnoho slz. Tato dívka se ztratila v oné strašlivé 
mezeře mezi požadavky zákona a realitou pravého učednictví.“ („Eliminating the Void be-
tween Information and Application“, satelitní školení CVS, srpen 2003, 17, si. lds. org.)

• Proč znalost přikázání nestačí k tomu, abychom byli hodni spasení?

Ukažte studentům obrázek „Abinadi před králem Noémem“. (62042 121; Kniha obrázků 
z evangelia [2009], č. 75.) Požádejte studenty, aby popsali, co se na obrázku děje. (Král 
přikázal, aby byl Abinadi zabit. Pán Abinadiho chrání.) Abyste studentům pomohli příběhu 
porozumět, můžete tři z nich požádat, aby provedli dramatizovanou četbu příběhu. Jeden 
student bude hrát vypravěče. Druhý student bude číst slova krále Noéma. Třetí student 
bude číst slova Abinadiova. Nejprve požádejte vypravěče a studenta hrajícího Noéma, aby 
přečetli své úryvky z Mosiáše 13:1–2. Student hrající Abinadiho poté odpoví slovy z Mosi-
áše 13:3–4. Vypravěč poté přečte Mosiáše 13:5–6. Student hrající Abinadiho na závěr přečte 
Mosiáše 13:7–11.

Zaveďte pozornost studentů na Mosiáše 13:11.

• Co podle vás znamená mít přikázání vepsána ve svém srdci? (Pomozte studentům poro-
zumět tomu, že máme- li mít přikázání vepsána ve svém srdci, musíme evangelium znát 
i podle něj žít.)

Poukažte na to, že než Noé začal usilovat o zabití Abinadiho, Abinadi začal citovat pasáž 
z písem, která byla králi a jeho kněžím zřejmě povědomá a která svědčila o jejich zlovol-
nosti. Požádejte studenty, aby si přečetli Mosiáše 12:34–36 a zjistili, zda se jim verše, které 
Abinadi přečetl Noémovi a jeho kněžím, zdají povědomé. Pomozte jim pochopit, že Abi-
nadi začal citovat Desatero přikázání.

Nakreslete na tabuli dvě velké, prázdné kamenné desky. Požádejte některého studenta, 
aby na jednu desku napsal jedno z Desatera přikázání. Poté ho požádejte, aby křídu předal 
dalšímu studentovi, který napíše další z Desatera přikázání. Tento postup opakujte, dokud 
studenti nenapíší vše, na co si dokáží vzpomenout. Požádejte studenty, aby si své odpovědi 
ověřili v Mosiášovi 12:34–36 a 13:12–24. Mohli byste studenty povzbudit, aby si v těchto 
verších a v Exodu 20:3–17 (pasáž z mistrovství v písmu) označili Desatero přikázání.

Podělte se o toto prohlášení presidenta Gordona B. Hinckleyho:

„To, co Mojžíš přinesl dolů, bylo Desatero přikázání napsaných prstem Jehovy na kamenné 
desky pro spasení a bezpečí a pro ochranu a štěstí dětí Izraele a všech generací, které měly 
přijít po nich.“ („Our Solemn Responsibilities“, Ensign, Nov. 1991, 51.)

Vyzvěte studenty, aby si prošli Desatero přikázání a zvážili, jak budou osobně usilovat o 
jeho dodržování.

Mosiáš 13:27–14:12
Abinadi učí o spasení skrze Usmíření Ježíše Krista
Na tabuli napište následující větu (mohli byste ji napsat před začátkem lekce). Požádejte 
studenty, aby se zamysleli nad tím, jak by věta mohla končit.

„I přes všechnu svou poslušnost a dobré skutky nemůžeme být spaseni od smrti nebo následků 
svých osobních hříchů bez …“

Dramatizovaná četba
Dramatizovaná četba 
písem může studentům 
pomáhat, aby si postavy 
a události z písem 
názorně představili. 
Povzbuďte studenty 
k tomu, aby z drama-
tizované četby učinili 
poutavý a příjemný 
zážitek, aniž by nějak 
snižovali posvátnost 
událostí zaznamenaných 
v písmech.
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MOSIÁŠ 12:18 –14:12

Přečtěte toto prohlášení staršího Dallina H. Oakse:

„I přes všechnu svou poslušnost a dobré skutky nemůžeme být spaseni od smrti nebo 
následků svých osobních hříchů bez milosti, již nám nabízí Usmíření Ježíše Krista. Je to 
objasněno v Knize Mormonově. Učí se v ní, že ‚spasení nepřichází zákonem samotným‘. 
(Mosiáš 13:28.) Jinými slovy, spasení nepřichází jednoduše tím, že dodržujeme přikázání. 
… Dokonce i ti, kteří se snaží Boha poslouchat a sloužit Mu celým srdcem, mocí, myslí a si-
lou, jsou ‚neprospěšnými služebníky‘. (Mosiáš 2:21.) Člověk si nemůže zasloužit své vlastní 
spasení.“ („Another Testament of Jesus Christ“, Ensign, Mar. 1994, 67.)

Větu na tabuli zakončete tím, že napíšete milosti, již nám nabízí Usmíření Ježíše Krista. Poté 
požádejte několik studentů, aby se střídali při čtení Mosiáše 13:28, 32–35. Vyzvěte členy 
třídy, aby vyhledávali slova a slovní spojení, která se vztahují k prohlášení staršího Oakse. 
Požádejte několik studentů, aby se podělili o to, co našli. (Možné odpovědi: „usmíření“, 
„vykoupením Božím“, „příchod Mesiáše“ a slib, že „sám Bůh sestoupí mezi děti lidské“.)

Vysvětlete, že Abinadiho prohlášení o zákonu v Mosiáši 13:28 a 32 se vztahuje k zákonu 
Mojžíšovu, který obsahoval soubor přísných přikázání zahrnujících oběti, slavnosti a další 
úkony. Tento zákon byl dán proto, aby Izraelitům pomáhal pamatovat na Boha a těšit se na 
Usmíření Ježíše Krista. Mnozí Izraelité postupem času nedokázali chápat roli Ježíše Krista 
jako svého Spasitele, ale mysleli si, že mohou být spaseni jednoduše skrze poslušnost 
zákona Mojžíšova.

• Abinadi svědčil, že nikdo nemůže být spasen, ledaže by to bylo skrze Usmíření 
Ježíše Krista. (Viz Mosiáš 13:28, 32.) Proč je důležité, abychom této pravdě porozuměli?

Vysvětlete, že když Abinadi mluvil k Noémovi a jeho kněžím, citoval některá z Izaiášových 
proroctví o Ježíši Kristu. Vyzvěte studenty, aby si přečetli Mosiáše 14:3–12. Požádejte je, 
aby vyhledali slova a slovní spojení, která popisují, co Spasitel vykonal, aby zajistil jejich 
spasení.

Poté, co měli studenti na prostudování veršů několik minut, je požádejte, aby se podělili o 
to, co našli. Jejich odpovědi můžete napsat na tabuli. Přečtěte studentům následující věty, 
abyste jim pomohli zamyslet se nad zármutkem a bolestmi, které za ně snášel Spasitel, a 
nad tím, jak trpěl za jejich hříchy. Vyzvěte je, aby v duchu dokončili tyto věty:

Ježíš Kristus snášel mé bolesti, jakými jsou například …
Ježíš Kristus byl raněn a potřen pro mé přestupky, jakými jsou například …
Zeptejte se studentů, co pro ně znamená toto prohlášení: „Ranami jeho jsme uzdraveni.“ 
(Mosiáš 14:5.) Možná bude nutné vysvětlit, že slovo rány se vztahuje konkrétně k ranám 
zanechaným na Spasitelově těle mučením nebo bičováním. (Viz Jan 19:1.) Obecně se toto 
slovo vztahuje na všechno Jeho utrpení.

Až se studenti podělí o své pocity ohledně tohoto prohlášení, vydejte svědectví, že skrze 
Spasitelovo utrpení a skrze naše úsilí dodržovat přikázání můžeme získat pokoj a od-
puštění v tomto životě a spasení v životě, který přijde. (Viz NaS 59:23; Články víry 1:3.) 
Vyzvěte studenty, aby svou lásku a vděčnost Spasiteli vyjadřovali tím, že budou dodržovat 
přikázání.
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Úvod
Abinadi ve svém dalším kázání vydal králi Noémovi a 
jeho kněžím svědectví o roli Ježíše Krista jako Vyku-
pitele. Jeden z Noémových kněží, Alma, Abinadimu 
uvěřil. Král Noé Almu vykázal ze svého dvora a naří-
dil svým služebníkům, aby ho zabili, ale Alma unikl a 
pořídil záznam učení, která od Abinadiho slyšel. Když 

Abinadi předal poselství, o které Pán chtěl, aby se podě-
lil, král Noé a jeho kněží mu hrozili, že ho zabijí, pokud 
neodvolá, co řekl. Abinadi odmítl své svědectví popřít, 
vytrpěl „smrt ohněm“ a zpečetil „pravdivost svých slov 
svou smrtí“. (Mosiáš 17:20.)

LEKCE 60

Mosiáš 15–17

Náměty pro výuku

Mosiáš 15–16
Abinadi učí o roli Ježíše Krista jako Vykupitele
Dejte studentům dvě minuty na to, aby v Mosiáši 15–16 vyhledali slova odvozená od slov 
vykoupit a vykoupení. Mohli byste studentům navrhnout, aby si tato slova označili. Vy-
světlete, že pokud se různé tvary téhož slova vyskytují v bloku písma opakovaně, může to 
znamenat, že v pisatelově poselství je toto slovo důležité. Vyzvěte studenty, aby v této lekci 
věnovali pozornost Abinadiovým učením ohledně vykoupení.

Abyste studentům pomohli porozumět roli Ježíše Krista jako Vykupitele, nakreslete na 
tabuli toto schéma:

Ukažte na postavu označenou slovem „viník“ a požádejte studenty, aby si představili, 
že spáchali nějaký zločin. Za trest byli odsouzeni k zaplacení vysoké pokuty a neexistuje 
žádný zákonný a čestný způsob, jakým by se mohli vyhnout své povinnosti tuto pokutu 
uhradit. Zeptejte se studentů, jak by se cítili, kdyby takovému postihu čelili. Poté je požá-
dejte, aby si představili, že se člen rodiny nebo přítel nabídl, že za ně pokutu zaplatí.

• Jaké byste vůči tomuto člověku chovali pocity?

Vysvětlete, že zaplacením pokuty by je tento člen rodiny nebo přítel z jejich trestu vykoupil. 
Slovo vykoupit znamená zbavit dluhu nebo osvobodit zaplacením výkupného. Mohli byste 
studenty vyzvat, aby si tyto definice napsali k jednomu z veršů v 15. kapitole Mosiáše, který 
obsahuje nějaký tvar slova vykoupit.

Pod slovo viník napište slovo my. Pod slovo trest napište slovo spravedlnost. Vysvětlete, že 
musíme být potrestáni, protože jsme zhřešili a porušili Boží zákony. Jinými slovy, mu-
síme uspokojit požadavky spravedlnosti. Přečtěte následující prohlášení staršího Richarda 
G. Scotta z Kvora Dvanácti apoštolů. Vyzvěte studenty, aby během čtení věnovali pozornost 
následkům porušování Božích zákonů: 

„Spravedlnost … požaduje, aby byl každý porušený zákon odškodněn. Když jste poslušni 
zákonů Božích, jste požehnáni, ale nezískáváte žádný dodatečný bonus, který byste si 
mohli uschovat na odškodnění zákonů, které porušíte. Porušené zákony, nejsou- li odškod-
něny, mohou způsobit, že budete nešťastní, a zabrání vám v návratu k Bohu.“ („Usmíření 
vám může zajistit pokoj a štěstí“, Liahona, listopad 2006, 42.)

• Jaké jsou podle staršího Scotta některé následky porušení Božích zákonů?

viník

pokuta

trest
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MOSIÁŠ 15 –17

Jakmile studenti rozpoznají následky porušení Božích zákonů, smažte z tabule slovo po-
kuta. Na jeho místo napište výrazy utrpení a vyloučení z přítomnosti Boží. Vyzvěte studenty, 
aby si přečetli Mosiáše 15:1, 8–9. Abyste studentům pomohli porozumět některým naukám 
z těchto veršů, mohli byste jim položit tyto otázky:

• Slovo přímluva se vztahuje k člověku, který vstupuje mezi dva lidi nebo dvě skupiny lidí, 
aby jim pomohl dosáhnout smíru – jinými slovy, aby dosáhli vzájemného souladu. Co 
podle vás znamená, že Ježíš Kristus přišel, aby za nás „učinil přímluvu“?

•  Co podle vás znamená, že Spasitel stojí „mezi [námi] a spravedlností“? Co podle vás 
znamená uspokojit „požadavky spravedlnosti“?

Pomozte studentům porozumět tomu, že spravedlnost požaduje, abychom za své hříchy 
byli potrestáni. Spasitel neruší požadavky spravedlnosti; On stojí mezi námi a spravedl-
ností, aby uspokojil požadavky spravedlnosti tím, že na sebe vezme náš trest. On za naše 
vykoupení – za to, aby nás zbavil trestu – zaplatil. Na tabuli umístěte mezi viníka a trest 
obrázek Spasitele (například obrázek „Pán Ježíš Kristus“ [64001]).

Vyzvěte studenty, aby si přečetli Mosiáše 15:5–7 a přemýšleli o ceně, kterou Ježíš Kristus 
zaplatil, aby je vykoupil – aby se postavil mezi ně a požadavky spravedlnosti.

Na tabuli napište toto:

Ti, kteří se rozhodnou pro vykoupení Ti, kteří vykoupení nepřijmou

Mosiáš 15:11–12 Mosiáš 16:2–5, 12

Rozdělte třídu do dvou skupin. Jednu skupinu požádejte, aby si prostudovala Mosiáše 
15:11–12 a hledala vlastnosti lidí, kteří se rozhodnou pro vykoupení. Druhou skupinu 
požádejte, aby si prostudovala Mosiáše 16:2–5, 12 a hledala vlastnosti lidí, kteří vykoupení 
nepřijmou. Po uplynutí přiměřené doby požádejte první skupinu studentů, aby se podělili o 
to, co našli.

• Kdo bude podle Mosiáše 15:11–12 vykoupen ze svých hříchů? (Ujistěte se, že studenti 
rozumějí tomu, že Ježíš Kristus uspokojuje požadavky spravedlnosti za ty, kteří 
poslouchají slova proroků, věří v Jeho vykupující moc a činí pokání ze svých 
hříchů.)

Vysvětlete, že cena, kterou Spasitel zaplatil, je osobním darem pro každého, kdo se roz-
hodne stát se hodným vykoupení skrze pokání a usilování o dodržování přikázání a smluv 
uzavřených s Pánem.

Abyste zdůraznili osobní povahu Usmíření, požádejte některého studenta, aby přečetl 
Mosiáše 15:10. Poté obraťte pozornost studentů na slovní spojení „uvidí símě své“ v tomto 
verši. Mohli byste studentům doporučit, aby si tato slova označili. Vysvětlete, že slovo símě 
se v tomto verši vztahuje na děti.

• Kdy jsme se učili o tom, že se máme stát „dětmi Kristovými“? (Připomeňte studentům 
slova, která na toto téma pronesl král Beniamin v Mosiáši 5. Viz také Lekce 55.)

Mohli byste studentům doporučit, aby Mosiáše 15:10 vztáhli na sebe tím, že na místo slov-
ního spojení „símě své“ napíší své jméno. Vyzvěte je, aby se na chvíli zamysleli nad tím, co 
to pro ně znamená.

• Jak toto učení ovlivňuje vaše porozumění Usmíření?

Požádejte studenty, kteří četli Mosiáše 16:2–5, 12, aby se podělili o to, co našli ohledně těch, 
kteří vykoupení odmítají. Abyste zdůraznili závažnost odmítnutí vykoupení, požádejte 
studenty, aby si přečetli Mosiáše 16:5.

viník
my

trest
spravedlnost

utrpení
vyloučení  

z přítomnosti Boží
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LEKCE 60

• Jak bude schéma uvedené na tabuli vypadat, pokud viník nadále hřeší a odmítá činit 
pokání? (Zatímco studenti odpovídají, odstraňte ze schématu obrázek Ježíše Krista. 
Mohli byste zdůraznit, že pro takového člověka to „je, jako kdyby nebylo učiněno žádné 
vykoupení“.)

Vyzvěte studenty, aby si přečetli Nauku a smlouvy 19:16–17, aby zjistili, co se stane s těmi, 
kteří odmítnou činit pokání a přijmout Spasitelovo vykoupení. Mohli byste studenty vyzvat, 
aby si v písmech vedle verše Mosiáš 16:5 napsali odkaz na NaS 19:16–17.

Vraťte obrázek Spasitele na jeho místo na tabuli.

• Jakým pravdám jste se dnes naučili o svém Vykupiteli?

Poté, co studenti odpovědí, vysvětlete, že Abinadi učil nejen tomu, že nám Spasitel nabízí 
vykoupení z trestu za naše hříchy, ale také tomu, že nás Spasitel vykupuje ze smrti. Požá-
dejte několik studentů, aby se střídali při čtení Mosiáše 16:6–11. Podělte se o svědectví, že 
díky Usmíření Ježíše Krista budou vzkříšeni všichni lidé. Také byste mohli poukázat 
na to, že spravedliví lidé budou vzkříšeni do stavu štěstí.

Vyzvěte studenty, aby si do studijního deníku nebo zápisníku zapsali, jaké ke svému 
Vykupiteli chovají pocity a co učiní, aby mohli být schopni získat vykoupení, které jim Pán 
nabízí.

Mosiáš 17
Alma Abinadimu uvěří a je vyhnán; Abinadi je upálen
Zeptejte se studentů: 

• Viděli jste někdy někoho, kdo stál za tím, co je správné, přestože to pro něho bylo ob-
tížné? Co se stalo? 

Ukažte obrázek „Abinadi před králem Noémem“. (62042 121; Kniha obrázků z evangelia 
[2009], č. 75.) Shrňte Mosiáše 17:1–6 tím, že vysvětlíte, že když Abinadi dokončil své po-
selství, kněz jménem Alma se pokusil přesvědčit krále, že Abinadi mluvil pravdu a měl by 
být propuštěn. Král Almu vyhnal a poslal služebníky, aby ho zabili. Alma se ukryl a sepsal 
Abinadiova slova. O tři dny později král a jeho kněží odsoudili Abinadiho k smrti.

Rozdělte studenty do dvojic. Vyzvěte je, aby si ve dvojicích prostudovali tyto pasáže 
z písem: Mosiáše 17:7–10 o Abinadiových rozhodnutích a Mosiáše 17:11–12 o rozhodnu-
tích krále Noéma. Vyzvěte je, aby Abinadiova rozhodnutí porovnali s rozhodnutími krále 
Noéma. Požádejte je také, aby diskutovali o následujících otázkách. (Tyto otázky byste 
mohli napsat na tabuli.)

• Proč podle vás měla Abinadiova slova na krále Noéma právě takový vliv? (Viz Mosiáš 
17:11.) Jak krále Noéma ovlivnili jeho kněží? (Viz Mosiáš 17:12–13.)

• Čemu se můžeme naučit z Abinadiova příkladu? (Studenti mohou například odpovědět, 
že můžeme být Bohu věrni za všech okolností.)

Pokud je to možné, okopírujte pro každého studenta toto prohlášení presidenta Gordona 
B. Hinckleyho:

„Buďte silní – stůjte za tím, co je správné. Žijeme v době kompromisů. … V situacích, v 
nichž se každý den nacházíme, víme, co je správné. … Musíme rozvíjet sílu nutnou k tomu, 
abychom se dokázali řídit svým přesvědčením.“ („Building Your Tabernacle“, Ensign, Nov. 
1992, 52.)

Mohli byste studenty vyzvat, aby si k veršům v Mosiášovi 17:9–12 připsali Budu Bohu věrný 
za všech okolností. Obraťte pozornost studentů na Abinadiova poslední slova, která se na-
cházejí v Mosiášovi 17:19 – „Ó Bože, přijmi moji duši“. Poté požádejte některého studenta, 
aby přečetl Mosiáše 17:20.

• Jak na vás Abinadiova poslední slova zapůsobila?

Vyzvěte studenty, ať si ve svém studijním deníku odpovědí na tuto otázku:

• Co učiním, abych byl Bohu za všech okolností věrný?

Po uplynutí přiměřené doby požádejte několik studentů, aby se podělili o to, co napsali. 
Také se studentů zeptejte, zdali by se nechtěli podělit o to, co pro ně evangelium znamená 
a co již v minulosti udělali pro to, aby byli Pánu věrni v těžkých chvílích. Uzavřete svým 
svědectvím.
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Přípravné materiály pro 
učitele domácího studia
Shrnutí denních lekcí domácího studia
Následující shrnutí nauk a zásad, kterým se studenti naučili 
při studiu Mosiáše 7–17 (12. blok), nemá být součástí vaší 
lekce. Lekce, kterou učíte, se soustřeďuje pouze na některé 
z těchto nauk a zásad. Při zvažování potřeb svých studentů 
se řiďte nabádáním Svatého Ducha.

1. den (Mosiáš 7–8)
Při studiu Mosiáše 7–8 se studenti zaměřili na vztah mezi 
nepravostí a porobou. Ze slov krále Limhiho se také naučili 
tomu, že když si své nepravosti uvědomíme a pociťujeme pro 
ně zármutek, může nás to vést k tomu, abychom se obrátili 
k Pánu a hledali u Něj své vysvobození. Ammon Limhiho 
ujistil, že Pán ustanovuje proroky, vidoucí a zjevovatele ve 
prospěch lidstva.

2. den (Mosiáš 9–10)
Studenti se dozvěděli více o tom, jak se skupina Nefitů na-
zývaná Zenifův lid usadila mezi Lamanity. Když Zenif se svým 
lidem vyšel do bitvy proti bojovným Lamanitům, zdůraznil 
tuto pravdu: když učiníme vše, co je v našich silách a vložíme 
svou důvěru v Pána, On nás posílí.

3. den (Mosiáš 11–14)
Král Noé vedl svůj lid k páchání ohavností a zlovolností. 
Studenti zjistili, že Bůh posílá proroky, aby nám pomohli 
činit pokání, vyvarovat se utrpení a získat spasení. Studenti 
se díky učením proroka Abinadiho naučili tomu, že pokud 
budeme dodržovat Boží přikázání, budeme spaseni. Naučili 
se také tomu, že zdrojem spasení je Usmíření Ježíše Krista.

4. den (Mosiáš 15–17)
Abinadi před svou mučednickou smrtí směle prohlásil, že 
Usmíření Ježíše Krista uspokojuje požadavky spravedlnosti 
pro všechny ty, kteří věří ve Spasitelovu vykupující moc, činí 
pokání ze svých hříchů a dodržují přikázání. Abinadi také učil 
tomu, že díky Usmíření Ježíše Krista budou vzkříšeni všichni 
lidé. Studenti si díky studiu těchto nauk uvědomili, jak je 
důležité spoléhat se na Spasitele a být za všech okolností 
věrným Bohu.

Úvod
Mosiáš 7–17 popisuje putování a zkušenosti různých lidí a sku-
pin. Zenifovo rozhodnutí odvést skupinu Nefitů, aby se usadila 
mezi Lamanity, ovlivnilo oba národy. Zenifův lid a jejich potomci 
zažili například zkoušky, odpadlictví, porobu, duchovní znovuzro-
zení a vysvobození. První část této lekce dá studentům příležitost 
zopakovat si jména, místa a události, které tento týden studovali. 
Druhá část lekce studentům pomůže rozpoznat ústřední námět 
poselství proroka Abinadiho určeného jeho lidu, kterým je Ježíš 
Kristus a Jeho Usmíření. Pro toto poselství byl Abinadi ochoten 
zemřít.

Náměty pro výuku

Mosiáš 7–17
Opakování historických souvislostí a nauky
S objasněním událostí z této lekce vám pomůže, když si se 
studenty projdete „Přehled Mosiáše 7–24“ ve studijním průvodci 
studenta pro 1. den 12. bloku. Vyzvěte studenty, aby si přečetli 
Mosiáše 7:1–2 a určili, které dvě země jsou zde zmíněny. Požá-
dejte je, aby vysvětlili, proč různé skupiny Nefitů chtěly cestovat 
z jedné země do té druhé.

Názvy těchto dvou zemí napište na protilehlé strany tabule (nebo 
na listu papíru): 

země Zarahemla země Nefi (Lehi- Nefi) 

Při opakování událostí mohou vám i studentům pomoci násle-
dující otázky. Zapisujte na tabuli jména osob, o kterých budete 
diskutovat. Podle reakcí studentů můžete použít buď všechny 
otázky nebo jen některé z nich:

• Proč chtěl Zenif opustit zemi Zarahemla? (Viz Mosiáš 9:1, 3.)
• Jak jsou spolu spřízněni Zenif, Noé a Limhi? (Viz Mosiáš 7:9.)
• Jakým králem byl Noé? (Viz Mosiáš 11:1–5, 11.)
• Co učinil Bůh, aby Noéma a jeho lid přesvědčil, aby se odvrátili 

od svých velkých zlovolností a ohavností? (Poslal svého pro-
roka Abinadiho, aby je volal k pokání.)

• Co nám můžete říci o Almovi? (Možné odpovědi: byl jedním 
z kněží krále Noéma, uvěřil Abinadiovým slovům a sepsal je, 
uprchl, aby nebyl zabit.)

• Proč jsou v těchto kapitolách důležití Mojžíš a Izaiáš, přestože 
žili dlouho před Abinadim a v jiné části světa?

Lekce pro domácí studium
Mosiáš 7–17 (12. blok)
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• Proč Limhi poslal 43 lidí do pustiny? (Limhi a jeho lid byli 
podrobeni Lamanitům a snažili se získat pomoc od lidu v Za-
rahemle.) Co našli místo země Zarahemla? (Našli pozůstatky 
zničené civilizace a 24 popsaných zlatých desek.)

• Co udělal Ammon a dalších 15 mužů? (Mosiáš je poslal, aby 
zjistili, co se stalo se Zenifovým lidem. Našli potomky tohoto 
lidu v porobě. Jejich králem byl Zenifův vnuk Limhi.)

• Kdo v Zarahemle sloužil jako král a jako prorok, vidoucí a 
zjevovatel? (Mosiáš.) Proč byla jeho role vidoucího pro Limhiho 
důležitá? (Limhi se dozvěděl, že Mosiáš může přeložit to, co 
bylo napsáno na 24 zlatých deskách.)

Poukažte na to, že mezi tím, kdy Zenif a jeho lid opustili Zara-
hemlu, a příchodem Ammona a jeho společníků do země Nefi 
uplynulo přibližně 80 let.

Až studentům pomůžete, aby tomuto historickému záznamu 
lépe porozuměli, připomeňte jim, že existuje ještě jedna osoba, 
kterou tento týden studovali a jejíž jméno ještě není napsáno na 
tabuli.

Požádejte všechny studenty, aby si přečetli Mosiáše 16:6–8 a 
jméno této osoby našli. Řekněte studentům, že přestože se tato 
část Knihy Mormonovy zabývá z velké části historií, zdůrazňuje 
také nauku spasení skrze Ježíše Krista.

Zdůrazněte význam spasení skrze Ježíše Krista tím, že následující 
tabulku opíšete na tabuli nebo pořídíte její kopie a rozdáte je 
studentům. Požádejte studenty, aby si ve dvojicích prostudovali 
odkazy na verše z písem uvedené v tabulce a diskutovali o tom, 
co zjistí. Některé z otázek týkajících se uplatnění jsou velmi osob-
ního charakteru a proto se studenti mohou rozhodnout, zda si 
otázky zodpovědí navzájem, zda si odpovědi zapíší do studijního 
deníku nebo zda své odpovědi zváží v duchu.

Verše z písem Na co se zaměřit Otázky týkající se uplatnění

Mosiáš 7:33 Jak jsme vysvobozeni z duchovní a fyzické poroby. Na posílení kterého ze tří bodů zdůrazněných Limhim 
byste řekli, že v této době potřebujete pracovat? 

Mosiáš 13:11 Proč král Noé a mnozí z jeho lidu neporozuměli poslání 
Ježíše Krista?

Jaké vidíte ve svém životě důkazy toho, že máte 
přikázání vepsána do srdce? Jak můžete spravedlnost 
studovat a jak jí můžete učit?

Mosiáš 14:3–7 Významná slova a slovní spojení ohledně utrpení a 
zavržení Spasitele.

Jak dnes lidé pohrdají Spasitelem a zavrhují Ho?  
Jak před Ním lidé skrývají svou tvář? Jak může někdo 
učinit pravý opak?

Mosiáš 
15:6–9, 11

Co Ježíš Kristus „zlámal“ a „získal“ a co díky 
 Spasitelově oběti získáváme my.

Jak Pán v poslední době zasáhl ve váš prospěch?  
Jak stál mezi vámi a požadavky spravedlnosti?

Abyste studentům pomohli zamyslet se nad tím, co v této 
činnosti na základě písem a ve svých lekcích za tento týden pro-
studovali, zeptejte se: Jak vám zásady a nauky, které jste tento 
týden studovali, pomáhají v tom, abyste vyhlíželi odpuštění svých 
hříchů?

Dejte studentům příležitost vydat svědectví o Ježíši Kristu.

Tuto lekci můžete zakončit například tím, že přečtete Mosiáše 
16:13–15 a podělíte se o své svědectví o tom, že Spasitele potře-
bujeme. Nebo ji můžete zakončit tím, že studentům zdůrazníte 
dvě nauky či zásady, kterým se tento týden naučili: že zdrojem 
spasení je Usmíření Ježíše Krista a že Ježíš Kristus uspo-
kojuje požadavky spravedlnosti za všechny, kteří učiní 
pokání.

Příští blok (Mosiáš 18–25)
Mosiáš 18–25 odhaluje, jak dvě skupiny unikly z poroby svých 
nepřátel a bezpečně se vrátily do Zarahemly. Dozvíte se, jak 
Bůh obě tyto skupiny vedl, aby unikly. Jedna skupina se řídila 
Gedeonovým plánem a opila stráže a druhá skupina unikla 
pod vedením Almy, zatímco Lamanité spali. Kdo způsobil, aby 
Lamanité spali?
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Úvod
Poté, co Abinadi zemřel, Alma mezi lidmi tajně učil 
Abinadiovým slovům. Ti, kteří mu uvěřili, se shromáždili 
u vod Mormonu, aby se dozvěděli více. Alma kázal „o 
pokání a o vykoupení a o víře v Pána“. (Mosiáš 18:7.) Ti, 

kteří jeho učení přijali a činili pokání ze svých hříchů, 
vstoupili do smlouvy křtu. Lidé byli této smlouvě věrni a 
navzájem si časně i duchovně pomáhali.

LEKCE 61

Mosiáš 18

Náměty pro výuku

Mosiáš 18:1–16
Alma lid učí a křtí
Ukažte studentům obrázek „Abinadi před králem Noémem“. (62042 121; Kniha obrázků 
z evangelia [2009], č. 75.) Poukažte na kněží na pozadí obrázku. Vysvětlete, že Mosiáš 18 
vypráví o zkušenostech Almy, který byl jedním z kněží krále Noéma.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Mosiáše 18:1, 
3–6. Vyzvěte členy třídy ať vyhledávají, co učinil Alma po 
vyslechnutí Abinadiova svědectví. Až se studenti podělí 
o to, co našli, požádejte je, aby se podívali na schémata 
zobrazující přehled putování v Mosiáši 7–24. Požádejte je, 
aby si na vhodné místo nakreslili vody Mormonu. (Úplné 
schéma naleznete v dodatku na konci této příručky.)

Vysvětlete, že záměrem Almova učení bylo připravit lid ke 
křtu. Vyzvěte studenty, aby se na chvíli zamysleli nad svým 
křtem. Abyste jim pomohli uvědomit si, co pro ně jejich 
křest znamená, mohli byste jim položit tyto otázky:

• Jaké detaily si z této zkušenosti pamatujete?

• Jak vám s přípravou na křest pomáhali vaši rodiče, učitelé 
a vedoucí?

• Čeho si na svém křtu vážíte více nyní než když jste byli 
pokřtěni? 

Vysvětlete, že příběh o tom, jak Alma učil a křtil lid u vod 
Mormonu, nám může pomoci, abychom lépe porozuměli 
smlouvě křtu.

Vyzvěte studenty, aby si přečetli Mosiáše 18:2, 7 a vyhledali, 
čemu Alma učil lid, když je připravoval ke křtu.

• Jaké nauky a zásady Alma podle těchto veršů zdůrazňoval?

• Jak podle vás může porozumění těmto pravdám někomu pomoci s přípravou na křest?

Abyste studentům pomohli porozumět tomu, co mohou učinit pro dodržování smlouvy 
křtu, a abyste jim pomohli vážit si požehnání, která díky tomu obdrží, překreslete na 
tabuli následující tabulku. Prohlášení a odkazy na písma z nižší části tabulky na tabuli 
nepřepisujte.

Přehled putování v Mosiáši 7–24

země 
Zarahemla

Pozůstatky národa Jareditů 
v zemi severní

vody 
Mormonu

země Nefi 
(Lehi- Nefi)

Někteří Nefité 
usilují o opětovné 
získání země Nefi

průzkumná výprava 
vedená Ammonem

skupina Nefitů 
vedená Zenifem

24 zlatých desek 
(kniha Eter)

pokus o nalezení 
Zarahemly
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Jsem ochoten … Bůh slibuje, …

pomáhat nést si navzájem břemena svá, aby 
byla lehká. (Viz Mosiáš 18:8.)
truchlit s těmi, kteří truchlí. (Viz Mosiáš 18:9.)
utěšovat ty, kteří mají útěchy zapotřebí.  
(Viz Mosiáš 18:9.)
stát jako svědek Boží za všech dob a ve všech 
věcech a na všech místech. (Viz Mosiáš 18:9.)
sloužit Bohu a zachovávat Jeho přikázání.  
(Viz Mosiáš 18:10.)

že Jím budu vykoupen. (Viz Mosiáš 18:9.)
že budu počítán mezi ty z prvního vzkříšení.  
(Viz Mosiáš 18:9.)
že obdržím věčný život. (Viz Mosiáš 18:9.)
že na mě bude vylévat svého Ducha.  
(Viz Mosiáš 18:10.)

Vysvětlete, že než Alma vyzval lid ke křtu, promlouval k němu o postojích a jednání, které 
ukáže, že jsou připraveni uzavřít smlouvu s Pánem a dodržovat ji. (Mohli byste studentům 
připomenout, že smlouva je dohodou mezi Bohem a člověkem, avšak Bůh a člověk v této 
dohodě nevystupují jako sobě rovní. Bůh dává podmínky smlouvy a lidé souhlasí s tím, že 
budou činiti to, co po nich žádá. Bůh poté slibuje lidem za jejich poslušnost určitá požeh-
nání. [Viz Průvodce k písmům, „Smlouva“, scriptures.lds.org.] Vysvětlení požadavků ke 
křtu Svatých posledních dnů naleznete v Nauce a smlouvách 20:37.)

Rozdělte třídu do dvou skupin. Jednu skupinu vyzvěte, aby v Mosiášovii 18:8–11 vyhledala, 
čemu Alma učil ohledně toho, co máme být ochotní činit, když jsme pokřtěni. Druhou 
skupinu vyzvěte, aby prohledala tutéž pasáž a určila, jaká požehnání nám Pán slibuje, když 
dodržíme svou smlouvu. Poté, co měli studenti dostatek času na prostudování těchto veršů, 
požádejte několik z nich, aby přišli k tabuli a napsali do příslušného sloupce, co zjistili.

Abyste studentům pomohli vážit si své smlouvy křtu, zeptejte se:

• Co pro vás znamenají postoje a jednání v prvním sloupci?

• Proč jsou pro vás sliby uvedené ve druhém sloupci důležité?

Vyzvěte studenty, aby si prostudovali Mosiáše 18:12–16 a našli, jak byli Alma a jeho lid 
požehnáni, když se zavázali sloužit Pánu. Požádejte studenty, aby se podělili o to, co našli. 
Mohli byste poukázat na to, že Alma byl naplněn Duchem Páně, když se připravoval na 
Helamův křest, a že Alma i Helam byli po vykonání křtu naplněni Duchem, což ukazuje,  
že Pán již začal naplňovat svůj závazek vylévat na lid svého Ducha.

Podělte se o svědectví, že Ducha Páně a zaslíbení věčného života získáváme tím,  
že uzavíráme a dodržujeme smlouvu křtu.

Mosiáš 18:17–30
Alma ustanovuje mezi lidem Církev Ježíše Krista
Přečtěte toto prohlášení presidenta Henryho B. Eyringa z Prvního předsednictva:

„Počínaje dnem křtu a během všech duchovních milníků svého života dáváme Bohu sliby 
a On dává sliby nám. On vždy dodržuje sliby, které nám skrze své oprávněné služebníky 
nabízí, avšak klíčovou zkouškou našeho života je, zdali my budeme uzavírat smlouvy s Ním 
a zdali je budeme dodržovat. („Witnesses for God“, Ensign, Nov. 1996, 30.)

Ať se studenti podívají na tabulku uvedenou na tabuli. Vysvětlete, že nyní se dozví, jak žil 
Almův lid podle své smlouvy křtu a jak byl požehnán za to, že tak činil. Rozdělte studenty 
do dvou skupin. Jednu skupinu vyzvěte, aby si prostudovala Mosiáše 18:17–23 a druhou, 
aby si prostudovala Mosiáše 18:24–30. Požádejte obě skupiny, ať během čtení vyhledávají, 
jak Alma učil, že má lid žít, aby dodržoval smlouvu křtu. Vyzvěte studenty, aby se o to, co 
našli, jednotlivě podělili s partnerem z jiné skupiny. Nebo nechte zástupce obou skupin 
podělit se o to, co se dozvěděli, s celou třídou.

• Jak tvá smlouva křtu ovlivňuje tvůj každodenní život? (Zvažte možnost požádat stu-
denty, aby na tuto otázku odpověděli tak, že popíší, jak jejich smlouva křtu ovlivňuje to, 
jak se chovají ke členům své rodiny, jak si vybírají druh zábavy nebo jak jednají se svými 
vrstevníky.)

Vyzvěte studenty, aby si prošli Mosiáše 18:17, 22, 29 a vyhledali slova a slovní spojení, která 
ukazují, jak byl lid za dodržování svých smluv požehnán. Požehnání vypište na tabuli pod 
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tabulku o smlouvě křtu. (Možná bude potřeba, abyste studentům připomněli, že slovní 
spojení „děti Boží“ [Mosiáš 18:22] se vztahuje k tomu, že se skrze Usmíření Ježíše Krista 
stáváme dědici věčného života [viz Mosiáš 5:6–8, 15].)

Abyste studentům pomohli porozumět tomu, že k těm, kteří dodržují smlouvu křtu, 
přicházejí velká požehnání, ukažte na tabulku uvedenou na tabuli a zeptejte se:

• Jaké znáte příklady toho, kdy vaši přátelé, členové rodiny nebo členové sboru byli požeh-
náni za dodržování svých smluv?

• Jak Pán požehnal vám za dodržování vaší smlouvy křtu?

Vydejte svědectví o tom, jak dodržování smluv přineslo požehnání do vašeho života.

Mosiáš 18:31–35
Ti, kteří jsou členy Církve, prchají před pronásledováním krále Noéma
Shrňte Mosiáše 18:31–33 tím, že vysvětlíte, že jednoho dne, když se Alma a jeho lid shro-
máždili, aby si vyslechli slovo Páně, byli objeveni služebníky krále Noéma. Král poté poslal 
své vojsko, aby je zničilo.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Mosiáše 18:34. Poukažte na to, že poznámka 
pod čarou a odkazuje čtenáře na Mosiáše 23:1. (Mohli byste studenty vyzvat, aby si tento 
odkaz označili.) Vysvětlete, že záznam končící v Mosiáši 18:34 pokračuje v Mosiáši 23:1, 
za kapitolami 19–22, které zaznamenávají zkušenosti Limhiova lidu. Požádejte některého 
studenta, aby přečetl Mosiáše 23:1–2.

• Jak byl Alma „obeznámen“ s nebezpečím, které hrozilo jeho lidu?

Napište na tabuli tuto zásadu: Když jsou spravedliví lidé v nebezpečí, Pán je může 
varovat. (Mohli byste studenty vyzvat, aby si tuto zásadu napsali na okraj stránky vedle 
Mosiáše 18:34.) Pro znázornění této pravdy přečtěte příběh, který vyprávěl starší Neil 
L. Andersen z Kvora Dvanácti apoštolů:

„Můj přítel, který pracuje jako zvláštní agent FBI, vyšetřoval skupiny organizovaného zlo-
činu dovážející drogy do Spojených států. 

Při jedné příležitosti přišel s dalším agentem k bytu, ve kterém, jak věřili, prodával známý 
obchodník s drogami kokain. Můj přítel popisuje, co se stalo: 

‚Zaklepali jsme na dveře obchodníka s drogami. Podezřelý otevřel dveře, a když nás uviděl, 
snažil se nám zabránit ve výhledu. Už bylo ale pozdě; na stole jsme uviděli kokain. 

Muž a žena, kteří byli u stolu, začali kokain ze stolu okamžitě sklízet. Museli jsme jim 
zabránit v ničení důkazů, a tak jsem obchodníka s drogami blokujícího dveře rychle odstrčil 
stranou. Jak jsem do něj strčil, naše oči se setkaly. Kupodivu se nezdálo, že by se zlobil nebo 
bál. Usmíval se na mě. 

Jeho oči a odzbrojující úsměv ve mě vzbudily dojem, že je neškodný, a tak jsem jej rychle 
pustil a začal jsem se přesouvat směrem ke stolu. Podezřelý byl nyní za mnou. V tom oka-
mžiku mi bleskla hlavou myšlenka: „Dej si pozor na zlo skryté za úsměvem.“ 

Okamžitě jsem se otočil zpět k podezřelému. Ruku měl ve velké kapse vpředu. Instinktivně 
jsem jeho ruku uchopil a vytáhl ji z kapsy. Teprve pak jsem uviděl, že v ruce drží poloau-
tomatickou pistoli připravenou ke střelbě. Následoval sběh událostí, ve kterém jsem muže 
odzbrojil.‘ …
… Duch Svatý varoval mého přítele před fyzickým nebezpečím; bude varovat i vás před ne-
bezpečím duchovním.“ („Dejte si pozor na zlo skryté za úsměvem“, Liahona, květen 2005, 
46–47.)

Potvrďte, že Pán často varuje spravedlivé před hrozícím nebezpečím, avšak nemáme se 
domnívat, že jsme nespravedliví, pokud nepocítíme varování od Ducha Svatého pokaždé, 
když se ocitneme v nebezpečné situaci.

• Kdy jste pocítili, že vás Pán varuje před fyzickým nebo duchovním nebezpečím? (Až se 
studenti podělí o své zkušenosti, mohli byste se podělit o jednu ze svých.)
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Úvod
Poté, co se Alma a jeho lid vyhnuli armádě krále 
Noéma, král Noé a jeho lid začali trpět následky vlastní 
nepravosti, jak prorokoval Abinadi – byli napadeni 
a porobeni Lamanity a král Noé byl usmrcen ohněm. 
Noémův syn Limhi se stal po otcově smrti králem. 
Když bývalí Noémovi kněží násilím odvlekli skupinu 

lamanitských dcer, Lamanité z toho obvinili Limhiův lid 
a chystali se na ně zaútočit. Limhiův lid bojoval udatně, 
a zranili a zajali krále Lamanitů. Limhi uklidnil krále 
Lamanitů, který pak svůj lid přesvědčil, aby se v míru 
navrátili do své země.

LEKCE 62

Mosiáš 19–20

Náměty pro výuku

Mosiáš 19–20
Nefité v zemi Lehi- Nefi zažívají naplnění Abinadiových proroctví
Vyzvěte studenty, aby si vzpomněli na okamžik, kdy je někdo varoval před nebezpečím, 
které sami nedokázali předvídat. Požádejte je, aby vyprávěli o tom, jak byli požehnáni tím, 
že varování dbali. Pomozte studentům diskutovat o účelu varování tím, že jim položíte tyto 
otázky:

• Co je účelem varování? Kdo vás varuje před tím, čeho byste se měli vyvarovat, nebo před 
tím, co by vám mohlo ublížit?

• Komu Bůh zjevuje duchovní varování pro svou Církev?

Připomeňte studentům, že Pán poslal Abinadiho, aby varoval Nefity před následky jejich 
hříchů. Abyste studentům pomohli připomenout si Abinadiova proroctví Nefitům v zemi 
Lehi- Nefi, překreslete na tabuli následující tabulku. Udělejte ji dostatečně velkou, aby 
studenti mohli psát pod každou skupinu odkazů z písem.

Proroctví o lidu krále Noéma  
(Mosiáš 12:1–2, 17:17)

Naplnění  
(Mosiáš 19:10, 14–15, 20:20, 21:2–4)

Proroctví o králi Noémovi  
(Mosiáš 12:3, 17:18)

Naplnění  
(Mosiáš 19:18–20)

Vyzvěte některého studenta, aby přečetl Mosiáše 12:1–2. Požádejte členy třídy, aby určili, 
co Abinadi prorokoval, že se stane s lidem krále Noéma, jelikož nečinili pokání. Vyzvěte 
některého studenta, aby tyto následky napsal na tabuli do horního levého pole tabulky. 
Nechte jiného studenta přečíst Mosiáše 12:3. Požádejte členy třídy, aby určili z Abinadiova 
proroctví, co se stane králi Noémovi. Nechte některého studenta napsat tento následek do 
tabulky.

Abyste studentům pomohli přemýšlet o významu duchovních varování, která přijímáme od 
proroků, podělte se o příběh, který vyprávěl starší David R. Stone ze Sedmdesáti:

„Jednoho nedělního rána, více než před rokem, jsem se vzbudil do krásného dne v Santo 
Domingu v Dominikánské republice. Karibské slunce zářilo a obloha byla průzračná. 
Foukal jemný vánek, který jen nepatrně čechral listy na stromech; bylo teplo a vládl mír a 
klid. Ale v dálce nad mořem, mimo dosah našich fyzických smyslů toho dne, se přibližoval 
vražedný ničitel, drtivý a nesmiřitelný. Středisko pro sledování hurikánů, jež mělo za úkol 
předpovídat dráhu hurikánu Georges, neustále aktualizovalo informace dostupné na inter-
netu. V tom mírném, klidném tichu onoho rána jsem díky očím těch, kteří sledovali oblohu, 
viděl předpovídanou dráhu bouře, která mířila jako šíp do srdce Santo Dominga.
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Během 48 hodin bouře udeřila na ostrov se … zuřivostí, zanechávajíc za sebou zkázu, 
zpustošení, a smrt. …
I když škody a zkáza a smrt zaviněné tímto děsivým úkazem fyzické síly mohou být 
ohromné, ještě větší zničení přinášejí do lidského života hurikány duchovní. Tyto zuřící síly 
často způsobí mnohem více ničivého zpustošení než opravdové cyklóny, protože ničí naši 
duši a okrádají nás o naši věčnou perspektivu a o náš věčný příslib. …
My však také máme duchovní ochránce před hurikány, ty, jejichž povoláním je sledovat 
a varovat, pomáhat nám vyvarovat se duchovního poškození, zkáze, ba dokonce i smrti. 
Naši strážci na věži jsou nám známi jako apoštolové a proroci. Oni jsou našim duchovním 
zrakem, který sleduje oblohu, a oni poznají, skrze inspiraci a porozumění a čistou inteli-
genci, kterým směrem mohou tyto bouře jít. Neustále pozvedají svůj varovný hlas, aby nám 
objasnili tragické následky úmyslného a svévolného porušení přikázání Páně. Pokud úmy-
slně ignorujeme jejich varování, vede to k utrpení, zármutku a zmaru. Pokud jejich varování 
dbáme, následujeme tím vyvolené služebníky Páně do duchovních pastvin míru a hojnosti“ 
(„Spiritual Hurricanes,“ Ensign, listopad 1999, 31–32.)

• Jak tento příběh souvisí s rolí Abinadiho mezi lidem krále Noéma?

Řekněte studentům, že následující činnost jim pomůže lépe se seznámit s dějovou linií 
vMosiášovi 19–20 a vidět, jak se v těchto kapitolách naplňují Abinadiova proroctví.Po této 
činnosti budou studenti vyplňovat na tabuli pravý sloupec tabulky.

Před začátkem hodiny na tabuli napište 11 níže uvedených vět nebo si je předem vytisk-
něte na papír a rozdejte je každému studentovi. Vyzvěte studenty, aby si letmo prošli Mosi-
áše 19–20. Požádejte je, aby si během čtení očíslovali věty v seznamu podle sledu událostí. 
Mohli byste studentům připomenout, že shrnutí kapitol poskytují užitečná vodítka.

  Gedeon se snaží zabít krále Noéma.

  Nefitské ženy a děti prosí Lamanity, aby je nezabíjeli.

  Král Noé je usmrcen ohněm.

  Lamanitské vojsko překračuje hranice Šemlonu.

  Noémovi kněží unášejí 24 lamanitských dcer.

  Lamanitský král prosí své vojsko, aby ušetřilo Limhiův lid.

  Noé a někteří jeho muži prchají před Lamanity a opouštějí přitom své ženy a děti.

  Limhi nařizuje svému lidu, aby nezabíjeli krále Lamanitů. 

  Je nastolen dvouletý mír mezi Nefity a Lamanity.

  Limhi slibuje, že jeho lid bude Lamanitům platit polovinu ze svého majetku.

  Nefité odrážejí útok Lamanitů a zajímají jejich krále.

Dejte studentům na tuto činnost 5 až 10 minut. Seznam pak použijte k připomenutí linie 
příběhu z Mosiáše 19–20. (Při procházení seznamu vět shora dolů je správný sled událostí 
tento: 1, 4, 5, 2, 8, 11, 3, 10, 7, 6, 9.)

Odkažte studenty zpět na tabulku napsanou na tabuli. Rozdělte studenty ve třídě do 
dvou skupin. Členy jedné skupiny požádejte, aby v Mosiášovi 19:10, 14–15; 20:20; 21:2–4 
vyhledali, jak se Abinadiovo proroctví o lidu krále Noéma naplnilo. Požádejte členy druhé 
skupiny, aby v Mosiášovi 19:18–20 vyhledali, jak se naplnila Abinadiova proroctví o králi 
Noémovi. Vyzvěte jednoho studenta z každé skupiny, aby shrnul, jak se Abinadiova proroc-
tví naplnila. Jiného studenta vyzvěte, aby jejich shrnutí zapisoval do tabulky.

Vyzvěte studenty, aby si přečetli Mosiáše 20:21.

• Co bylo podle Gedeona příčinou utrpení lidu?

Vyzvěte studenty, aby vlastními slovy vysvětlili, co si Gedeon přál, aby jeho lid pochopil. 
Přestože mohou studenti použít různá slova, měli by prokázat, že rozumí tomu, že zavrho-
vání slov služebníků Páně přináší utrpení a zármutek. (Tuto zásadu byste mohli napsat 
na tabuli.)

Řekněte studentům, že v posledních dnech dal Pán podobné varování těm, kteří Jeho hlasu 
nenaslouchají. Požádejte některého studenta, aby přečetl Nauku a smlouvy 133:70–72. 
Mohli byste studentům navrhnout, aby si tento odkaz označili v písmech na okraj vedle 
Mosiáše 20:21.
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• Co z toho, čemu nás dnes proroci a apoštolové učí, nám pomůže vyhnout se utrpení a 
zármutku? Co z toho, čemu nás učí, nám přinese pokoj a štěstí a pomůže nám navrátit 
se do Boží přítomnosti? (Mohli byste studentům ukázat poslední vydání konferenční 
Liahony a zmínit názvy některých proslovů, které pronesli proroci.)

Vyzvěte studenty, aby vyprávěli o tom, jak byli požehnáni, když následovali rady církevních 
vedoucích.

Podělte se o následující slova Staršího Roberta D. Halese z Kvora Dvanácti apoštolů, která 
pomohou studentům porozumět tomu, že když dbáme slov proroků, může nám to přinést 
pokoj a může nám to pomoci vrátit se do Boží přítomnosti:

„Naše duchovní bezpečí spočívá v tom, že se obrátíme k jasnému hlasu na-
šeho žijícího proroka. Pokud budeme naslouchat jeho hlasu a poslechneme- li 
jeho radu, budeme schopni žít tak, jak by Kristus chtěl, abychom žili, a 
vytrvat do konce, abychom se jednoho dne spolu s naší rodinou vrátili zpět 
do přítomnosti našeho Nebeského Otce a našeho Spasitele Ježíše Krista.“ 
(„Hear the Prophet’s Voice and Obey,“ Ensign, květen 1995, 17.)

Zakončete lekci svým svědectvím o tom, že pokoj a duchovní bezpečí k nám přicházejí 
skrze následování rad služebníků Páně.

Procvičení mistrovství v písmu
Pokud vám čas dovolí, mohli byste zopakovat verše z mistrovství v písmu, které jste již 
tento rok se studenty probrali, což jim pomůže vybavit si klíčová slova v jednotlivých 
verších.

Dejte studentům pár minut na to, aby si zopakovali verše z mistrovství v písmu, které se již 
tento školní rok naučili. Vyzvěte některého studenta, aby předstoupil před třídu se svými 
písmy. Požádejte ho, aby si nalistoval jednu pasáž z mistrovství v písmu, aniž by ji ukázal 
někomu jinému. (Pokud jsou k dispozici kartičky k mistrovství v písmu, student by mohl 
některou použít.) Nechte studenta, aby napsal jedno slovo z pasáže z mistrovství v písmu 
na tabuli. (Povzbuďte studenta, aby z pasáže vybral nějaké klíčové slovo, a nikoli méně 
určující slova jako například a nebo se.) Vyzvěte ostatní ve třídě, aby v písmech našli tu 
pasáž z mistrovství v písmu, ze které podle nich dané slovo pochází. Pokud nikdo nemůže 
najít správnou pasáž s použitím jednoho slova, nechte studenta na tabuli napsat další 
slovo z pasáže z mistrovství v písmu. Tento proces opakujte, dokud alespoň jeden student 
správnou pasáž nenajde. Vyzvěte pak ostatní, aby si také příslušnou pasáž nalistovali a 
společně ji přednesli. Činnost poté opakujte s jiným studentem a s jinou pasáží z mistrov-
ství v písmu.
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Úvod
Po trojnásobném neúspěchu vysvobodit se z lamanitské 
poroby se Limhiův lid konečně obrátil k Pánu, aby jej 
vysvobodil. Poté Ammon a jeho bratři dorazili do země 

Lehi- Nefi. Poté, co se Limhiův lid zavázal, že bude slou-
žit Pánu, unikl z lamanitské poroby a Ammon jej odvedl 
do Zarahemly.

LEKCE 63

Mosiáš 21–22

Náměty pro výuku

Mosiáš 21:1–22
Poté, co se Limhiův lid bouří proti Lamanitům a je třikrát poražen, pokořuje se 
před Bohem a začíná se mu dařit
Napište na tabuli slova zajetí a vysvobození.

• Co si představíte, když přemýšlíte o těchto slovech?

• Jaké pocity se vám vybaví v souvislosti s těmito slovy?

• Co by mohla mít tato slova společného s plánem spasení?

Vysvětlete, že Mosiáš 21–24 obsahuje záznamy o dvou skupinách lidí, které byly v zajetí 
lamanitských vojsk a které nakonec Pán vysvobodil. V Mosiáši 21–22 se dočítáme o Limhim 
a jeho lidu, kteří se dostali do zajetí následkem svých nepravostí. Jejich fyzické zajetí bylo 
odrazem jejich duchovního zajetí, které zakoušeli kvůli svým hříchům. Zpráva o druhé 
skupině, v Mosiášovi 23–24, bude obsahem příští lekce. Zpráva o druhé skupině vypráví o 
Almově lidu, který zakoušel zajetí a strasti poté, co byli pokřtěni. Oba záznamy učí o důle-
žitých pravdách ohledně Pánově moci, která nás vysvobozuje z hříchu a strastí. Povzbuďte 
studenty, aby během studia zprávy o zajetí a vysvobození lidu v Mosiášovi 21–22 přemýšleli 
o Pánově moci vysvobozovat nás z hříchu. 

Vyzvěte studenty, aby si přečetli Mosiáše 21:2–6. Požádejte je, aby vyhledali slova a slovní 
spojení, která popisují, co Limhi a jeho lid zakoušeli a co při tom pociťovali. Pro zdůraznění 
těžkostí, kterým Limhiův lid čelil, byste mohli studenty povzbudit, aby si v Mosiášovi 21:5 
označili slovní spojení „nebylo žádného způsobu, jak by se mohli vysvoboditi“.

• Které zaznamenané podrobnosti v Mosiášovi 21:6 naznačují, že se lid ještě nepokořil a 
neobrátil k Pánu?

• Jaké řešení navrhl Limhiův lid, aby nalezl úlevu od svých strastí?

Shrňte Mosiáše 21:7–12 tím, že studentům povíte o tom, že Limhiův lid šel třikrát do bitvy, 
aby se vysvobodil od Lamanitů, ale byl poražen a pokaždé utrpěl obrovské ztráty.

• Jakými způsoby by mohl lid reagovat po svém třetím neúspěšném pokusu se vysvobodit?

Požádejte několik studentů, aby se střídali při čtení Mosiáše 21:13–16 a zjistili, jak lid zarea-
goval. Zvažte možnost položit následující otázky (všechny, nebo jen některé):

• Jak se lid změnil po své třetí porážce?

• Proč byl podle Mosiáše 21:15 Pán pomalý v tom, aby vyslyšel jejich modlitby?

• Co má lid podle Abinadiho v Mosiášovi 11:23–25 udělat pro to, aby Pán vyslyšel jeho 
modlitby za vysvobození?

• I když lid nebyl okamžitě vysvobozen ze zajetí, jak jim Pán požehnal, když začali činit 
pokání? (Zatímco studenti odpovídají, zvažte možnost povzbudit je k tomu, aby si v Mo-
siášovi 21:16 označili slova „postupně počalo v zemi dařiti“).

• Čemu nás toto učí o tom, co udělá Pán, když se lid pokoří, začne činit pokání a volá 
k Němu o pomoc?
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Shrňte Mosiáše 21:16–22 tím, že vysvětlíte, že během zbývajícího času, kdy byl Limhiův lid 
v porobě, jim Pán umožnil, aby se jim dařilo a netrpěli hladem. A také „mezi Lamanity a 
lidem Limhiovým již nebylo nepokojů“ (Mosiáš 21:22).

Vyzvěte studenty, aby uvedli zásady, kterým se naučili ze záznamu o Limhiově lidu. Přes-
tože studenti mohou jmenovat rozdílné zásady, ujistěte se, že rozumí tomu, že když se po-
koříme, voláme k Pánu a činíme pokání ze svých hříchů, On vyslyší naše modlitby 
a ulehčí břemeno našich hříchů v Jeho vlastním čase. (Tuto zásadu byste mohli napsat 
na tabuli. A také byste mohli studenty vyzvat, aby si ji zapsali do písem vedle Mosiáše 
21:15–16 nebo do studijního deníku či zápisníku). 

• Jak by nám mohlo prospět to, že budeme ponecháni, abychom čekali na Pána, dokud nás 
nevysvobodí z břemene našich hříchů?

Abyste studentům pomohli uplatňovat to, čemu se právě naučili, dejte jim čas na to, aby 
se zamysleli nad následujícími otázkami a odpověděli si na ně ve svém studijním deníku. 
(Otázky byste mohli napsat na tabuli.)

• Jakým způsobem usilujete o získání Pánovy moci k vysvobození ze svých hříchů?

• Jakým způsobem se vám počalo postupně dařit, když jste vyhledávali Pánovu pomoc?

Mosiáš 21:23–22:16
Limhi, Ammon a Gedeon pracovali společně, aby pomohli lidu uniknout z poroby 
a vrátit se do Zarahemly
Poznámka: Mohli byste studentům připomenout, že Mosiáš 7 a 8 obsahuje zprávu o 
Ammonovi a jeho bratřích v době, kdy nalezli krále Limhiho a jeho lid. Následujících 14 
kapitol, Mosiáš 9–22, popisuje historii Limhiova lidu, počínající 80 let předtím, než je nalezl 
Ammon. Tato historická část končí převyprávěním některých událostí, které byly obsahem 
předcházejících kapitol. Z tohoto důvodu byla velká část Mosiáše 21:23–30 probrána v lek-
cích, které se věnovaly Mosiášovi 7–8 a Mosiášovi 18. Abyste studentům pomohli zapama-
tovat si události v Mosiášovi 21:23–30, mohlo by být užitečné krátce se věnovat přehledu o 
cestách v Mosiášovi 7–24, který se nachází v dodatku na konci této příručky.

Připomeňte studentům, že Limhiův lid rozpoznal, že jejich strasti na ně přišly z toho 
důvodu, že odmítli Pánovu výzvu, aby činili pokání. (Viz Mosiáš 12:1–2;20:21.) Vyznáním 
svých hříchů zahájil lid Limhiův proces pokání a obrácení. Podělte se o tuto definici pokání:

„[Pokání] je nezbytné pro vaše štěstí v tomto životě a během věčnosti. Pokání znamená 
mnohem více než jen vyznat špatné činy. Je to změna mysli a srdce. … Zahrnuje odvrácení 
se od hříchu a obrácení se k Bohu s prosbou o odpuštění. Je motivováno láskou k Bohu a 
upřímnou touhou dodržovat Jeho přikázání.“ (Věrni víře: Slovník evangelia [2004], s.101.)

Požádejte studenty, aby si přečetli Mosiáše 21:32–35. Nechte je vyhledat slova a slovní spo-
jení, která ukazují, že Limhi a jeho lid činili pokání a obrátili své srdce k Pánu. Mohli byste 
studentům doporučit, aby si tato slova a slovní spojení označili. Vyzvěte několik studentů, 
aby se podělili o to, co našli. (Ve svých odpovědích by měli zmínit, že Limhi a mnozí z jeho 
lidu vstoupili do smlouvy s Bohem, že Mu budou sloužit a že budou zachovávat Jeho přiká-
zání, že měli touhu být pokřtěni a že byli ochotni sloužit Bohu celým svým srdcem.)

Následující činnost pomůže studentům pochopit, že Pán pomohl Limhiovu lidu uniknout 
z poroby, zatímco oni ctili svou smlouvu sloužit Mu a dodržovat Jeho přikázání. Před začát-
kem hodiny napište na tabuli tyto otázky a odkazy na verše z písma:

V jakém smyslu byl příchod Ammona a jeho bratří odpovědí na modlitby Limhiova lidu? (Viz 
Mosiáš 7:14–15, 18–20; 21:14–15, 22–24.)

Co jiného – kromě usilování o Pánovu pomoc v modlitbě – dělal pod vedením Gedeona Limhiův 
lid proto, aby byl vysvobozen? (Viz Mosiáš 21:36; 22:1–10.)

Které zaznamenané podrobnosti v těchto verších ukazují, že Pán pomohl Limhiovu lidu bezpečně 
uniknout? (Viz Mosiáš 22:11–16; 25:15–16.)

Rozdělte studenty do tří skupin. Každá skupina ať se připraví zodpovědět jednu otázku 
na tabuli tím, že si prostuduje související verše z písem. Po několika minutách požádejte 
jednoho studenta z každé skupiny, aby přednesl odpovědi, které si připravili. Toto také 
bude vhodná chvíle pro to, aby si studenti přidali „Útěk Limhiova lidu“ do svých nákresů 
v přehledu cest v Mosiášovi 7–24. (Celý nákres najdete v dodatku na konci této příručky.) 
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Také byste mohli studenty odkázat na záložku Knihy Mor-
monovy, aby s její pomocí určili, co se nakonec s Limhiovým 
lidem stalo. (Viz Mosiáš 22:13–14.)

Poukažte na to, že ačkoli nepotřebujeme usilovat o vysvo-
bození z fyzické poroby jako Limhiův lid, všichni potřebu-
jeme být vysvobozeni z hříchu.

• Co z toho, co jste se v Mosiášovi 21–22 naučili, by mohlo 
být povzbuzením pro někoho, kdo potřebuje pocítit Pá-
novu moc, jež nás dokáže vysvobodit z hříchu?

Zakončete svým svědectví o Pánově moci, jež nás dokáže 
vysvobodit z hříchu. Zdůrazněte, že když se pokoříme, 
voláme k Pánu, a činíme pokání ze svých hříchů, On vyslyší 
naše modlitby a ulehčí břemeno našich hříchů ve svém 
vlastním čase.

Komentář a informace o historickém pozadí 
Mosiáš 21:15, 29–30. Utrpení, které pociťujeme 
kvůli hříchu, může plnit svůj účel

Když hřešíme a odmítáme činit pokání, stejně jako lid 
krále Limhiho, přinášíme na sebe další bolest – někdy 
tělesnou, ale vždy duchovní. Starší Kent F. Richards ze 
Sedmdesáti vysvětlil, že bolest může být nezbytnou 
součástí našeho duchovního uzdravení a růstu:

„Bolest je měřítkem ozdravného procesu. Často nás učí 
trpělivosti. …

Starší Orson F. Whitney napsal: ‚Žádná bolest, již vytr-
píme, žádná zkouška, kterou projdeme, není zbytečná. 
Slouží našemu vzdělávání, k rozvoji takových kvalit, 
jako je trpělivost, víra, statečnost a pokora. … Právě 
zármutkem a utrpením, dřinou a soužením získáváme 
vzdělání, které jsme si sem přišli osvojit.‘

Podobně starší Robert D.–Hales řekl:

‚Bolest vás přivádí k pokoře, jež vám dovoluje uvažovat. 
Je to zkušenost, jsem vděčný, že jsem jí prošel. …

Poznal jsem, že tělesná bolest a uzdravování těla … je 
pozoruhodně podobná duchovní bolesti a uzdravování 
duše v procesu pokání.‘ („Usmíření překrývá veškeré bo-
lesti“, Liahona,, květen 2011, 15.)

Mosiáš 21:15–16. Jaký postoj zaujímáte v období 
strastí?

Starší Richard G. Scott z Kvora Dvanácti apoštolů učil o 
tom, jakým postojům bychom se měli snažit vyvarovat  
a jaké postoje bychom se naopak měli snažit rozvíjet  
v období strastí:

„Budeme- li v pokoře a víře v Ježíše Krista usilovat o vy-
svobození, Pán nám svou božskou mocí poskytne úlevu.

Neříkejte, ‚Nikdo mi nerozumí; To nezvládnu; nebo Ne-
dostane se mi pomoci, kterou potřebuji.’ Taková vyjád-
ření nás odsuzují k nezdaru Nikdo vám nemůže pomoci, 
aniž vy osobně projevíte víru a vyvinete úsilí. Váš osobní 
růst to vyžaduje. Nehledejte život, který je prakticky 
bez nepohodlí, bolesti, nesnází, problémů či zármutku, 
neboť toto jsou nástroje, které milující Otec používá  
k tomu, aby podpořil náš osobní růst a porozumění. Jak 
písma opakovaně ujišťují, dostane se vám pomoci, když 
budete používat víru v Ježíše Krista. … Víra v Krista 
znamená, že Mu věříme, že věříme Jeho učení. To vede 
k naději a naděje přináší pravou lásku, čistou lásku Kris-
tovu – ten pocit pokoje, který přichází, když pociťujeme 
Jeho zájem, Jeho lásku a Jeho schopnost nás léčit nebo 
ulehčovat naše břemena Jeho uzdravující mocí.“ ( „To 
Be Healed,“ Ensign, květen 1994, 8.)

Přehled cest v Mosiášovi 7–24

Země 
Zarahemla

Pozůstatky národa Jareditů 
v zemi severní 

Vody 
Mormonu

Země Nefi 
(Lehi- Nefi) )

Někteří Nefité 
usilují o opětovné 
získání země Nefi

Pátrací skupina 
vedená Ammonem

Skupina Nefitů 
vedená Zenifem

Útěk Limhiova 
lidu

24 zlatých desek 
(Kniha Eterova)

Pokus najít 
Zarahemlu
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Úvod
Poté, co Alma a jeho lid unikli armádě krále Noéma, 
založili spravedlivé město. Přestože se stali obrácenými 
k evangeliu, zakoušeli soužení a těžkosti. Lamanité je 
uvedli do poroby. Jelikož Alma a jeho lid projevovali 

víru a trpělivost, Pán jejich břímě ulehčil, a nakonec 
je z poroby vysvobodil. (Všimněte si, že Mosiáš 23–24 
pokrývá přibližně stejné časové období jako Mosiáš 
19–22.)

LEKCE 64

Mosiáš 23–24

Náměty pro výuku

Mosiáš 23:1–20
Pán pomáhá Almovi a jeho lidu uniknout armádám krále Noéma a založit spra-
vedlivé město
Ukažte studentům obrázek „Alma křtí ve vodách Mormonu“. (62332; Kniha obrázků z evan-
gelia [2009], č. 76.) Požádejte některého studenta, aby řekl členům třídy, co ví o muži, který 
na obrázku křtí druhé. (Mají- li studenti s odpovědí potíže, můžete jim navrhnout, aby si 
přečetli záhlaví Mosiáše 18 a připomněli si příběh o Almovi a jeho lidu u vod Mormonu.)

Rozdělte studenty do dvojic. Požádejte každou dvojici, aby se střídali při čtení Mosiáše 
23:1–5, 19. Vyzvěte je, ať se při tom zaměří na slova, která poukazují na to, jak Pán Almovi 
a jeho lidu žehnal, když činili pokání a rozhodli se žít spravedlivě. (Mohli byste studentům 
doporučit, aby si tato slova označili.) Požádejte studenty, aby řekli, co našli.

Vyzvěte studenty, ať se podívají na svá schémata zachycující přehled putování v Mosiá-
šovi 7–24. Řekněte jim, ať si na správné místo ve schématu 
nakreslí zemi Helam. Také jim řekněte, ať si nakreslí šipku 
od vod Mormonu do země Helam a napíší si k ní slova 
„Alma a jeho lid odchází“. (Kompletní schéma je uvedeno 
v dodatku na konci této příručky.)

Stručně vysvětlete, že v Mosiášovi 23:6–14 se dočítáme o 
tom, jak Alma odmítl žádost lidu, aby byl jejich králem. 
Požádejte některého studenta, aby přečetl Mosiáše 23:9–10, 
12. Vyzvěte členy třídy, ať se soustředí na to, jak Alma po-
psal vliv, který měl král Noé na něho a na jeho lid. Požá-
dejte studenty, aby řekli, co našli.

• Co učí slova „chycen do pasti“ a „spoután pouty nepra-
vosti“ o následcích hříchu?

• Proč je užitečné znát vlivy, které nás v minulosti vedly 
k hříchu?

• Proč by mohlo být poté, co učiníme pokání, důležité 
pamatovat na to, jak může být pokání „bolestivé“?

Požádejte některého studenta, aby přečetl Mosiáše 23:13. 
Zdůrazněte Almovu radu „[stát] pevně za touto svobodou, 
kterou jste byli osvobozeni“.

• Jak se tato rada týká procesu pokání? (Pomozte studen-
tům porozumět tomu, že jakmile nás Pán jednou vysvobodí z hříchu a my zakusíme 
svobodu, kterou přináší odpuštění, musíme v zájmu zachování této svobody činit spra-
vedlivá rozhodnutí.)

Vyzvěte studenty, aby si prošli Mosiáše 23:14–18 a zaměřili se na to, čemu Alma učil lid, 
aby si uchovali svobodu. Požádejte několik studentů, aby řekli, co našli.

Přehled putování v Mosiášovi 7–24

Země 
Zarahemla

Ruiny jareditského národa 
v zemi severní

Země Helam

Vody 
Mormonu

Země Nefi 
(Lehi- Nefi)

Někteří Nefité usi-
lují o to, aby získali 

zpět zemi Nefi

Pátrací výprava 
vedená Ammonem

Skupina Nefitů 
vedená Zenifem

Limhiův lid 
uniká

24 zlatých desek 
(kniha Eterova)

Alma a jeho 
lid odcházejí

Pokus o nale-
zení Zarahemly
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MOSIÁŠ 23–24

Požádejte některého studenta, aby přečetl Mosiáše 23:19–20. Vyzvěte členy třídy, aby určili 
slova, která poukazují na to, že Pán lidem požehnal, když se rozhodli, že budou žít spra-
vedlivě („převelice se jim dařilo“).

• Jak byste shrnuli to, čemu jste se naučili ze zkušeností Almy a jeho lidu? (Studenti 
mohou uvést několik pravd – například, že činíme- li pokání a rozhodneme- li se žít 
spravedlivě, Pán nám požehná a vysvobodí nás z pout nepravosti.)

• Kdy jste byli svědky toho, že se tato zásada naplnila, ať již ve vašem životě, nebo v životě 
nějakého přítele či člena rodiny? (Připomeňte studentům, že se nemusí dělit o zážitky, 
které jsou příliš důvěrné nebo osobní.)

Mosiáš 23:21–29
Lamanitská armáda a zlovolní kněží Noémovi uvádějí Almu a jeho lid do poroby
Abyste studentům pomohli porozumět tomu, že i ti, kteří jsou spravedliví, musí zažívat 
zkoušky, vyzvěte je, aby se zamysleli nad nějakou dobou v jejich životě, kdy by se mohli 
ztotožnit s následujícími slovy staršího Richarda G. Scotta z Kvora Dvanácti apoštolů:

„Zkoušky … jsou potřeba, i když žijete způsobile a spravedlivě a jste poslušni 
[Božích] přikázání. Právě ve chvílích, kdy se zdá, že jde všechno hladce, 
přicházejí těžkosti, často v několika dávkách najednou.“ („Trust in the Lord“, 
Ensign, Nov. 1995, 16.)

Vyzvěte studenty, ať si projdou Mosiáše 23:21–22 a zjistí, proč Pán dovoluje, 
aby ti, kteří se rozhodují žít spravedlivě, zažívali těžkosti a protivenství. Až 

studenti řeknou, co našli, pomozte jim porozumět tomu, že Pán zkouší naši trpělivost a 
víru, aby nám pomohl mít v Něho větší důvěru.

Vyzvěte studenty, aby si do svého studijního deníku nebo zápisníku napsali následující 
otázky. Požádejte je, aby při studiu zbývajících veršů v Mosiášovi 23 o těchto otázkách pře-
mítali. Odpovědi na tyto otázky si však psát nemají, dokud je k tomu nevyzvete v dalším 
průběhu hodiny.

• Jakým zkouškám v současnosti čelíte?

• Jak můžete během svých zkoušek projevovat víru a důvěru v Boha?

Vyzvěte studenty, aby si přečetli Mosiáše 23:23–29. Ať se při tom zaměří na to, jak byli 
Alma a jeho lid zkoušeni a jak projevovali důvěru v Boha.

• Jak nám může během zkoušky pomoci modlitba a následování rad proroka? (Může 
nám to pomoci prohloubit trpělivost a víru. Může nám to také pomoci získat sílu, 
osobní zjevení, pokoj a důvěru, abychom mohli ve zkouškách vytrvat nebo z nich nalézt 
vysvobození.)

Mosiáš 23:30–24:25
Alma a jeho lid trpí kvůli pronásledování, avšak Pán jejich břímě ulehčuje a zá-
zračně je vysvobozuje
Pomozte studentům porozumět tomu, jaký byl vztah mezi Amulonem, Lamanity a jejich 
králem, tím, že shrnete Mosiáše 23:30–39 a 24:1–7. Vysvětlete, že Amulon byl vůdcem 
zlovolných kněží krále Noéma, který vyhnal Almu za to, že souhlasil s Abinadim. Amulon 
se společně s dalšími zlovolnými kněžími a jejich lamanitskými manželkami připojil k La-
manitům. Amulon si získal přízeň krále Lamanitů, který ho poté ustanovil, aby vládl nad 
všemi Nefity v zemi Helam, včetně Almova lidu.

Požádejte některého studenta, aby přišel dopředu, a řekněte mu, aby si vzal na záda 
prázdný batoh. (Tento student bude potřebovat svá písma.) Zeptejte se studenta, jak lehké 
by bylo nosit celý den prázdný batoh. Pak tohoto studenta vyzvěte, aby přečetl Mosiáše 
24:8–11. Pokaždé, když student přečte něco, co by mohlo znamenat pro Almu a jeho lid 
určitou zkoušku, dejte do batohu kámen nebo nějaký jiný těžký předmět. Až student četbu 
dokončí, zeptejte se ho, zda by bylo lehké nosit celý den takto plný batoh. (Student by měl 
stát před třídou a mít na sobě těžký batoh, než mu dáte pokyn, aby se vrátil na své místo.) 
Zeptejte se členů třídy:

• Co mohou v našem životě představovat kameny nebo těžké předměty?

Zapojování se studentů
Když studenty požá-
dáte, aby se zapojili 
do činností, které 
provádíte před celou 
třídou, pomáhá jim to 
všem mít pocit, že jsou 
více zapojeni do výuky, 
jelikož s výukou pomáhá 
jeden z jejich vrstevníků. 
Žádáte- li studenty, aby 
se zapojili do ukázky, 
která zabere více času, 
požádejte je, aby si 
s sebou dopředu vzali 
písma, aby se mohli dál 
účastnit četby a diskuse 
se zbytkem třídy.
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• Jak nás takováto břemena ovlivňují?

Požádejte některého studenta, aby přečetl Mosiáše 24:10–12. Vyzvěte členy třídy, ať se 
zaměří na to, co činil Almův lid pro to, aby obdržel pomoc se svými břemeny. Požádejte 
studenty, aby vysvětlili, co našli.

• Jak nám může modlitba pomoci, když máme těžká břemena?

• Proč pro nás může být v době zkoušek útěchou poznání zásady, že Bůh zná „myšlenky 
[našeho] srdce“?

Vyzvěte studenty, aby si přečetli Mosiáše 24:13–15 a zjistili, co se přihodilo Almovu lidu, 
když se dál modlil o pomoc.

• Co Pán slíbil, že pro Almův lid učiní? (Až budou studenti odpovídat, můžete poprosit 
jednoho nebo dva další studenty, aby nadzvedli spodek batohu, a tím ulehčili břímě, 
které student nese – aby to symbolizovalo způsob, jak Pán může ulehčit naše bře-
mena.) Jak tento slib souvisí se smlouvou, kterou uzavřeli u vod Mormonu? (Viz Mosiáš 
18:8–10.)

• Proč je užitečné vědět, že Pán neodstraní naše břemena ani neodejme naše těžkosti vždy 
okamžitě?

• Čemu se můžeme naučit z toho, jak Alma a jeho lid reagovali na své zkoušky?

• Kdy jste v životě pociťovali, že vám Pán dává sílu k tomu, abyste vytrvali ve zkoušce nebo 
abyste dokázali nést nějaké břímě?

Vyzvěte studenty, aby si přečetli Mosiáše 24:16–17, 21. Požádejte je, ať najdou slova a části 
textu, kterými se dále popisuje, jak lidé reagovali na své zkoušky a jak jim Pán pomohl. Po-
žádejte jednoho nebo dva studenty, ať svými slovy vysvětlí jakákoli spojení, která vidí mezi 
tím, co dělali lidé, a tím, co činil Pán. Napište na tabuli tuto zásadu: Budeme- li se trpělivě 
podvolovat vůli Páně, On nás posílí a ve svém čase nás vysvobodí z našich zkoušek.

Vyzvěte studenta, který stojí před třídou, aby si sundal batoh. Požádejte ho, aby popsal, jaké 
to je být osvobozen od břemene. Vyzvěte tohoto studenta, aby přečetl Mosiáše 24:21–22. 
Můžete ho požádat, aby se podělil o to, jak může svoji zkušenost porovnat s tím, co udělali 
lidé v těchto verších.

Shrňte Mosiáše 24:18–25 tím, že vysvětlíte, že Almovi a jeho lidu se podařilo utéci, neboť 
Pán způsobil, že na Lamanity přišel hluboký spánek. Pán poté vedl Almu a jeho lid do Za-
rahemly, kde je s radostí přivítal král Mosiáš. Alma a jeho lid „vylili své díky Bohu“, neboť 
věděli, že je „nikdo nemohl vysvoboditi kromě Pána, jejich Boha“. (Mosiáš 24:21; viz také 
Mosiáš 25:16.)

Nechte studenty, ať si ve svém schématu, které znázorňuje 
přehled putování v Mosiášovi 7–24, nakreslí šipku ze země 
Helam do země Zarahemla. Řekněte jim, ať si tuto cestu 
označí slovy „Almův lid uniká“.

Na závěr studenty vyzvěte, ať si do svého studijního de-
níku napíší odpovědi na ony dvě otázky, které si do něho 
zapsali v první části hodiny. Požádejte je, aby se zamysleli 
nad svými zkouškami a nad tím, jak mohou projevovat 
víru a důvěru v Boha, aby jim pomohl vytrvat. Podělte se 
o svědectví, že pokud se budeme trpělivě podrobovat vůli 
Páně, On nás posílí a ve svém čase nás vysvobodí z našich 
zkoušek. Mohli byste také studenty vyzvat, aby se podělili o 
příklady toho, jak je Pán posílil v jejich zkouškách.

Přehled putování v Mosiášovi 7–24
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(Lehi- Nefi)

Někteří Nefité usi-
lují o to, aby získali 

zpět zemi Nefi

Pátrací výprava 
vedená Ammonem

Skupina Nefitů 
vedená Zenifem

Limhiův lid 
uniká

24 zlatých desek 
(kniha Eterova)

Alma a jeho 
lid odcházejí

Almův lid 
uniká

Pokus o nalezení 
Zarahemly
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Úvod
Mosiáš 25 představuje závěr záznamu o lidu Zenifovu. 
(Viz Mosiáš 7–24.) Limhiův lid a Almovi následovníci se 
vrátili do Zarahemly a byli sjednoceni pod bezpečnou 
vládou krále Mosiáše. Po příchodu těchto skupin byli 

Limhi a jeho lid pokřtěni. Král Mosiáš předal Almovi 
pravomoc zakládat v zemi církve a řídit záležitosti 
 Církve Boží mezi Nefity.

LEKCE 65

Mosiáš 25

Náměty pro výuku

Mosiáš 25:1–13
Lidé, kteří se shromáždili v Zarahemle, se sjednocují a stávají se známými 
jako Nefité
Vyzvěte studenty, aby přemýšleli o záznamech, které četli nebo slyšeli a které znázorňují, 
jak Pán někomu pomohl tím, že mu poskytl vedení, sílu, ochranu či vysvobození. Mohli 
byste jim navrhnout, aby se zamysleli nad příběhy v písmech, církevní historii nebo v životě 
členů rodiny nebo přátel. Můžete se například podělit o následující příběh, který vyprávěla 
jedna mladá žena, která šla sama cestou z kopce před svou skupinou během výletu jejich 
sboru:

„Varovný hlas, jistý, avšak tichý, řekl: ‚Vrať se.‘ Téměř jsem ho ignorovala, ale přišel znovu. 
Tentokrát jsem uposlechla a vrátila jsem se ke skupině. Když jsme šli dolů, uviděli jsme dva 
obrovské rozzuřené černé býky, kteří běželi do kopce. Ten větší na nás zíral a začal škrábat 
nohou do země. … Náš vedoucí kněžství odvedl jeho pozornost, a my jsme mohli přelézt 
plot do bezpečí.

Když jsme se vrátili do tábora, uvědomila jsem si, že kdybych bývala neuposlechla na-
bádání Ducha, byla bych těžce zraněná, nebo jsem mohla i zemřít. Věděla jsem, že o mě 
osobně Nebeský Otec pečoval a že mě ochránil. Jsem Pánu za ono varování velmi vděčná. 
Tato zkušenost posílila moje svědectví a dodala mi větší lásku k Pánu.“ („Turn Back“, New 
Era, Nov. 2010, 47.)

Požádejte jednoho nebo dva studenty, aby se podělili o příběh, o kterém přemýšleli a který 
v životě někoho jiného znázorňuje Boží dobrotivost a moc. Zeptejte se členů třídy:

• Jak vám pomáhá, když slyšíte o příkladech Boží dobrotivosti a moci v životě druhých?

Shrňte Mosiáše 25:1–6 tím, že vysvětlíte, že poté, co Limhiův lid a Almův lid (všichni byli 
potomky lidu Zenifova) unikli z poroby a spojili se s lidmi, kteří žili v Zarahemle, král 
Mosiáš přečetl jejich záznamy celému lidu. Vyzvěte studenty, aby si přečetli Mosiáše 25:7 a 
vyhledali při tom společnou odpověď lidu na onen záznam o tom, jak Bůh jednal s lidem 
Zenifovým. Požádejte některého studenta, aby se podělil o to, co našel.

Překreslete na tabuli následující tabulku. Vysvětlete, že v Mosiášovi 25:8–11 se dovídáme 
více o tom, jak lidé zareagovali na záznam o Zenifově a Almově lidu. Vyzvěte studenty, ať 
v uvedených odkazech na verše z písem vyhledají to, co lidé slyšeli a jaké měli ohledně 
toho pocity. Příklad odpovědí na první odkaz je uveden v závorce.
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Co lidé slyšeli Jaké měli pocity

Mosiáš 25:8 (Slyšeli o tom, jak byl Limhiův 
lid vyveden z poroby.)

(Naplnilo je to velikou radostí.)

Mosiáš 25:9

Mosiáš 25:10

Mosiáš 25:11

Poté, co měli studenti dostatek času na to, aby si prostudovali odkazy na verše z písem, 
požádejte některé z nich, aby napsali na tabuli, co našli. Požádejte studenty, ať shrnou, 
čemu se z Mosiáše 25:8–11 naučili, tím, že uvedou ty zásady z těchto veršů, které by 
mohli vztáhnout na sebe. Zatímco studenti odpovídají, pomozte jim uvědomit si, že když 
studujeme záznamy Božího jednání s druhými, můžeme pociťovat radost a vděčnost 
za dobrotivost Boží. (Při čtení těchto veršů si studenti mohou také povšimnout smutku a 
ztráty, jež pramení z hříchu.)

• K jakým zdrojům se můžeme obracet, abychom se dověděli o zkušenostech druhých 
s dobrotivostí Boží? (Odpovědi studentů pište na tabuli. Možné odpovědi: písma, pro-
slovy z generální konference, církevní časopisy, životopisy církevních vedoucích a dalších 
lidí a rodinné historie.)

Vyzvěte studenty, aby se zamysleli nad nějakou zkušeností, kdy se dověděli o Boží dobroti-
vosti k druhým ze zdrojů, které jsou uvedeny na tabuli.

• Jaký to pro vás mělo užitek, když jste se dověděli o Boží dobrotivosti k druhým z jednoho 
z těchto zdrojů?

• Jaký by podle vás mohlo mít trvalý vliv na někoho to, když by se pravidelně učil o Boží 
dobrotivosti a o tom, jak Bůh jedná s druhými?

Povzbuďte studenty, aby podle svých možností věnovali čas tomu, aby si zvolili jednu 
z možností uvedených na tabuli a vyhledali inspirující příběhy o Boží dobrotivosti.

Mosiáš 25:14–24
Alma zakládá v celé zemi Nefitů Církev Boží
Připravte studenty na studium o organizaci a učení Církve mezi Nefity tím, že jim položíte 
tuto otázku:

• Navštívili jste někdy jiný než svůj domovský sbor nebo domovskou odbočku? Jakých 
podobností mezi vaším domovským sborem nebo odbočkou a sborem nebo odbočkou, 
kterou jste navštívili, jste si všimli?

• Jak vám pomáhá to, když vidíte, že organizace a učení Církve jsou stejné v každém sboru 
nebo odbočce?

Shrňte Mosiáše 25:14–17 tím, že vysvětlíte, že poté, co Mosiáš promluvil k lidem a předčí-
tal jim, vyzval Almu, aby je učil. Král Limhi a jeho lid pak požádali o to, aby byli pokřtěni. 
Alma je pokřtil a začal organizovat Církev po celé zemi.

Požádejte několik studentů, aby se střídali při čtení Mosiáše 25:18–22. Vyzvěte členy třídy, 
ať se zaměří na to, jak byla Církev mezi Nefity v Almově době zorganizována a řízena. Aby-
ste studentům pomohli porozumět tomu, že organizace Církve dbá na to, aby všichni 
členové mohli obdržet pravdu, položte jim otázky podobné těmto:

• Jak se Církev, která byla mezi Nefity, podobá Církvi v dnešní době? (Máme sbory a 
odbočky, které jsou jako různé skupiny, o nichž je zmínka v Mosiášovi 25:21. Presidenti 
odboček, biskupové a presidenti kůlů jsou jako kněží a učitelé, kteří řídili Církev v Al-
mově době.)

• Jaké pravdy zdůrazňovali podle Mosiáše 25:15–16, 22 kněží a učitelé Církve v době 
Mosiášově? (Mohli byste zdůraznit, že Pán poskytl v posledních dnech podobné pokyny 
rodičům, církevním vedoucím a misionářům. [Viz NaS 15:6; 19:31; 68:25.])

• Proč je důležité učit neustále o pokání a víře v Boha?
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MOSIÁŠ 25

Vyzvěte studenty, aby si přečetli Mosiáše 25:23–24 a vyhledali slova, která popisují požeh-
nání, jež obdrželi ti, kteří vstoupili do Církve Boží.

• Jaká požehnání lidé obdrželi díky tomu, že byli pokřtěni a vstoupili do Církve Boží?

• Jak Pán požehnal vám díky vašemu členství v Církvi? 

Napište na tabuli tuto zásadu: Když na sebe vezmeme jméno Ježíše Krista a budeme 
podle toho žít, Pán na nás bude vylévat svého Ducha.

Vydejte studentům svědectví o tom, že požehnání, která jako členové Církve zakoušejí,  
se mohou znásobit, budou- li studenti dodržovat své smlouvy a přijímat Ducha.

Vydávejte svědectví o 
slíbených požehnáních
Bratr Russell T. Os-
guthorpe, generální 
president Nedělní školy, 
se podělil o jednoduché 
prvky efektivní výuky: 
1) učte základním 
naukám, 2) vyzývejte 
ty, které učíte, k činu a 
3) vydávejte svědectví o 
slíbených požehnáních. 
(Viz „Výuka pomáhá 
zachraňovat životy“, 
Liahona, listopad 2009, 
15.) Když budete vydá-
vat svědectví o zaslíbe-
ních, která se nacházejí 
v písmech a ve slovech 
proroků posledních dnů, 
studenti budou moci po-
ciťovat větší motivaci žít 
podle toho, čemu se učí.

Komentář a informace o historickém pozadí
Mosiáš 25:17–22. Kněžská pravomoc mezi Nefity

Kniha Mormonova neuvádí konkrétní podrobnosti 
ohledně kněžství, které měli proroci a další bratří 
mezi Nefity a Lamanity. Avšak zmínky o obřadech a 
způsobech, jak byla Církev vedena, poskytují dosta-
tečné důkazy o tom, že tito muži byli nositeli Melchi-
sedechova kněžství. President Joseph Fielding Smith 
učil, že „kněžství, jehož byli [Nefité] nositeli a skrze 

které vykonávali obřady, bylo kněžství podle svatého 
řádu, řádu Syna Božího. [Viz Alma 13:1–20.] Toto vyšší 
kněžství může vykonávat všechny obřady evangelia.“ 
(Doctrines of Salvation, ed. Bruce R. McConkie, 3 vols. 
[1954–1956], 3:87.)

Další informace o kněžské pravomoci v Knize Mormo-
nově viz Komentář a informace o historickém pozadí u 
Mosiáše 18.
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Přípravné materiály pro 
učitele domácího studia
Shrnutí denních lekcí domácího studia
Následující shrnutí nauk a zásad, s nimiž se studenti sezná-
mili při studiu Mosiáše 18–25 (13. blok), nemá být součástí 
vaší lekce. Lekce, kterou učíte, se soustřeďuje pouze na 
některé z těchto nauk a zásad. Při zvažování potřeb svých 
studentů se řiďte nabádáním Svatého Ducha.

1. den (Mosiáš 18)
Po Abinadiově smrti činil Alma pokání a učil druhé u vod 
Mormonu evangeliu Ježíše Krista. Při studiu této zkušenosti 
se studenti seznámili s tím, že Ducha Páně a zaslíbení věč-
ného života obdržíme tehdy, když uzavřeme a dodržujeme 
smlouvu křtu, a že k těm, kteří svou smlouvu křtu dodržují, 
přicházejí velká požehnání.

2. den (Mosiáš 19–20)
Poté, co král Noé a jeho lid odmítli Abinadiovo učení a 
usilovali o zničení Almy a jeho následovníků, byli napadeni 
Lamanity. Noé byl zabit vlastními lidmi a králem se stal jeho 
syn Limhi. Studenti se při četbě o tom, jak byl Limhiův lid 
uveden Lamanity do poroby, seznámili s tím, že odmítání slov 
Pánových služebníků přináší utrpení a zármutek. Studenti 
byli povzbuzeni k tomu, aby přemýšleli o tom, kdy získali po-
cit klidu a duchovního bezpečí díky tomu, že se řídili radou 
Pánových služebníků.

3. den (Mosiáš 21–24)
Studenti se seznámili s tím, že Alma a jeho lid byli i přes svou 
spravedlivost rovněž uvedeni Lamanity do poroby. Studenti si 
ve svých studijních denících nakreslili tabulku, s jejíž pomocí 
srovnávali zajetí a vysvobození Limhiova a Almova lidu. 
Záznam o Limhiově lidu nás poučil o tom, že přejeme- li si 
uzavírat a dodržovat smlouvy, Pán poskytne cestu pro naše 
vysvobození. Díky Almově skupině se studenti naučili, že 
když se budeme trpělivě podrobovat vůli Páně, On nás posílí 
a ve svém čase nás vysvobodí z našich zkoušek.

4. den (Mosiáš 25)
Poté, co byli Limhiův a Almův lid opět v bezpečí sjednoceni 
pod vládou krále Mosiáše v Zarahemle, jejich záznamy byly 
přečteny celému lidu. Studenti se seznámili s tím, že když 
studujeme záznamy Božího jednání s druhými, můžeme 
pociťovat radost a vděčnost za dobrotivost Boží. Zatímco 
studenti přemýšleli o tom, jak se členství v Církvi ve dnech 
Nefitů podobalo členství v Církvi dnes, naučili se, že když na 
sebe vezmeme jméno Ježíše Krista a budeme podle toho žít, 
Pán nám požehná svým Duchem. Studenti si napsali něco o 
tom, jak změnila jejich život skutečnost, že byli ochotni vzít 
na sebe jméno Ježíše Krista.

Úvod
Porovnání zkušeností, které měli lid Almův a Limhiův, může stu-
dentům pomoci objevit cenné zásady týkající se toho, z jakých 
zdrojů pocházejí naše zkoušky a jak můžeme být ze soužení vy-
svobozeni skrze víru v Ježíše Krista. Pomozte studentům poznat, 
že když budou uzavírat a dodržovat posvátné smlouvy, důvě-
řovat Pánu a pokorně Ho prosit o pomoc, On je posílí a svým 
vlastním způsobem a ve svém vlastním čase je z jejich soužení 
vysvobodí.

Náměty pro výuku

Mosiáš 18
Alma káže evangelium lidu krále Noéma, mnozí činí pokání a 
mají touhu být pokřtěni
Vyzvěte studenty, aby si vzpomněli na svůj křest.Požádejte je, 
aby se podělili o některé nezapomenutelné detaily z tohoto 
zážitku. Potom vystavte obrázek „Alma křtí ve vodách Mor-
monu“ (62332; Kniha obrázků z evangelia [2009], č. 76), pokud 
je k dispozici, a požádejte studenty, ať si vzpomenou na události 
popsané v Mosiášovi 18:8–11. Zeptejte se studentů, čemu rozu-
měli ohledně účelu křtu a smlouvy křtu v době, kdy byli pokřtěni.

Po diskusi o záznamu v Mosiášovi 18 studenty požádejte, aby se 
ve svém studijním deníku vrátili k 1. dni, úkol 1, kde si znázornili 
to, čemu Alma učil ohledně smlouvy křtu, jak je to vysvětleno 
v Mosiášovi 18:8–11. Požádejte některého studenta, aby své 
schéma překreslil na tabuli a podělil se o něj se členy třídy, a 
zeptejte se ostatních studentů, zda by něco doplnili do sloupců 
„Já slibuji“ a „Bůh slibuje“. Pak na tabuli nebo na papír napište 
následující zásadu: Ducha Páně a zaslíbení věčného života 
obdržíme tehdy, když uzavřeme a dodržujeme smlouvu 
křtu. Mohli byste studentům navrhnout, aby si tuto zásadu 
zapsali do písem vedle veršů v Mosiášovi 18:8–11.

Zeptejte se: Jak vaše porozumění smlouvě křtu ovlivňuje vaši 
touhu tuto smlouvu dodržovat?

Mosiáš 19–24
Limhiův lid a Almovi následovníci jsou vysvobozeni z poroby 
Lamanitů
Požádejte některého studenta, aby přečetl první citát od staršího 
Richarda G. Scotta z Kvora Dvanácti apoštolů v lekci pro 3. den 
tohoto bloku ve studijním průvodci studenta. Zeptejte se stu-
dentů, jaké jsou podle staršího Scotta ony dva druhy zkoušek, 
kterým v životě čelíme. (Měli by je mít ve svých příručkách pod-
tržené.) Na tabuli napište: Těžkosti, které přicházejí v důsledku 
hříchu a Tříbení, které se dostavuje díky zkouškám.

Požádejte studenty, aby si znovu prošli své odpovědi ve studijním 
deníku pro 1. úkol u 3. dne. Pak napište pod „Těžkosti, které při-
cházejí v důsledku hříchu“ Limhiův lid (viz Mosiáš 19:10, 25–28; 
20:20–21 a pod „Tříbení, které se dostavuje díky zkouškám“ 
napište Almův lid (viz Mosiáš 23:18–21). Požádejte studenty, 

Lekce pro domácí studium
Mosiáš 18–25 (13. blok)
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aby na tabuli uvedli příklady toho, jak mohou lidé v dnešní době 
zakoušet oba typy těžkostí.

Zatímco budete se studenty opakovat následující zásady, pište je 
na tabuli.

Vyzvěte studenty, aby si ve dvojicích přečetli Mosiáše 21:13–16. 
Požádejte je, aby určili slova a části textu, které učí zásadě, že 
když se pokoříme, voláme k Pánu a činíme pokání ze svých 
hříchů, Bůh naše modlitby vyslyší a ve svém čase nám 
ulehčí od břemene našich hříchů. Požádejte studenty, aby se 
podělili o to, jak by podle nich mohl někdo tuto zásadu uplatnit, 
kdyby prožíval jednu z těžkostí uvedených na tabuli.

Vyzvěte studenty, aby si přečetli Mosiáše 21:31–32, 35 a shrnuli 
únik Limhiova lidu v Mosiášovi 22, a poukázali tak na to, že 
když uzavřeme smlouvu, že budeme sloužit Bohu a bu-
deme dodržovat Jeho přikázání, Pán poskytne cestu pro 
naše vysvobození. Mohli byste studenty povzbudit k tomu, 
aby si tuto zásadu zapsali do písem vedle veršů v Mosiášovi 
21:31–35.

Požádejte některého studenta, aby pro zopakování zásady, se 
kterou se studenti seznámili při studiu o Almově lidu, shrnul zá-
znam o tom, jak byl Almův lid uveden Lamanity do poroby. (Viz 
Mosiáš 23:25–24:11.) Požádejte několik studentů, aby se střídali 
při čtení Mosiáše 24:12–17. Požádejte je, aby zdůraznili slova 
nebo části textu, jež učí tomu, že pokud se budeme trpělivě 
podrobovat vůli Páně, On nás posílí a ve svém čase nás 
vysvobodí z našich zkoušek. Mohli byste studenty povzbudit 
k tomu, aby si důležitá slova nebo části textu v těchto verších 
označili.

Opište následující příklady na tabuli nebo je napište na papír, 
který rozdáte studentům. Požádejte studenty, aby vysvětlili, 
jak by mohli použít pravdy, se kterými se seznámili při studiu o 
Limhiově a Almově lidu, k tomu, aby pomohli osobě z daného 
příkladu.

 1. Jeden přítel si uvědomuje, že musí činit pokání, prožívá 
silné pocity nehodnosti a zklamání a přemýšlí o tom, 
zda bude vůbec někdy možné, aby překonal pokušení 
a pocity viny. Jak byste mohli použít záznam o Limhiově 

lidu k tomu, abyste tomuto příteli dodali odvahu a naději 
činit pokání? (Mohli byste studenty povzbudit k tomu, aby 
v Mosiášovi 21 určili konkrétní verše, o které by se mohli 
s tímto přítelem podělit. Požádejte studenty, aby vysvět-
lili, proč by podle nich verše, které vybrali, tomuto příteli 
pomohly.)

 2. Jeden přítel je společensky přátelský a snaží se žít podle 
měřítek evangelia. Někteří se s ním nechtějí bavit a říkají, že 
je pro ně až „příliš dobrý“. Jak byste mohli použít záznam 
o Almově lidu k tomu, abyste svému kamarádovi pomohli 
důvěřovat Pánu a nalézt sílu a útěchu během této zkoušky? 
(Mohli byste studenty povzbudit k tomu, aby v Mosiá-
šovi 24 určili konkrétní verše, o které by se mohli s tímto 
přítelem podělit. Požádejte je, aby vysvětlili, proč by podle 
nich verše, které vybrali, tomuto příteli pomohly.)

Požádejte studenty, aby vyprávěli o době, kdy byli oni sami nebo 
někdo, koho znají, svědkem moci Pánova vysvobození. (Dejte 
pozor na to, abyste studenty nevybízeli ke sdílení nevhodných 
podrobností o jejich minulých přestupcích, a ani jim to neumož-
ňujte.) Povzbuďte studenty k tomu, aby dodržovali své smlouvy, 
volali k Pánu o pomoc a důvěřovali moci Jeho vysvobození, ať 
již v životě čelí jakékoli zkoušce. Hodinu zakončete tím, že se 
podělíte o své svědectví o Pánově moci k vysvobození z našich 
těžkostí a potíží, které mohou pocházet jak z našich vlastních 
přestupků, tak ze zkoušek, jež jsou určeny k tomu, aby nás 
vytříbily.

Příští blok (Mosiáš 26–Alma 4)
V nadcházejícím týdnu se budou studenti učit o andělovi, jenž 
byl seslán, aby zastavil Almu mladšího v jeho úsilí zničit Církev. 
Budou studovat to, co se Almovi po tomto zážitku přihodilo, a 
budou číst některé z nejdůležitějších zásad v písmech ohledně 
duchovního znovuzrození. Když král Mosiáš zemřel, byl Alma 
vybrán, aby byl vůdcem Nefitů. Zlovolný muž Amlici se ho 
snažil svrhnout. Povzbuďte studenty k tomu, aby se zaměřili 
na to, co Alma učinil, aby v této situaci přivolal Pánovu moc 
k vysvobození.
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Úvod
Během Mosiášovy vlády mnozí z dorůstajícího pokolení 
– ti, kteří byli v době posledního kázání krále Beniamina 
malými dětmi – nevěřili učení Církve a odmítali vzývat 
Pána. Tito nevěřící mladí lidé ovlivnili další členy Církve, 
a ti se dopouštěli závažných hříchů. Mnozí z těchto pře-
stupníků byli předvedeni před Almu, který byl vedou-
cím Církve. Zpočátku si Alma nevěděl rady, ale nakonec 

požádal o pomoc Pána, aby věděl, jak má soudit členy 
dopouštějící se přestupků. Pán Almovi zjevil, jak má po-
stupovat, když bude volat členy Církve k zodpovědnosti 
za jejich hříchy. Alma se také poučil o Božím milosrden-
ství a ochotě odpouštět těm, kteří činí pokání. Alma se 
řídil Pánovou radou a zavedl v Církvi pořádek.

LEKCE 66

Mosiáš 26

Náměty pro výuku

Mosiáš 26:1–6
Mnozí z dorůstající generace nevěří evangeliu a vedou ostatní k páchání hříchu
Před začátkem hodiny napište na tabuli tyto otázky:

Jak byste popsali své současné svědectví?

Jak byste chtěli, aby vaše svědectví rostlo?

Vyzvěte studenty, aby si na tyto otázky odpověděli ve svém studijním deníku nebo zá-
pisníku. Ponechte jim dostatek času a poté vysvětlete, že Mosiáš 26 obsahuje zprávu o 
lidech, kteří nedělali vše potřebné pro to, aby živili své svědectví. V důsledku toho se nikdy 
nerozvinula jejich víra v Boha a svedli mnoho členů Církve ke hříchu a omylům. Navrhněte 
studentům, aby při studiu této zprávy přemýšleli o tom, co se z ní mohou naučit o rozvíjení 
a posilování svědectví.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Mosiáše 26:1–3. Poté se členů třídy zeptejte:

• Co si zvolili mnozí z dorůstající generace? (Zvolili si, že nebudou věřit tradicím svých 
rodičů.)

• Proč podle vás nevíra brání naší schopnosti „rozuměti slovu Božímu“? (Mosiáš 26:3.)

Vysvětlete, že víra (nebo i jen touha věřit) vede k jednání, které posiluje naše svědectví. 
A na druhou stranu, pokud si lidé zvolí, že věřit nebudou, volí si tím také to, že nebudou 
dělat určité věci, které by jim pomohly rozvinout silné svědectví. Vyzvěte studenty, aby si 
přečetli Mosiáše 26:3–4, 6. Jednu polovinu studentů vyzvěte, aby vyhledali, co dorůstající 
generace kvůli své nevíře nedělala. A druhou polovinu vyzvěte, aby vyhledali důsledky této 
nevíry.

• Co dorůstající generace odmítala kvůli své nevíře dělat?

• Jaké byly následky jejich nevíry?

Poté, co studenti prodiskutovali tyto otázky, napište na tabuli: Abychom rozvinuli a udržo-
vali své svědectví, musíme …
Požádejte některého studenta, aby přečetl následující slova presidenta Henryho B. Eyringa 

z Prvního předsednictva. Vyzvěte členy třídy, ať během čtení přemýšlejí o 
tom, jak by mohli doplnit větu na tabuli.

„Svědectví musíme vyživovat modlitbou víry, musíme hladovět po slovu 
Božím v písmech a musíme být poslušni pravdy, kterou jsme obdrželi. Opo-
mínání modlitby je nebezpečné. Nahodilé studium písem a jejich nahodilá 
četba naše svědectví také ohrožuje. Pro naše svědectví to jsou nezbytné 

živiny. …
Aby vaše svědectví rostlo a prospívalo, musíte se důsledně a trvale věnovat hodování na 
slově Božím, upřímné modlitbě a poslušnosti Pánových přikázání.“ („Živoucí svědectví“, 
Liahona, květen 2011, 127.)

Výuka mládeže
President J. Reuben 
Clark ml. z Prvního před-
sednictva učil:
„Mladí Církve hlado-
vějí po věcech Ducha; 
dychtivě se touží učit 
evangeliu a chtějí ho 
ryzí, nezředěné. …
… Nemusíte zakrývat 
náboženské pravdy 
pláštíkem světských věcí; 
můžete jim přinášet tyto 
pravdy otevřeně.“ (Sta-
novený směr Církve ve 
vzdělávání, rev. vydání 
[brožurka, 1994], 3, 9.)
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• Jaké skutky nám podle presidenta Eyringa pomohou vyživovat naše svědectví? (Zatímco 
budou studenti tyto skutky vyjmenovávat, zapisujte tyto odpovědi do věty na tabuli: 
Abychom rozvinuli a udržovali své svědectví, musíme hodovat na slově Božím, 
modlit se ve víře a být poslušni Pánových přikázání.. 

• Jak uplatňování těchto kroků ovlivňuje vaše svědectví?

Vyzvěte studenty, aby si přečetli Mosiáše 26:5–6 a vyhledali přitom, jak nevěřící mladí lidé 
ovlivnili některé členy Církve.

• Uvažujte o následujících slovech: „Tudíž bylo nezbytné, aby ti, kteří se dopouštěli hříchu 
a kteří byli v církvi, byli církví napomenuti.“ (Mosiáš 26:6.) Co to podle vás znamená? 
(Bylo nutné, aby členové Církve, kteří se dopouštěli hříchu, byli souzeni a voláni 
k zodpovědnosti.)

Mosiáš 26:7–14
Alma žádá Pána o vedení, jak soudit ty, kteří se dopouštějí hříchu
Ať si studenti představí, jaké by to bylo být biskupem sboru, v němž jsou členové, kteří se 
dopouštějí závažných hříchů a nečiní pokání. Požádejte studenty, aby přemítali o tom, co by 
v takové situaci dělali. Jak by plnili svou zodpovědnost volat členy k odpovědnosti za jejich 
hříchy a pomáhat jim činit pokání? Vysvětlete, že Alma, který byl vedoucím Církve, čelil 
podobnému náročnému úkolu.

Shrňte Mosiáše 26:7–12 tím, že vysvětlíte, že ti, kteří hřešili, byli předvedeni před Almu. Nic 
takového se předtím ještě v Církvi nestalo, a Alma nevěděl, co má dělat. Rozhodl se poslat 
přestupníky ke králi Mosiášovi, aby byli souzeni. Král Mosiáš je vrátil zpět k Almovi, jenž 
měl pravomoc od Boha soudit členy Církve, kteří zhřešili.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Mosiáše 26:13–14. Vyzvěte členy třídy, aby se 
soustředili na to, jak se Alma cítil ohledně své zodpovědnosti soudit ty, kteří zhřešili.

• Co Alma udělal, když byl znepokojen svými povinnostmi soudit přestupníky?

• Proč je důležité vědět, že zatímco biskupové a presidenti odboček pomáhají členům, 
kteří se dopustili hříchu, vyhledávají a získávají při tom Pánovo vedení?

Mosiáš 26:15–32
Pán zjevuje Almovi, jak volat členy Církve k odpovědnosti za jejich hříchy, a sta-
novuje podmínky pokání
Abyste studentům pomohli porozumět souvislostem v Mosiášovi 26:15–32, upozorněte je, 
že tyto verše obsahují Pánovu odpověď na Almovu otázku ohledně přestupníků. Povzbuďte 
studenty, aby při čtení Pánovy odpovědi vyhledali zásady a nauky, které jim pomohou lépe 
porozumět úloze kněžských soudců, jako jsou biskupové a presidenti odboček (u nositelů 
Melchisedechova kněžství jsou to presidenti kůlů, okrsků a misií). Také je vyzvěte, aby 
vyhledali zásady a nauky týkající se snahy o odpuštění.

Vyzvěte studenty, aby si přečetli Mosiáše 26:17–28 a všimli si při tom, jak často Pán používá 
zájmeno můj ve všech jeho pádech nebo zájmeno já. Mohli byste studentům navrhnout, 
aby si místa, kde se všechna tato slova vyskytují, označili. Poté se členů třídy zeptejte:

• Co nám zájmena já a můj v Mosiášovi 26:17–28 napovídají o tom, jaké má Pán místo 
v procesu pokání? (Mohli byste studenty požádat o to, aby se podělili o konkrétní slova 
nebo verše, ze kterých při svých odpovědích vycházeli.)

• Jakým pravdám o úloze Pánových služebníků v procesu pokání se můžeme naučit z Mo-
siáše 26:20–21? (Pomozte studentům porozumět tomu, že vedoucí kněžství zastupují 
Pána a že v případě závažného hříchu nám může biskup nebo president odbočky 
pomoci činit pokání a získat odpuštění.)

• Jak může biskup nebo president odbočky pomoci těm, kteří bojují s hříchem a 
pokušením?

Vysvětlete, že Pán poučil Almu o tom, co mají lidé hledající odpuštění dělat pro to, aby 
mohli činit pokání. Vyzvěte studenty, aby si ve dvojicích prostudovali Mosiáše 26:29–32 a 
vyhledali při tom zásady, které jim pomáhají porozumět tomu, co od nás Pán požaduje, 
když činíme pokání.
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Ponechte studentům čas k prostudování těchto veršů a poté několik z nich vyzvěte, aby 
svými slovy napsali na tabuli zásady, které ve verších našli. Mohli by odpovědět například 
takto:

Vyznání hříchů vede k odpuštění.

Pán odpustí těm, kteří činí pokání v upřímnosti srdce.

Abychom získali Pánovo odpuštění, musíme odpouštět druhým.

Abyste pomohli studentům lépe porozumět těmto zásadám, položte jim následující otázky 
(všechny, nebo jen některé):

• Jaký je význam slov „vyzná- li hříchy své před tebou a přede mnou“ uvedených v Mo-
siášovi 26:29? (Možná bude potřeba poukázat na to, že zájmeno tebou v tomto verši 
odkazuje na Almu.)

• Proč podle vás člověk, který se dopustil závažného hříchu, musí tento hřích vyznat Pánu 
a příslušnému vedoucímu v Církvi? (Vážné přestupky, jako je porušení zákona cudnosti, 
mohou ohrozit členství v Církvi. Proto je v takovém případě potřeba, aby tato osoba vy-
znala svůj hřích jak Pánovi, tak i Jeho zástupci v Církvi. Biskupové a presidenti odboček 
jsou držiteli klíčů kněžství, díky nimž mohou těm, kteří zhřešili, pomáhat získat odpuš-
tění. Ačkoli hříchy může odpustit pouze Pán, vedoucí kněžství mají podpůrnou úlohu 
při pomáhání lidem získat toto odpuštění. Uchovávají všechna vyznání v důvěrnosti a 
pomáhají těm, kteří se vyznávají, projít procesem pokání.)

• Co podle vás znamená činit pokání „v upřímnosti srdce svého“? (Mosiáš 26:29.)

• Proč podle vás Pán požaduje, abychom odpouštěli druhým? Jak spolu souvisí pokání a 
odpouštění druhým? (Viz 3. Nefi 13:14–15; NaS 64:8–11.)

• Která slova v těchto verších mohou povzbudit nebo utěšit někoho, kdo touží činit po-
kání, ale má pocit, že mu nemůže být odpuštěno?

Mosiáš 26:33–39
Alma je poslušen Pánovy rady a soudí ty, kteří zhřešili a vnáší do Církve pořádek
Vysvětlete, že Mosiáš 26:33–37 popisuje, jak Alma následoval Pánovy pokyny, soudil členy 
Církve, kteří zhřešili, a vnesl do Církve pořádek. Vyzvěte studenty, aby si přečetli Mosi-
áše 26:34–37 a zaměřili se při tom na to, jaké výsledky přinesla Almova snaha následovat 
Pánovu radu. Vydejte svědectví, že pokud činíme pokání a žijeme spravedlivě, můžeme mít 
pokoj v srdci a můžeme duchovně růst.
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Úvod
Alma mladší a synové krále Mosiáše se vzbouřili proti 
svým otcům a proti Pánu a pokoušeli se zničit Církev 
Boží. Jejich snahy skončily ve chvíli, když k nim byl v od-
povědi na modlitby spravedlivých poslán anděl a vyzval 

je k pokání. Výsledkem tohoto zázračného zážitku bylo 
to, že byli znovuzrozeni skrze Usmíření Ježíše Krista a 
cestovali po zemi Zarahemla, aby kázali evangelium a 
napravili škody, které způsobili.

LEKCE 67

Mosiáš 27

Náměty pro výuku

Mosiáš 27:1–22
Anděl volá Almu mladšího a syny Mosiášovy ku pokání
Abyste tuto lekci uvedli do kontextu, shrňte Mosiáše 27:1–7 vysvětlením, že mnoho nevěří-
cích v Zarahemle začalo pronásledovat ty, kteří náleželi k Církvi. Poté, co král Mosiáš vydal 
prohlášení, kterým toto pronásledování zakázal, většina lidí uposlechla a byl obnoven mír. 
Někteří lidé se však i nadále pokoušeli zničit Církev. Patřili mezi ně i Almův syn Alma a 
synové krále Mosiáše Ammon, Aaron, Omner a Himni. Almův syn Alma je často nazýván 
jako Alma mladší.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Mosiáše 27:8–10. Vyzvěte členy třídy, aby vyhle-
dali slova nebo části textu, které popisují Almu mladšího a syny Mosiášovy.

• Jaká část popisu Almy a synů Mosiášových vás nejvíce zaujala? Proč? (Zapisujte na tabuli 
seznam slov a částí textu, které studenti zmiňují. Nechte na tabuli místo na další seznam, 
který vytvoříte později v průběhu lekce.)

Vyzvěte studenty, aby se zamysleli nad touto otázkou:

• Pokud byste v té době žili v Zarahemle, jak byste podle vašeho názoru reagovali na 
skutky Almy a synů Mosiášových?

Ukažte studentům obrázek „Obrácení Almy mladšího“. (Kniha obrázků z evangelia [2009], 
č. 77.) Vyzvěte studenty, aby si přečetli Mosiáše 27:11–13, kde je popsána událost znázor-
něná na tomto obrázku. Poté požádejte některého studenta, aby přečetl Mosiáše 27:14. 
Vyzvěte členy třídy, aby se soustředili na to, jaké uvedl anděl důvody pro svůj příchod 
k Almovi a synům Mosiášovým.

• Co nás tento verš učí o způsobu, jak můžeme pomáhat těm, kteří mají těžkosti? (Ujistěte 
se, že studenti rozumějí tomu, že Pán odpovídá na naše s vírou pronášené modlitby 
za druhé. Mohli byste napsat tuto zásadu na tabuli a navrhnout studentům, aby si ji 
zapsali do písem vedle Mosiáše 27:14. Také byste mohli navrhnout, aby si k verši připsali 
odkaz na Jakuba 5:16. Poukažte na to, že Pán odpovídá na naše modlitby nejen za ty, 
kteří mají těžkosti duchovního rázu, ale i za ty, kteří mají jiné potíže a potřeby.)

• Kdy modlitby někoho druhého změnily ve vašem životě věci k lepšímu?

• Měli jste někdy pocit, že vaše modlitby změnily věci k lepšímu v životě někoho druhého?

Povzbuďte studenty, aby se i nadále modlili za druhé. Vydejte svědectví, že zpráva o Almovi 
mladším a synech Mosiášových je důkazem o tom, že Pán slyší naše modlitby ve prospěch 
druhých. Pán nebude potlačovat svobodu jednání těch, za které se modlíme, ale vyslyší 
naše modlitby a odpoví na ně svým způsobem a ve svém čase.

Požádejte některého studenta, aby se postavil před třídu a přečetl Mosiáše 27:15–16. 
Vysvětlete, že toto jsou slova anděla, která pronesl k Almovi a synům Mosiášovým. Zdů-
razněte, že anděl mluvil „hlasem hromu, který způsobil, že země, na níž stáli, se třásla“. 
(Mosiáš 27:11.)

• Jaký dojem na vás dělá to, co anděl udělal a řekl? Proč to na vás udělalo dojem?

Shrňte Mosiáše 27:19–22 tím, že vysvětlíte, že poté, co anděl sdělil své poselství, Alma 
nemohl mluvit, zeslábl a byl bezmocný přinesen ke svému otci (viz Mosiáš 27:19). Když 

Výuka Svatým Duchem
Pán řekl, že máme „ká-
zati evangelium [Jeho] 
Duchem, a to Utěšite-
lem, který byl vyslán učiti 
pravdě“. (NaS 50:14.) Při 
výuce usilujte o vedení 
Ducha, aby vám pomohl 
přizpůsobit lekci potře-
bám studentů.
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Almův otec uslyšel, co se přihodilo, tak se „radoval, neboť věděl, že to byla moc Boží“. 
(Mosiáš 27:20.) Dal shromáždit lid, „aby mohl býti svědkem toho, co Pán učinil pro jeho 
syna“. (Mosiáš 27:21.) Dal také shromáždit kněze, kteří se postili a modlili, aby jeho syn 
mohl obdržet sílu a aby mohl promluvit (viz Mosiáš 27:22).

Mosiáš 27:23–31
Alma mladší činí pokání a je znovuzrozen
Vraťte se zpět k seznamu s popisem Almy a synů Mosiášových, který jste před chvílí na-
psali na tabuli. Nadepište tento seznam slovem Předtím. Druhou polovinu tabule nadepište 
slovem Potom. Vyzvěte studenty, aby si přečetli Mosiáše 27:23–24, 28–29 a vyhledali při tom 
slova a části textu, které ukazují, jak se Alma změnil. Několika studentům dejte příležitost 
napsat tato slova a části textu na tabuli.

• Jaký Almův skutek vedl podle Mosiáše 27:24 a 28 k této změně? Co udělal Pán? Proč je 
důležité porozumět tomu, co musíme udělat, když se chceme změnit a následovat Spasi-
tele? Proč je důležité porozumět tomu, co pro nás udělá Pán?

• Jak může poznání Almova zážitku pomoci někomu, kdo si myslí, že mu nemůže být 
odpuštěno?

Požádejte některého studenta, aby přečetl Mosiáše 27:25–26. Vyzvěte členy třídy, aby určili 
nauku, kterou Pán učil Almu. (I když studenti použijí různá slova, ujistěte se, že rozumějí 
tomu, že každý z nás musí být znovuzrozen skrze Usmíření Ježíše Krista. Tuto pravdu 
byste mohli napsat na tabuli.)

Vysvětlete, že být znovuzrozen znamená, že Duch Páně způsobí v srdci člověka mocnou 
změnu, a tento člověk již nemá touhu činit zlo, ale touží po vyhledávání věcí Božích (viz 
Mosiáš 5:2).

Mohli byste také vysvětlit, že ačkoli mocná změna srdce proběhla u Almy a synů Mosiášo-
vých očividně rychle, většina z nás se mění díky Usmíření spíše postupně. Je to spíše proces 
než nějaká událost. Abyste studentům pomohli lépe porozumět této nauce, požádejte 
některého z nich, aby přečetl tato slova presidenta Ezry Tafta Bensona:

„Když se snažíme stále více a více podobat Bohu, musíme být opatrní, abychom nepozbyli 
odvahy a neztratili naději. Stát se takovými, jako je Kristus, je celoživotní úsilí a velmi často 
to zahrnuje růst a změnu, která je pomalá, téměř nepostřehnutelná. Písma zaznamenávají 
pozoruhodné příběhy mužů, jejichž život se výrazně, takřka v okamžiku, změnil: Alma 
mladší, Pavel na cestě do Damašku, Enos modlící se hluboko do noci, král Lamoni. Tyto 
udivující příklady schopnosti změnit se i u těch, již zabředli do hříchu, dodávají důvěru, že 
Usmíření může dosáhnout i k těm, již jsou v nejhlubším zoufalství.

Když ale hovoříme o těchto pozoruhodných příkladech, musíme být opatrní. I když jsou 
skutečné a mocné, jsou spíše výjimkou než pravidlem. Na každého Pavla, na každého 
Enose a na každého krále Lamoniho připadají stovky a tisíce lidí, kteří shledávají, že proces 
pokání je mnohem jemnější, mnohem méně nápadný. Den za dnem se přibližují Pánu a té-
měř si neuvědomují, že budují život podobný Bohu. Žijí nenápadným životem naplněným 
dobrotivostí, službou a oddaností.“ („A Mighty Change of Heart“, Ensign, Oct. 1989, 5.)

Poté, co se studenti podělí o to, čemu se z těchto slov naučili, jim dejte několik minut na 
to, aby si do svého studijního deníku zapsali odpověď na jednu z následujících otázek. 
(Otázky byste mohli napsat na tabuli před hodinou nebo je můžete napsat na lístek, který 
rozdáte studentům, nebo je můžete studentům pomalu nadiktovat, aby si je mohli zapsat 
do studijního deníku.)

• Jak jste se změnili skrze Usmíření, když jste činili pokání a ze všech sil se snažili následo-
vat Spasitele?

• Co konkrétně můžete udělat pro to, abyste se více přiblížili Pánu, a mohli tak být promě-
něni skrze Usmíření?

Požádejte několik studentů, aby se podělili o své odpovědi a promluvili o změně, která 
v nás může nastat, když činíme pokání a používáme víru v Ježíše Krista a Jeho Usmíření. 
(Připomeňte studentům, že se nemusí dělit o zážitky, které jsou příliš důvěrné nebo osobní. 
Ujistěte se, že rozumějí tomu, že nemají mluvit o svých minulých hříších.)

Citace slov proroků
Pokud je citace delší, 
může studentům po-
moci, když ji budou mít 
vytištěnou na papíře 
nebo napsanou na 
tabuli. Bez této pomoci 
mohou studenti ztratit 
pozornost nebo pro ně 
může být obtížné daným 
zásadám porozumět.
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Mosiáš 27:32–37
Alma mladší a synové Mosiášovi cestují po zemi a snaží se napravit škody, které 
napáchali, a posílit Církev
Vysvětlete, že opravdové pokání znamená změnu srdce, ne pouze rozhodnutí přestat dělat 
něco špatného. Požádejte některého studenta, aby přečetl Mosiáše 27:32–37. Vyzvěte členy 
třídy, aby určili, co Alma a synové Mosiášovi udělali nad rámec toho, že jen přestali dělat to, 
co bylo špatné.

• Jaký zde vidíte důkaz, že se Alma a synové Mosiášovi skutečně změnili?

• Čemu se můžeme z jejich příkladu naučit?

Mezi odpovědi studentů mohou patřit tyto:

I lidé, kteří se bouří proti Pánu a Jeho učení, mohou získat odpuštění.

Aby bylo pokání opravdové, musí člověk udělat vše, co může, aby napravil škody, 
které způsobil. (Můžete vysvětlit, že někdy používáme slovo napravení při odkazování na 
nápravu škody, která byla způsobena, a opravu našich nemoudrých rozhodnutí.) 

Skrze Usmíření Ježíše Krista se můžeme změnit do stavu spravedlivosti.

Zakončete lekci svědectvím, že zpráva Almy a synů Mosiášových je příkladem toho, jak nás 
může změnit moc Usmíření Ježíše Krista. Vydejte svědectví o Spasitelově touze odpustit 
všem, kteří, tak jako tito mladí muži, projevují v Něho víru a snaží se Ho následovat.

Komentář a informace o historickém pozadí
Mosiáš 27:17. Znovuzrození

Starší David A. Bednar z Kvora Dvanácti apoštolů popsal 
proces znovuzrození:

„Proces znovuzrození začínáme tím, že projevujeme 
víru v Krista, činíme pokání z hříchů a jsme pokřtěni po-
nořením na odpuštění hříchů někým, kdo má kněžskou 
pravomoc.

… A poté, co vyjdeme z vod křtu, je zapotřebí, aby naše 
duše byla neustále ponořena v pravdě a světle Spasite-
lova evangelia a byla touto pravdou a světlem prosyco-
vána. Občasné a povrchní namočení do nauky Kristovy 
a částečná účast v Jeho znovuzřízené Církvi nemůže 
vyvolat duchovní proměnu, která nám umožňuje chodit 
v novotě života. Máme- li získat požehnání věčnosti, je 
k tomu zapotřebí věrnost smlouvám, neměnná odda-
nost a obětování celé naší duše Bohu. …

Naprosté ponoření do Spasitelova evangelia a prosy-
cení tímto evangeliem jsou základními kroky v procesu 
znovuzrození.“ („Musíte být znovuzrozeni“, Liahona, 
květen 2007, 21.)

Starší Bruce R. McConkie, který byl také členem Kvora 
Dvanácti apoštolů, vysvětlil:

„Jsme znovuzrozeni, když umíráme v záležitostech 
týkajících se nespravedlivosti a žijeme v záležitostech 
týkajících se věcí Ducha. Ale to se nestane najednou, 
v jediném okamžiku. Jedná se … o proces. Ke znovuzro-
zení dochází postupně, s výjimkou několika ojedinělých 
případů, které jsou natolik zázračné, že byly zapsány do 
písem. Co se týče obecně členstva Církve, jsme znovu-
zrozeni postupně a jsme znovuzrozeni k jasnějšímu 
světlu, k hlubšímu poznání a k větší touze po spravedli-
vosti podle toho, jak dodržujeme přikázání. …

Pokud si jako členové Církve vytyčíme cestu vedoucí 
k věčnému životu; pokud zahájíme tento proces 
duchovního znovuzrození a pokračujeme správným 
směrem; pokud si vytyčíme směr posvěcení své duše 
a postupujeme tímto směrem stupínek za stupínkem; 
pokud si vytyčíme cestu k dokonalosti a krok za krokem 
a etapu za etapou zdokonalujeme svou duši tím, že 
překonáváme svět, pak je naprosto – bez jakýchkoli 
pochybností – zaručeno, že získáme věčný život. Ačkoli 
máme duchovní znovuzrození, dokonalost i plný stupeň 
posvěcení stále ještě před sebou, pokud si vytyčíme 
cestu a kráčíme po ní v tomto životě dle svých nejlep-
ších schopností, potom po odchodu z tohoto života bu-
deme pokračovat přesně po této stejné cestě.“ („Jesus 
Christ and Him Crucified“, Brigham Young University 
1976 Speeches, Sept. 5, 1976, 5–6, speeches. byu. edu.)
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Úvod
Synové krále Mosiáše pocítili po svém obrácení silnou 
touhu kázat evangelium Lamanitům. Mosiáš jim dovolil 
odejít poté, co se tázal Pána a obdržel ujištění, že 
budou požehnáni úspěchem a budou ochráněni. Mosiáš 
byl v téže době zaměstnán péčí o posvátné záznamy, 

které mu byly svěřeny. Přeložil záznamy Jareditů a 
potom předal všechny záznamy Almovi mladšímu. Pro-
tože jeho synové odmítli příležitost být králem, zavedl 
systém soudců jako novou formu vlády v zemi.

LEKCE 68

Mosiáš 28–29

Náměty pro výuku

Mosiáš 28:1–9
Synové Mosiášovi pociťují touhu kázat Lamanitům
Před začátkem hodiny napište na tabuli následující věty:

 1. Upřímně mi záleží na věčném štěstí druhých lidí.

 2. Jsem ochoten něco obětovat, abych pomohl druhým lidem.

 3. Mám touhu sdílet evangelium s druhými lidmi. 

Začněte hodinu tím, že požádáte studenty, aby na základě vět uvedených na tabuli v duchu 
ohodnotili sami sebe. Ať použijí bodovou stupnici od 1 do 10, přičemž 1 znamená, že ta 
věta je zcela nevystihuje, a 10 znamená, že je vystihuje velmi dobře.

Vyzvěte studenty, aby si přečetli Mosiáše 27:8–10.

• Jakého bodového ohodnocení by dosáhli Alma a synové Mosiášovi v tomto období 
svého života, pokud bychom použili stejnou bodovou stupnici?

Požádejte některého studenta, aby přečetl Mosiáše 28:1–4.

• Jakého bodového ohodnocení by synové Mosiášovi dosáhli na stejné bodové stupnici po 
svém obrácení? Které věty v Mosiášovi 28:1–4 ukazují, jak velmi se změnili? 

• Proč se přání synů Mosiášových změnila? (Projevovali víru v Ježíše Krista, činili pokání 
ze všech svých hříchů a obrátili se; viz Mosiáš 27:34–36. Také můžete zmínit Mosiáše 
28:4, abyste poukázali na to, jak na ně působil Duch Páně.) 

• Jaké těžkosti mohli zakusit misionáři, kteří přišli mezi Lamanity – s ohledem na to, co 
jste se o Lamanitech naučili v tomto časovém úseku jejich historie?

• Co si podle Mosiáše 28:2 synové Mosiášovi přáli svým kázáním změnit v životě 
Lamanitů?

• Jaký vliv mělo obrácení synů Mosiášových na jejich touhu sdílet evangelium? Jakým 
zásadám se můžeme z jejich zkušenosti naučit? (Shrňte odpovědi studentů a napište na 
tabuli následující zásadu: Když se naše obrácení prohlubuje, naše touha sdílet evange-
lium roste.)

Požádejte některého studenta, aby přečetl následující slova staršího Dallina 
H. Oakse z Kvora Dvanácti apoštolů. Mohli byste studenty vybídnout, aby si 
napsali tato slova na okraj stránky svých písem vedle Mosiáše 28:1–4. 

„Intenzita naší touhy sdílet evangelium je velkým ukazatelem míry našeho 
osobního obrácení“ („Sharing the Gospel,“ Ensign, Nov. 2001, 7).

Vyzvěte studenty, aby se zamysleli nad tím, jak se jejich touha sdílet evange-
lium s druhými prohloubila, když se přiblížili Pánu.

• Jaké životní zkušenosti vás vedly k tomu, že jste chtěli sdílet evangelium s druhými 
lidmi?

Požádejte studenty, aby si představili, že znají mladého muže, který je členem Církve, ale 
má jen malou touhu sloužit na misii na plný úvazek.
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• Co může tento mladý muž udělat, aby se prohloubila jeho touha sdílet evangelium? 
(Zatímco se studenti budou dělit o své postřehy, vybídněte je, aby se zamysleli nad tím, 
co prohloubilo jejich obrácení k evangeliu Ježíše Krista, a jak by mohli podobné činnosti 
nebo zkušenosti doporučit tomuto mladému muži. Pomozte jim porozumět tomu, že 
hlubší obrácení vede k větší touze sdílet evangelium s druhými lidmi.)

Mohli byste vysvětlit, jak jste získali touhu učit evangelium druhé lidi. Zvažte také možnost 
vydat svědectví o tom, jak naše touha sdílet evangelium s druhými roste, když se přibližu-
jeme Pánu a pociťujeme Jeho ducha.

Nechte studenty přečíst Mosiáše 28:5–8 a zjistěte, proč nechal Mosiáš své syny odejít na 
tak nebezpečnou misii.

• Jaká požehnání pro syny Mosiášovi slíbil Pán Mosiášovi v odpověď na jeho modlitbu?

Mosiáš 28:10–20
Mosiáš překládá desky Jareditů a předává posvátné záznamy Almovi 
Na tabuli nakreslete tyto obrázky: 

Ukažte na obrázek koruny a nechte studenty přečíst Mosiáše 28:10. Požádejte studenty, aby 
zjistili, jaký měl král problém, když jeho synové odešli na misii. (Potřeboval najít někoho, 
kdo by se stal místo něho králem.)

Shrňte Mosiáše 28:11–19 a vysvětlete, že Mosiáš stárnul a část svých sil vynakládal na péči 
o posvátné záznamy, které mu byly svěřeny: záznamům, které mu do jeho péče svěřil otec, 
a záznamům, které mu dal král Limhi. Z moci vidoucího přeložil záznam Jareditů – desky, 
které našla skupina vyslaná králem Limhim za účelem objevení země Zarahemla (Viz Mo-
siáš 8:7–9.) Ukažte na obrázek zlatých desek na tabuli.

Vysvětlete, že Mosiáš musel určit nejen nového vládce království, ale také nového správce 
desek. Požádejte studenty, aby si přečetli Mosiáše 28:20.

• Kdo obdržel posvátné záznamy?

• Proč bylo dobré jmenovat Almu správcem těchto záznamů?

Mosiáš 29
Lid se řídí Mosiášovou radou a přijímá systém soudců za svoji formu vlády.
Ať zvednou ruku ti studenti, kteří by se chtěli stát králem nebo královnou. Vyberte jednoho 
studenta, který půjde dopředu a postaví se pod korunu namalovanou na tabuli (nebo mu 
na hlavu dejte papírovou korunu). Nechte studenty hovořit o výhodách, které by on nebo 
ona mohli mít, pokud by se stali králem nebo královnou.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Mosiáše 29:1–3.

• Koho chtěl lid za svého krále?

• Proč se synové Mosiášovi vzdali této příležitosti, aby místo toho mohli kázat 
Lamanitům?

• Jakých příležitostí se dnes mladí muži a mladé ženy vzdávají nebo je odkládají, aby mohli 
sloužit na misii?

Shrňte Mosiáše 29:4–10 tím, že vysvětlíte, že král Mosiáš se obával, že ustanovení nového 
krále by mohlo vést k rozmíškám nebo dokonce k válce. Také zmínil další problémy, které 
by mohly nastat, kdyby se k moci dostal nespravedlivý král. Nechte studenty přečíst Mosi-
áše 29:16–18 a určit, o jaké problémy se jednalo.

Situace ze 
skutečného života
Propojení zásady 
evangelia se skutečnou 
životní situací může 
pomoci studentům dů-
kladně se nad zásadou 
zamyslet, a uvědomit 
si, jaký má význam pro 
jejich životy. Můžete 
studentům říci, že čím 
upřímněji se nad tako-
vým příkladem zamyslí, 
tím účinnější bude v je-
jich procesu učení.
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Vysvětlete, že král Mosiáš navrhl, aby Nefitům nadále již král nevládl. Místo toho navrhl 
systém soudců, se soudci volenými hlasem lidu.

Nechte studenty, aby si potichu přečetli Mosiáše 29:11, 25 a aby zjistili, jak měli soudcové 
lid soudit. („Podle přikázání Božích“ a „podle zákonů, jenž vám byly dány našimi otci.“)

Napište na tabuli verše Mosiáš 29:26–27, 30, 33–34, 37–38. Rozdělte studenty ve třídě do 
dvojic. Nechte studenty bádat v těchto verších a určit, jakou měl mít lid zodpovědnost v sy-
stému vlády, kterou navrhl král Mosiáš. Poté nechte každou dvojici diskutovat o následují-
cích otázkách. (Tyto otázky byste mohli napsat na tabuli nebo rozdat studentům vytištěné 
na papíře.)

• Jaké výhody mohly podle krále Mosiáše plynout z toho, že rozhodoval hlas lidu? (Řekl, 
že hlas lidu obvykle nepožaduje něco, „co by se protivilo tomu, co je správné“. Také 
mluvil o tom, že břemeno vlády by mělo připadnout na veškerý lid a že všichni by měli 
mít „stejnou příležitost“.)

• Co by se stalo, kdyby hlas lidu zvolil nepravost? (Přišly by na ně soudy Boží a byli by 
zničeni.)

• Jaký mají podle vás význam slova „aby každý člověk nesl svůj díl“, obsažená v Mosiáši 
29:34? Jak se může tato věta týkat zodpovědností občanů podílet se na činnosti místních 
zastupitelstev a vlády? 

Přečtěte následující slova staršího Neala A. Maxwella z Kvora dvanácti apoštolů: 

„Vůdci i ti, kteří je následují, jsou plně zodpovědní za to, že naše společnost upadá. … 
Je snadné kritizovat špatné vůdce, ale neměli bychom omlouvat ty, kteří jen následují.“ 
(„ Repent of [Our] Selfishness,“ Ensign, May 1999, 24).

• Proč je důležité, aby jak vůdci, tak i ti, kteří je následují, měli zodpovědnost za své 
jednání?

• Co můžete udělat pro to, abyste podpořili spravedlivé zákony a vůdce? (Studentům byste 
mohli připomenout Články víry 1:12.)

Vyjádřete své přesvědčení, že i když jsou na světě země, které nemají možnost zvolit si své 
vůdce, Pán vždy pomůže těm, kteří v Něj vkládají důvěru, ať žijí kdekoli.

Vyzvěte některého studenta, aby přečetl Mosiáše 29:41–43.

• Koho lid zvolil za prvního hlavního soudce? Dostál svého závazku být spravedlivým a 
bezúhonným vůdcem? Co přinesla jeho vláda?

Požádejte studenty, aby vlastními slovy vyjádřili, co se naučili studiem Mosiáše 29. Mohou 
vyjmenovat některé z následujících pravd: 

Nespravedlivá vláda s sebou může přinést svár a hřích. 

Není obvyklé, aby hlas lidu požadoval něco, co není správné.

Pokud lid zvolí zlovolnost, přijdou na něj soudy Boží. 

Každý člověk má povinnost podporovat spravedlivé zákony a vůdce.

Na závěr vydejte svědectví o zásadách, které jste v dnešní lekci probírali.

Shrnutí Mosiáše
Věnujte určitý čas tomu, abyste studentům pomohli shrnout knihu Mosiášovu. Požádejte 
je, aby se zamysleli nad tím, čemu se z této knihy naučili – jak na semináři, tak při osobním 
studiu písem. Bude- li to potřeba, vyzvěte je, ať si knihu prolistují, aby si mohli lépe vzpo-
menout. Poté, co jste jim poskytli dostatek času, vyzvěte několik studentů, aby se podělili o 
své myšlenky a pocity týkající se něčeho, co je v knize zaujalo.
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ÚVOD 

ke knize Almově
Proč studovat tuto knihu?
Studenti se skrze studium knihy Almovy 
dozvědí o Ježíši Kristu a o tom, že Jeho 
Usmíření a Vzkříšení jsou pro plán spasení 
nezbytnými. Dozvědí se také, že moc 
slova Božího překonává kněžskou lstivost, 
lživé nauky, hřích, nenávist a odpadlictví 
a umožňuje jednotlivcům zažít mocnou 
změnu srdce. Studenti mohou být při 
četbě o misionářském úsilí Almy, Amuleka 
a synů Mosiášových a také o obrácení 
a věrnosti Anti- Nefi- Lehitů (Ammonitů) 
vzděláváni a inspirováni. Při studiu kapitol 
popisujících boje mezi Nefity a Lamanity 
se mohou naučit zásadám, které je pove-
dou v neklidné době, v níž žijí, a pomohou 
jim zvítězit v jejich osobních bitvách s 
protivníkem.

Kdo napsal tuto knihu?
Kniha Almova vznikla tím, že Mormon 
sestavil a zkrátil záznamy z velkých desek 
Nefiových. Je pojmenována po Almovi, 
který je jako syn Almův často nazýván 
Almou mladším. Když král Mosiáš zavedl 
mezi Nefity vládu soudců, Alma mladší se 
stal prvním hlavním soudcem a nástup-
cem svého otce v úřadu vysokého kněze 
Církve. (Viz Mosiáš 29:42.) Později se 
pozice hlavního soudce vzdal a omezil „se 
cele na vysoké kněžství“ a počal „pro-
mlouvati k lidu slovo Boží“ po celé zemi 
Nefitů. (Alma 4:20; 5:1.) Mormon použil 
k sepsání knihy Almovy záznamy z Almovy 
služby (viz Alma 1–44) a spisy Almo-
vých synů Helamana (viz Alma 45–62) a 
Šiblona (viz Alma 63).

Pro koho byla tato kniha 
napsána a proč? 
Mormon v knize Almově neoslovuje 
žádné konkrétní čtenáře a neuvádí, proč ji 
napsal. V knize se však nacházejí mnohá 
učení o vykupujícím poslání Ježíše Krista, 
která přispívají k hlavnímu účelu Knihy 
Mormonovy, jímž je dosvědčit, „že Ježíš 
je Kristus, Věčný Bůh“. (Titulní strana 
Knihy Mormonovy; viz také Alma 5; 7; 13; 
32–34; 36; 39–42.)

Stručný přehled
Alma 1–3 Nehor přináší mezi Nefity 
kněžskou lstivost. Alma vede spra-
vedlivé Nefity v obraně proti Am-
licimu a jeho následovníkům, kteří 
se spojili s vojskem Lamanitů. Poté, 
co Nefité zhatili Amliciův pokus o 
to, aby se stal králem a zničil Církev, 
porazili další vojsko Lamanitů.

Alma 4–16 Alma se vzdává úřadu 
hlavního soudce. Cestuje po celé 
zemi Nefitů, aby bojoval s pýchou 
a zlovolností kázáním slova Božího. 
Amulek se připojí k Almovi a spolu 
učí Usmíření Ježíše Krista, Vzkříšení 
a tomu, že potřebujeme víru v Pána 
a pokání. Zezrom je obrácen a 
pokřtěn.

Alma 17–28 Synové Mosiášovi a další 
káží mezi Lamanity v zemi Nefitů 
slovo Boží. Tisíce jsou obráceny 
k Pánu. Obrácení se vzdávají svých 
válečných zbraní a odcházejí žít 
mezi Nefity. Ve veliké bitvě mezi 
Nefity a Lamanity umírá mnoho lidí.

Alma 29–42 Alma touží přivádět 
duše ku pokání. Zahanbuje an-
tikrista Korihora. Zatímco Alma 
učí Zoramity, skupinu nefitských 
odpadlíků, připodobňuje slovo Boží 

seménku, které musí být vyživováno 
vírou. Amulek svědčí o Usmíření a 
učí Zoramity, aby uplatňovali víru 
ku pokání. Alma udílí svým synům 
Helamanovi, Šiblonovi a Korianto-
novi osobní rady a vydává jim své 
svědectví. Alma svěřuje posvátné 
záznamy Helamanovi. Učí o posmrt-
ném duchovním světě, vzkříšení a 
úloze spravedlnosti a milosrdenství 
v Božím plánu.

Alma 43–45 Lamanité jsou nefit-
skými odpadlíky popouzeni ke 
hněvu a přicházejí bojovat proti Ne-
fitům. Moroni vede Nefity k vítěz-
ství nad vojskem Zerahemny. Alma 
má pohovor s Helamanem, žehná 
mu, předpovídá zničení Nefitů a 
odchází ze země.

Alma 46–63 Moroni, Lehi, Tean-
kum, Helaman a Pahoran vedou 
Nefity k vítězství v boji proti vojsku 
Lamanitů, které ovládají Amalikiáš 
a Ammoron. Moroni a Pahoran také 
potlačují vzpouru nefitských od-
padlíků známých jako lidé královi. 
Šiblon získává záznamy Nefitů a 
později je předává Helamanovu sy-
novi Helamanovi. Moroniovo vojsko 
poráží Lamanity v další bitvě.
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Kdy a kde byla napsána?
Původní záznamy, které pro knihu Almovu 
sloužily jako podklady, byly pravděpodobně 
napsány v letech 91 př. Kr. až 52 př. Kr. 
Mormon tyto záznamy zkrátil přibližně  
v letech 345 po Kr. až 385 po Kr. Mormon 
neuvedl, kde byl, když knihu sepisoval.

Jaké jsou charakteristické rysy 
této knihy?
Přestože je kniha Almova nejdelší knihou 
Knihy Mormonovy, popisuje období 
pouhých 39 let – přibližně 91 př. Kr. až 52 
př. Kr. Kniha líčí první úspěchy misionář-
ské práce mezi Lamanity. Také podtrhuje 

věrnost obrácených Lamanitů v dodržo-
vání smluv. (Viz Alma 23:6–7; 24.) Dále 
kniha Almova obsahuje učení o nauce 
předustanovení a o Melchesidechově 
službě (viz Alma 13); o moci Božího slova 
(viz Alma 31); o tom, jak rozvíjet víru v Je-
žíše Krista (viz Alma 32–34); o závažnosti 
porušování zákona cudnosti (viz Alma 39); 
o stavu našeho ducha po smrti (viz Alma 
40); o naukách vzkříšení a znovuzřízení 
(viz Alma 40–41); a o úloze spravedlnosti 
a milosrdenství v plánu vykoupení připra-
veným Nebeským Otcem (viz Alma 42).
Tato kniha také obsahuje Pánovy pokyny 
ohledně sebeobrany a ospravedlnění 
války. (Viz Alma 43:45–47.)
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Alma 1–2
Úvod
Krátce poté, co se Alma stal hlavním soudcem, začal 
mezi lidem působit jako kazatel muž jménem Nehor. 
Vystupoval proti Církvi a jejím naukám a mnohé pře-
svědčil, aby mu uvěřili a dali mu peníze. Když Nehor 
zabil Gedeona, věrného člena Církve, byl předveden 
před Almu. Alma shledal Nehora vinným z kněžské 
lstivosti a ze snahy prosazovat ji mečem a odsoudil ho 
k smrti. Církvi, která byla vedena pilnými a pokornými 

kněžími, se dařilo, ale kněžská lstivost přetrvávala. Am-
lici, lstivý muž řádu Nehorova, získal podporu mnoha 
lidí a neúspěšně se pokusil stát se králem Nefitů. Spolu 
se svými následovníky se vzbouřil, vyšel proti Nefitům 
do bitvy a nakonec spojil své síly s vojskem Lamanitů. 
Nefité, posíleni Pánem, utrpěli veliké ztráty, ale útoky 
vojsk odrazili.

Náměty pro výuku

Alma 1
Mnozí stojí pevně za svou vírou navzdory šíření kněžské lstivosti a 
pronásledování
Napište na tabuli slovo oblíbený.

• Jaká nebezpečí se skrývají v tom, když usilujeme o to, abychom byli oblíbenými? Jaká 
nebezpečí se skrývají v tom, když následujeme někoho jen proto, že je oblíbený?

Vysvětlete, že muž jménem Nehor se stal u některých lidí v Zarahemle oblíbeným. Vyzvěte 
studenty, aby si přečetli Almu 1:2–6 a vyhledali, čemu Nehor učil a jak na jeho učení lidé 
zareagovali. Až se studenti podělí o to, co našli, mohli byste jim položit například tyto 
otázky:

• Proč je Nehorovo učení v Almovi 1:4 nebezpečné? (Pokud bude pro studenty obtížné na 
tuto otázku odpovědět, poukažte na Nehorovo učení, že „všichni lidé [budou] míti věčný 
život“ bez ohledu na to, co dělají. Toto učení nedbá toho, že potřebujeme činit pokání, 
vykonávat obřady a dodržovat Boží přikázání. Viz také Alma 15:15.)

• Jaké následky z toho mohou vyplývat pro toho, kdo této nauce uvěří?

• Jak Nehora ovlivnilo to, že byl úspěšný? (Viz Alma 1:6.)

Shrňte Almu 1:7–15 tím, že vysvětlíte, že když se Nehor jednoho dne chystal učit skupinu 
svých následovníků, potkal Gedeona, který pomohl osvobodit Limhiův lid z poroby a který 
v té době v Církvi sloužil jako učitel. Nehor se s Gedeonem počal „ostře svářiti, aby mohl 
svésti lid církve; ale [Gedeon] mu odporoval, napomínaje ho slovy Božími“. (Alma 1:7.) 
Nehor v návalu vzteku vytasil svůj meč a Gedeona zabil. Lidé Církve předvedli Nehora 
před Almu, který byl hlavním soudcem, aby Nehora soudil za jeho zločin. Alma odsoudil 
Nehora k smrti a Nehor „utrpěl potupnou smrt“. (Alma 1:15.) 

Vyzvěte studenty, aby v několika prvních řádcích Almy 1:12 vyhledali slovní spojení, kte-
rým Alma popsal to, co Nehor mezi tento lid poprvé zavedl. Vyzvěte studenty, aby vyhledali 
poznámku pod čarou 12a. Nechte je, aby si nalistovali první uvedený odkaz: 2. Nefi 26:29. 
Požádejte je, aby si tento verš přečetli.

• Jak byste svými slovy popsali kněžskou lstivost? Co podle vás znamená, když lidé „vy-
zdvihují sebe jako světlo světu“? Proč je to nebezpečné?

• Jak bylo Nehorovo kázání příkladem kněžské lstivosti?

• Co se podle Almy mělo lidu přihodit, pokud by mezi ním byla prosazována kněžská 
lstivost?

• Proč je podle vás pro lidi pokušením učit kvůli tomu, aby je druzí chválili?

Jak používat 
církevní příručky a 
přizpůsobovat lekce
Církevní příručky jsou 
pečlivě připravovány tak, 
aby zajistily, že nauky 
Církve zůstanou čistými. 
Pozorně přemýšlejte o 
námětech pro výuku 
v této příručce, jež vám 
pomohou věrně prezen-
tovat záměry proroků, 
kteří písma zazname-
nali. Lekce však můžete 
přizpůsobit potřebám a 
situaci svých studentů.
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Požádejte některého studenta, aby přečetl Almu 1:16. Vyzvěte členy třídy, aby určili, jak a 
proč se kněžská lstivost dále šířila i po Nehorově smrti. Až se studenti podělí o to, co našli, 
zeptejte se:

• Co je podle Almy 1:16 cílem těch, kteří praktikují kněžskou lstivost? (Činí to „kvůli bo-
hatství a poctě“ – jinými slovy, aby získali peníze a popularitu.)

Vysvětlete, že kněžská lstivost a její následky sužovaly Nefity po mnoho let. (Viz Alma 2; 
15:15; 24:28.) Poukažte na to, že v dnešní době se máme mít na pozoru před kněžskou lsti-
vostí v Církvi i mimo Církev. Nemáme se od lidí, kteří praktikují kněžskou lstivost, nechat 
zmást. Také se máme mít na pozoru před postoji a skutky spojenými s kněžskou lstivostí, 
když se snažíme učit evangeliu.

• Jaké máte příležitosti k výuce evangelia? (Pomozte studentům porozumět tomu, že  
k výuce evangelia mají mnoho příležitostí. Vyučují se navzájem, když se účastní semi-
náře, kvor a lekcí. Na rodinném domácím večeru mohou učit členy své rodiny. Mladí 
muži slouží jako domácí učitelé. Mladí muži a mladé ženy mohou být požádáni, aby 
promluvili na shromáždění svátosti. O evangelium se mohou s druhými dělit již nyní, 
ale mohou se také připravovat sloužit na misii na plný úvazek.)

Požádejte některého studenta, aby přečetl slova staršího Davida A. Bednara z Kvora 
 Dvanácti apoštolů:

„Vše, co vy nebo já uděláme, zatímco vyučujeme, co vědomě a záměrně 
upoutává pozornost na nás samé – skrze poselství, která pronášíme, skrze 
metody, které používáme nebo skrze naše vystupování – je formou kněžské 
lstivosti, která ve výuce omezuje působení Ducha Svatého.“ („Seek Learning 
by Faith“, Ensign, Sept. 2007, 66–67.)

Zdůrazněte, že pokud na sebe při výuce evangelia záměrně upoutáme po-
zornost, omezíme tím ve výuce působení Ducha Svatého.

Přečtěte následující seznam motivů, které lidé mohou mít, když vyučují. Vyzvěte studenty, 
aby diskutovali o tom, které motivy mohou být příkladem kněžské lstivosti a proč.

Přivést druhé ke Spasiteli.

Předvést, jak jsou vtipní.

Pomoci druhým pocítit Ducha.

Ukázat, jak jsou chytří.

Pomoci druhým uplatňovat v životě zásady evangelia.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Almu 1:26–27. Vyzvěte členy třídy, aby určili, jak 
se kněží Boží ve svém jednání lišili od Nehora.

• Jak nám může příklad nefitských kněží pomáhat vyhýbat se kněžské lstivosti?

• Jak tito kněží prokázali svou oddanost Bohu?

Vysvětlete, že mezi Nefity vedla kněžská lstivost k nesvárům a pronásledování. Abyste 
studenům pomohli připravit se na studium Almy 1:19–33, položte jim tyto otázky:

• Kdy jste byli svědky toho, jak si lidé dobírají ty, kteří dodržují přikázání Boží, vysmívají se 
jim nebo je pronásledují?

• Měli jste někdy pocit, že si vás někdo pro dodržování přikázání dobírá, vysmívá se vám 
nebo vás pronásleduje? Pokud ano, jak jste zareagovali?

Vyzvěte studenty, aby si přečetli Almu 1:19–20 a vyhledali příklady členů Církve, kteří byli 
pronásledováni. Až se studenti podělí o to, co našli, napište na tabuli následující otázky a 
vyzvěte studenty, aby si je opsali do studijního zápisníku nebo deníku. Dejte jim čas na to, 
aby si pasáže z písem přečetli a na otázky si sami odpověděli.

Jaká byla podle Almy 1:21–24 reakce některých členů na pronásledování? Jaké mělo jejich 
jednání následky?

Jak podle Almy 1:25–31 žili navzdory pronásledování jiní členové Církve? Jaká obdrželi 
požehnání?

Poté, co měli studenti na studium těchto pasáží dostatek času, se jich zeptejte, čemu se 
z nich můžeme naučit. Studenti mohou rozpoznat některou nebo obě z těchto zásad:

V dodržování přikázání můžeme být stálí a neochvějní, i když lidé kolem nás ne-
jsou poslušní.
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Když žijeme podle evangelia, můžeme v životě pociťovat pokoj, i když jsme 
pronásledováni.

• Kdy jste byli svědky toho, že tyto zásady jsou pravdivé?

Alma 2
Amlici se spolu s dalšími lidmi vzbouří a nakonec se v bitvě proti Nefitům  
spojí s Lamanity
Vysvětlete, že přibližně čtyři roky po Nehorově smrti čelili Nefité dalšímu zlovolnému 
muži, kterému se podařilo získat si všeobecnou podporu. Rozdělte studenty do dvojic. Ať si 
jeden student z každé dvojice přečte Almu 2:1–7, zatímco ten druhý bude číst Almu 2:8–18. 
Požádejte studenty, aby na základě přidělených veršů vytvořili titulky pro novinové články, 
které budou popisovat, co udělali spravedliví lidé, aby se postavili zlovolnosti. Po čtyřech až 
pěti minutách studenty požádejte, aby se o své titulky podělili se svým partnerem. Mohli 
byste požádat několik studentů, aby se o své titulky podělili s celou třídou.

Abyste se ujistili, že studenti porozuměli veršům, jimiž se zabývali, položte jim tyto otázky:

• Co chtěl Amlici udělat?

• Proč byli podle Almy 2:18 Nefité schopni zarazit Amliciho pokus o to, aby se stal králem? 
(„Pán posílil ruku Nefitů.“ Mohli byste studenty povzbudit, aby si toto prohlášení ve 
svých písmech označili.)

Požádejte členy třídy, aby vyjmenovali příklady zlovolností, kterým čelí dnešní mládež. 
Mohou se zmínit o pokušeních a také se mohou zmínit o zkouškách, kterým čelí kvůli 
zlovolnosti druhých. Vyzvěte je, aby při dalším studiu Almy 2 přemítali o tom, jak mohou 
od Pána obdržet pomoc s překonáváním pokušení a výzev, kterým čelí.

Vysvětlete, že nefitští válečníci porazili mnoho Amlicitů, ale byli překvapeni, že zbývající 
Amlicité se přidali k vojsku Lamanitů. (Viz Alma 2:19–25.) Než se vojsko Nefitů mohlo 
vrátit do města Zarahemla, toto sloučené vojsko na ně zaútočilo. Požádejte studenty, aby 
v Almovi 2:27 vyhledali slovní spojení, které ukazuje, jak bylo sloučené vojsko Lamanitů a 
Amlicitů veliké.

Vyzvěte studenty, aby se na chvíli zamysleli a představili si, co by je napadlo a co by pociťo-
vali, kdyby patřili k vojsku Nefitů. Požádejte některého studenta, aby přečetl Almu 2:28–31, 
36 a členy třídy požádejte, aby vyhledali, jak bitva skončila. Až se studenti podělí o to, co 
našli, mohli byste jim navrhnout, aby si ve verších označili slova posíleni, posílil a posílen.

• Proč podle Almy 2:28 Pán Nefity posílil? (Studenti mohou mít na tuto otázku různé od-
povědi. Pomozte jim rozpoznat tuto zásadu: Když k Bohu voláme, aby nám pomohl 
postavit se zlovolnosti, On nás posílí.)

• Proč je podle vás důležité, abychom od Boha obdrželi sílu postavit se zlovolnosti spíše 
než to, aby zlovolné vlivy byly z našeho života zcela odstraněny?

• Jak můžete následovat Almův příklad, když se postavíte zlovolnosti?

Vyzvěte studenty, aby napsali odpověď na jednu z těchto otázek: 

• Jak tě Pán posílil, když jsi čelil zlovolnosti?

• Jakým způsobem se můžeš nyní postavit zlovolnosti?

Poté, co měli studenti na zápis dostatek času, požádejte několik z nich, aby se o své odpo-
vědi podělili. Mohli byste se také podělit o své odpovědi. Vyzvěte studenty, aby následovali 
příklad Nefitů – aby se modlili k Pánu o pomoc a byli hodni toho, aby je Bůh v jejich úsilí 
posiloval. Na závěr vydejte svědectví, že když se postavíme zlovolnosti, Bůh nás posílí.
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Úvod
Poté, co se Amlicité připojili k vojsku Lamanitů, se 
od Nefitů odlišili tím, že se na čele označili červenou 
barvou. Amlicité a Lamanité bojovali s Nefity a „tisíce 
a desítky tisíců“ lidí zemřely v boji. (Viz Alma 3:26.) Po 
boji se mnozí Nefité pokořili a „byli probuzeni, aby 
se rozpomenuli na svou povinnost“. (Alma 4:3.) Asi 
3 500 jich bylo pokřtěno a vstoupilo do Církve. Během 

následujícího roku se však mnozí členové Církve stali 
pyšnými a začali pronásledovat druhé. Alma, kterému 
tato zlovolnost dělala starosti, se vzdal svých povinností 
hlavního soudce a nadále sloužil v úřadu vysokého 
kněze Církve. Chystal se v tomto postavení cestovat po 
kraji, vydávat jasné svědectví a vyzývat lid k pokání.

LEKCE 70

Alma 3–4

Náměty pro výuku

Alma 3:1–19
Nefité se sváří s Amlicity a Lamanity
Rozdělte studenty ve třídě do skupinek. Každé skupince dejte list papíru, na němž jsou 
napsána tato slova: oděv, účes, náušnice a šperky, tetování. Vyzvěte skupinky, aby diskutovaly 
o tom, jaké signály mohou lidé, ať už záměrně či neúmyslně, skrze tyto věci vysílat.

Připomeňte studentům, že Amlicité se oddělili od Nefitů a připojili se k vojsku Lamanitů. 
(Viz Alma 2.) Vyzvěte studenty, aby si přečetli Almu 3:4 a určili, jak Amlicité změnili svůj 
vzhled.

• Od koho se Amlicité chtěli odlišovat?

• Jak se dnes někteří lidé mohou odlišovat od spravedlivých lidí svým vnějším vzhledem? 
(Zatímco studenti odpovídají, ujistěte se, že je zřejmé, že někteří lidé záměrně mění svůj 
vzhled, aby se odlišili od spravedlivých lidí nebo aby se vzepřeli měřítkům Církve. Jiní se 
řídí světskými trendy, aniž by si uvědomili, že tím o sobě vysílají určité signály.)

Vysvětlete, že když se Amlicité označili na čele, aby se odlišili od Nefitů, ukázali, že na 
sebe přivodili prokletí Lamanitů. Požádejte několik studentů, aby se střídali při čtení Almy 
3:14–19. Pomozte studentům porozumět těmto veršům tím, že jim položíte tyto otázky 
(všechny nebo jen některé):

• Které slovní spojení v Almovi 3:18 popisuje jednání a postoj Amlicitů vůči Bohu? 
(„V otevřené vzpouře proti Bohu.“)

• Jak Amlicité přivodili „sami na sebe“ prokletí? (Alma 3:19.)

• Jakým pravdám se můžeme z těchto veršů naučit? (Možné odpovědi: ti, kteří vystu-
pují v otevřené vzpouře proti Bohu, přivádějí sami na sebe negativní důsledky a 
pokud jsme odděleni od Boha, je tomu tak proto, že jsme se oddělili my od Něho.)

Abyste studentům pomohli porozumět, jak je důležité, aby se odlišovali spravedlivým způ-
sobem, položte jim tuto otázku:

• Jak můžeme skrze svůj oděv a vzhled ukázat, že jsme učedníky Ježíše Krista? (Pokud 
bude pro studenty obtížné na tuto otázku odpovědět, mohli byste je nechat přečíst oddíl 
„Oblékání a vzhled“ v brožurce Pro posílení mládeže [2011], strana 6–8. Zdůrazněte, že 
svědectví o evangeliu, které máme v nitru, má mít vliv na náš oděv a vzhled.)

Povzbuďte studenty, aby dávali najevo, že následují Pána v každodenních rozhodnutích, 
včetně oblékání a úpravy zevnějšku. Zdůrazněte, že skrze svůj oděv a vzhled se můžeme 
odlišit jako učedníci Ježíše Krista.
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Alma 3:20–27
V boji mezi Nefity a Lamanity s Amlicity jsou zabity tisíce lidí
Shrňte Almu 3:20–25 tím, že uvedete, že Nefité Lamanity vyhnali, ale na obou stranách 
byly tisíce padlých. Požádejte některého studenta, aby přečetl Almu 3:26–27. Požádejte 
členy třídy, aby věnovali pozornost tomu, čemu Mormon chtěl, abychom porozuměli.

• Jakou odměnu podle těchto veršů získávají ti, kteří poslouchají Pána?

• Jaké důsledky zakoušejí ti, kteří Pána nenásledují?

Jako shrnutí byste na tabuli mohli napsat tuto zásadu: Podle toho, koho se rozhodneme 
poslouchat, získáváme štěstí nebo bídu.

Vyzvěte studenty, aby se zamysleli nad požehnáními, která získávají ti, kteří se rozhodnou 
následovat Pána.

• Jaká jste od Pána získali požehnání, když jste se Ho rozhodli následovat?

Alma 4:1–14
Poté, co Církev prošla obdobím růstu, začali být její členové pyšní a začali se 
navzájem svářit
Napište na tabuli slova pokorný a pyšný.

• Co to znamená být pokorný? (Být pokorný znamená být ochotný nechat se učit a s vděč-
ností si uvědomovat svou závislost na Pánu – porozumět tomu, že neustále potřebujeme 
Jeho pomoc.)

Požádejte několik studentů, aby se střídali při čtení Almy 4:1–5. Vyzvěte členy třídy, aby 
vyhledali důkaz toho, že se Nefité stali pokornými. Zatímco studenti vysvětlují, co zjistili, 
mohli byste poukázat na to, že k tomu, abychom se stali pokornými, nemusíme prožít něja-
kou tragédii – můžeme tak učinit na základě vlastního rozhodnutí.

Poukažte na to, že popis Nefitů v Almovi 4:6 se podstatně liší od jejich popisu v Almovi 
4:3–5. Ukažte na tabuli na slovo pyšný.

• Co to znamená být pyšný? (Pýcha je opakem pokory. Lidé, kteří jsou pyšní, se stávají 
protivníky sobě navzájem a protivníky Boha. Povyšují se nad ostatní a následují své 
vlastní touhy místo vůle Boží.)

Vyzvěte jednu polovinu studentů, aby si přečetli Almu 4:6–8 a druhou polovinu, aby si 
přečetli Almu 4:9–12. Obě skupiny požádejte, aby určily, jak někteří Nefité jednali pyšně a 
jak jejich jednání ovlivnilo druhé. Po uplynutí přiměřené doby požádejte obě skupiny, aby 
řekly, co našly.

• Čemu nás tyto verše učí o tom, jak pýcha ovlivňuje naše jednání s druhými lidmi?

• Jaké varování nacházíte v Almovi 4:10? (Ujistěte se, že studenti rozumějí tomu, že pokud 
jsme špatným příkladem, naše jednání může druhým bránit v přijetí evangelia.)

Požádejte některého studenta, aby přečetl Almu 4:13–14. Vyzvěte členy třídy, aby vyhledali 
příklady toho, jak někteří Nefité byli pokorní, přestože druzí byli pyšní.

• Čemu nás tyto verše učí o tom, jak pokora ovlivňuje naše jednání s druhými?

Zdůrazněte, že naše rozhodnutí být pokornými nebo pyšnými ovlivňuje nás i druhé. 
Máte- li dostatek času, vyzvěte studenty, aby si do studijního zápisníku nebo deníku zapsali 
vlastní zkušenosti, které potvrzují pravdivost tohoto prohlášení.

Alma 4:15–20
Alma se vzdává pozice hlavního soudce, aby se mohl věnovat tomu, aby vyzýval 
lid k pokání.
Vyzvěte studenty, aby si na místě Almy představili sami sebe. Jsou hlavními soudci, zatímco 
se mnozí lidé stali pyšnými a pronásledují ty, kteří zůstali pokornými.

• Co byste mohli udělat, abyste lidem pomohli se změnit?

Požádejte některého studenta, aby přečetl Almu 4:15–19. Vyzvěte členy třídy, aby vyhledali, 
co se Alma rozhodl udělat. 
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• Co se Alma rozhodl udělat? (Rozhodl se vzdát se pozice hlavního soudce, aby svůj čas 
mohl věnovat učení lidu.)

• Co nám slovní spojení „přemoci … jasným svědectvím“ (Alma 4:19) říká o tom, jak se 
Alma chystal učit?

• Kdy jste někoho slyšeli vydávat „jasné svědectví“? Jak vás tyto zkušenosti ovlivnily?

• Jakým pravdám se můžeme naučit z Almova příkladu v Almovi 4:19?

Možné odpovědi studentů na tuto otázku:

Plnění našich duchovních povinností může vyžadovat oběť.

Vydávání jasného svědectví pomáhá druhým přiblížit se Bohu.

Vyzvěte studenty, aby vyhledávali Almovo jasné svědectví při čtení Almy 5–16 v rámci 
osobního studia a při diskusi o těchto kapitolách v nadcházejících lekcích. Povzbuďte je 
také, aby věnovali pozornost tomu, jak Almovo svědectví ovlivnilo lid.

Procvičení mistrovství v písmu
Seznamte studenty s několika novými pasážemi z mistrovství v písmu nebo s nimi 
procvičte některé z těch, které již znají. Připravte si otázky, které jim pomohou nalézt 
zásady, jež tyto pasáže obsahují. Vyzvěte je, aby si do studijního zápisníku či deníku zapsali 
cíl, pomocí něhož dosáhnou toho, že budou jednu z těchto zásad ve větší míře uplatňo-
vat ve svém životě. Na splnění úkolů jim dejte určitý čas a požádejte je, aby se připravili a 
podělili se o to, jak daný cíl splnili, s některým členem třídy nebo s celou třídou.

Poznámka: Pokud nebudete mít dost času, abyste tuto činnost použili v této lekci, použijte ji 
jiný den. Další procvičovací činnosti naleznete v dodatku na konci příručky.

Komentář a informace o historickém pozadí
Alma 3:6–17. Znamení a prokletí

Studenti mohou mít během studia Almy 3 otázky 
ohledně znamení a prokletí, která byla vložena na 
Lamanity. Mohli byste vysvětlit, že mezi znamením a 
prokletím je rozdíl. Znamením, které bylo na Lama-
nity vloženo, byla tmavá kůže. (Viz Alma 3:6.) Účelem 
tohoto znamení bylo, aby Lamanité byli odlišeni a 
odděleni od Nefitů. (Viz Alma 3:8.) Závažnější však bylo 
prokletí, které bylo stavem, kdy byli „z přítomnosti 
Páně odříznuti“. (2. Nefi 5:20.) Lamanité a Amlicité 
na sebe toto prokletí přivodili kvůli své vzpouře proti 
Bohu. (Viz 2. Nefi 5:20; Alma 3:18–19.) Přestože v tomto 
případě byla tmavá kůže použita, aby označila prokletí, 
které bylo na Lamanity vloženo, Kniha Mormonova učí, 
že Pán „neodpírá žádnému, který k němu přichází, čer-
nému ani bílému, porobenému ani svobodnému, muži 

ani ženě; … všichni jsou Bohu stejní“. (2. Nefi 26:33.) 
Evangelium Ježíše Krista je určeno pro každého. Církev 
jednoznačně odsuzuje rasismus, včetně jakéhokoli 
rasistického jednání, jehož se v minulosti dopustili jed-
notlivci v Církvi i mimo ni. President Gordon B. Hinckley 
prohlásil: 

„Nikdo, kdo se pohrdavě vyjadřuje o lidech jiné rasy, 
se nemůže považovat za opravdového učedníka Krista. 
Ani se nemůže domnívat, že je v souladu s učením 
Církve. … 

Kéž si všichni uvědomujeme, že každý z nás je synem 
nebo dcerou našeho Otce v nebi, který miluje všechny 
své děti.“ („Potřeba být laskavější“, Liahona, květen 
2006, 58.) Další užitečné informace o tomto tématu 
naleznete v lekci 27.

Vyzvěte studenty 
k dalšímu bádání
Čas od času zakončete 
lekci tím, že necháte 
studenty, aby vyhledali 
něco v písmech. Výzvy 
tohoto druhu jim mohou 
pomáhat soustředit se 
při osobním studiu na 
konkrétní cíl a rovněž 
porozumět tomu, jak 
spolu jednotlivé kapitoly 
nebo skupiny kapitol 
souvisejí.
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Lekce pro domácí studium
Mosiáš 26 – Alma 4 (14. blok)

Přípravné materiály pro 
učitele domácího studia
Shrnutí denních lekcí domácího studia
Následující shrnutí nauk a zásad, kterým se studenti naučili 
při studiu Mosiáše 26 – Almy 4 (14. blok), nemá být součástí 
vaší lekce. Lekce, kterou učíte, se soustřeďuje pouze na 
některé z těchto nauk a zásad. Při zvažování potřeb svých 
studentů se řiďte nabádáním Svatého Ducha.

1. den (Mosiáš 26)
Díky studiu generace Nefitů, která nezískala svědectví o 
evangeliu, studenti zjistili, že pro získání a uchování svědectví 
musíme hodovat na slově Božím, modlit se s vírou a poslou-
chat Pánova přikázání. Z Almovy snahy pomáhat druhým 
činit pokání se studenti dozvěděli, že Pán odpustí těm, kteří 
činí pokání v upřímnosti srdce.

2. den (Mosiáš 27)
Když se studenti učili o obrácení Almy mladšího a synů Mosi-
ášových, dozvěděli se o těchto třech pravdách evangelia: Pán 
odpovídá na naše modlitby pronesené za druhé s vírou, ale 
ponechává jim také jejich svobodu jednání; každý z nás musí 
být znovuzrozen skrze Usmíření Ježíše Krista; a aby člověk 
učinil opravdové pokání, musí udělat vše, co je v jeho silách, 
aby napravil škodu, kterou způsobil. Studenti si do studijního 
deníku zaznamenali, jak byli skrze Usmíření proměněni.

3. den (Mosiáš 28–29)
Když se studenti učili o touze synů Mosiášových hlásat evan-
gelium Lamanitům, dozvěděli se, že když se prohlubuje naše 
obrácení, prohlubuje se i naše touha sdílet evangelium. Na-
psali si také něco o svých zkušenostech, které jim pomohly, 
aby toužili sdílet evangelium. Studenti četli o změnách v 
nefitské vládě a dozvěděli se, že občané mají povinnost 
podporovat spravedlivé zákony a vedoucí.

4. den (Alma 1–4)
Díky studiu příkladu pokorných Nefitů se studenti dozvěděli, 
že když žijeme podle evangelia, můžeme v životě pociťovat 
pokoj, i když jsme pronásledováni. Při čtení o vzpouře Am-
licitů zjistili, že získání štěstí nebo bídy závisí na tom, koho 
se rozhodneme poslouchat. Alma byl příkladem člověka, 
který se rozhodl poslouchat Pána. Jeho neochvějná oddanost 
v tom, jak vyzýval pyšné Nefity k pokání, pomohla studen-
tům uvědomit si, že Pánovi služebníci vydávají svědectví a 
vyzývají hříšné k pokání.

Úvod
Tato lekce umožňuje studentům zopakovat si zásady pokání a 
přemítat o tom, že potřebujeme být proměněni skrze Usmíření 
Ježíše Krista – podobně jako byli proměněni Alma mladší a 
synové Mosiášovi. Modlete se o vedení, abyste věděli, jak nejlépe 
můžete studentům pomáhat, aby oni sami o tuto proměnu ve 
svém životě usilovali.

Náměty pro výuku

Mosiáš 26
Alma získává inspiraci ohledně toho, jak soudit ty, kteří se dopus-
tili závažného hříchu
Na začátku lekce požádejte některého studenta, aby přečetl 
záhlaví na začátku 26. kapitoly Mosiáše. Přečtěte členům třídy 
následující situace. Požádejte studenty, aby se zamysleli nad tím, 
jak by mohli pomoci jednotlivým lidem v každé této situaci.

 1. Jedna mladá žena se dopustila závažného hříchu, ale má 
strach promluvit si o tom s biskupem.

 2. Jeden mladý muž by rád činil pokání, ale neví jak.
 3. Jedna mladá žena se znovu dopouští hříchu, kterého se do-

pustila již dříve, a má obavy, že jí Pán již neodpustí.
 4. Jeden mladý muž se rozhodne činit pokání, ale odmítá odpus-

tit člověku, který ho urazil.

Napište na tabuli tyto odkazy na verše z písem: Mosiáš 26:21–
23, 29–31. Vysvětlete studentům, že tyto verše jsou záznamem 
zjevení, které dal Pán Almovi ohledně lidí, kteří se dopustili zá-
važného hříchu. Vyzvěte studenty, aby si verše přečetli a vyhledali 
alespoň jednu zásadu, která může pomoci jednomu z těch, kteří 
jsou popsáni v předešlých situacích. Požádejte několik studentů, 
aby se o své odpovědi podělili s ostatními. Také byste se mohli 
podělit o svou odpověď a o své svědectví o zásadě, jež se týká 
pokání, která se nachází v Mosiášovi 26.

Připomeňte studentům, že si naplánovali, že jednu ze zásad, kte-
rým se naučili v Mosiášovi 26, uplatní při své snaze činit pokání. 
Povzbuďte je, aby své plány dotáhli do konce.

Mosiáš 27–28
Alma mladší a synové Mosiášovi činí pokání a jsou znovuzrozeni
Abyste studentům dali za příklad někoho, kdo zažil mocnou 
změnu srdce, vyzvěte několik z nich, aby se střídali při čtení zku-
šenosti, o kterou se podělil starší Keith K. Hilbig ze Sedmdesáti:

„[Jeden mladý misionář sloužící ve východní Evropě] našel a poté 
i učil se svým společníkem muže středního věku jménem Ivan. … 
Tento zájemce pocházel ze zanedbaného prostředí, což se odrá-
želo na jeho obnošeném oblečení, neudržovaném plnovousu a 
nerozhodném vystupování. Život k němu byl krutý a nelítostný.
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Bez předchozí výuky náboženství toho Ivan musel hodně pře-
konávat. Musel zanechat zvyklostí, které nebyly v souladu se 
znovuzřízeným evangeliem. Musel přijmout nové zásady a začít 
je používat. Ivan se chtěl učit a pilně se připravoval na křest a 
konfirmaci. Jeho oblečení bylo stále obnošené a jeho plnovous 
neudržovaný, ale udělal první krok. Krátce po Ivanově křtu byl 
misionář přesunut. Doufal však, že se jejich cesty ještě někdy 
zkříží.

O půl roku později poslal misijní president tohoto mladého mi-
sionáře zpět do předchozí odbočky. Misionář byl překvapen, ale 
na návrat se těšil a onu první neděli, kdy byl zpátky v odbočce, 
přišel spolu s novým společníkem na shromáždění svátosti o 
něco dříve. …

Misionář v oné odbočce poznal téměř všechny. Marně však mezi 
přítomnými hledal tvář muže, kterého se společníkem před šesti 
měsíci učili a pokřtili. Byl smutný a zklamaný. …

Jeho obavy a myšlenky byly přerušeny příchodem neznámého 
muže, který pospíchal, aby misionáře objal. Tento hladce oho-
lený muž se sebevědomě usmíval a z tváře mu čišela očividná 
dobrotivost. Měl na sobě bílou košili s pečlivě uvázanou kravatou 
a chystal se onoho sabatního rána připravit pro toto malé 
shromáždění svátost. Misionář tohoto muže poznal, teprve když 
promluvil. Stál tu nový Ivan, ne ten bývalý Ivan, kterého učili a 
pokřtili! Misionář ve svém příteli viděl ztělesnění zázraku víry, 
pokání a odpuštění; viděl, že Usmíření je skutečné.

… [Ivan] zažil ‚změnu srdce‘ (Alma 5:26), která dostačovala 
nejen na to, aby byl pokřtěn, ale i na to, aby v pokračujícím 
procesu obrácení vytrval.“ („Experiencing a Change of Heart“, 
Ensign, June 2008, 29–31.)

Zeptejte se: Co v tomto příběhu dokládá, jak se Ivan změnil? 
(Ujistěte se, že studenti chápou, že to, jak se Ivan změnil nave-
nek, bylo známkou hlubší změny, která se odehrála uvnitř něho.)

Připomeňte studentům, že Mosiáš 27 popisuje další zkušenost 
se změnou srdce skrze Usmíření. Vyzvěte některého studenta, 
aby se postavil před třídu a shrnul Mosiáše 27. Tento student by 
také mohl ukázat obrázek „Obrácení Almy mladšího“, pokud 
ho máte k dispozici. (Kniha obrázků z evangelia [2009], č. 77.) 
Požádejte jiného studenta, aby přečetl Mosiáše 27:24–26. Poté 
vyzvěte členy třídy, aby řekli, kdo musí být proměněn skrze Usmí-
ření neboli „zrozen z Boha“. Studenti by ve svých odpovědích 
měli vyjádřit porozumění této pravdě: Každý z nás musí být 
znovuzrozen skrze Usmíření Ježíše Krista.

Zeptejte se: Pozorovali jste, jak se někdo skrze Usmíření Ježíše 
Krista změnil k lepšímu?

Vyzvěte studenty, aby přemítali o otázkách, které si po opětov-
ném setkání s Ivanem položil misionář z tohoto příběhu: „Do 
jaké míry jsem ‚změnu srdce‘ zažil v uplynulých šesti měsících já 
sám? … Byl jsem i já ‚znovuzrozen‘?“ (Citováno v: Keith K. Hi-
lbig, „Experiencing a Change of Heart“, 31.)

Vyzvěte studenty, aby si přečetli Mosiáše 27:24, 28 a vyhledali, 
jaký Almův čin zapříčinil, že se změnil, a co pro tuto změnu udělal 
Pán. Požádejte je, aby vysvětlili, proč se domnívají, že na mocné 
změně srdce se musí podílet jak dotyčný jednotlivec, tak i Pán.

Připomeňte studentům, že vyplňovali tabulku se slovními 
spojeními, která ukazovala rozdíl mezi tím, jaký byl Alma před 

změnou svého srdce a jaký byl po ní (v lekci pro 2. den). Ve 2. 
úkolu pro 2. den si studenti do studijního deníku napsali jedno 
slovní spojení z kolonky „potom“, které, jak doufají, bude vždy 
popisovat jejich život, a vysvětlili proč v to doufají. Požádejte ně-
kolik studentů, aby se podělili o to, co napsali. Vydejte svědectví, 
že mocné změny srdce můžeme dosáhnout skrze Usmíření Ježíše 
Krista.

 Vyzvěte studenty, aby se zamysleli nad tím, jak byli skrze Usmí-
ření Ježíše Krista proměněni. Požádejte je, aby se o své myšlenky 
podělili, pokud chtějí. Mohli byste se také podělit o to, jak jste 
byli skrze Usmíření proměněni vy.

Vyzvěte studenty, aby pracovali na změně srdce, aby se tak mohli 
více přiblížit Pánu a umožnit, aby jim Usmíření změnilo život.

Před lekcí překreslete tuto tabulku na tabuli nebo pro každého 
studenta pořiďte její kopii:

Mosiáš 27:32–37 Mosiáš 28:1–4

Jak se změnili Alma a synové 
Mosiášovi?
Jaké zásadě ses z těchto veršů 
naučil?
Proč je podle tebe napravování 
důležitou součástí pokání?

Jak se změnili synové 
Mosiášovi?
Jaké zásadě ses z těchto veršů 
naučil?
Jaké zkušenosti z tvého života 
tě vedly k tomu, aby ses o 
evangelium toužil podělit 
s druhými?

Vyzvěte polovinu třídy, aby odpověděla na otázky z prvního 
sloupce tabulky, a druhou polovinu, aby odpovědla na otázky 
z druhého sloupce. Nechte studenty pracovat samostatně. Po-
žádejte několik studentů z každé skupiny, aby se o své odpovědi 
podělili.

Vyzvěte studenty, aby přemýšleli o tom, jak mohou napravit své 
hříchy a posílit svou touhu dělit se o evangelium s druhými.

Mosiáš 29 – Alma 4
Bůh požehnal Nefitům, kteří v době pronásledování zůstali 
spravedlivými
Připomeňte studentům, že první kapitoly Almy popisují období, 
ve kterém byli spravedliví Nefité sužováni a pronásledováni. 
Vyzvěte studenty, aby si přečetli Almu 1:25, 27. Požádejte je, aby 
řekli, co tito Nefité během pronásledování dělali.

Poukažte na to, že Pán spravedlivým Nefitům žehnal, takže se 
jim dařilo lépe než těm, kteří byli zlovolní. (Viz Alma 1:29–32.) 
Vyzvěte studenty, aby se snažili příklad těchto věrných Nefitů 
následovat, když budou ve svém životě čelit těžkostem.

Příští blok (Alma 5–10)
Jak poznáte, zdali jste byli znovuzrozeni? Co to znamená být 
znovuzrozen? Studenti při studiu Almy 5–10 naleznou otázky, 
které jim mohou pomoci zhodnotit, zda byli znovuzrozeni a zda 
zažili mocnou změnu srdce. Kromě toho také lépe porozumějí 
hloubce a moci Usmíření.
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Úvod
Když byla Církev ohrožována vnitřními rozpory a zlovol-
ností (viz Alma 4:9–11), Alma se vzdal soudcovské sto-
lice, aby mohl své úsilí soustředit na posilování Církve. 
Vydal se na misii, aby získal lid Nefiův zpět tím, že jej 
„[přemůže] … jasným svědectvím proti němu“. (Alma 

4:19.) Alma svou misii zahájil tím, že lidu Zarahemly 
připomněl, že Pán jejich předky osvobodil z fyzické a 
duchovní poroby. Vyzýval je, aby se připravili na po-
slední den soudu tím, že uvěří ve slovo Boží a zhodnotí 
duchovní stav svého srdce.

LEKCE 71

Alma 5:1–36

Náměty pro výuku

Alma 5:1–14
Alma vypráví o obrácení svého otce a těch, kteří ho následovali
Na tabuli napište slovo Změna. Požádejte studenty, aby se podělili o příklady toho, jak 
mohou lidé změnit svůj vzhled nebo své chování. Vyzvěte je, aby vysvětlili, co může člověka 
k takovým změnám vést nebo co je může vyvolat.

Připomeňte studentům, že Almovi dělala starosti zlovolnost, která se začala mezi Nefity 
rozmáhat. Viděl, že pokud se Nefité nezmění, připraví se o slíbená požehnání plynoucí ze 
smluv, které uzavřeli. Alma se vzdal soudcovské stolice, oddal se službě lidu a vyzýval ho  
k pokání. Začal výukou lidu v Zarahemle.

Požádejte několik studentů, aby se střídali při čtení Almy 5:3–6. Vyzvěte ostatní, ať tyto 
verše v písmech sledují a vyhledají, jaké události Alma zdůrazňoval, když lid začal učit.

• Jak mohlo Almovu lidu pomoci to, že si vyslechl příběhy o porobě, vysvobození a obrá-
cení Almova otce a těch, kteří ho následovali?

• Přečtěte si Almu 5:7. Jaká změna se podle tohoto verše odehrála v životě Almova otce a 
jeho lidu?

Na tabuli přidejte ke slovu Změna slovo srdce, aby tam stálo Změna srdce.

• Co podle vás znamená zažít „změnu srdce“? (Abyste studentům pomohli na tuto 
otázku odpovědět, mohli byste jim říct, že starší Gerald N. Lund ze Sedmdesáti učil, že 
v písmech slovo srdce často odkazuje na „podstatu a nitro člověka“. [„Understanding 
Scriptural Symbols“, Ensign, Oct. 1986, 25.])

• Jaký je rozdíl mezi změnou srdce a těmi změnami, o kterých jsme diskutovali na začátku 
lekce?

Vysvětlete, že v Almovi 5:7–9, 14 Alma použil řadu slovních spojení, která popisují, čemu se 
změna srdce podobá. Doplňte slovní spojení na tabuli takto: Změna srdce je jako …

Vyzvěte studenty, aby si přečetli Almu 5:7–9, 14 a vyhledali Almův popis toho, čemu se 
změna srdce podobá. Požádejte je, aby se podělili o to, co našli. Přidejte to, o co se studenti 
podělí, na tabuli. (Váš seznam by mohl vypadat takto: Změna srdce je jako … probuzení 
z hlubokého spánku; osvícení světlem; uvolnění z žetězů; rozepjetí duše; opěvování vykupující 
lásky; zrození z Boha; přijetí obrazu Páně do své tváře.)

• Jak se změna srdce podobá tomu, co je uvedeno na tabuli?

• Jak se může změna srdce projevovat v jednání člověka? Jak může být někdy změna srdce 
patrná v tváři člověka? (Mohli byste studenty požádat, aby popsali vzhled nebo vystupo-
vání někoho, koho znají a o kom by řekli, že “[přijal] … obraz [Páně] do své tváře“.)

Požádejte některého studenta, aby přečetl Almu 5:10 a ostatní požádejte, aby našli tři 
otázky, které Alma položil lidu. (Mohli byste studentům navrhnout, aby si tyto otázky 
označili.) Čtení otázek pomůže studentům rozpoznat v dalších verších okolnosti, které 
vedly Almu a jeho lid k tomu, aby zažili mocnou změnu srdce.
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Požádejte některého studenta, aby přečetl Almu 5:11–13 a ostatní požádejte, aby zjistili, co 
přivodilo mocnou změnu srdce Almova otce a jeho následovníků. (Jejich víra ve slovo Boží, 
a tedy i jejich víra a důvěra v Boha. Také byste mohli poukázat na vliv slova Božího, který je 
zmíněn v Almovi 5:5, 7.)

• Jaké vidíte spojení mezi vírou ve slovo Boží a zažitím změny srdce? (Pomozte studentům 
rozpoznat tuto zásadu: Když věříme ve slovo Boží a používáme víru v Ježíše Krista, 
můžeme zažít mocnou změnu srdce. Zdůrazněte, že slovo Boží, které bylo kázáno 
Abinadim a Almou, se zaměřovalo na vykoupení, které přichází skrze Ježíše Krista. [Viz 
Mosiáš 16:4–9; 18:1–2.])

Vysvětlete, že dalším způsobem, jak vyjádřit, že někdo prodělal mocnou změnu srdce, je 
říct, že byli znovuzrozeni. Pomozte studentům porozumět tomu, že být „zrozen z Boha“ a 
být „znovuzrozen“ se týká změny, kterou člověk zažívá, když přijme Ježíše Krista a začne 
nový život jako Jeho učedník. Abyste studentům pomohli porozumět tomu, že zažití mocné 
změny srdce nebo znovuzrození nejčastěji bývá postupným procesem, přečtěte tato slova 
staršího D. Todd Christoffersona z Kvora Dvanácti apoštolů:

„Můžete se ptát: Proč u mě tato mocná změna neprobíhá rychleji? … U mnohých z nás 
dochází k těmto změnám postupně a v průběhu času. Znovuzrození je … spíše proces než 
jediná událost. A zapojení se do tohoto procesu je hlavním účelem smrtelnosti.“ („Znovu-
zrozen“, Liahona, květen 2008, 78.)

• Kdy jste pocítili změnu srdce, zatímco jste se snažili žít v souladu se slovem Božím?

• Jak byste popsali pocity a jednání, které změnu srdce doprovázejí? 

• Jak se změnilo vaše srdce během letošního studia Knihy Mormonovy v rámci semináře?

Dejte studentům několik minut na to, aby si do studijního zápisníku nebo deníku zapsali 
jednu nebo dvě věci, které dělají proto, aby svědomitěji žili podle slova Božího.

Alma 5:15–36
Alma učí, že pro vstup do nebeského království je zapotřebí mocné změny srdce
Připravte pro každého studenta kopii této tabulky, nebo ji vystavte na tabuli, aby si ji stu-
denti mohli opsat.

Duchovní kardiogram

Alma 5:15 Alma 5:16 Alma 5:19 Alma 5:26 Alma 5:27 Alma 5:28

Vždy

Téměř vždy

Obvykle

Někdy

Zřídka, pokud 
vůbec

Vysvětlete, že kardiogram je záznam, který někdy lékaři používají k hodnocení nebo moni-
torování funkčnosti našeho fyzického srdce. Pomáhá jim rozpoznat problémy a stavy, které 
je třeba léčit.

Řekněte studentům, že poté, co Alma učil o tom, že slovo Boží vedlo jeho otce a druhé 
k tomu, aby zažili mocnou změnu srdce, položil lidem otázky, které jim pomohly zhodnotit 
stav jejich srdce. Vyzvěte studenty, aby si přečetli Almu 5:14 a vyhledali tři otázky, které 
Alma lidem položil. (Mohli byste studentům navrhnout, aby si tyto otázky označili.)

Vysvětlete, že Alma položil lidem několik dalších otázek, aby jim pomohl zamyslet se nad 
stavem jejich srdce. Vyzvěte studenty, aby věnovali několik minut tomu, že si prostudují 
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pasáže z písem uvedené v horní části duchovního kardiogramu a budou o nich přemítat. 
Povzbuďte je, aby si v tabulce označili kolonky, které nejlépe vystihují, jak si myslí, že se 
jim daří v oblastech, na které se otázky z daných pasáží ptají. (Povšimněte si, že některé 
verše obsahují více otázek.) Vzhledem k osobnímu charakteru této činnosti byste studenty 
neměli žádat, aby se o své odpovědi podělili s ostatními.

Až budou mít studenti kardiogram hotový, vyzvěte je, aby si přečetli Almu 5:29–31 a vyhle-
dali několik dalších otázek, které Alma lidem položil, aby jim pomohl zhodnotit stav jejich 
srdce. (Mohli byste studentům navrhnout, aby si otázky přeformulovali tak, aby se vztaho-
valy na ně: „Odložil jsem závist?“ „Vysmívám se druhým?“ „Pronásleduji druhé?“)

Požádejte několik studentů, aby se střídali při čtení Almy 5:17–18, 20–25. Vyzvěte členy 
třídy, aby vyhledali, z jakých důvodů musí být naše srdce v rámci přípravy na soudný den 
změněno. Položte studentům tyto otázky, abyste jim pomohli porozumět tomu, že tím, že 
zažijeme změnu srdce, se připravujeme na obdržení místa v nebeském království:

• Jaká slova a slovní spojení Alma použil k popsání stavu, ve kterém byste se chtěli nachá-
zet, až budete stát před Bohem, abyste byli souzeni? (Zatímco budou studenti na tuto 
otázku odpovídat, mohli byste zaměřit jejich pozornost na Almu 5:16, 19.)

• Jak vám to, že nyní zažijete změnu srdce, pomůže připravit se na obdržení místa v ne-
beském království?

Napište na tabuli následující otázky. (Mohli byste je na tabuli napsat před začátkem 
hodiny.)

Co máme podle Pánovy výzvy učinit?

Jaké jsou následky toho, když tuto výzvu přijmeme nebo odmítneme?

Čemu nás tyto verše učí o Spasiteli? 

Požádejte některého studenta, aby přečetl Almu 5:33–36, zatímco ostatní studenti budou 
vyhledávat odpovědi na otázky uvedené na tabuli. Požádejte studenty, aby se podělili o to, 
co našli.

Na závěr dejte studentům několik minut na psaní. Požádejte je, aby si vybrali jeden verš 
nebo jedno slovní spojení z Almy 5:1–36.Vyzvěte je, aby si zapsali, co pro ně tento verš 
nebo toto slovní spojení znamená a jak mohou při svém úsilí o dosažení změny srdce skrze 
Usmíření Ježíše Krista činit to, co tento verš navrhuje. Vydejte svědectví, že pokud budeme 
neustále zažívat změnu srdce a přinášet skutky spravedlivosti, budeme připraveni vstoupit 
do Božího království.

Dejte studentům 
čas na přemítání
Jedním ze způsobů, 
jak můžeme studen-
tům pomáhat učit se 
Duchem, je poskytnout 
jim v průběhu lekce čas 
na přemítání. V průběhu 
tohoto času se vyhýbejte 
zadávání dalších otázek, 
pokynů a povídání, které 
by je rušilo.
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Úvod
Jak Alma pokračoval v kázání v Zarahemle, varoval lid, 
že jejich rozhodnutí řídit se jeho slovy, nebo je naopak 
odmítnout, bude mít pro ně vážné následky. Alma 
rovněž přirovnal Ježíše Krista k dobrému pastýři, který 

je svolává a touží je přivést zpět do svého stáda. Po-
vzbuzoval lid k tomu, aby činili pokání a aby se vyhýbali 
nečistým věcem světa, aby pak mohli zdědit nebeské 
království.

LEKCE 72

Alma 5:37–62

Náměty pro výuku

Alma 5:37–42, 53–62
Alma varuje zlovolné a vyzývá všechny, aby naslouchali hlasu Dobrého pastýře
Ukažte studentům obrázek Ježíš nese ztracenou ovečku (Kniha obrázků z evangelia [2009], 
č. 64.) 

• Jakými způsoby plní Spasitel roli dobrého pastýře?

Poté, co několik studentů odpoví, přečtěte následující prohlášení presidenta Ezry Tafta 
Bensona:

„Za časů Ježíše byli palestinští pastýři známí tím, jak chránili své ovce. Na rozdíl od novo-
dobých pastevců ovcí chodil pastýř vždy před svým stádem. Vedl jej. Pastýř znal všechny 
své ovce a obvykle měl každou z nich pojmenovanou. Ovce znaly jeho hlas a věřily mu, 
nenásledovaly by nikoho cizího. Pokud by je tedy zavolal, ovce by za ním přišly. (Viz Jan 
10:14, 16.) …

Ježíš použil tento běžný názorný příklad své doby, aby prohlásil, že On je tím Dobrým a 
Opravdovým pastýřem. Díky své lásce ke svým bratrům a sestrám by za ně ochotně a dob-
rovolně položil život.“ („A Call to the Priesthood: ‚Feed My Sheep,‘“ Ensign, May 1983, 43; 
viz také John R. Lasater, „Shepherds of Israel“, Ensign, May 1988, 74–75.)

Pomozte studentům rozpomenout se na obsah 5. kapitoly Almy tím, že vysvětlíte, že Alma 
šel kázat lidem země Zarahemla, kteří byli jako „ovce bez pastýře“. (Alma 5:37.) Požádejte 
studenty, aby se rozpomenuli na potíže, kterým lidé země Zarahemla čelili, a na to, k čemu 
je Alma vyzval. Můžete stručně zopakovat několik klíčových veršů z předcházející lekce, 
například Alma 5:14–20, a pomoci tak studentům rozpomenout se na některé předcházející 
události. Ujistěte se, že studenti chápou, že lid země Zarahemla se ocitl ve strašlivé situaci 
kvůli své zlovolnosti. (Viz Alma 7:3.)

Požádejte dva nebo tři studenty, aby se střídali při čtení veršů Alma 5:37–42. Požádejte 
třídu, aby přemýšlela o tom, jak člověk pozná, zda je jednou ze Spasitelových ovcí. Poté, co 
se studenti podělí o své myšlenky, položte následující otázky:

• Jak lidé připomínají ovce, které potřebují pastýře?

• Jak podle Almy 5:37–38 prokazuje Dobrý pastýř ovcím svou lásku a dává najevo, jaký má 
o ně zájem? (Neustále je svolává ve svém jménu.)

• Jak můžeme podle Almy 5:41 rozeznat, že nasloucháme hlasu Dobrého pastýře?

• Z jakých skutků se dá usuzovat, že člověk následuje Dobrého pastýře?

Poté, co studenti odpovědí, požádejte jednoho z nich, aby přečetl následující prohlášení 
presidenta Ezry Tafta Bensona, ve kterém popisuje muže a ženy, kteří se zavázali následovat 
Ježíše Krista. (Mohli byste připravit kopii tohoto prohlášení pro každého studenta.)

„Když se rozhodnete následovat Krista, zároveň s tím se také rozhodnete, že se změníte. …

Muži [a ženy], kteří se kvůli Kristu změní, Jím budou vedeni. …

Jejich vůle bude pohlcena Jeho vůlí. (Viz Jan 5:30.)

… Což jest Pánu libého, to oni činí vždycky. (Viz Jan 8:29.)
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Nejenže by pro Pána zemřeli, ale, což je důležitější, chtějí pro Něj žít.

Vstupte do jejich domovů a obrazy na zdech, knihy na policích, hudba, která zní, a jejich 
slova a činy vám odhalí, že jsou to křesťané.

Stojí jako svědkové Boží za všech dob a ve všech věcech a na všech místech. (Viz Mosiáš 
18:9.)

Mají Krista neustále na mysli, neboť k Němu hledí v každé myšlence. (Viz NaS 6:36.)

Mají Krista v srdci, neboť náklonnost srdcí jejich ulpívá na Něm na věky. (Viz Alma 37:36.)

Téměř každý týden přijímají svátost a znovu tím dosvědčují svému Věčnému Otci, že jsou 
ochotni vzíti na sebe jméno jeho Syna, vždy na něj pamatovati a zachovávati jeho přiká-
zání. (Viz Moroni 4:3.)“ („Born of God“, Ensign, Nov. 1985, 5, 6–7).

Vyzvěte studenty, aby si přečetli Almu 5:53–56 a přemýšleli o postojích a činech, kvůli kte-
rým je pro člověka těžké naslouchat hlasu Spasitele. Po několika minutách požádejte něko-
lik studentů, aby svá zjištění napsali na tabuli. Nechte je napsat odpovědi tak, aby zabraly 
co nejvíce místa na tabuli. Požádejte je, aby přidali jakékoli další postoje nebo činy, které 
viděli kolem sebe a kvůli kterým je pro člověka těžké naslouchat hlasu Spasitele. (Odpo-
vědi studentů mohou zahrnovat, že člověk dává stranou [ignoruje] učení Boha, je pyšný, 
marnivý, ulpívá svým srdcem na bohatství a světských věcech, myslí si, že je lepší než 
ostatní, pronásleduje spravedlivé či se obrací zády k chudým a potřebným. Možná budete 
chtít upozornit studenty na to, že Alma opakovaně používá slovo setrvávati a zdůrazňuje, 
že lid země Zarahemla setrvával v hříšných postojích a chování.)

Umažte část odpovědí studentů a vytvořte si tak kousek místa uprostřed tabule, kam bu-
dete moci psát. Napište sem následujte hlas Dobrého pastýře.

Požádejte některého studenta, aby nahlas přečetl Almu 5:57. Požádejte třídu, aby vyhledala 
slovní spojení, která nás učí, jak reagovat na vlivy zla. („Vyjděte od zlovolných“, „oddělte 
se“ a „nedotýkejte se nečistých věcí jejich“.) Mohli byste studentům navrhnout, aby si tato 
slovní spojení označili v písmech. Vyzdvihněte, že tato slovní spojení zdůrazňují potřebu 
vyhnout se čemukoli, co by nás mohlo zkazit nebo nás duchovně znečistit. Položte několik 
následujících otázek, abyste studentům pomohli probrat, jak se nenechat rozptýlit a jak se 
vyhnout vlivům zla a následovat hlas Dobrého pastýře.

• Co může mladý Svatý posledních dnů udělat pro to, aby zůstal oddělen od zlovolných? 
(Zvažte, zda by bylo vhodné podpořit odpovědi studentů tím, že zmíníte dobrý příklad, 
kterého jste si u některého z nich všimli. Rovněž byste mohli vyzvat studenty, aby poho-
vořili o dobrých příkladech, kterých si povšimli u ostatních.)

• Jaké jsou podle Almy 5:56–57 následky setrvávání ve zlovolnosti? (Pokud budeme setr-
vávat ve zlovolnosti, nebudeme schopni slyšet hlas Dobrého pastýře a nebudeme 
moci být počítáni mezi spravedlivé.)

Pokud budete mít čas, nechte studenty, aby několik minut uvažovali nad následující otáz-
kou. Mohli byste je požádat, aby si odpověď zaznamenali do sešitu nebo deníku ke studiu 
písem.

• Co by Pán chtěl, abyste udělali, když chcete být schopni lépe přijmout Jeho pozvání, 
abyste k Němu přišli? (Mohli byste navrhnout, že odpovědí by mohlo být něco, v čem se 
potřebují zlepšit, nebo něco, s čím mají zapotřebí přestat.)

Vyzvěte studenty, aby si přečetli Almu 5:58–62 a vyhledali požehnání, která jsou přislíbena 
těm, kdo budou shromážděni s Pánem a Jeho lidem. (Mohli byste studentům navrhnout, 
aby si tato požehnání označili v písmech.)

• Jak byste shrnuli Pánova zaslíbení těm, kdo naslouchají Jeho hlasu? (I když mohou stu-
denti navrhovat různé zásady, ujistěte se, že rozumějí tomu, že pokud budeme naslou-
chat hlasu Páně [Dobrého pastýře], budeme shromážděni v Jeho království. Tuto 
zásadu byste mohli napsat na tabuli.) 

• Osvojili jste si nějaké návyky, které vám pomáhají naslouchat hlasu Dobrého pastýře?

• Jak vám tyto návyky pomohly nevšímat si některých vlivů zla, které jsou uvedeny na 
tabuli?

Vydejte svědectví o tom, že pokud budeme naslouchat slovům Spasitele, budeme mezi 
spravedlivými, kteří budou shromážděni v království Páně. 
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ALMA 5:37– 62

Alma 5:43–52
Alma plní svou zodpovědnost a káže pokání
Požádejte studenty, aby vyjmenovali pět smyslů (zrak, sluch, hmat, čich a chuť). Mohli byste 
přinést nějaké předměty, na kterých by studenti mohli tyto smysly použít.

• Co vám umožnily jednotlivé smysly zjistit?

• Lze něco zjistit, aniž byste těchto pět smyslů použili?

Požádejte několik studentů, aby se střídali při čtení Almy 5:44–48. Vyzvěte třídu, aby vyhle-
dala, o čem Alma tvrdil, že ví, a co řekl o tom, jak to ví.

• Co podle Almy 5:48 Alma věděl?

• V čem Alma spatřoval zdroj svého svědectví?

• Co Alma udělal pro to, aby obdržel toto svědectví od Ducha Svatého? 

• Jak nám mohou modlitba a půst pomoci získat nebo si udržet svědectví o evangeliu?

• Kdy jste pocítili, že vaše svědectví bylo posíleno skrze modlitbu nebo půst?

Dosvědčte, že skrze Ducha Svatého můžeme sami pro sebe zjistit, že Ježíš Kristus 
je Vykupitelem lidstva. Přečtěte následující prohlášení staršího M. Russella Ballarda 
z Kvora Dvanácti apoštolů, abyste zdůraznili důležitost toho, že je třeba hledat a obdržet 
osobní svědectví o tom, že Ježíš Kristus je Vykupitelem lidstva: 

„Jedinečné, osobní svědectví o pravdě evangelia, zejména pak o božském 
životě a poslání Pána Ježíše Krista, je nezbytné pro náš věčný život. … Jinými 
slovy, život věčný zcela závisí na naší jedinečné, osobní znalosti našeho Otce 
v nebi a jeho svatého Syna. Jen to, že o nich víme, nedostačuje. Je zapotřebí 
mít osobní duchovní zážitky, které nám poskytnou oporu. Tyto zážitky 
přicházejí, když je vyhledáváme stejně intenzivně a cílevědomě, jako když 

hladový člověk hledá jídlo.“ („Feasting at the Lord’s Table“, Ensign, May 1996, 80.)

Dejte studentům čas, aby napsali odpovědi na následující otázku. Rovněž je vybídněte, 
aby si zapsali, co udělají, aby získali nebo posílili své svědectví o Ježíši Kristu. Povzbuďte je, 
aby dosáhli svých cílů, i kdyby to mělo trvat „mnoho dní“ (Alma 5:46).

• Kdy jste pocítili, že vám Duch Svatý dosvědčuje, že Ježíš Kristus je Vykupitelem světa?

Vyzvěte studenty, aby si přečetli Almu 5:49–52 a vyhledali, co Alma řekl lidem, že je třeba 
udělat, aby byli připraveni zdědit nebeské království. 

• Proč je pokání nezbytnou podmínkou pro vstup do království Božího?

Požádejte některého ze studentů, aby přečetl následující prohlášení staršího Dallina 
H. Oakse z Kvora Dvanácti apoštolů, abyste pomohli studentům uplatnit Almovo učení 
o tom, jak se připravit na vstup do království Božího:

„Co kdyby den Jeho příchodu byl zítra? Kdybychom věděli, že se setkáme s Pánem zítra – 
kvůli svému předčasnému úmrtí nebo kvůli Jeho nečekanému příchodu – co bychom dělali 
dnes? Jaká vyznání bychom učinili? Jaké návyky bychom odložili? Jaké neshody bychom 
urovnali? Co bychom odpustili? Jaká svědectví bychom vydali?

Kdybychom ony věci činili tehdy, proč ne nyní? Proč neusilovat o pokoj, když lze pokoj 
získat?“ („Příprava na druhý příchod“, Ensign nebo Liahona, květen 2004, 9.)

Na závěr dejte studentům čas na zamyšlení o tom, co by potřebovali ve svých životech 
změnit, aby byli připraveni setkat se se Spasitelem a vejít do Jeho království. Vyzvěte je,  
aby si své myšlenky a pocity zapsali, aby se k nim mohli později vrátit a připomenout si,  
že se mají řídit nabádáními, která obdrží. 

Podněcujte 
uplatňování nauky
President 
 Thomas S. Monson 
prohlásil: „Cílem [výuky 
evangelia] je inspirovat 
jednotlivce, aby o zása-
dách evangelia přemýš-
leli, aby je pociťovali a 
poté podle nich žili.“ 
(Conference Report, Oct. 
1970, 107.) Když budete 
studenty učit zásadám 
evangelia, vyzvěte je, 
aby se řídili nabádáním 
Ducha Svatého při vý-
běru způsobu jak zlepšit 
své chování a posílit svou 
víru v Ježíše Krista.
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Úvod
Poté, co dal Alma do pořádku Církev v Zarahemle, 
odešel do města Gedeon. Zjistil, že tamní lidé jsou 
mnohem věrnější, než byli lidé v Zarahemle. Proto se 
jeho poselství pro Gedeon lišilo od toho v Zarahemle. 
Vyzýval lid, aby se neustále spoléhali na Pána a snažili 

se uplatňovat Jeho usmíření ve svých životech. Svědčil o 
tom, že Spasitel na sebe vezme smrt a naše hříchy a že 
na sebe rovněž vezme naše bolesti, soužení, nemoci a 
slabosti, aby poznal, jak nám pomoci.

LEKCE 73

Alma 6–7

Náměty pro výuku

Alma 6
Alma dává do pořádku Církev v Zarahemle a odchází kázat do Gedeonu
Před lekcí požádejte některého studenta, aby si připravil pro třídu stručný příspěvek o tom, 
jakými způsoby se cítil požehnán za svou snahu navštěvovat církevní shromáždění. Na 
začátku lekce poproste onoho studenta, aby předstoupil před třídu a podělil se o myšlenky, 
které si připravil. Rovněž můžete pohovořit o tom, jak jste byli skrze účast na církevních 
shromážděních požehnáni vy.

Na úvod Almy 6 vysvětlete, že tato kapitola pojednává o tom, jak Alma a jiní vedoucí kněž-
ství posílili Církev v Zarahemle.

Požádejte některého studenta, aby nahlas přečetl Almu 6:4–6. Poproste třídu, aby text sle-
dovala a zjistila, co členové Církve v Zarahemle udělali pro ty, kteří neznali Boha. Požádejte 
studenty, aby se podělili o to, co se dozvěděli. 

Na tabuli napište následující pravdu: Církev je založena pro blaho všech lidí. Abyste 
pomohli studentům přemýšlet o tom, jak tato pravda může ovlivnit jejich život, položte jim 
následující otázku:

• Jak myslíte, že může dnešní Církev požehnat těm, kteří neznají Boha?

Vyzvěte studenty, aby přemýšleli o někom, kdo potřebuje lépe poznat Boha. Tento člověk 
může být členem Církve nebo být jiného vyznání. Vydejte svědectví o požehnáních, jichž 
se nám dostává díky tomu, že jsme členy Církve, a povzbuďte studenty, aby vybídli ostatní 
k tomu, aby i oni mohli mít podíl na těchto požehnáních.

Alma 7:1–13
Alma prorokuje o příchodu Ježíše Krista 
Rozdělte studenty ve třídě do dvojic. Požádejte každou dvojici, aby diskutovala o této 
otázce:

• Na které události, jež mají v budoucnu přijít, se těšíte?

Poté, co jste dvojicím poskytli čas na to, aby otázku prodiskutovaly, požádejte několik 
studentů, aby se o své odpovědi podělili s celou třídou. Pak vysvětlete, že poté, co dal Alma 
do pořádku Církev v Zarahemle, odešel do města Gedeon. Řekl tamním lidem, že ze všeho, 
co se v budoucnu stane, je jedna věc „důležitější nežli všechny ostatní“. (Alma 7:7.) Učil 
lid zásadám, jež mu měly pomoci připravit se na požehnání, která měla díky této budoucí 
události přijít.

Požádejte některého studenta, aby nahlas přečetl Almu 7:3–6. Požádejte třídu, aby vyhle-
dala, jaké naděje týkající se lidu v Gedeonu Alma choval. Pak požádejte některého jiného 
studenta, aby nahlas přečetl Almu 7:18–19. Požádejte studenty, aby popsali, jakou inspiraci 
o lidech z Gedeonu Alma obdržel.

Vyzvěte studenty, aby si přečetli Almu 7:7, 9–10 a vyhledali událost, o níž se Alma domní-
val, že je její znalost pro lid nejdůležitější.

Učte z písem
Při své usilovné přípravě 
čerpají někteří učitelé 
evangelia ze zdrojů 
mimo písma. I když 
mohou být některé 
doplňkové zdroje, jako 
například tato příručka, 
užitečné, zaměřte se 
na učení přímo z textu 
samotné Knihy Mormo-
novy. To dovolí Duchu 
Svatému, aby vydal va-
šim studentům svědectví 
o pravdivosti písem a 
o významu jejich studia.
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ALMA 6 –7

• Co bylo podle Almy tou „[jednou věcí, která] je důležitější nežli všechny ostatní“, jež 
měly přijít? Proč si myslíte, že je příchod Spasitele tou nejdůležitější událostí všeho času?

• Proč si myslíte, že Alma říkal lidem, kteří již uvěřili a měli silnou víru, že je jim třeba činit 
pokání?

Vysvětlete, že Alma pak učil, proč byl příchod Ježíše Krista nejdůležitější událostí v celé 
historii lidstva. Požádejte několik studentů, aby se střídali při čtení Almy 7:11–13. Požádejte 
zbytek třídy, aby sledoval text a určil, co kvůli nám Spasitel vzal na sebe. 

Poukažte na to, že Alma 7:11–13 je pasáž z mistrovství v písmu. Můžete studentům navrh-
nout, aby si tuto pasáž výrazně označili, aby ji později byli schopni snadno nalézt.

Napište odpovědi studentů do řady nahoru na tabuli jako nadpisy. Odpovědi mohou zahr-
novat bolesti, strasti, pokušení, nemoci, smrt, slabosti a hříchy.

Můžete studentům navrhnout, aby si v Almovi 7:11 označili slova „všeho druhu“. Požádejte 
je, aby uvedli příklady všech stavů, které jsou napsány na tabuli. Jak budou studenti udávat 
příklady, pište je pod příslušné nadpisy. (Například rakovina může být uvedena pod nemo-
cemi a fyzické postižení pod slabostmi.)

Požádejte některého studenta, aby přečetl následující prohlášení staršího Bruce C. Hafena 
ze Sedmdesáti:

„Usmíření není jen pro hříšníky.“ („Beauty for Ashes: The Atonement of Jesus Christ“, 
Ensign, Apr. 1990, 7.) Mohli byste toto prohlášení napsat na tabuli a navrhnout studentům, 
aby si jej zapsali do svých písem vedle Almy 7:11–13.

• Budeme- li vycházet z toho, co jsme četli v Almovi 7:11–13, co měl podle vás starší Hafen 
na mysli, když řekl: „Usmíření není jen pro hříšníky“?

Na tabuli napište následující pravdu: Ježíš Kristus trpěl, aby nás spasil od hříchu a smrti 
a aby nám pomohl přes překážky smrtelnosti.

Abyste pomohli studentům lépe porozumět tomu, jak se mohou spolehnout na Spasitelovo 
usmíření, přečtěte následující prohlášení staršího Jeffreyho R. Hollanda z Kvora Dvanácti 
apoštolů:

„Zápasíte s démonem závislosti – na tabáku, drogách nebo hazardních 
hrách, nebo se současnou zkázonosnou epidemií pornografie? … Jste 
zmateni ohledně své sexuální orientace nebo hledáte sebeúctu? Potýkáte se 
vy sami – nebo někdo, koho máte rádi – s nemocí, s depresí nebo se smrtí? 
Ať již musíte podniknout jakékoli další kroky potřebné k vyřešení těchto 
problémů, nejprve se obraťte na evangelium Ježíše Krista. Důvěřujte nebes-

kým zaslíbením. …

Toto spoléhání se na milosrdnou povahu Boha je ústředním bodem evangelia, kterému 
Kristus učil. Svědčím o tom, že Spasitelovo usmíření z nás snímá nejen břímě našich hří-
chů, ale také břímě našeho zklamání a trápení, našeho zármutku a našeho zoufalství. [Viz 
Alma 7:11–12.] Již od počátku nám má důvěra v tuto pomoc poskytovat důvod ke změně i 
způsob, jak se změnit, má být pro nás pohnutkou odložit své břímě a chopit se svého spa-
sení.“ („Opravit to, co je zlomeno“, Ensign nebo Liahona, květen 2006, 70–71.)

• Jak nám může porozumění Almovi 7:11–13 pomoci, když čelíme potížím?

Přečtěte následující situace, abyste poskytli názorné příklady některých způsobů, jimiž 
se nám může dostat pomoci a posílení skrze usmíření Ježíše Krista. Poté, co je jednu po 
druhé přečtete, požádejte studenty, aby vysvětlili, jak může Ježíš Kristus skrze své usmíření 
pomoci člověku, který čelí takové překážce.

1. Mladé ženě při automobilové nehodě ochrnuly nohy. 

2. Mladý muž se stydí za některá svá špatná rozhodnutí, která učinil. Deprimuje ho to a 
připadá si neschopný.

3. Jednomu mladému muži nedávno zemřel otec a on se odstěhoval se svou matkou  
do jiného města. Je smutný a osamělý a má pocit, že už nikdy nic nebude v pořádku  
jako dřív.

Podělte se o své svědectví o síle a dosahu usmíření. Dejte studentům několik minut na to, 
aby si do sešitu nebo deníku studia evangelia poznamenali odpověď na jednu z násle-
dujících otázek. (Můžete před začátkem lekce napsat tyto otázky na tabuli, vytisknout je 
studentům na papír nebo jim je pomalu přečíst, aby si je mohli zapsat.)

Alma 7:11–13  
je pasáž z mistrovství  
v písmu. Podívejte se na 
námět k výuce této 
pasáže na konci lekce, 
abyste tak mohli pomoci 
studentům si tuto pasáž 
osvojit.
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• Kdy vám nebo někomu, koho znáte, pomohlo usmíření některým ze způsobů zmíně-
ných v Almovi 7:11–13?

• Co uděláte, abyste spoléhali na usmíření ve chvíli, kdy budete čelit potížím?

Požádejte několik studentů, aby se podělili o to, co si zapsali. (Připomeňte jim, že se ne-
musí dělit o nic, co je příliš důvěrné nebo osobní.)

Alma 7:14–27
Alma vyzývá lid, aby dál kráčel po stezce do království Božího
Abyste studentům připomněli, jak Alma popsal duchovní stav lidí v Gedeonu, požádejte 
jednoho z nich, aby nahlas přečetl Almu 7:19. Zdůrazněte, že lidé byli „na stezce, jež vede 
do království Božího“. Vysvětlete, že Alma jim chtěl pomoci na této stezce setrvat.

Abyste pomohli studentům pochopit, že životem podle zásad evangelia kráčíme po 
stezce vedoucí do království Božího, nakreslete na tabuli stezku. Na začátek stezky 
napište smrtelnost. Na konec stezky napište království Boží. Rozdělte studenty ve třídě do 
dvou skupin. Požádejte jednu skupinu, aby prostudovala Almu 7:14–16, a druhou skupinu, 
aby prostudovala Almu 7:22–24. Požádejte studenty v obou skupinách, aby vyhledali, co 
je třeba udělat a jakým je třeba být, abychom mohli kráčet po stezce vedoucí do království 
Božího.

Poté, co jste studentům poskytli dost času na to, aby si verše přečetli, pozvěte několik 
z nich k tabuli. Požádejte je, aby kolem stezky napsali činy a vlastnosti, o kterých zjistili, že 
vedou do Božího království. Mohli byste se zeptat studentů, co některé z těchto činů nebo 
vlastností znamenají pro ně osobně. Mohli byste je rovněž požádat, aby se zamysleli nad 
tím, jak mohou po této stezce kráčet ve svém životě. Vydejte svědectví, že pokud žijeme 
věrně, jsme „na stezce, jež vede do království Božího“. (Alma 7:19.)

Mistrovství v písmu—Alma 7:11–13
Alma 7:11–13 je dlouhá pasáž mistrovství v písmu, a proto může být pro studenty těžké si ji 
zapamatovat. Almova mluva však obsahuje určitá slova, která mohou studentům pomoci si 
zapamatovat na celý život sílu a obrovský dosah usmíření. Abyste jim pomohli zapamato-
vat si tato klíčová slova, napište před lekcí na tabuli text Almy 7:11–13 a následující klíčová 
slova, kdykoli se objeví, nahraďte mezerou: bolesti, strasti, pokušení, nemoci, smrt, slabosti, 
hříchy, přestupky. (Váš přepis Almy 7:11 by například začínal takto: „A on půjde, trpě … a … 
a … všeho druhu.“)

Když budete ve třídě číst Almu 7:11–13 nahlas, nechte studenty, aby chybějící slova do-
plnili. Poté, co toto několikrát zopakujete, požádejte studenty, aby na kus papíru napsali 
slova, která označují, co na sebe Spasitel kvůli nim vzal. Vyzvěte studenty, aby měli vždy na 
paměti, co pro ně Ježíš Kristus udělal, aby tak mohli mít v čase zkoušek větší víru v „sílu 
Jeho vysvobození“.

Poznámka: Na začátku příští lekce byste mohli několik minut věnovat tomu, abyste zjistili, 
zda si studenti stále pamatují tato klíčová slova, která se týkají nekonečného dosahu Spasi-
telova usmíření.
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Úvod
Poté, co Almovo poselství přijalo mnoho lidí v Zara-
hemle, Gedeonu a Meleku, lidé v Ammonia Almu od-
mítli a vyhnali ho z města. Zatímco byl Alma zarmoucen 
kvůli zlovolnosti těchto lidí, přišel k němu tentýž anděl, 
který se mu zjevil, když byl se syny Mosiášovými. Anděl 
pochválil Almu za jeho věrnost a přikázal mu, aby se 

do Ammonia vrátil. Alma Pánovo přikázání s věrností 
uposlechl a Pán povolal Amuleka, aby mu v jeho službě 
pomáhal. Alma a Amulek se s vírou, naplněni Duchem 
Svatým a mocí vykonat Pánovo dílo, vydali učit lid  
v Ammonia.

LEKCE 74

Alma 8

Náměty pro výuku

Alma 8:1–6
Mnoho lidí v Meleku přijímá Almovo poselství a je pokřtěno
Požádejte studenty, ať zvednou ruku, pokud mají příbuzného nebo přítele, který v Církvi 
sloužil na misii. Vyzvěte dva nebo tři studenty, aby se podělili o zážitek, který jim vyprávěl 
příbuzný nebo přítel a který znázorňuje, jaké mají misionáři pocity, když je jejich poselství 
přijímáno. (Zvažte možnost vyzvat studenty, aby vyprávěli o tom, kdy byl někdo vnímavý 
vůči jejich snaze sdílet evangelium. Mohli byste se také podělit o vlastní zkušenost.)

Vyzvěte studenty, aby si přečetli Almu 8:1–5. Požádejte je, aby vyhledali tři města, ve kte-
rých Alma kázal evangelium. Napište názvy těchto tří měst na tabuli. (Zarahemla, Gedeon a 
Melek.)

• Jaký byl výsledek Almova kázání v těchto třech městech? (Mohli byste studentům 
navrhnout, aby si prošli záhlaví kapitol v Almovi 6–8, které jim pomohou na tuto otázku 
odpovědět.)

Poukažte na to, že přestože lidé z těchto měst Almovo poselství přijali, jeho misionářská 
služba se neobešla bez problémů.

Alma 8:7–32
Poté, co je Alma v Ammonia odmítnut, Pán mu přikazuje, aby se vrátil
Zeptejte se studentů, zda jejich příbuzní nebo přátelé, kteří sloužili na misii na plný úvazek, 
někdy zažili, že lidé odmítli poselství evangelia. Zvažte možnost vyzvat několik studentů, 
aby vyprávěli o tom, jak jejich příbuzní nebo přátelé na takovou zkušenost reagovali.

Vyzvěte několik studentů, aby se střídali při čtení Almy 8:7–14. Povzbuďte členy třídy, 
aby se zamysleli nad tím, jak se Alma asi cítil, když se snažil učit lid Ammonia evangeliu. 
Zatímco budou studenti tyto verše číst, občas je požádejte, aby se při četbě veršů zastavili a 
odpověděli na tyto otázky:

• Co tyto verše vypovídají o Almově charakteru? (Viz Alma 8:8–10.)

• Jak byste reagovali, kdyby s vámi druzí zacházeli tak jako s Almou? (Viz Alma 8:11–13.)

• Jak se Almova reakce podobala tomu, nebo lišila od toho, jak byste se v podobné situaci 
zachovali vy? (Viz Alma 8:14. Mohli byste navrhnout, že Almovo rozhodnutí pokračovat 
v Pánově práci ve městě Aron poukázalo na to, že měl víru v Pána a že se nevzdával.)

Poukažte na to, že ačkoli byly Almovy modlitby za lid Ammonia upřímné (viz Alma 8:10), 
jeho žádost nebyla vyslyšena ihned. (Někteří lidé v Ammonia činili pokání později. Viz 
Alma 14:1.)

Přečtěte tato slova Staršího Russella M. Nelsona z Kvora Dvanácti apoštolů:
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„Uvědomuji si, že příležitostně mohou některé z našich nejvroucnějších 
modliteb zůstat zdánlivě nevyslyšeny. Přemýšlíme: ‚Proč?‘ Znám tento pocit! 
Znám obavy a slzy, které doprovázejí tyto chvíle. Vím ale také, že naše 
modlitby nejsou nikdy ignorovány. Naše víra nezůstane nikdy bez povšim-
nutí. Vím, že úhel pohledu všemoudrého Nebeského Otce je mnohem širší 
než náš. Zatímco my známe své smrtelné problémy a bolesti, On zná náš 

nesmrtelný pokrok a možnosti.“ („Ježíš Kristus – Mistr Léčitel“, Liahona, listopad 2005, 86.)

• Co nám podle staršího Nelsona může pomoci mít víru, i když naše spravedlivé modlitby 
nejsou ihned zodpovězeny tak, jak doufáme nebo očekáváme?

Vyzvěte některého studenta, aby přečetl Almu 8:14–17. Požádejte ostatní, aby tyto verše 
v písmech sledovali a hledali poselství útěchy ve slovech anděla a přikázání, která mohla 
pro Almu obtížná.

• Jak mohla utěšit Almu slova anděla v Almovi 8:15? Jak by mohla slova anděla utěšit vás?

• Proč mohlo být pro Almu obtížné být v této situaci poslušný?

Nechte studenty, ať si přečtou Almu 8:18 a vyhledají slovo, jenž popisuje, jak Alma reagoval 
na Pánovo přikázání vrátit se do města Ammonia. (Mohli byste jim navrhnout, aby si slovo 
rychle označili.)

• Co se dozvídáme o Almovi ze skutečnosti, že se navrátil do Ammonia rychle?

Přečtěte následující slova presidenta Henryho B. Eyringa z Prvního předsednictva. Po-
žádejte studenty, aby si všímali toho, jak nám může prospět, když Pána posloucháme 
bezodkladně:

„Jakkoli silnou víru poslouchat Boha nyní máme, je třeba ji ustavičně 
posilovat a neustále obnovovat. To můžeme dělat tak, že se nyní rozhod-
neme, že budeme rychlejší v poslušnosti a odhodlanější ve vytrvalosti. Klíčem 
k duchovní přípravě je naučit se začít včas a být vytrvalý. …

… Milující Nebeský Otec a Jeho milovaný Syn nám poskytují veškerou 
možnou pomoc, abychom úspěšně prošli touto životní zkouškou, která je 

před námi. Musíme se však rozhodnout, že budeme poslušni, a pak podle toho jednat. Víru 
k překonávání zkoušek poslušnosti získáváme postupně a každodenním rozhodováním. 
Můžeme se nyní rozhodnout, že uděláme rychle cokoli, o co nás Bůh požádá. A můžeme se 
rozhodnout, že budeme vytrvalí v malých zkouškách poslušnosti, které budují víru nutnou 
k tomu, aby nás přenesla přes velké zkoušky, které dozajista přijdou.“ („Duchovní příprava 
– začněte včas a buďte vytrvalí“, Liahona, listopad 2005, 38, 40.)

• Co se podle presidenta Eyringa stane s naší vírou, když se rozhodneme, že budeme 
poslušni Pána bezodkladně?

• Kdy jste pocítili, že se vaše víra v Pána posílila díky vaší okamžité a vytrvalé poslušnosti?

Zeptejte se studentů, jak jim může v každé z těchto situací požehnat okamžitá poslušnost:

1.  Mladá žena je na odchodu do školy a její matka ji žádá, aby si oblékla cudnější 
halenku.

2.  Biskup vyzve při pohovoru nového kněze, aby získal ocenění Povinnost vůči 
Bohu.

3.  Dva misionáři pociťují během svého denního plánovacího zasedání inspiraci, že 
mají navštívit méně aktivní rodinu, ve které matka není členkou Církve.

Vysvětlete, že Pán Almovi za jeho okamžitou poslušnost požehnal. Požádejte tři studenty, 
aby přišli před třídu a předvedli scénku, při které se setkali Alma a Amulek, jak je to 
zaznamenáno v Almovi 8:19–26. Nechte jednoho studenta, ať přečte slova Almy, druhého 
studenta, ať přečte slova Amuleka a třetího, ať přečte slova, kterými je příběh vyprávěn. Po-
vzbuďte studenty, aby svoji část přečetli s takovými emocemi, které podle nich mohli Alma 
a Amulek prožívat.

Po dramatizaci příběhu se zeptejte:

• Jak Pán požehnal Almovi za jeho poslušnost?

• Do jaké míry je Almova zkušenost s Amulekem známkou toho, že Pán vyslyšel a zodpo-
věděl Almovy modlitby? (Viz Alma 8:10.)

Dramatizace četby
Dramatizací příběhů  
z písem mohou studenti 
lépe porozumět zásadám 
evangelia. Povzbuďte 
studenty, aby se snažili o 
to, aby dramatizace byla 
zajímavá a zábavná, aniž 
by zlehčili posvátnost 
událostí, které jsou v pís-
mech zaznamenány.
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• Jakým zásadám se můžeme z Almova zážitku naučit? (Studenti mohou navrhnout různé 
zásady. Jednou z možných odpovědí je, že když rychle uposlechneme slovo Páně, On 
nám pomůže s dodržováním Jeho přikázání.)

Vyzvěte studenty, aby si přečetli Almu 8:27–32 a hledali další důkazy toho, že když jsme 
věrní a pilní, Pán nám pomůže dodržovat Jeho přikázání.

• Jakým těžkostem čelili Alma a Amulek, když se vydali učit lid? (Viz Alma 8:28–29. Lidé 
se stali zlovolnějšími a Pán přikázal Almovi a Amulekovi, aby je vyzývali k pokání.)

• Jak Pán Almovi a Amulekovi pomohl? (Viz Alma 8:30–31. Byli naplněni Duchem Svatým 
a obdrželi božskou moc, která je chránila. Mohli byste studentům navrhnout, aby si 
v písmech označili, jak jsou tato požehnání popsána.)

• Kdy jste pocítili, že vám Pán díky vaší věrnosti a píli pomohl?

Požádejte studenty, aby si do studijního zápisníku nebo deníku napsali tato slova presi-
denta Howarda W. Huntera:

„Pán má zajisté rád, více než cokoli jiného, neochvějné odhodlání řídit se Jeho radou.“ 
(„Commitment to God“, Ensign, Nov. 1982, 58.)

Pak jim dejte několik minut na to, aby napsali odpověď na tuto otázku:

• Co uděláte ještě dnes, abyste Nebeskému Otci dali najevo, že Jeho rady rychle uposlech-
nete a že Mu budete věrně a pilně sloužit?

Vydejte svědectví o požehnáních, která získáváme, následujeme- li věrně Pánovy rady. 
Mohli byste také dát studentům možnost, aby se podělili o své svědectví ohledně této 
pravdy.

Komentář a informace o historickém pozadí
Alma 8:10. „Mocná modlitba“

Slovní spojení „mocná modlitba“ je označením pro 
mocnou, vírou naplněnou komunikaci s Bohem. Starší 
Joseph B. Wirthlin z Kvora Dvanácti apoštolů navrhl 
způsoby, kterými můžeme zhodnotit moc svých modli-
teb a usilovat o to, abychom je posílili:

„Rád bych vás dnes požádal o to, abyste zvážili 
efektivitu svých modliteb. Jak blízko se cítíte svému 
Nebeskému Otci? Máte pocit, že jsou vaše modlitby 
zodpovídány? Máte pocit, že čas, který modlitbě věnu-
jete, obohacuje a povznáší vaši duši? Je možné něco 
zlepšit?

Existuje mnoho důvodů, proč naše modlitby postrádají 
moc. Někdy se z nich stane rutina. Když podobným 
způsobem opakujeme podobná slova stále dokola tak 

často, až se slova stávají spíše recitací než komunikací, 
stávají se naše modlitby prázdnými. Spasitel to nazval 
marnomluvností. (Matouš 6:7). Řekl, že takové modlitby 
nebudou vyslyšeny. …

Máte pocit, že vaše modlitby občas znějí stejně? 
Pronesli jste někdy modlitbu tak mechanicky, jako by 
nasekaná slova chrlil nějaký stroj? Nudíte někdy při 
modlitbě sami sebe?

Modlitby, které nevyžadují moc přemýšlení, si stěží 
zaslouží nějakou pozornost našeho Nebeského Otce. 
Kdykoli přistihnete sami sebe, jak se vaše modlitba 
stává rutinou, zastavte se a zamyslete se. Přemítejte 
chvíli nad tím, za co jste skutečně vděční.“ („Improving 
our prayers“, [proslov na zasvěcujícím shromáždění 
na Univerzitě Brighama Younga, 21. ledna, 2003], 2, 
speeches. byu. edu.)
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Úvod
Alma a Amulek měli při kázání lidu Ammonia malý 
úspěch, neboť Satan získal „velikou vládu nad srdcem 
lidí“. (Viz Alma 8:9.) Mnozí z nich zatvrdili své srdce vůči 
evangeliu a odmítli výzvu Almy a Amuleka, aby činili 
pokání. Alma a Amulek je přesto věrně volali k pokání 
a dosvědčovali jim, že vzhledem k tomu, že byli učeni 

pravdě a zakusili moc Boží, Pán od nich očekává, že 
budou spravedlivější než Lamanité, kteří pravdě učeni 
nebyli. Alma a Amulek učili tomu, že pokud lid Ammo-
nia nebude činit pokání, bude čelit zničení. Také lid učili 
tomu, že vykoupení je možné pouze prostřednictvím 
Ježíše Krista.

LEKCE 75

Alma 9–10 

Náměty pro výuku

Alma 9
Alma varuje lid Ammonia, aby činil pokání a připravil se na příchod Ježíše Krista
Popište studentům tuto situaci: Dva studenti přijdou do školy a jejich učitel jim oznámí, 
že budou psát neohlášený test. První student byl ve škole každý den, ale druhý student 
zameškal poslední dva týdny, protože byl nemocný.

• Který student podle vás zvládne test lépe?

Vyzvěte studenty, ať si zběžně pročtou Almu 9:1–7 a hledají slova a slovní spojení, která 
označují, do jaké míry rozuměli lidé v Ammonia evangeliu a moci Boží. Požádejte je, aby 
vám řekli, co zjistili.

Vyzvěte několik studentů, aby se střídali při čtení Almy 9:8–13. Požádejte členy třídy, aby 
vyhledávali slova a slovní spojení, která označují, zda tito lidé byli učeni evangeliu a měli 
poznání Boží moci. (Ve svých odpovědích by měli zmínit tato slovní spojení: „brzy jste 
zapomněli“ a „nevzpomínáte si“.)

• Seznámili se lidé z Ammonia někdy s evangeliem nebo byli učeni o moci Boží?

• Z jakých důvodů mohou lidé, kteří byli učeni evangeliu, zapomenout, čemu se učili nebo 
neporozumět tomu, čemu byli učeni?

Vyzvěte studenty, ať si zběžně prohlédnou Almu 8:9, 11; 9:5, 30; a 12:10–11 a ať vyhledají 
slova a slovní spojení, která naznačují, proč lid Ammonia zapomněl na to, čemu byl učen, 
nebo tomu neporozuměl. („Satan získal velikou vládu nad [jejich] srdcem“; „zatvrdili srdce 
své“; „byli tvrdošíjným lidem zatvrzelého srdce“; „[jejich] srdce [se] hrubě zatvrdilo proti 
slovu Božímu“.)

Překreslete na tabuli následující schéma a požádejte studenty, ať si jej nakreslí do studij-
ního zápisníku nebo deníku. (Ujistěte se, že máte dost místa na psaní.)

Duchovní poměry lidu Co Pán od lidí očekával 
a co jim přislíbil

Lamanité  
(Alma 9:14–17)

Lid Ammonia  
(Alma 9:18–24)

Rozdělte studenty do dvojic. Vyzvěte každou dvojici, aby doplnila schéma pomocí odkazů 
na verše z písem. Poté, co studenti schéma doplní, požádejte je, aby pod něj napsali větu, 
která shrne to, čemu se naučili. Vyzvěte několik z nich, aby se podělili o to, co si zapsali. 
Studenti mohou použít různá slova, avšak jejich odpovědi by měly odrážet tuto pravdu: 
Pán od těch, kteří obdrželi poznání a požehnání evangelia, očekává větší posluš-
nost. Pomozte studentům pochopit, jak se tato zásada vztahuje na jejich život tím, že jim 
položíte tuto otázku:
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• Proč měl podle vás Pán vůči lidu Ammonia větší očekávání?

• Proč je pro Pána spravedlivé mít větší očekávání vůči těm, kteří obdrželi poznání a po-
žehnání evangelia?

Upozorněte na slovní spojení „velice oblíbeným lidem Páně“ v Almovi 9:20. (Mohli byste 
studentům navrhnout, aby si toto slovní spojení označili.)

• V jakém smyslu jsou členové Církve v dnešní době „velice oblíbeným lidem Páně“?

• Jakým darům a požehnáním se podle Almy 9:19–23 těšili Nefité (včetně lidu Ammonia) 
díky tomu, že byli Pánovým lidem smlouvy?

• Jakým darům a požehnáním se těšíte díky svému členství v Pánově Církvi?

• Co od nás Pán očekává v závislosti na darech a požehnáních, která jsme od Něho 
obdrželi?

Zadejte jedné polovině třídy, aby si samostatně prostudovala Almu 9:24–27 a druhé polo-
vině třídy zadejte pro samostatné studium Almu 9:28–30. Požádejte studenty, aby zadané 
pasáže shrnuli vlastními slovy. Na tabuli napište tyto otázky, které pro ně budou vodítkem 
při přípravě shrnutí:

Co tyto verše vypovídají o tom, že Pán očekává větší poslušnost od těch, kteří mají větší poznání 
evangelia?

Jaká požehnání, která Alma lidem připomněl, mohli obdržet?

Co měli lidé podle Almy učinit, aby tato požehnání obdrželi?

Poté, co měli studenti dostatečný čas na čtení, vyvolejte jednoho studenta z každé skupiny, 
aby určené pasáže shrnul. Poté se členů třídy zeptejte:

• Jak můžeme zůstat věrní světlu a poznání, které jsme obdrželi? (Studenti mohou navrh-
nout: studium písem, vyjadřování vděčnosti Bohu za požehnání, pravidelné vydávání 
svědectví, týdenní návštěva církevních shromáždění, psaní do deníku atd.)

Alma 10:1–12
Amulek dbá Pánovy výzvy a potvrzuje Almovo božské povolání
Vysvětlete, že poté, co Alma promluvil k lidem, ti se rozhněvali a chtěli ho uvrhnout do 
vězení. Amulek statečně promluvil k lidem a přidal své svědectví ke svědectví Almy. (Viz 
Alma 9:31–34.) Shrňte Almu 10:1–4 a vysvětlete, že Amulek byl potomkem Nefiho. Byl to 
pracovitý muž, který dosáhl značného bohatství. Mezi mnoha členy své rodiny a mezi přá-
teli byl znám jako muž „nemalého věhlasu“. (Viz Alma 10:4.) Nicméně nežil podle zásad 
evangelia, kterým byl učen.

• Proč mohlo být podle vás pro Amuleka, který byl ve společnosti dobře znám, užitečné,  
že Almu doprovází?

Zeptejte se studentů, jak se dnes ráno vzbudili. (Například, probudil je budík nebo člen 
rodiny? Zvažte možnost ukázat budík nebo obrázek budíku, je- li k dispozici.) Zeptejte se 
studentů, kolik z nich muselo být „voláno“ více než jednou, než vstali z postele.

Vyzvěte některého studenta, aby přečetl Almu 10:5–6. Požádejte členy třídy, ať se zaměří na 
Amulekovu odpověď na duchovní „volání“, které od Pána obdržel.

• Co měl podle vás Amulek na mysli, když řekl „já jsem nechtěl slyšeti“ a „přece jsem 
věděti nechtěl“?

• Jak nás Pán volá? (Možné odpovědi: nabádání Ducha Svatého, pokyny rodičů a církev-
ních vedoucích a církevní povolání.)

Vyzvěte studenty, aby si přečetli Almu 10:7–10 a hledali klíčové body v Amulekově prvním 
svědectví k lidu.

• Jak Amuleka připravily jeho zkušenosti na to, aby sloužil jako druhý svědek Almova 
poselství lidu Ammonia?

• Jaký vliv mělo podle vás na Amuleka jeho rozhodnutí uposlechnout?

Vyzvěte některého studenta, aby přečetl Almu 10:11–12 a požádejte členy třídy, ať vyhle-
dají, jak byli druzí ovlivněni Amulekovým rozhodnutím dbát na Pánovo volání. Požádejte 
je, aby se podělili o to, co našli.

Vyzvěte studenty, 
aby provedli shrnutí
Když studenty žádáte, 
aby shrnuli skupiny 
veršů, vyzýváte je tím 
k tomu, aby rozebrali 
písma pečlivěji. Máte- li 
pocit, že některý student 
vynechal ve svém shrnutí 
důležité podrobnosti, 
mohli byste vyvolat další 
studenty a zjistit, zda 
mohou přidat další důle-
žité podrobnosti.



262

LEKCE 75

Na tabuli napište tuto zásadu: Slyšíme- li Pánovo volání a uposlechneme- li ho, zís-
káváme my i druzí požehnání. (Mohli byste studentům navrhnout, aby si tuto zásadu 
ve svých písmech zapsali vedle veršů v Almovi 10:11–12.) Pomozte studentům pociťovat 
pravdivost a důležitost této zásady tím, že jim položíte tyto otázky:

• Kdy jste pociťovali, že jste byli požehnáni, jelikož jste uposlechli volání Pána?

• Jak jste viděli přicházet požehnání k druhým díky tomu, že jste vy nebo někdo jiný odpo-
věděli na Pánovo volání?

• Jak tyto zkušenosti ovlivňují vaši touhu naslouchat volání Pána a uposlechnout je?

Alma 10:13–32
Amulek odpovídá těm, kteří se proti němu staví, a nabádá lid, aby činil pokání.
Na tabuli napište tato slovní spojení:

 1.  Rozhněvat se a zaujmout obranný postoj

 2.  Pochybovat o důležitosti rady

 3.  Kritizovat osobu, která radu poskytla

 4.  Pochybovat a diskutovat o radě

 5. Pokorně naslouchat a uposlechnout

Požádejte studenty ať v duchu přemýšlejí o tom, které slovní spojení na tabuli nejvíce 
odpovídá tomu, jak by zareagovali, kdyby je rodič nebo církevní vedoucí napomenul nebo 
kdyby byli požádáni, aby změnili některé své jednání.

• Z jakých důvodů lidé mohou reagovat na napomenutí tímto způsobem? 

Na tabuli napište tyto odkazy na písma: Alma 9:2–3; Alma 9:4–5; Alma 10:13, 16–17;  
Alma 10:24, 28–30

Vyzvěte studenty, ať si vyberou jednu z pasáží na tabuli a samostatně si ji prostudují. 
Požádejte je, ať vyhledají, jak pasáž v písmu popisuje reakci lidu Ammonia na Almovo a 
Amulekovo poselství. Také je požádejte, aby vybrali na tabuli to slovní spojení, které nejlépe 
odráží reakci lidu. Poté, co jste studentům poskytli dostatečný čas, požádejte je, ať vysvětlí, 
která z pěti odpovědí na tabuli nejvíce odpovídá pasážím, které studovali.

• Proč jsou první čtyři reakce uvedené na tabuli duchovně nebezpečné?

Vyzvěte několik studentů, aby se střídali při čtení Almy 10:19–23. Povzbuďte je, ať vyhledají, 
čemu Amulek učil o následcích hříchu a vymítání spravedlivých.

Pomozte studentům zvážit ničivé následky, které pocházejí z toho, nečiníme- li pokání ze 
svých hříchů tím, že jim přečtete tato slova presidenta Gordona B. Hinckleyho:

„Všude je tolik zla. Pokušení a všechny jeho svůdné vlivy jsou všude kolem 
nás. Některé kvůli těmto zhoubným silám naneštěstí ztrácíme. Rmoutíme 
se nad každým, kdo se ztratí. Obracíme se k nim, abychom jim pomohli, 
zachránili je, ale příliš často jsou naše naléhavé prosby odvrženy. Směr, 
kterým se ubírají, je tragický. Je to cesta, která vede dolů ke zničení.“ 
(„Mé svědectví“, Liahona, červenec 2000, 83.)

• Jaké ničivé následky zakoušejí jednotlivci nebo skupiny lidí, když nejsou poslušni Božích 
přikázání?

Máte- li dostatek času, vyzvěte studenty, aby napsali odpovědi na tyto otázky:

• Jak vám mohou požehnat pravdy, se kterými jste se v dnešní lekci seznámili?
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Lekce pro domácí studium
Alma 5–10 (15. blok)

Přípravné materiály pro 
učitele domácího studia
Shrnutí denních lekcí domácího studia
Následující shrnutí nauk a zásad, s nimiž se studenti sezná-
mili při studiu Almy 5–10 (15. bloku), nemá být součástí vaší 
lekce. Lekce, které vyučujete, se soustředí pouze na některé 
z těchto nauk a zásad. Při zvažování potřeb svých studentů 
se řiďte nabádáním Svatého Ducha.

 1. den (Alma 5:1–36)
Studenti při studiu Almova kázání lidu Zarahemla zjistili, 
že pokud věříme ve slovo Boží a používáme víru v Ježíše 
Krista, můžeme zažít mocnou změnu srdce. Když studenti 
odpovídali na Almovy otázky, naučili se také tomu, že když 
zakoušíme změnu srdce, připravujeme se na to, abychom 
obdrželi místo v království nebeském.

2. den (Alma 5:37–62)
Když studenti studovali druhou polovinu Almy 5, naučili se 
těmto zásadám: Následujeme- li hlas Pána (Dobrého pastýře), 
budeme shromážděni do Jeho království. Prostřednictvím 
Ducha Svatého můžeme sami pro sebe vědět, že Ježíš Kristus 
je Vykupitelem lidstva.

3. den (Alma 6–7)
Při studiu Almy 6 se studenti naučili tomu, že jak ve dnech 
Nefitů, tak i v dnešní době je Církev založena pro blaho 
všech lidí. Z Almova kázání lidem v Gedeonu se studenti 
naučili tomu, že Ježíš Kristus trpěl proto, aby nás spasil od 
hříchu a smrti a pomohl nám zvládnout těžkosti spojené se 
smrtelností. Také se naučili tomu, že pokud žijeme podle 
zásad evangelia, kráčíme po cestě do království Božího.

4. den (Alma 8–10)
Studenti se při studiu o Almově ochotě navrátit se k lidu 
Ammonia poté, co ho odmítli, naučili tomu, že když 
bezodkladně reagujeme na slovo Páně, On nám pomáhá 
dodržovat Jeho přikázání. Alma volal lid k pokání a učil jej, 
že je nutné se připravit na Spasitelův příchod. Z Amulekovy 
zkušenosti, kterou měl s andělem, se studenti naučili tomu, 
že když slyšíme a uposlechneme Pánovo volání, přicházejí k 
nám a k druhým požehnání.

Úvod
V této lekci usilujte o to, abyste studentům pomohli zaměřit se 
na zásady, které vedou ke změně srdce. Vyhledejte způsoby, 
které jim pomohou spoléhat se na slovo Boží a upevňovat své 
svědectví o Spasiteli.

Náměty pro výuku

Alma 5:1–36
Alma učí tomu, že pro vstup do království nebeského je vyžado-
vána mocná změna srdce
Na tabuli nebo na papír napište slovo změna. Požádejte stu-
denty, ať se podělí o příklady toho, jak se lidé mohou změnit, 
například ve vzhledu, v chování nebo v postoji. Vyzvěte je, aby 
vysvětlili, co by mohlo způsobit, že lidé tyto změny podniknou.

Požádejte studenty, aby si přečetli Almu 5:14 a našli tři otázky, 
které Alma položil lidu v Zarahemle k zamyšlení. Zvažte možnost 
vyzvat několik studentů, aby popsali, co znamená „[mocná 
změna] v srdci svém“.

Vyzvěte studenty, aby si přečetli Almu 5:3–7 a vyhledali, jaká 
Almova slova určená lidu Zarahemla, pomohla těmto lidem 
připravit své srdce na to, aby se změnilo.

Alma vyprávěl lidu Zarahemla o obrácení svého otce a druhých, a 
o jejich vysvobození ze zajetí. Zeptejte se: Jak podle vás pomohlo 
lidem to, že se dověděli o těchto zkušenostech, aby se připravili 
na prožití změny srdce ? (Mohli byste studentům připomenout, 
že odpověď na tuto otázku si napsali do svých studijních prů-
vodců studenta v lekci pro 1. den.)

Požádejte některého studenta, zda by byl ochotný podělit se 
o zkušenost, která vedla ke změně jeho srdce. Mohli byste se 
také podělit o svou vlastní zkušenost. Můžete rovněž studentům 
připomenout slova staršího D. Todda Christoffersona (v lekci pro 
1. den ve studijním průvodci studenta). Vysvětlete, že u většiny 
lidí nastává postupná mocná změna srdce tím, jak se učíme a 
rosteme v evangeliu.

Požádejte studenty, ať se podívají na schéma „duchovní kar-
diogram v Almovi 5“ v lekci pro 1. den ve studijním průvodci 
studenta. Vyzvěte je, aby si prošli některé z veršů v Almovi 5, 
které se nacházejí ve schématu. Poté se zeptejte: 

• Které z Almových otázek jsou důležité právě pro vás?
• Jak mohou tyto otázky pomoci člověku, aby zakusil změnu 

srdce?



264

LEKCE PRO DOMÁCÍ  STUDIUM

Vysvětlete studentům, že Spasitel si nesmírně přeje, aby k Němu 
přišli všichni lidé a zakusili mocnou změnu srdce, aby tak mohli 
obdržet věčný život. Požádejte některého studenta, aby přečetl 
Almu 5:33–36. Zeptejte se:

• K čemu nás Pán vyzývá?
• Jaká je odměna, když Jeho pozvání přijmeme?

Alma 5:43–52
Alma vypráví o tom, jak získal svědectví a učí o pokání
Vysvětlete, že proto, aby Alma povzbudil lid Zarahemla k tomu, 
aby usiloval o změnu srdce, vydal mu svědectví a vysvětlil, jak ho 
získal. Z jeho rady se můžeme naučit, jak můžeme získat nebo 
posilovat své svědectví. Vyzvěte studenty, aby si přečetli Almu 
5:45–48. Požádejte je, aby vyhledali, co Alma řekl, že ví. Také 
je požádejte o to, aby rozpoznali Almovy odpovědi na otázku: 
„A jak myslíte, že vím o jistotě jejich?“

Požádejte studenty, aby se podělili o to, co se dověděli a napište 
jejich odpovědi na tabuli. Napište také tuto zásadu: Prostřed-
nictvím Ducha Svatého můžeme sami pro sebe vědět, že 
Ježíš Kristus je Vykupitelem lidstva.

Pomozte studentům porozumět tomu, že přijde den, kdy jejich 
svědectví někdo nebo něco zpochybní. Možná se to již stalo. 
Almova rada nám nabízí způsob, jak zůstat pevnými a silnými 
navzdory zpochybňování našeho svědectví. Zvažte možnost 
povědět jim o tom, kdy jste čelili zpochybňování svého svědec-
tví a překonali jste ho nebo kdy někdo, koho znáte, čelil stejné 
těžkosti. Mohli byste se také podělit o zkušenost z proslovu na 
generální konferenci nebo z článku v církevním časopise. Můžete 
také vyzvat některého studenta, aby se o takovou zkušenost 
podělil.

Vysvětlete, že Alma pokračoval a učil lid o pokání. Mohli byste 
požádat některého studenta, aby přečetl Almu 5:50 a slova 
staršího Dallina H. Oakse, která najdete v 15. bloku, 2. dni 
studijního průvodce studenta. Požádejte studenty, aby se podělili 
o své návrhy ohledně toho, proč bychom měli žít každý den tak, 
jako kdybychom se připravovali na setkání s Pánem.

Alma 7–10
Alma učí v Gedeonu a Ammonia
Uveďte tyto situace a požádejte studenty, aby je měli na paměti, 
když budou procházet Almovo učení k lidu v Gedeonu.
 1. Mladá žena rozumí tomu, že jí Usmíření může pomoci překo-

nat její hříchy, ale byla jí diagnostikována vážná nemoc a myslí 
si, že v tomto případě Usmíření nepomůže. 

 2. Mladý muž se trápí kvůli rozvodu svých rodičů, avšak neusiluje 
o Spasitelovu pomoc.

 3. Mladá žena má potíže s ovládáním své prchlivosti. Ještě neu-
važovala o tom, jak by jí Usmíření mohlo pomoci.

Vyzvěte studenty, aby si přečetli Almu 7:11–13 a prošli stavy, 
které byl Spasitel ochoten „vzíti“ na sebe k našemu užitku. 
Vyzvěte několik studentů, aby shrnuli, čemu tyto verše učí o 
Usmíření Ježíše Krista. Povzbuďte také studenty, ať se podívají 
na schéma, které znázorňuje situace, jimž ve smrtelnosti čelíme. 
(Lekce pro 3. den ve studijní příručce studenta.)

Vysvětlete studentům, že bolest a hořkost životního trápení z 
nás může být sňata skrze moc Usmíření. Ujistěte se, že studenti 
rozumějí této zásadě: Ježíš Kristus trpěl, aby nás spasil od 
hříchu a smrti a pomohl nám zvládnout těžkosti spojené 
se smrtelností.

Vyzvěte studenty, aby se podělili o to, co by řekli mladým mu-
žům a ženám ve třech situacích, které jste uvedli. Zeptejte se: Jak 
můžeme Almovo učení o Usmíření vztahovat na tyto situace?

Připomeňte studentům tři obrázky a odkazy na verše z písem 
o Almovi v Ammonia (v lekci pro 4. den ve studijní příručce 
studenta), o kterých studovali a ke kterým si psali popisky. Mohli 
byste požádat několik studentů, aby se podělili o popisky, které 
napsali o Almově zážitku s andělem. Požádejte studenty, ať se 
podělí o své pocity ohledně toho, jak se tento zážitek vztahuje 
k této zásadě: Když bezodkladně reagujeme na slovo Páně, 
On nám pomáhá dodržovat Jeho přikázání.

Příští blok (Alma 11–16)
Požádejte studenty, ať se při přípravě na studium úkolu na příští 
týden zamyslí nad těmito otázkami: Jak byste se cítili, kdybyste 
byli přinuceni sledovat, jak jsou zabíjeni nevinní lidé kvůli víře  
v Ježíše Krista a v Jeho evangelium? Jak se podle vás cítili Alma 
a Amulek, když přihlíželi tomu, jak k tomu došlo? Co řekli jeden 
druhému, když viděli, co se stalo? Co udělali? 
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Úvod
Zatímco Alma a Amulek nadále učili lid v Ammonii, 
právník jménem Zezrom nabídl Amulekovi peníze, 
pokud popře existenci Boha. Zezrom se také pokoušel 
překroutit Amulekova slova a znevěrohodnit jeho učení 
o Ježíši Kristu. Když se Amulek bránil Zezromovým 

léčkám, vydal svědectví o tom, že spasení od hříchu 
přichází pouze skrze Ježíše Krista. Amulek také svěd-
čil o tom, že všichni lidé budou vzkříšeni a přivedeni, 
„aby se zodpovídali před stolicí Krista Syna a Boha Otce 
a Svatého Ducha“ v den soudu. (Alma 11:44.)

LEKCE 76

Alma 11

Náměty pro výuku

Alma 11:1–25
Amulek odmítá Zezromovo pokoušení, aby popřel existenci Boha
Vyzvěte studenty, aby se zamysleli nad nějakou věcí, kterou vlastní a která je pro ně tak 
cenná, že by ji nikdy neprodali. Požádejte několik studentů, aby řekli, na jakou věc myslí 
a proč je pro ně tato věc tak cenná.

Vysvětlete, že Alma 11 je pokračováním zprávy o tom, jak Alma a Amulek učili lid v Am-
monii. Když Amulek učil lid, stanul před ním právník, který se jmenoval Zezrom, a nabídl 
mu peníze odměnou za něco, co bylo pro Amuleka velice cenné.

Vyzvěte studenty, aby se v Almovi 11:21–22 podívali na to, kolik peněz Zezrom Amulekovi 
nabídl a proč to udělal. Ať poté studenti řeknou, co zjistili.

Poukažte na to, že Mormonovo vysvětlení nefitského měnového systému v Almovi 11:4–19 
nám pomáhá porozumět výši Zezromova úplatku. Pomozte studentům porozumět tomu, 
že jeden onti byla stříbrná mince s nejvyšší hodnotou. (Viz Alma 11:6, 11–13.) Jeden onti 
odpovídal přibližně týdennímu výdělku soudce (viz Alma 11:3, 11–13), což znamená, že 
šest ontiů se rovnalo šestitýdenní soudcovské mzdě.

• Proč by mohla být Zezromova nabídka pro některé lidi lákavá?

Požádejte některého studenta, aby přečetl Almu 11:23–25.

• Co o Amulekovi vypovídá to, jak odpověděl?

• Co podle Almy 11:25 plánoval Zezrom udělat v případě, že by Amulek jeho nabídku 
přijal? Jak se to podobá tomu, co dělá Satan, když lidé podlehnou jeho pokušením?

Abyste studentům pomohli poznat, jak Amulek dokázal odolat Zezromově nabídce, na-
pište na tabuli toto: Neboť … ničeho, co by bylo proti Duchu Páně.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Almu 11:22. Vyzvěte členy třídy, aby do této věty 
doplnili slovo, které Amulek použil.

• Jaká další slova, která by nám mohla pomoci spoléhat se na Ducha Svatého a odolávat 
pokušení, by se dala doplnit na místo tří teček? („Neudělám“, „nepomyslím na“ nebo 
„nepohlédnu na“.)

Vyzvěte studenty, aby na základě Almy 11:22 vyjádřili zásadu, která jim může pomoci 
pamatovat na to, jak mohou překonávat pokušení. Odpovědi studentů mohou být různé, 
měly by však vyjadřovat následující zásadu: Když se spoléháme na Ducha Svatého, 
můžeme překonat pokušení. (Mohli byste navrhnout, aby si studenti zapsali tuto zásadu 
do svých písem vedle Almy 11:22.)

• Jak nám podle vašeho názoru může to, když jsme vnímaví vůči nabádáním Ducha Sva-
tého, pomoci překonat pokušení?

Přečtěte tuto radu presidenta Boyda K. Packera z Kvora Dvanácti apoštolů:

Přivolávejte 
Ducha Svatého
Povzbuzujte studenty 
k tomu, aby při spo-
lečném studiu písem 
přivolávali vliv Ducha 
Svatého. Ducha přivolá-
vají takové činnosti, jako 
jsou upřímná modlitba, 
výuka z písem, vydávání 
svědectví, vyjadřování 
lásky k Bohu a k druhým 
lidem a vyprávění 
duchovních zážitků. Při 
některých příležitostech 
můžete během lekce 
pociťovat vnuknutí, aby-
ste studentům pomohli 
rozpoznat vliv Ducha 
Svatého.
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„Pokud se začínáte zaplétat s tím, s čím byste se zaplétat neměli, nebo pokud 
se sdružujete s lidmi, kteří vás odvádějí špatným směrem, je načase chopit se 
své nezávislosti, své svobody jednání. Naslouchejte hlasu Ducha a nebudete 
svedeni na scestí.

… Jako služebník Páně vám slibuji, že budete ochráněni a zaštítěni před 
útoky protivníka, pokud budete dbát nabádání, která přicházejí od Svatého 

Ducha.“ („Rady mládeži“, Liahona, listopad 2011, 18.)

Abyste studentům pomohli pochopit a pocítit důležitost následování nabádání Svatého 
Ducha, položte jim tyto otázky:

• V jakých situacích by mohli být mladí lidé pokoušeni jednat v rozporu se svým 
svědectvím?

• Jakým způsobem se například spoléháte na Ducha Svatého? Jak vám to pomáhá?

• Kdy vám například Duch Svatý pomohl překonat pokušení?

Povzbuďte studenty k tomu, aby až budou příště v situaci, kdy budou pokoušeni nejednat 
v souladu se svou vírou, uplatnili to, čemu se naučili z příkladu Amuleka. Vydejte svědec-
tví o tom, že když budou žít tak, aby byli hodni společenství Ducha Svatého, budou moci 
s větší sebejistotou stát za pravdou a překonávat pokušení.

Alma 11:26–40
Amulek svědčí o Synu Božím a překonává Zezromovy pokusy o zpochybnění jeho 
slov
Zeptejte se studentů, zda se někdy někdo pokoušel zpochybňovat nebo napadat jejich víru 
skrze vyvolání sporu nebo pomocí klamu. Požádejte jednoho nebo dva studenty, aby se 
podělili o své zkušenosti.

Vysvětlete, že když se Zezromovi nepodařilo přimět Amuleka, aby popřel existenci Boha, 
změnil svou strategii a začal napadat Amulekovu víru v Ježíše Krista.

Požádejte několik studentů, aby se střídali při čtení Almy 11:26–35. Vyzvěte členy třídy, aby 
se zaměřili na to, jakým způsobem se Zezrom snažil překroutit Amulekova slova. Požádejte 
studenty, aby řekli, co našli. Poté požádejte některého studenta, aby přečetl Almu 11:36–37. 
Vyzvěte členy třídy, aby si povšimli toho, jak Amulek uvedl Zezromovy falešné nauky na 
pravou míru. Ať se studenti podívají na poznámku pod čarou 34a. (Mohli byste studentům 
navrhnout, aby si poznámku pod čarou 34a označili ve svých písmech.) Požádejte někte-
rého studenta, aby přečetl Helamana 5:10–11.

• Proč není možné, abychom byli spaseni ve svých hříších? Jaký je rozdíl mezi tím, být 
spasen v hříších a být spasen od hříchů?

Požádejte některého studenta, aby přečetl Almu 11:40. Vysvětlete, že tento verš obsahuje 
zásadu, kterou se musíme řídit, abychom byli spaseni od svých hříchů. Napište na tabuli 
tuto zásadu: Když věříme v Ježíše Krista, můžeme být vykoupeni ze svých hříchů.

• Co pro vás znamená věřit v Ježíše Krista?

• Proč musíme věřit v Ježíše Krista, abychom byli spaseni od hříchů?

Abyste studentům pomohli porozumět tomu, jak víra v Ježíše Krista vede k vykoupení 
skrze pokání, přečtěte jim následující slova presidenta Dietera F. Uchtdorfa z Prvního 
předsednictva:

„Abychom dokázali činit pokání, potřebujeme silnou víru v Krista. Naše víra 
má zahrnovat ‚správnou představu o [Božím] charakteru, dokonalosti 
a vlastnostech‘. (Lectures on Faith [1985], 38.) Budeme- li věřit, že Bůh zná 
všechny věci, je milující a milosrdný, dokážeme v Něho bez váhání vložit 
svou důvěru k našemu spasení. Víra v Krista změní naše myšlenky, přesvěd-
čení a jednání, které nejsou v souladu s Boží vůlí.“ („Bod bezpečného 

návratu“, Liahona,, květen 2007, 100.)

Rozdělte studenty do dvojic. Požádejte je, aby si v každé dvojici vzájemně střídavě říkali, jak 
by odpověděli, kdyby jim někdo mladší položil následující otázky. (Tyto otázky byste mohli 
napsat na tabuli.)

• Proč musím věřit v Ježíše Krista, abych mohl činit pokání a být spasen od hříchů?

Povzbuzujte 
k uplatňování nauky
Když se někdo naučí 
nějaké zásadě evan-
gelia, ale nezačne ji 
uplatňovat, je tento 
učební proces neúplný. 
K uplatňování dochází 
tehdy, když člověk při-
jme nějakou pravdu do 
srdce a do mysli a poté 
podle této pravdy jedná. 
Povzbuzujte studenty 
k tomu, aby jednali na 
základě duchovních 
nabádání, která obdrží, 
a aby uplatňovali zásady 
evangelia, kterým se učí.
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• Jak ti tvá víra v Ježíše Krista pomáhá činit pokání? 

Vydejte svědectví o tom, že když máme víru v Ježíše Krista, můžeme činit pokání, být spa-
seni od hříchů a obdržet věčný život.

Alma 11:41–46
Amulek učí o vzkříšení a soudu veškerého lidstva
Abyste studentům pomohli zauvažovat nad tím, proč je důležité vědět, že budeme nakonec 
vzkříšeni a souzeni, položte jim tuto otázku:

• Kdyby někdo nevěřil, že existuje život po smrti, jaký by to mohlo mít vliv na to, jak by 
prožíval svůj život?

Napište na tabuli slova Vzkříšení a Soud. Vyzvěte studenty, aby si přečetli Almu 11:41–45 
a našli přitom co nejvíce informací o vzkříšení a soudu. Až budou studenti říkat, co našli, 
pište jejich odpovědi na tabuli. Ujistěte se, že jedna z odpovědí na tabuli obsahuje pravdu 
o tom, že všichni lidé, kteří žijí na zemi, budou nakonec vzkříšeni. Poukažte na jednodu-
chou definici vzkříšení v Almovi 11:45: „Oni již nemohou zemříti; duch jejich se spojí s tě-
lem jejich, aby nikdy nebyli rozděleni.“ (Mohli byste studentům doporučit, aby si tuto větu 
označili.) Poté, co studenti řeknou, co zjistili, byste jim mohli navrhnout, aby si do svých 
písem na horní část stránky napsali následující pravdu: Skrze Usmíření Ježíše Krista 
budou všichni lidé vzkříšeni a souzeni podle svých skutků.

• Která z pravd napsaných na tabuli vás motivuje k tomu, abyste se připravovali na setkání 
s Bohem?

• Proč pravdy o vzkříšení přinášejí spravedlivým lidem pokoj a naději?

Vyzvěte studenty, aby si přečetli Almu 11:46 a zaměřili se přitom na to, jaký mělo Amule-
kovo učení na Zezroma účinek.

• Proč by mohlo podle vašeho názoru Amulekovo učení u někoho vyvolat takovouto 
reakci?

• Která z nauk v Almovi 11:41–45 mohla podle vašeho názoru Zezroma znepokojit? Proč? 

Vydejte svědectví o tom, že díky Usmíření Ježíše Krista budou všichni lidé vzkříšeni a sta-
nou před Bohem, „aby byli souzeni podle skutků svých“. (Alma 11:44.) Dejte studentům 
čas na to, aby přemítali o tom, co se dnes naučili a jak se to týká jich samotných. Ať si poté 
zapíší do svého zápisníku nebo studijního deníku odpovědi na následující otázky. (Tyto 
otázky byste mohli napsat na tabuli.)

• Jaké máte pocity, když pomyslíte na to, že budete vzkříšeni a souzeni?

• Co musíte dělat, abyste se připravili na to, že jednou stanete před Bohem?

• Jak vaše víra v to, že budete vzkříšeni a souzeni, ovlivňuje váš každodenní způsob života?

Komentář a informace o historickém pozadí 
Alma 11:38–39. V jakém smyslu je Ježíš Kristus 
Věčným Otcem?

Pokud studenti potřebují pomoci porozumět tomu, jak 
může být Ježíš Kristus zároveň Syn Boží i Věčný Otec, 

můžete s nimi probrat nebo zopakovat doplňkový 
 námět pro výuku u Mosiáše 15:1–9 v lekci 60.
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Úvod
Poté, co Amulekova slova způsobila, „že se [Zezrom] 
počal chvěti při vědomí své viny“ (Alma 12:1), povstal 
Alma, aby dále rozvedl to, čemu učil Amulek. Alma 
se zaměřil na pravdy, které mohly lidem v Ammonii 

pomoci činit pokání z tvrdosti svých srdcí a dalších 
hříchů. Zdůrazňoval Satanovy lstivé léčky, soudy, které 
padnou na zlovolné, a plán vykoupení, který umožňuje 
těm, kteří činí pokání, obdržet odpuštění hříchů.

LEKCE 77

Alma 12

Náměty pro výuku

Alma 12:1–7
Alma odhaluje Zezromův plán – a plán protivníka – lidem v Ammonii
Uvažte podle doprovodného obrázku klouzavý uzel neboli smyčku z provazu či šňůry. 
Ukažte, jak takováto past funguje, tím, že podržíte smyčku před bonbónem nebo jídlem na 
stole. Požádejte některého studenta, aby sáhl skrze smyčku pro jídlo. Až to udělá, utáhněte 
uzel. (Dejte pozor, abyste studentovi neublížili.)

Požádejte některého studenta, aby ostatním členům třídy připomněl, jak se Zezrom snažil 
polapit Amuleka do pasti. (Viz Alma 11:21–25.) Vysvětlete, že poté, co Amulek poznal 
Zezromův záměr a odpověděl mu, Alma také povstal, aby promluvil k Zezromovi a k li-
dem, kteří je poslouchali. (Viz Alma 12:1–2.) Vyzvěte studenty, aby si přečetli Almu 12:3–6 
a zaměřili se na slova a části textu, kterými Alma popisuje Zezromovy taktiky. (Mohli byste 
studentům doporučit, aby si tato slova a části textu označili.) Poté je požádejte, aby řekli, co 
našli.

• Čí plán Zezrom následoval?

• Jaké byly podle Almy ďáblovy úmysly?

• Co umožnilo Almovi prohlédnout tento plán?

Požádejte studenty, aby stručně vyjmenovali zásady, kterým se naučili z Almy 12:3 o tom, 
jak mohou odhalit lstivosti protivníka. Přestože mohou studenti použít různá slova, 
měli by zmínit následující zásadu: Duch Svatý nám může pomoci rozpoznat lstivosti 
protivníka. Mohli byste studentům připomenout, že v minulé lekci se naučili, že když se 
spoléháme na Ducha Svatého, můžeme překonat pokušení. Vysvětlete, že abychom mohli 
překonat pokušení nebo klam, musíme ho nejprve rozpoznat a vědět, jak nám může uško-
dit. Pak musíme udělat vše, co můžeme, abychom se mu vyhnuli.

• Kdy jste zažili, že vám Duch Svatý pomohl rozpoznat pokušení a vyhnout se mu? (Až 
studenti odpovědí, mohli byste se podělit o nějakou osobní zkušenost i vy.)

Dejte studentům několik minut na to, aby si do svého zápisníku nebo studijního deníku 
napsali, jak mohou zvýšit svou vnímavost vůči nabádáním Ducha Svatého, aby mohli roz-
poznávat protivníkovy nástrahy a vyhýbat se jim.

Alma 12:8–18
Alma učí o posledním soudu veškerého lidstva
Vyzvěte studenty, aby se zamysleli nad tím, o jakou profesní kariéru chtějí usilovat. Požá-
dejte několik z nich, aby řekli něco o profesi, o kterou mají zájem. Řekněte jim, aby zkusili 
odhadnout, kolik by je stálo školné na vysoké škole, univerzitě nebo odborné škole, kde by 
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získali znalosti a dovednosti potřebné k tomu, aby byli ve zvolené profesi úspěšní. Požá-
dejte některého studenta, aby přečetl následující slova staršího Davida A. Bednara z Kvora 
Dvanácti apoštolů. Vyzvěte členy třídy, aby poslouchali, jaké „školné“ musíme podle star-
šího Bednara zaplatit, abychom získali duchovní znalosti.

„Duchovní porozumění … [nám nemůže někdo] jednoduše předat. Člověk 
musí zaplatit školné svou pílí, a také tím, že se učí studiem i vírou, chce- li 
obdržet takovou znalost a osobně ji ‚vlastnit‘. Pouze tímto způsobem může 
srdce pocítit to, co je známo mysli.“ („Buďte bedliví se vší ustavičností“, 
Liahona, květen 2010, 43.)

Požádejte některého studenta, aby přečetl Almu 12:7–8. Vyzvěte členy třídy, 
aby tyto verše sledovali také a aby přitom vyhledali důkaz o tom, že Zezrom začal platit 
duchovní „školné“, které je nutné pro získání duchovního poznání. Vyzvěte studenty, aby 
řekli, jaké vidí v těchto verších známky toho, že se Zezromovo srdce začalo měnit.

Poukažte na to, že Zezrom položil Almovi otázku ohledně vzkříšení. Alma ho však místo 
toho, aby položenou otázku bezprostředně zodpověděl, učil, jak získat duchovní po-
znání. Požádejte některého studenta, aby přečetl Almu 12:9–11. Vyzvěte členy třídy, aby 
se soustředili na to, co Alma učil Zezroma o získávání duchovního poznání. Vysvětlete, že 
„tajemství Boží jsou duchovní pravdy poznávané pouze skrze zjevení … těm[i], kteří jsou 
poslušni evangelia“. (Průvodce k písmům, „Tajemství Boží“, scriptures.lds.org.) (Tuto větu 
byste mohli napsat na tabuli. Také byste mohli navrhnout, aby si ji studenti zapsali do svých 
písem vedle Almy 12:9.)

Požádejte studenty, aby vlastními slovy popsali to, čemu nás učí Alma 12:9 o tom, co 
musíme udělat, abychom obdrželi duchovní pravdu. (Studenti mohou použít různá slova, 
ale jejich odpovědi by měly vyjadřovat to, že Pán nám zjevuje duchovní pravdy podle 
pozornosti a píle, kterou věnujeme Jeho slovům. Mohli byste studenty povzbudit, aby 
si tuto zásadu zapsali do svých písem k Almovi 12:9.)

• Jaký je vztah mezi stavem našeho srdce a naší schopností obdržet duchovní pravdu?

U Almy 12:10–11 poukažte na rozdílné důsledky pro ty, kteří nezatvrzují své srdce vůči 
pravdě, a pro ty, kteří ho zatvrzují.

• Jak skutečnost, že znáte tyto důsledky, ovlivňuje vaši touhu usilovat o ještě větší du-
chovní poznání?

Vysvětlete, že poté, co Alma učil o tom, jak můžeme poznat duchovní pravdu, zodpověděl 
otázku, kterou mu předtím Zezrom položil. Požádejte studenty, aby vlastními slovy parafrá-
zovali Zezromovu otázku z Almy 12:8. Vyzvěte je, aby si přečetli Almu 12:12–15 a zaměřili 
se přitom na to, čemu Alma učil Zezroma o vzkříšení a soudu. Zatímco budou studenti číst, 
napište na tabuli toto: Budeme se před Bohem zodpovídat ze svých …, … a …

Až budou studenti se čtením hotovi, vyzvěte je, aby doplnili větu na tabuli: Budeme se před 
Bohem zodpovídat ze svých myšlenek, slov a skutků.

• Jak podle vás mohla tato pravda na Zezroma zapůsobit? (Ať si studenti nalistují Almu 
14:6 a 15:3, kde najdou odpověď.) Proč měla podle vás tato pravda na Zezroma tak 
mocný dopad? (Mohli byste poukázat na to, že Zezrom neměl obavy jen sám o sebe. 
Dělal si starosti i o lidi, které svedl na scestí.)

• Jaký druh myšlenek, slov a skutků, se kterými mají lidé problémy, by je mohl odsoudit, 
kdyby nečinili pokání? (Abyste studentům pomohli přemítat a diskutovat o tom, jak 
může jejich výběr zábavy a moderních prostředků pro komunikaci a sdílení informací 
ovlivňovat jejich myšlenky, slova a skutky, můžete je odkázat na odpovídající kapitolu 
v brožurce Pro posílení mládeže.)

• Jaký vliv bude mít na vaše každodenní rozhodování to, když budete pamatovat na zá-
sadu napsanou na tabuli?

Poukažte na křížový odkaz na Mosiáše 4:30 u Almy 12:14, poznámka pod čarou 14a, a po-
žádejte některého studenta, aby Mosiáše 4:30 přečetl. (Mohli byste studentům navrhnout, 
aby si tento křížový odkaz označili.) Máte- li dost času, ať se studenti vrátí k tomu, co si 
napsali o zvýšení své vnímavosti vůči nabádáním Ducha Svatého. Vyzvěte je, aby k tomu 
připsali několik myšlenek o tom, jak jejich porozumění osobní zodpovědnosti před Bohem 
ovlivňuje jejich touhu rozpoznávat pokušení a vyhýbat se mu.
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Alma 12:19–37
Alma vysvětluje, jak nám plán vykoupení pomáhá překonat důsledky Pádu
Ukažte studentům obrázek „Adam a Eva klečí u oltáře“. (Kniha obrázků z evangelia [2009], 
č. 4.) Vysvětlete, že muž, který se jmenoval Antiona a byl jedním z hlavních vládců v Am-
monii, položil Almovi a Amulekovi otázky ohledně toho, čemu učili o vzkříšení. Přišel, aby 
se Almy zeptal, jak se mohou lidé stát nesmrtelnými. (Viz Alma 12:20–21.)

Zeptejte se studentů, s jak velkou mírou sebejistoty by dokázali někomu, kdo není členem 
Církve, vysvětlit, jak můžeme být vykoupeni z Pádu. Abyste jim pomohli být připraveni učit 
této pravdě někoho jiného, vyzvěte je, aby si pročetli verše z následující tabulky a to, co 
zjistí, zapsali do odpovídajících sloupců. (Tuto tabulku byste mohli přepsat na tabuli před 
začátkem hodiny. Řekněte studentům, aby si ji přepsali do svého zápisníku nebo studijního 
deníku.)

Důsledky Pádu  
(Alma 12:22, 24)

Co učinil Bůh, aby uskuteč-
nil naše vykoupení (Alma 
12:24–25, 28–33)

Co musíme dělat my, 
abychom byli vykoupeni 
(Alma 12:24, 30, 34, 37)

Někteří studenti budou možná při vyplňování tabulky potřebovat vaši pomoc. (Jedním 
způsobem, jak lze studentům pomoci porozumět písmům, je upozornit je na poznámky 
pod čarou. Například odkazy na verše v poznámce pod čarou 22c mohou studentům 
pomoci porozumět tomu, co pro lidstvo znamená být ztraceným a padlým lidem.) Až 
budou mít studenti tabulku vyplněnou, položte jim následující otázky. (Tyto otázky byste 
mohli napsat na tabuli před hodinou, aby mohli studenti přemýšlet nad odpověďmi už při 
vyplňování tabulky.)

• Jak nám Usmíření Ježíše Krista umožňuje překonat následky Pádu? (Díky Usmíření 
Ježíše Krista všichni překonáme tělesnou smrt skrze vzkříšení. A díky Spasitelovu Usmí-
ření a našemu pokání se můžeme z našeho ztraceného a padlého stavu navrátit k Bohu.)

• Co je podle Almy 12:24 účelem života? (Alma řekl, že tento život je pro nás dobou 
přípravy na setkání s Bohem. Mohli byste studentům navrhnout, aby si v Almovi 12:24 
označili ty části textu, které učí této pravdě.)

Abyste studentům pomohli začít uplatňovat to, čemu se naučili, položte jim otázky, jako 
jsou tyto:

• Jak vám to, že znáte účel života, pomáhá a vede vás to?

• Jak vám vaše víra v Nebeského Otce a Ježíše Krista pomáhá připravovat se na setkání 
s Nimi?

Na závěr vydejte svědectví o tom, že nyní je čas připravit se na setkání s Bohem.

Komentář a informace o historickém pozadí
Alma 12:24. „Stav zkušební“

Výraz „stav zkušební“ nebo „zkušební doba“ se v ce-
lých písmech nachází jen v knize Almově. (Viz Alma 
12:24; 42:4, 10, 13.) Starší L. Tom Perry z Kvora Dvanácti 
apoštolů popsal tuto zkušební dobu takto:

„Hlavním účelem pozemského života je umožnit na-
šemu duchu, který existoval ještě předtím, než byl svět, 
aby byl spojen s naším tělem po dobu velkých příle-
žitostí ve smrtelnosti. Spojení těchto dvou nám dává 

výsadu růst, rozvíjet se a zdokonalovat se tak, jak toho 
lze dosáhnout jedině tehdy, jsou- li duch a tělo spojeny. 
Se svým tělem procházíme určitou mírou zkoušek v tak-
zvaném zkušebním stavu naší existence. Toto je doba 
učení a zkoušení určená k tomu, abychom prokázali, 
zda jsme hodni věčných příležitostí. Toto vše je sou-
částí božského plánu, který má náš Otec pro své děti.“ 
(„Proclaim My Gospel from Land to Land“, Ensign, May 
1989, 14.)

Pomáhejte osobně 
jednotlivým studentům
Zatímco studenti 
pracují na zadaném 
úkolu, choďte tiše po 
třídě a pomáhejte jim 
plnit úkol a nerozptylo-
vat se. Díky tomu budete 
mít příležitost posilovat 
svůj vztah s jednotlivými 
studenty a lépe rozumět 
jejich potřebám.
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Úvod
Když Alma poprvé učil vzpurný lid v Ammonii, svářili 
se s ním – ptali se ho: „Kdo jsi?“ a zpochybňovali jeho 
pravomoc. (Viz Alma 9:1–6.) Byli ve stavu odpadlictví, 
protože přijali Nehorův řád – kněžskou lstivost s cílem 
osobního zisku. (Viz Alma 1:2–15; 15:15; 16:11.) Alma je 
učil na rozdíl od Nehorových nauk o „vysoké[m] kněž-
ství svatého řádu Božího“ s cílem pomáhat druhým činit 

pokání a vejít v odpočinutí Páně. (Viz Alma 13:6.) Uvedl 
příklad Melchisedecha, který kázal víru a pokání a po-
máhal svému lidu žít v míru. Alma také učil o předsmr-
telné existenci a předustanovení. Na závěr svého kázání 
vyzval lidi, aby dbali jeho slov, aby se mohli připravit na 
vejití v odpočinutí Páně.

LEKCE 78

Alma 13

Náměty pro výuku

Alma 13:1–12
Alma učí lid v Ammonii o povolání vysokých kněží
Vysvětlete, že Alma 13 obsahuje Almovo učení o skupině lidí, kteří jsou pro Církev velmi 
prospěšní. Všichni členové Církve jsou skrze službu těchto lidí požehnáni.

Řekněte studentům, že znají lidi, kteří jsou členy této skupiny. Poté studenty vyzvěte, aby si 
přečetli Almu 13:1 a zjistili, kdo tito lidé jsou. Až budou mít tento verš přečtený, navrhněte, 
aby si přečetli ještě Almu 13:10, 14 a Nauku a smlouvy 107:1–3. Mohli byste jim doporučit, 
aby si tyto odkazy na písma napsali na okraj stránky vedle Almy 13:1.

Poukažte na to, že Alma mluvil o kněžích podle řádu Syna Božího, což je Melchisedechovo 
kněžství. Jinými slovy, mluvil o mužích, kteří byli držiteli úřadu vysokého kněze v Melchi-
sedechově kněžství. Požádejte některého studenta, aby přečetl následující slova staršího 
Bruce R. McConkieho z Kvora Dvanácti apoštolů:

„Tito Nefité, kteří byli věrní v dodržování zákona Mojžíšova, měli Melchisedechovo kněž-
ství, což znamená, že měli také plnost evangelia. … Mnohé z nejpřínosnějších informací 
o Melchisedechově kněžství se nacházejí v Almovi 13.“ (The Promised Messiah [1978], 421.)

• Jaká požehnání jste již v životě získali díky Melchisedechovu kněžství? (Studenti mohou 
jmenovat dar Ducha Svatého, patriarchální požehnání, další kněžská požehnání, vedení 
generálních autorit, vedení místních vedoucích, jako jsou biskupové nebo presidenti od-
boček, a požehnání, která získávají díky smlouvám, které jejich rodiče uzavřeli v chrámu. 
Mohou také zmínit křest a svátost, které jsou vykonávány pravomocí Aronova kněžství, 
ale pod vedením vedoucích Melchisedechova kněžství.)

Napište následující otázky na tabuli nebo je napište na papír, který rozdáte studentům. 
Dejte studentům čas, aby si přečetli Almu 13:2–10 a vyhledali odpovědi na tyto otázky.

Kdy byli nositelé Melchisedechova kněžství poprvé povoláni a připravováni? (Viz Alma 
13:3–5.)

Jakou povinnost mají všichni nositelé Melchisedechova kněžství? (Viz Alma 13:6.)

Která slova v Almovi 13:7 popisují Melchisedechovo kněžství? 

Jaké jsou podmínky pro to, aby mohl být člověk vysvěcen k Melchisedechovu kněžství? (Viz 
Alma 13:10.)

Dejte studentům dostatek času na to, aby našli odpovědi na tyto otázky, a poté je vyzvěte, 
aby se o své odpovědi podělili s ostatními. Jejich odpovědi můžete psát na tabuli.

Abyste studentům pomohli prohloubit porozumění tomu, co četli, a diskutovat o tom, 
mohli byste jim položit tyto otázky:

• Jak nám služba nositelů kněžství pomáhá poznat, jak máme vyhlížet Ježíše Krista pro 
vykoupení? (Viz Alma 13:2, 8, 16. Svým příkladem a učením a skrze obřady, které vyko-
návají, nás vedou ke Kristu.)

Učte studenty, nikoli 
obsah lekce
Vaší prioritou je pomá-
hat studentům porozu-
mět pravdám evangelia 
a uplatňovat je v životě. 
Nepodlehněte pokušení 
projít lekci rychle jen 
proto, abyste probrali 
celý její obsah. Pama-
tujte na to, že učíte 
studenty, nikoli obsah 
lekce.
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• Co měl Alma na mysli, když řekl, že vysocí kněží byli „povoláni a připravováni od za-
ložení světa“? (Alma 13:3.) (Měl na mysli to, že někteří muži byli předustanoveni, aby 
obdrželi určité úřady v kněžství.)

Abyste studentům pomohli porozumět zásadě předustanovení a tomu, jak se tato zásada 
týká jejich života, mohli byste požádat některého studenta, aby přečetl následující citáty.

Prorok Joseph Smith učil: „Každý muž, který má povolání sloužit obyvatelům světa, byl 
právě k tomuto účelu vysvěcen ve velké radě na nebesích dříve, nežli byl tento svět. Před-
pokládám, že jsem byl právě k tomuto úřadu vysvěcen v oné velké radě.“ (Učení presidentů 
Církve: Joseph Smith [2008], 507.)

President Spencer W. Kimball řekl: „Ve světě, v němž jsme žili předtím, než jsme přišli 
sem, obdržely věrné ženy určité zodpovědnosti a věrní muži byli předustanoveni k urči-
tým kněžským úkolům. I když si nyní nepamatujeme na podrobnosti, nemění to nic na 
vznešené skutečnosti, k níž jsme se kdysi zavázali.“ (Teachings of Presidents of the Church: 
Spencer W. Kimball [2006], 215–216.) 

• Čemu nás učí Alma 13:3 o tom, co musíme dělat, abychom naplnili poslání, k němuž 
jsme byli předustanoveni?

• Když je nějaký muž vysvěcen do úřadu v kněžství, co by pro něj mělo toto vysvěcení 
znamenat? (Viz Alma 13:8.) Myslete na to, že na tuto otázku mohou odpovědět jak 
mladé ženy, tak i mladí muži. Mladým mužům může prospět, když uslyší odpovědi mla-
dých žen.)

Vyzvěte studenty, aby si přečetli Almu 13:11–12 a našli v těchto verších způsoby, jak se no-
sitelé Melchisedechova kněžství, o nichž Alma mluvil, změnili díky Usmíření Ježíše Krista.

• Co podle vás znamená, když je něčí „šat … omyt doběla krví Beránkovou“?

• Proč je podle vás nutné, aby se nositelé Melchisedechova kněžství změnili díky Usmíření 
Ježíše Krista? Jak se můžeme řídit jejich příkladem?

Připomeňte studentům, že Alma učil těmto pravdám lid v Ammonii. Mnozí z těchto lidí 
„byli vyznání Nehorova“ (Alma 14:18; 15:15), což znamená, že přijali Nehorovy nauky. 
Nehor byl muž, který založil falešný řád, který Alma nazval „kněžskou lstivostí“. (Viz Alma 
1:12–15.)

• Čím se liší věrní nositelé Melchisedechova kněžství od lidí, kteří následovali Nehorovo 
učení? (Mohli byste studenty vyzvat, aby si znovu přečetli Almu 1:2–6 a našli v těchto 
verších rozdíly mezi Nehorovou kněžskou lstivostí a Melchisedechovým kněžstvím.)

• Lidé v Ammonii byli nauce o Melchisedechově kněžství učeni již dříve a obdrželi skrze 
Melchisedechovo kněžství mnohá požehnání. (Viz Alma 9:21; 13:1.) Proč bylo podle vás 
důležité připomenout lidem v Ammonii to, čemu byli o Melchisedechově kněžství učeni 
již dříve?

• Co jste se zatím v této lekci dozvěděli o kněžství vy? (Studenti mohou uvést různé 
pravdy – jejich odpovědi by přitom měly vyjadřovat to, že kněžské obřady a služba 
nositelů kněžství nám pomáhají poznat, jak máme vyhlížet Ježíše Krista pro 
vykoupení.)

Mohli byste studentům navrhnout, aby si tuto zásadu a další zásady, které poznali, zapsali 
do svého zápisníku nebo studijního deníku. Pokud to čas dovolí, vyzvěte je, aby si zapsali, 
jak mohou tyto zásady ovlivnit způsob, jak nahlížejí na moc a požehnání kněžství.

Alma 13:13–20
Alma učí o Melchisedechovi, významném vysokém knězi, který mezi svým lidem 
nastolil mír
Napište na tabuli tato slova: vysoký kněz, král, projevil mocnou víru, kázal pokání, zjednal 
mír, kníže pokoje, vládl pod svým otcem. Napište na tabuli vždy jedno slovo nebo slovní 
spojení, poté se zastavte a nechte studenty hádat, aniž by se podívali do písem, koho Alma 
těmito slovy popisoval. (Popisoval Melchisedecha.) Pokud studenti poté, co jste napsali 
všechna slova a slovní spojení na tabuli, neuhodli, o kom je řeč, ať si přečtou Almu 13:14.

Pokud si někteří studenti mysleli, že Alma mluvil o Ježíši Kristu, zeptejte se jich, proč jim 
popis spravedlivého vysokého kněze připomíná Spasitele. Pomozte jim porozumět tomu, 
že nositelé Melchisedechova kněžství jsou „podle řádu Syna, Jednorozeného Otcova“. 
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(Alma 13:9; viz také NaS 107:2–4.) Zdůrazněte, že nositelé Melchisedechova kněžství se 
mají snažit následovat příklad Ježíše Krista při službě i učení. Také studentům připomeňte, 
že obřady vykonané pravomocí Melchisedechova kněžství nám pomáhají přilnout těsněji 
ke Spasiteli.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Almu 13:14–19. Vyzvěte ostatní členy třídy, aby 
se zamysleli nad tím, jak by mohlo zlovolným lidem v Ammonii prospět to, kdyby se do-
zvěděli o Melchisedechovi.

• Která slova v Almovi 13:17 popisují Melchisedechův lid? V čem se tito lidé podobali 
lidem v Ammonii? (Viz Alma 8:9; 9:8.)

• Co udělal Melchisedech jako vůdce svého lidu? Jaký vliv mělo jeho vedení na lid? Čím se 
lišil jeho vliv od vlivu lidí v Ammonii, kteří následovali Nehorovo učení? (Viz Alma 8:17; 
10:27, 32.)

Vyzvěte studenty, aby shrnuli Almu 13:16–18 a vyjádřili přitom pravdy, kterým tyto verše 
učí o zodpovědnostech vedoucích kněžství. Ujistěte se, že shrnutí, která budou studenti 
říkat, vyjadřují to, že vedoucí kněžství nám pomáhají hledět k Ježíši Kristu, činit po-
kání a žít v míru. (Mohli byste studentům doporučit, aby si své shrnutí napsali do písem 
k Almovi 13:16–18.) Zdůrazněte, že na tomto úsilí se zásadním způsobem podílejí také 
ostatní církevní vedoucí, jako například vedoucí Pomocného sdružení a Mladých žen. Při 
společné službě s vedoucími kněžství pomáhají vést jednotlivce a rodiny ke Kristu.

• Jak jste byli v životě požehnáni službou církevních vedoucích?

Alma 13:21–31
Alma vyzývá lid, aby naslouchal hlasu Páně a vešel v Jeho odpočinutí
Vyzvěte studenty, aby našli výraz, který se opakuje v Almovi 13:12, 13, 16, 29. Měli by najít 
slovo odpočinutí a slovní spojení „odpočinutí Páně“. Mohli byste jim doporučit, aby si tyto 
výrazy v každém z uvedených veršů označili. Abyste studentům pomohli porozumět tomu, 
co to znamená vejít v odpočinutí Páně v tomto životě a po smrti, přečtěte jim tyto citáty:

„Dávní proroci hovoří o ‚vejití do Božího odpočinutí‘ [viz Alma 12:34; NaS 84:23–24]; co to 
znamená? Podle mého názoru to znamená vejít do poznání Boha, do Jeho lásky, a mít víru 
v Jeho záměry a v Jeho plán do takové míry, že víme, že máme pravdu, a že se nehoníme 
za ničím jiným, nejsme zmítáni každým větrem učení nebo lstivostí a úskočností lidí, kteří 
číhají na to, aby klamali.“ (Joseph F. Smith, Učení presidentů Církve: Joseph F. Smith [2003], 
56.)

„Věrní Svatí vcházejí v odpočinutí Páně během tohoto života, a setrvávají- li v pravdě, pokra-
čují v tomto požehnaném stavu až do odpočinutí s Pánem v nebi. … Odpočinutí Páně na 
věčnosti znamená zdědit věčný život, obdržet plnost Pánovy slávy.“ (Bruce R. McConkie, 
Mormon Doctrine, 2nd ed. [1966], 633.)

Vysvětlete, že Alma nabádal lid v Ammonii, aby činil pokání a připravoval se na příchod 
Krista. (Viz Alma 13:21–26.) Poté jim předal zásady, kterými se museli řídit, aby mohli vejít 
v odpočinutí Páně.

Vyzvěte studenty, aby si přečetli Almu 13:27.

• Která slova v Almovi 13:27 vyjadřují, jaké Alma choval pocity vůči lidu a co si myslel 
o svém poselství?

Požádejte několik studentů, aby se střídali při čtení Almy 13:27–29. Vyzvěte členy třídy, 
aby se přitom zaměřili na zásady, u nichž Alma doufal, že je budou lidé následovat. Poté 
studenty požádejte, aby vyjmenovali zásady, které našli. Mohli by například říci, že když 
pokorně přijmeme výzvu k pokání, Duch nás povede v odpočinutí Páně.

Vyzvěte studenty, aby si stanovili a napsali cíle týkající se toho, jak se budou řídit radou 
z Almy 13:27–29. Vydejte svědectví o tom, že vejít v odpočinutí Páně v tomto životě i v ži-
votě, který přijde, můžeme tím, že se budeme řídit zásadami, kterým učil Alma.
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Úvod
Někteří lidé v Ammonii uvěřili a činili pokání poté, co 
vyslechli kázání Almy a Amuleka. Většina lidí se hněvala 
a usilovala o zničení Almy, Amuleka a těch, kteří uvěřili 
v jejich slova. Alma a Amulek byli zadrženi, vyslýcháni 
a nakonec uvězněni. Zlovolní lidé z Ammonie vyhnali 

muže, kteří uvěřili, a uvrhli do ohně jejich ženy, děti a 
písma a přinutili Almu a Amuleka, aby toho byli svědky. 
Pán po čase osvobodil Almu a Amuleka z vězení a zničil 
zlovolné vládce Ammonie.

LEKCE 79

Alma 14

Náměty pro výuku

Alma 14:1–13
Alma a Amulek jsou uvězněni a věřící Ammoniaté jsou vyhnáni nebo upáleni.
Vyzvěte studenty, aby se zamysleli nad zkouškami, kterým čelili nebo nyní čelí. Potom 
vyzvěte některého studenta, aby přečetl následující věty:

„Příčiny protivenství jsou různé. Někdy jsou zkoušky, jimž čelíte, důsledkem vaší vlastní 
pýchy a neposlušnosti. Takovýmto zkouškám se můžete vyhnout, když budete žít spra-
vedlivě. Jindy jsou zkoušky jednoduše přirozenou součástí života a mohou přicházet i ve 
chvílích, kdy žijete spravedlivě. Zkouškami můžete procházet například v čase nemoci 
nebo nejistoty nebo při úmrtí někoho blízkého. Někdy na vás může doléhat protivenství 
způsobené špatnými rozhodnutími nebo zlými slovy a skutky druhých.

Váš úspěch a štěstí, nyní i ve věčnostech, záleží z velké míry na tom, jak reagujete na ob-
tížné životní situace“ (True to the Faith: A Gospel Reference [2004], 8–9).

Vysvětlete, že v dnešní lekci budou studenti hovořit o lidu, který byl těžce zkoušen. Většinu 
jejich zkoušek způsobili druzí lidé. Povzbuďte studenty, aby se zamysleli nad tím, jak se 
pravdy, o kterých budou hovořit v dnešní lekci, vztahují na ně samotné, ať už čelí jakýmkoli 
zkouškám.

Na tabuli napište toto:

 Alma a Amulek  Zezrom  Obrácení muži  Obrácené ženy a děti

Vyzvěte několik studentů, aby se střídali při čtení Almy 14:1–10. Požádejte členy třídy, aby 
při čtení těchto veršů hledali příklady utrpení, která museli zakusit lidé, jejichž jména jsou 
napsána na tabuli.

• Co museli tito lidé vytrpět? (Odpovědi studentů napište na tabuli.)

Upozorněte na to, že Amulek, když viděl utrpení těchto žen a dětí, chtěl použít kněžskou 
moc, aby je zachránil. Vyzvěte některého studenta, aby přečetl Almu 14:11 a požádejte 
třídu, aby zjistila, jak Alma odpověděl na Amulekovu žádost.

• Proč Pán dovolil, aby tyto ženy a děti upálili? (Možná bude zapotřebí, abyste vysvětlili, že 
slovo „trpí“ v tomto verši znamená „dovoluje“. Pán dovolil, aby tito lidé trpěli, aby jejich 
smrt stála jako svědectví proti těm, kteří je zabili. (Viz také Alma 60:13.)

• Jak budou podle Almy tyto ženy a děti požehnány skrze svoji důvěru v Pána?

Možná byste mohli zdůraznit, že v tomto konkrétním čase bylo Pánovou vůlí, aby tito lidé 
trpěli. Nicméně není tomu tak vždy. Ujistěte studenty, že je Pán miluje a chce, aby byli 
šťastní a pociťovali mír ve svých životech. Pokud jim někdo nějakým způsobem ubližuje 
nebo je týrá či zneužívá, měli by vyhledat pomoc u rodiče nebo církevního vedoucího, aby 
tento problém vyřešili.

• Jaké další důvody může mít Pán pro to, aby dovolil naše utrpení? (Odpovědi mohou 
zahrnovat to, že chce, abychom pochopili následky nemoudrých rozhodnutí, rozvíjeli 
trpělivost, měli větší míru empatie pro ty, kteří trpí, a abychom pochopili, že máme spo-
léhat na Něho.)
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Napište na tabuli následující pravdivou myšlenku: Pán nás posiluje v našich zkouškách, 
pokud v Něj vkládáme důvěru. Potom požádejte některého studenta, aby přečetl Almu 
14:12–13.

• Jak Almova slova ukazují jeho důvěru v Pána?

Mohli byste požádat některého studenta, aby přečetl následující slova staršího Richarda 
G. Scotta z Kvora Dvanácti apoštolů:

„Příklad Almy a Amuleka je poučný. Byli uvězněni zatímco se snažili činit 
dobro mezi lidem země Ammonia. Amulek věřil svému zkušenějšímu 
společníkovi, Almovi, který ho vedl k tomu, aby více důvěřoval v Pána. Když 
byli donuceni pozorovat, jak ženy a děti spaluje oheň, Amulek řekl: ‚Možná 
nás upálí také.‘ Alma odpověděl: „Budiž podle vůle Páně“ – což je důležitá 
zásada. ‚Ale … dílo naše není dokončeno; tudíž nás neupálí‘ [Alma 14:12–13; 

zvýraznění přidáno]“ (,,To Be Healed,“ Ensign, May 1994, 8.)

„Tento život je zkušenost hluboké důvěry – důvěry v Ježíše Krista. … Důvěřovat znamená 
ochotně poslechnout, aniž bychom znali konec od začátku. (Viz Přísloví 3:5–7.) Aby vaše 
důvěra v Pána přinášela plody, musí být silnější a vytrvalejší, než důvěra ve vaše osobní 
pocity a zkušenosti.“ (,,Trust in the Lord,” Ensign, Nov. 1995, 17.)

Vysvětlete, že v Almovi 14:14–29 studenti uvidí více příkladů toho, jak Alma a Amulek 
vložili svou důvěru v Pána. Také uvidí, jak je Pán posiloval, aby mohli vykonat Jeho dílo.

Alma 14:14–29
Pán osvobozuje Almu a Amuleka z vězení a ničí mnoho zlovolných vládců země 
Ammonia.
Rozdělte studenty ve třídě na polovinu. Nechte polovinu třídy bádat v Almovi 14:14–19 a 
druhou polovinu nechte bádat v Almovi 14:20–25. Obě skupiny požádejte, aby se zamě-
řily na to, jaké strasti museli Alma a Amulek vytrpět z rukou zlovolných vládců Ammonie. 
Poté, co jste studentům poskytli dostatečný čas na čtení, požádejte je, aby se podělili o své 
poznatky. Napište jejich odpovědi na tabuli pod „Alma a Amulek“.

• Která z těchto zkoušek by pro vás byla nejtěžší? Proč?

• Kdy jste viděli lidi trpět, ačkoli usilovali o to, aby žili spravedlivě?

Vyzvěte studenty, aby se střídali při čtení Almy 14:25–29. Požádejte členy třídy, aby při čtení 
zjistili, co Pán učinil, aby vysvobodil Almu a Amuleka z vězení. Abyste studentům pomohli 
určit a pochopit zásady obsažené v těchto verších, položte některé, nebo všechny, následu-
jící otázky:

• Proč byli Alma a Amulek schopni obdržet moc a sílu od Pána? (Viz Alma 14:26, 28.)

• Jakým zásadám se můžeme naučit ze zkušenosti, kterou měli Alma a Amulek ve vězení? 
(Odpovědi studentů se mohou různit, ale měly by zmiňovat skutečnost, že pokud se 
budeme s vírou obracet k Pánu, on nás posílí v našich strastech a vysvobodí nás 
svým způsobem a ve svém vlastním čase. Mohli byste studentům navrhnout, aby si 
označili věty v Almovi 14:26, 28, které tuto zásadu zdůrazňují.)

• Jak mohou lidé používat víru v Ježíše Krista v obtížných časech?

Vyzvěte studenty, aby se podělili o zážitky, kdy pocítili sílu proudící do našeho života díky 
tomu, že používáme víru v Ježíše Krista a pokorně na Něj čekáme. Mohou se podělit o 
své vlastní zkušenosti, nebo o zkušenosti ze života lidí, které znají. Vy byste se také mohli 
podělit o zkušenost ze svého života, nebo ze života někoho, koho znáte.

Zakončete tím, že vydáte svědectví o Pánově schopnosti dát nám sílu a ulevit nám od 
zkoušek Jeho vlastním způsobem a v Jeho vlastním čase. Ujistěte studenty, že pokud vlo-
žíme důvěru v Pánovu vůli, On zvětší naši sílu a schopnost snášet těžkosti.

 Osobní zkušenosti
Studenty obohatí, pokud 
navzájem vyslechnou 
své osobní zkušenosti. 
Povzbuďte je, aby se 
o své zkušenosti dělili 
způsobem, který přizve 
vliv Ducha Svatého a 
který v nich posílí touhu 
následovat Spasitele. 
Upozorněte je, aby se 
nedělili o zkušenosti, 
které jsou příliš osobní 
nebo důvěrné, nebo 
které by mohly vyvolat 
pocity nepohodlí nebo 
studu.
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LEKCE 79

Komentář a informace o historickém pozadí
Alma 14:7–11. „Pán je přijímá k sobě“

Ačkoli truchlíme nad smrtí spravedlivých, radujeme se, 
protože víme, jaká bude jejich odměna v duchovním 
světě (viz Alma 40:12) a jaký bude jejich konečný stav v 
celestiálním království. (Viz NaS 76:50–70.) Pán řekl: „Ti, 
kteří zemřou ve mně, neokusí smrti, neboť bude pro ně 
sladká.“ (NaS 42:46.) President Joseph F. Smith vysvětlil: 

„Je pravda, že jsem dost slabý na to, abych plakal nad 
úmrtím svých přátel a příbuzných. Mohu prolévat slzy, 
když vidím zármutek druhých. V duši mám soucit s 
dětmi lidskými. Mohu s nimi plakat, když pláčí ony; 
mohu se s nimi radovat, když se radují ony; ale nemám 
žádný důvod truchlit, ani být smutný proto, že smrt 
přišla na svět. … Svatí posledních dnů se oprostili od 

veškerého strachu ze smrti. Nemají strach z časné smrti, 
neboť vědí, že jako k nim smrt přichází přestupkem 
Adama, tak spravedlivostí Ježíše Krista k nim přijde 
život, a ačkoli zemřou, budou žít znovu. Díky této 
znalosti mohou pociťovat radost dokonce i v okamžiku 
smrti, protože vědí, že opět povstanou a po smrti 
se znovu setkají.“ (Conference Report, Oct. 1899, 70.)

Starší Bruce R. McConkie z Kvora Dvanácti apoštolů učil:

„Někdy je Pánův lid štván a pronásledován. Někdy 
dovolí, aby jeho věrní svatí nepostupovali kupředu a 
trpěli tělesně i duchovně, aby je zkoušel ve všech věcech 
a viděl, zda zůstanou věrní Jeho smlouvě, dokonce až 
k smrti, aby mohli být shledáni hodnými věčného ži-
vota. Pokud je to i náš úděl, přijměme ho.“ (,,The Dead 
Who Die in the Lord,“ Ensign, Nov. 1976, 108.)
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Úvod
Poté, co Pán osvobodil Almu a Amuleka z vězení, odešli 
kázat lidu ve městě Sidom. Tam našli věřící, kteří byli 
vyhnáni ze země Ammonia, mezi nimiž se nacházel i 
Zezrom, který pro své hříchy trpěl tělesně i duchovně. 
Když Zezrom vyznal svoji víru v Ježíše Krista, Alma ho 
uzdravil a pokřtil. Alma založil v Sidomu Církev a vrátil 
se s Amulekem do Zarahemly. Lamanité zničili město 

Ammonia v jediném dni, čímž se naplnilo Almovo pro-
roctví. Navíc Lamanité zajali část Nefitů ze sousedních 
zemí. Nefitské armády se rozhodly následovat Almovo 
prorocké vedení, osvobodili zajatce a vyhnali Lamanity 
ze země. Během období míru posilovali Alma, Amulek a 
mnoho dalších lidí Církev po celé zemi Nefitů.

LEKCE 80

Alma 15–16

Náměty pro výuku

Alma 15
Alma uzdravuje Zezroma, zakládá Církev v Sidomu a vrací se s Amulekem do 
Zarahemly
Napište na tabuli následující slova, abyste pomohli studentům lépe si zapamatovat osoby a 
události popsané v Almovi 11–14:

Zezrom

Onti

Oheň

Alma

Amulek

Ammonia

Poskytněte studentům minutu času, aby shrnuli události popsané v Almovi 11–14 a pokusili 
se přitom použít všechna jména a slova na tabuli. (Mohli byste navrhnout, aby si pomohli 
tím, že se podívají na záhlaví kapitol.) Poté, co několik studentů odpoví, smažte všechna 
slova kromě slova Zezrom.

Vysvětlete, že když Alma a Amulek odešli z Ammonie, přišli do Sidomu, kde našli věřící, 
kteří byli vyhnáni z Ammonie, včetně Zezroma. Vyzvěte studenty, aby si přečetli Almu 
15:3–5 a našli v těchto verších slova a věty, které popisují Zezromův stav. Když studenti 
začnou hovořit o tom, co se dověděli, napište jejich odpovědi na tabuli pod jméno Zezrom.

• Proč podle vás Zezromův pocit viny působil, že Zezrom trpěl jak duchovně, tak fyzicky? 
Co musí lidé v tomto rozpoložení udělat, aby se jejich stav změnil?

• Koho Zezrom žádal o pomoc? (Viz Alma 15:4.) Proč podle vás poslal pro Almu a Amu-
leka? (Odpovědi mohou zahrnovat například to, že jim důvěřoval a věděl, že jsou Božími 
muži, kteří mají kněžskou pravomoc.)

Vyzvěte několik studentů, aby se střídali při čtení Almy 15:6–10. Požádejte třídu, aby hle-
dala slova, která Alma řekl Zezromovi, aby mu pomohl používat víru v Ježíše Krista a Jeho 
Usmíření. 

• Proč podle vás musel Zezrom používat víru v Ježíše Krista a Jeho Usmíření předtím, než 
byl uzdraven?

Požádejte studenty, aby si přečetli Alma 15:11–12 a zjistili, co se stalo se Zezromem. Když 
jste jim poskytli dostatek času k četbě, smažte všechna slova a věty napsané na tabuli pod 
Zezromovým jménem. 

• Jaký vidíte důkaz toho, že Zezrom činil pokání a obdržel Pánovo milosrdenství? (Byl 
uzdraven skrze víru v Ježíše Krista, byl pokřtěn a začal kázat evangelium.)
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LEKCE 80

Napište na tabuli následující zásadu: Můžeme být uzdraveni a posíleni skrze naši víru 
v Ježíše Krista.

Poukažte na to, že Alma, jako vedoucí kněžství, nestrhával pozornost na sebe. Účelem jeho 
konverzace se Zezromem bylo pomoci Zezromovi, aby používal víru v Ježíše Krista a ob-
držel milosrdenství skrze Usmíření. Přečtěte následující zkušenost Staršího Jaye E. Jensena 
ze Sedmdesáti, abyste přiblížili jeden ze způsobů, jak nám naši kněžští vedoucí pomáhají 
obdržet požehnání Usmíření:

„Když jsem sloužil jako biskup, byl jsem svědkem požehnání plynoucích z Usmíření v ži-
votě členů Církve, kteří se dopustili závažných přestupků. …

Jeden mladý svobodný muž v našem sboru chodil s mladou dívkou. Vzájemné projevy 
náklonnosti se jim však vymkly z rukou. Zašel za mnou s prosbou o radu a o pomoc. Na 
základě jeho vyznání a mých vnuknutí od Ducha mu po nějaký čas, kromě jiného, nebylo 
dovoleno přijímat svátost. Pravidelně jsme se setkávali, abych se přesvědčil, že činí pokání, 
a po určitém čase jsem mu znovu dovolil svátost přijímat. 

Když jsem pak seděl na stupínku během onoho shromáždění svátosti, díval jsem se na 
něho, jak nyní přijímal svátost způsobile. Byl jsem svědkem náruči milosrdenství, lásky a 
bezpečí, která ho obklopovala, zatímco ho uzdravující Usmíření hřálo u srdce a pozvedlo 
jeho břímě, díky čemuž získal slíbené odpuštění, pokoj a štěstí.“ (,,Arms of Safety,” Ensign 
or Liahona, Nov. 2008, 49.)

Vydejte svědectví o tom, že biskupové a další vedoucí kněžství nám mohou pomoci obdr-
žet milosrdenství a potřebnou sílu skrze Usmíření Ježíše Krista.

Abyste studentům lépe pomohli porozumět tomu, že církevní vedoucí slouží skupinám lidí 
i jednotlivcům, nechte je prostudovat Almu 15:13–18. Řekněte studentům, aby pracovali ve 
dvojicích. Požádejte jednoho studenta z každé dvojice, aby probádal Almu 15:13–15, 17 a 
zjistil, jak byli lidé Sidomu požehnáni díky Almovu působení mezi nimi. Požádejte zbýva-
jícího studenta z každé dvojice, aby probádal Almu 15:16, 18 a zjistil, jakým způsobem byl 
požehnán Amulek skrze Almovu službu. Poté, co jste jim poskytli dostatek času je vyzvěte, 
aby si navzájem sdělili své postřehy.

Vyzvěte všechny dvojice, aby přemýšlely o třech až pěti způsobech, jakými mohou dnešní 
církevní vedoucí pomoci skupinám a jednotlivcům. Povzbuďte studenty, aby se zamysleli 
nad tím, jaké jsou jejich povinnosti jako vedoucích v kněžských kvorech a ve třídách Mla-
dých žen. Požádejte každou dvojici, aby se s ostatními podělila o jednu myšlenku. 

Alma 16:1–12
Lamanité pustoší město Ammonia, ale nedaří se jim porazit Nefity, kteří se řídí 
Almovou radou.
Požádejte studenty, aby se zamysleli nad tím, kdy se cítili zaskočeni nebo pocítili náhlý 
strach. Mohli byste požádat jednoho nebo dva studenty, aby se o svoji zkušenost podělili. 
Vyzvěte studenty, aby si přečetli Almu 16:1–3 a zjistili, jak byli Nefité v Ammonii zaskočeni 
a proč někteří z nich možná pociťovali strach. Požádejte studenty, aby se podělili o to, co 
zjistili. (Pokud je to nutné, vysvětlete jim, že Lamanité znenadání napadli město Ammo-
nia a pobili jeho obyvytele dřív, než byli Nefité schopni svolat armádu, která by proti nim 
bojovala.) 

Vyzvěte některého studenta, aby přečetl Almu 16:4–6 a požádejte třídu, aby určili, kde 
spravedliví Nefité hledali vedení. Požádejte jiného studenta, aby přečetl Almu 16:7–8, za-
tímco se zbytek třídy zamyslí nad důsledky pomoci, kterou obdrželi. 

• Jak pomohlo Nefitům Almovo prorocké vedení?

• Jakým zásadám se z tohoto příběhu můžeme naučit? (Studenti mohou vyjmenovat celou 
řadu zásad. Ujistěte se, zda rozumějí tomu, že pokud se snažíme následovat vedení 
Pánových proroků, Pán nás posiluje a ochraňuje. Napište tuto zásadu na tabuli.) 

• Jak je požehnána mládež, když následuje prorocké vedení? (Zvažte, zda by studentům 
pomohlo najít odpověď na tuto otázku, kdyby si přečetli dva nebo tři oddíly v příručce 
Pro posílení mládeže. Vyzvěte je, aby na tuto otázku odpověděli s ohledem na každý oddíl, 
který vyberete.)
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ALMA 15 –16

Požádejte studenty, aby přemýšleli o zkušenostech, kdy jim prorocké vedení pomohlo 
rozhodnout se správně v obtížných situacích. Vyzvěte několik studentů, aby se o své zážitky 
podělili s ostatními ve třídě. (Ujistěte se, že chápou, že se nemusí dělit o zážitky, které jsou 
příliš důvěrné nebo osobní.) Vy byste se také mohli podělit o svůj vlastní zážitek. Abyste 
podpořili pravdivou zásadu, že slova proroků se vždy naplní, můžete poukázat na verše v 
Almovi 16:9–11, ve kterých je zaznamenáno naplnění Almova proroctví ohledně lidu země 
Ammonia (Viz Alma 9:12.) 

Alma 16:13–21
Alma, Amulek a další lidé budují Církev mezi Nefity.
Když studenti skončí studium Almy 16, povzbuďte je, aby hledali příklady dvou zásad, které 
jste napsali na tabuli. Shrňte Almu 16:13–15 vysvětlením, že Alma a Amulek neustali hlásat 
slovo Boží po celé zemi, společně s dalšími, ,,kteří byli pro toto dílo vybráni.“ (Alma 16:15.) 
Vyzvěte studenty, aby si přečetli Almu 16:16–21 a zjistili, co bylo výsledkem tohoto úsilí. Po 
uplynutí přiměřené doby studenty požádejte, aby se podělili o to, co zjistili. Zeptejte se jich, 
jak tyto příklady názorně vysvětlují jednu nebo obě zásady napsané na tabuli.

Zakončete lekci tím, že studenty vyzvete, aby si jednu ze zásad poznamenali do svých zá-
znamníků nebo studijních deníků. Vyzvěte je, aby si napsali shrnutí toho, co se dnes naučili 
o této zásadě. Také je požádejte, aby si napsali, jak to, co se naučili, chtějí uplatnit ve svých 
životech.

Procvičení mistrovství v písmu
Touto lekcí se dostáváme do poloviny našeho kurzu. Abyste studentům pomohli upevnit 
jejich znalost pasáží z mistrovství v písmu, můžete jim dát kvíz nebo test, abyste zjistili, jak 
si osvojili pasáže z mistrovství v písmu, které jste probírali v rámci výuky. Můžete si připra-
vit jednoduchý slovní nebo psaný kvíz, ve kterém studenti napíší správný odkaz na základě 
vámi dané nápovědy ze záložky pro seminář, nebo si mohou studenti pod vaším vedením 
přeříkat některé pasáže, které se naučili zpaměti. Mohli byste studentům oznámit předem, 
že jste si pro ně připravili kvíz nebo test, aby se na něj mohli připravit.

Poznámka: Pokud z časových důvodů nepoužijete tuto aktivitu v dnešní lekci, můžete ji 
použít jiný den. Přehled dalších aktivit najdete v dodatku na konci této příručky. 

Komentář a informace o historickém pozadí
Alma 15:3–5. Fyzické utrpení v důsledku 
duševních poruch

Když Zezrom činil pokání, jeho hříchy „drásaly jeho 
mysl, až převelice ztěžkla“. (Alma 15:3.) President 
Boyd K. Packer z Kvora Dvanácti apoštolů hovořil o 
fyzickém utrpení, které může být způsobeno duševními 
poruchami:

„[Jednou] jsem se zeptal lékaře praktikujícího rodinnou 
medicínu, kolik času věnuje léčbě výhradně fyzických 
nemocí. Má mnoho pacientů a po usilovném přemýš-
lení odpověděl: ‚Ne více než 20 procent. Zdá se, že se 
po zbytek času zabývám problémy, které velmi působí 
na fyzické zdraví mých pacientů, ale nejsou fyzického 
rázu.‘

‚Tyto fyzické nemoci,‘ uzavírá doktor, ‚jsou jen symp-
tomy jiného druhu problému.‘

V posledních generacích máme pod kontrolou nebo 
umíme léčit většinu závažných onemocnění. Některé, 
velmi vážné, ještě léčit neumíme, ale s většinou si 
umíme poradit.

Je zde ještě jedna naše část, ne tak hmatatelná, ale 
stejně tak skutečná jako naše fyzické tělo. Tato ne-
hmotná část našeho těla se popisuje jako mysl, emoce, 
inteligence, temperament a řadou jiných názvů. Velmi 
zřídka je popsána jako duševno.

Ale v člověku je duch; popírat to znamená popírat 
skutečnost. Také existují duševní poruchy a duševní 
nemoci, které způsobují velké utrpení.

Tělo a duch člověka jsou vzájemně propojeni.“ (,,The 
Balm of Gilead,“ Ensign, Nov. 1977, 59.)
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Lekce pro domácí studium
Alma 11–16 (Blok 16)

Přípravné materiály pro 
učitele domácího studia
Shrnutí denních lekcí domácího studia
Následující shrnutí nauk a zásad, kterým se studenti naučili 
při studiu Almy 11–16 (blok 16), nemá být součástí vaší 
lekce. Lekce, kterou učíte, se soustřeďuje pouze na některé 
z těchto nauk a zásad. Při zvažování potřeb svých studentů 
se řiďte nabádáním Svatého Ducha.

Den 1. (Alma 11)
Díky příkladu Amulekova sváru se Zezromem se studenti 
naučili, že když spoléháme na Ducha Svatého, můžeme pře-
konat pokušení. Když Amulek učil Zezroma a lid Ammonia, 
zdůrazňoval následující nauky týkající se Spasitelovy role: 
Na začátku procesu vykoupení z našich hříchů je pravá víra 
v Ježíše Krista. Skrze Usmíření Ježíše Krista budou všichni lidé 
vzkříšeni a souzeni podle svých skutků.

Den 2. (Alma 11)
Alma, stejně jako Amulek, učil Zezroma a lid Ammonia. 
Vysvětlil mu, jaké jsou ďáblovy záměry, a řekl, že Zezrom 
je v ďáblově moci. Alma a Amulek jsou příkladem toho, že 
Duch Svatý nám může pomoci poznat pokušení protivníka. 
Alma pomohl lidem pochopit, že Pán odhaluje duchovní 
pravdy podle toho, jak pozorně a pilně nasloucháme Jeho 
slovům. Také učil o Posledním soudu a vysvětlil lidem, že se 
všichni budeme před Bohem zodpovídat ze svých slov, činů a 
myšlenek. Zdůraznil, že smrtelnost je čas, kdy se každý z nás 
má připravovat na setkání s Bohem.

Den 3. (Alma 13)
Alma připomněl Zezromovi a lidem, že Bůh ustanovoval 
nositele kněžství od doby, kdy byl stvořen svět. Mužům, kteří 
mají velkou víru a zvolili si spravedlnost, je udělováno Melchi-
sedechovo kněžství, aby mohli přivádět k Bohu ostatní lidi. 
Studenti se učili o Melchisedechovi a jeho lidu a přemýšleli 
nad touto pravdou: Když s pokorou přijmeme výzvu činit 
pokání, Duch Svatý nás uvede do odpočinutí Páně.

Den 4. (Alma 14–16)
Studenti četli o nevinných ženách a dětech, které byly zabity 
zlovolnými lidmi. Zamýšleli se nad prorockými slovy, která 
učí, že Pán dovoluje, aby spravedliví trpěli pod rukama 
zlovolných, aby Jeho soudy mohly být spravedlivé. Studenti si 
na příkladu života Almy a Amuleka uvědomili, že když důvě-
řujeme v Pána, On nás posílí během našich zkoušek. Pokud 
k Němu voláme ve víře, On nás posílí v našich strastech a 
uleví nám svým způsobem a ve svém vlastním čase.

Úvod
Když Alma a Amulek začali učit lid Ammonia, setkali se s odpo-
rem některých lidí. Když hovořili o některých pravdách, mnozí 
lidé „počali činiti pokání a zkoumati písma“. (Alma 14:1.) Zprávy 
v Almovi 11–16 popisují, jakou oběť jsou lidé schopni přinést 
kvůli svému svědectví o pravdě. Tyto kapitoly také dokazují, že 
když zlovolní „vyženou spravedlivé“, Pán je bude stíhat „hladem 
a morem a mečem“. (Alma 10:23.) Alma a Amulek varovali lid 
Ammonia, že pokud nebudou činit pokání, přijdou na ně soudy 
Boží. Lid Ammonia byl později zničen armádou Lamanitů, pro-
tože odmítl uposlechnout této výzvy a nečinil pokání.

Tato lekce se zaměřuje na Almu 14–15. Dále byste mohli učit 
nebo opakovat pravdy obsažené v dalších kapitolách určených 
pro tento týden.

Náměty pro výuku

Alma 14–15
Bůh žehná těm, kteří v Něj důvěřují v době svých strastí
Zvažte, zda byste nemohli začít dnešní lekci tím, že se zmíníte o 
nějakých nedávných událostech popisujících utrpení nevinných 
lidí, způsobené někým jiným. Nebo můžete požádat studenty, 
aby se podělili o příběhy z písem, kde jsou spravedliví lidé 
pronásledováni kvůli svému svědectví o evangeliu. Poté, co jste 
prodiskutovali několik příběhů, vyzvěte několik studentů, aby se 
střídali při čtení Almy 14:7–11 a Almy 60:13.

Zeptejte se: Z jakých důvodů, uvedených v těchto verších, se 
někdy stává, že spravedliví trpí z rukou zlovolných? (Jednou 
z pravd, které se studenti při studiu této části kapitoly Alma 14 
naučili je, že Pán dovoluje, aby spravedliví trpěli pod ru-
kama zlovolných, aby Jeho soudy mohly být spravedlivé.)

Vysvětlete, že Boží spravedlnost a milosrdenství sahá až za 
hranice smrti a činí zodpovědnými ty, kteří hřešili, a nabízí 
milosrdenství spravedlivým. Potom se podělte o následující slova 
presidenta Jamese E. Fausta z Prvního předsednictva:

„Veškeré utrpení by skutečně mohlo být nespravedlivé, kdyby 
všechno končilo smrtí, ale nekončí. Život není jednoaktovka. Má 
tři dějství. Předsmrtelná existence bylo první dějství; a nyní jsme 
v dějství, jež je smrtelností; a v budoucím dějství se ocitneme, až 
se vrátíme k Bohu. … Byli jsme posláni do smrtelnosti, abychom 
byli prověřováni a zkoušeni. [Viz Abraham 3:25.] …

„Naše minulá a současná utrpení nemohou být, jak řekl Pavel, 
‚rovná… oné budoucí slávě, kteráž se zjeviti má na nás‘ [Říma-
nům 8:18] ve věčnostech. ‚Neboť po mnohém soužení přijde 
požehnání. Proto přijde den, kdy budete korunováni velikou 
slávou.‘ [NaS 58:4.] Takže soužení je užitečné v tom smyslu, že 
nám pomůže vejít do celestiálního království. …
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Nezáleží ani tak moc na tom, co nás potká, jako na tom, jak 
tomu budeme čelit.“ („Na čí stranu se mám postavit?“ Ensign 
nebo Liahona, Nov. 2004, 19–20.)

Vysvětlete, že utrpení a zkoušky nám mohou pomoci dosáhnout 
oslavení, protože upevňují naši víru. Zachováním věrnosti během 
zkoušek a těžkostí ukazujeme absolutní důvěru v Boha a Jeho 
plán a posilujeme tím svoji víru a schopnost vytrvat do konce.

Položte níže uvedené otázky: 

• Jak nám může naše svědectví o plánu spásy, včetně svědectví 
o předsmrtelném a posmrtném životě, ulehčit utrpení, které 
zažíváme ve smrtelnosti?

• Zamyslíte- li se nad tím, co jste tento týden studovali v Almovi 
14–15, jakými způsoby jsou spravedliví požehnáni ve svých 
strastech?

• Jak můžeme projevit důvěru v Boha během zkoušek?

Nechte studenty porovnat otázky, které kladl Alma v Almovi 
14:26, s otázkami kladenými Josephem Smithem v Nauce a 
Smlouvách 121:3. Poté se zeptejte: Jak byli, podle Almy 14:26, 
Alma a Amulek schopni překonat své strasti?

Vysvětlete, že když byl prorok Joseph Smith nespravedlivě 
vězněn v Missouri, položil otázku zaznamenanou v Nauce a 
Smlouvách 121:3. Na rozdíl od Almy a Amuleka nebyl okamžitě 
vysvobozen z vězení. Co se můžeme naučit z odpovědi, kterou 
od Boha na svoji modlitbu obdržel? (Viz NaS 121:7–9; 122:4–9.) 
Tento týden byla během osobního studia studentů zdůrazňována 
následující pravda: Pokud k Pánu voláme ve víře, On nás 
posílí v našich strastech a uleví nám svým způsobem a ve 
svém vlastním čase.

Položte níže uvedené otázky: 

• Jak vám Pán pomohl, když jste prožívali období zkoušek?
• Co vám pomáhá poddat se Jeho vůli a přijmout Jeho 

načasování?

Pomozte studentům porozumět, že oba, Zezrom i Amulek, dů-
věřovali ve svých strastech Bohu a byli, podle Jeho vůle a v Jeho 
vlastním čase, odměněni.

Dejte polovině členů třídy pokyn, aby si přečetli Almu 15:5–12 
a našli informaci o Zezromovi, která ukazuje na jeho rostoucí 
důvěru v Pána. Druhé polovině dejte pokyn, aby prostudovali 
Almu 15:16, 18 a našli informaci o tom, co Amulek obětoval, 
aby sloužil Pánu.

Povzbuďte studenty, aby důvěřovali Pánu a přijímali Jeho vůli 
a načasování v době, kdy budou mít těžkosti a strasti. Ujistěte 
je, že Bůh nabízí svoji moc a vliv mnoha zázračnými a osobními 
způsoby.

Procvičení mistrovství v písmu
Touto lekcí jste v kurzu semináře prostudovali polovinu příručky 
pro výuku Knihy Mormonovy. Abyste posílili snahu studentů 
učit se a rozumět pasážím mistrovství v písmu, mohli byste jim 
dát kvíz a zjistit, jak si osvojili 13 pasáží, které doposud studo-
vali. Může to být jednoduchý slovní nebo psaný kvíz, ve kterém 
studenti dostanou nápovědu ze záložky a napíší odkaz, nebo 
mohou přeříkat některé pasáže, které se naučili zpaměti. Na 
konci této lekce by měl zbýt čas, abyste kvíz mohli zadat tento 
týden, nebo můžete oznámit, že ho nachystáte na následující 
týden, aby se mohli studenti připravit.

Další blok (Alma 17–24)
Synové Mosiášovi odcházejí kázat hříšnému a krutému lidu. Zpo-
čátku trpí mnoho strastí, ale když káží evangelium Lamanitům, 
vidí zázraky. Poukažte na to, jak Ammonova oddanost Bohu a 
králi přináší mnoho spravedlnosti.
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Úvod
Když se synové Mosiášovi připravovali na to, že budou 
kázat evangelium Lamanitům, usilovali o Pánovo vedení 
pomocí půstu a modlitby. Pán je utěšil a slíbil jim, že bu-
dou nástrojem v Jeho rukou „ke spasení mnoha duší.“ 
(Alma 17:11.) Předtím jim skrze zjevení danému jejich 
otci slíbil, že „[je vysvobodí] … z rukou Lamanitů“. 

(Mosiáš 28:7.) Poté, co byli posíleni Pánovými sliby, se 
rozdělili, aby mohli kázat evangelium v různých oblas-
tech, maje důvěru v to, že se jednoho dne spolu opět 
setkají. Ammon odešel do země Izmael, kde v rámci 
přípravy na to, že bude učit lid, sloužil jeho králi.

LEKCE 81

Alma 17

Náměty pro výuku

Alma 17:1–16
Synové Mosiášovi bádají v písmech, modlí se a postí, aby znali slovo Boží a 
získali moc ho vyučovat
Před lekcí napište na tabuli tuto neúplnou větu: „To úplně nejdůležitější, co můžete udě-
lat, abyste se připravili na povolání sloužit [na misii], je …“ (K této větě se vrátíte později 
během lekce.)

Zeptejte se studentů, zda měli zkušenost s tím, když se jejich příbuzní či přátelé vrátili 
z misie, na které věrně sloužili. Požádejte několik studentů, aby popsali křesťanské vlast-
nosti navrátivších se misionářů.

• Jakých pozitivních změn jste si u nich všimli poté, co se vrátili z misie? Co si myslíte, že 
tyto změny zapříčinilo?

Vysvětlete, že poté, co kázali 14 let evangelium v zemi Nefi, se synové Mosiášovi vrátili 
do Zarahemly, kde se znovu setkali s Almou. Pokud je zapotřebí stručně zopakovat příběh 
Almy a synů Mosiášových, položte studentům tyto otázky:

• Jaký byl vztah mezi Almou a syny Mosiášovými? (Pokud by si s touto otázkou studenti 
nevěděli rady, mohli byste je požádat, aby si přečetli shrnutí kapitoly Mosiáš 27.)

Vysvětlete, že zatímco Alma kázal o pokání a zřizoval Církev mezi Nefity v zemi Zara-
hemla a v jiných zemích, synové Mosiášovi kázali evangelium Lamanitům v zemi Nefi. 
(Pro ilustraci byste se se studenty mohli podívat na záložku ke Knize Mormonově.) Synové 
Mosiášovi se jmenovali Ammon, Aron, Omner a Himni (viz Mosiáš 27:34). V Almovi 17–26 
jsou vylíčeny některé jejich misionářské zážitky.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Almu 17:1–2.

• Jak se Alma cítil, když znovu uviděl své přátele? Proč měl podle vás tyto pocity? 

Obraťte pozornost studentů k oné neúplné větě, kterou jste před začátkem lekce napsali 
na tabuli. Požádejte studenty, aby navrhli různé možnosti, jak větu dokončit. Pak se s nimi 
podělte o to, jak větu doplnil starší David A. Bednar z Kvora Dvanácti apoštolů: „To úplně 
nejdůležitější, co můžete udělat, abyste se připravili na povolání sloužit [na misii], je stát 
se misionářem dlouho předtím, než odejdete na misii.“ („Staňte se misionářem“, Liahona, 
listopad 2005, 45.) Doplňte text ve větě na tabuli.

Upozorněte, že jedním ze způsobů, jímž můžeme zjistit, jak se stát misionářem, je studium 
služby věrných misionářů z písem. Vyzvěte třídu, aby si přečetli Almu 17:2–4 a vyhledali, 
proč byli synové Mosiášovi úspěšní při svém úsilí přivést lid k poznání pravdy.

• Co dělali synové Mosiášovi pro to, aby se stali úspěšnými misionáři? (Možné odpovědi: 
„zkoumali pilně písma“, modlili se a postili se.)

• Jaká požehnání obdrželi díky svému studiu, půstu a modlitbě? (Zatímco budou stu-
denti odpovídat na tuto otázku, pomozte jim rozpoznat tuto zásadu: Když bádáme 

Zopakování souvislostí
Zopakování souvis-
lostí může u studentů 
prohloubit porozumění 
událostem nebo učení, 
se kterými se setkávají v 
písmech. Když pomáháte 
studentům se zopaková-
ním takové látky, poskyt-
něte jim přesné odkazy, 
aby našli informace, 
které hledají.
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v písmech, modlíme se a postíme, můžeme získat Ducha Svatého a můžeme učit 
s mocí.)

Požádejte některého studenta, aby přečetl následující prohlášení staršího Bednara, které 
zdůrazňuje, co můžeme udělat pro to, abychom se stali misionáři:

„Můžete prohloubit svou touhu sloužit Bohu (viz NaS 4:3) a můžete začít 
přemýšlet tak, jak přemýšlejí misionáři, číst to, co čtou misionáři, modlit se 
tak, jak se modlí misionáři, a pociťovat to, co pociťují misionáři. Můžete se 
vyvarovat světských vlivů, které způsobují, že Duch Svatý se vzdaluje, a 
můžete získávat jistotu v tom, jak rozpoznávat duchovní nabádání a jak na 
ně reagovat. Řádku za řádkou a předpis za předpisem, tu trochu a tam 

trochu, se můžete postupně stát misionářem, kterým doufáte, že se stanete, a misionářem, 
kterým Spasitel očekává, že budete. ….

Tato příprava, kterou právě popisuji, se netýká pouze vaší misionářské služby jakožto mla-
dých mužů ve věku 19, 20 nebo 21 let. … Připravujete se na celoživotní misionářskou práci. 
… Jsme misionáři stále. “ („Staňte se misionářem“, 46.)

Abyste pomohli studentům uplatnit zásady vyučované starším Bednarem a v Almovi 
17:2–4, požádejte je, aby si do studijního zápisníku nebo deníku zapsali, co udělají pro to, 
aby se stali misionáři ještě předtím, než budou povoláni ke službě.

Požádejte studenty, aby si přečetli Almu 17:9 a vyhledali, oč se synové Mosiášovi a jejich 
společníci modlili. Poté, co vám studenti sdělí, co se dozvěděli, je požádejte, aby si přečetli 
Almu 17:10–12 a vyhledali, jak Pán odpověděl na jejich modlitby.

• Proč si myslíte, že jejich srdce „nabyla odvahy“, když dostali od Pána odpověď na své 
modlitby?

• Alma 17:11 obsahuje Pánův slib, že tyto misionáře učiní nástrojem ve svých rukou. Co to 
pro vás znamená? Jakým způsobem můžeme být nástrojem v rukou Páně?

• Pán nařídil těmto misionářům, aby „ukázali dobrý příklad“. (Alma 17:11.) Proč si myslíte, 
že důležitou součástí jejich misionářské práce bylo, aby byli dobrým příkladem? (Když se 
budou studenti dělit o své odpovědi, pomozte jim uvědomit si tuto zásadu: Jsme- li dob-
rým příkladem, Pán nás může učinit nástrojem ve svých rukou. Mohli byste napsat 
tuto pravdu na tabuli.)

• Co se mohou lidé dozvědět o evangeliu, když vidí náš dobrý příklad?

• Kdy vám pomohl dobrý příklad druhých?

Vydejte svědectví o tom, jak je důležité být dobrým příkladem, a vyzvěte studenty, aby byli 
dobrým příkladem pro lidi kolem sebe. Pokud si vzpomenete na určitou příležitost, při níž 
byl některý ze studentů dobrým příkladem, mohli byste tohoto studenta pochválit za to, co 
udělal. Vyhněte se však obecným nebo nejasným pochvalám, které mohou znít neupřímně.

Požádejte studenty, aby si přečetli Almu 17:13–16 a přemýšleli o tom, jak složité bylo v té 
době učit Lamanity.

• Proč byli synové Mosiášovi ochotni trpět strastmi a jít mezi Lamanity? (Viz Alma 17:16; 
viz také Mosiáš 28:1–3.)

Alma 17:17–39
Ammon se stává služebníkem krále Lamoniho a zachraňuje králova stáda
Shrňte Almu 17:18–20 a vysvětlete, že před tím, než se tito misionáři rozdělili, aby kázali 
evangelium v různých oblastech, je Ammon učil a požehnal jim. Pak odešel do země zvané 
Izmael. Jakmile do této země vstoupil, byl zajat a předveden před krále. Požádejte dva 
studenty, aby se střídali při čtení Almy 17:21–25.

• Co je podle vás významného na tom, že Ammon řekl králi: „Budu tvým služebníkem“? 
(Alma 17:25.)

• Kdy jste si povšimli, že služba vede k příležitostem sdílet evangelium?

Stručně shrňte Almu 17:26–27 a vysvětlete, že zatímco Ammon hlídal králova stáda, sku-
pina Lamanitů je rozehnala.

Rozdělte třídu do skupin po třech studentech. Napište na tabuli tyto odkazy na písma: 
Alma 17:28–32; Alma 17:33–35; Alma 17:36–39. Požádejte studenty z každé skupiny, aby 
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si tyto pasáže mezi sebou rozdělili. Vyzvěte je, aby si přidělenou pasáž přečetli a přitom 
hledali odpovědi na následující otázky. (Otázky byste mohli napsat na tabuli.)

• Co se stalo ve vaší části příběhu?

• Jak toto mohlo pomoci oněm lidem, aby se připravili přijmout evangelium?

• Jaké vlastnosti se u Ammona projevily?

Dejte skupinám čas na to, aby prodiskutovaly své odpovědi. Poté se zeptejte:

• Čemu se z této zprávy můžeme naučit? (Studenti mohou uvést různé odpovědi. Mohou 
například říci, že skrze službu můžeme ostatním pomoci, aby se připravili na přijetí 
evangelia, nebo že když sloužíme Pánu, můžeme mít odvahu a být dobré mysli. 
Mohli byste studenty vybídnout, aby si tyto zásady zapsali do svých písem.)

Požádejte studenty, aby si do studijních deníků zapsali, co mohou udělat, aby byli dobrým 
příkladem života podle evangelia. Mladým ženám pomůže tento cíl splnit doplňující zku-
šenost s hodnotou „Dobré skutky“ v programu Osobní pokrok. Kněžím tento cíl pomůže 
poznat a splnit jejich povinnosti, jak jsou uvedeny v brožurce Povinnost vůči Bohu v oddí-
lech „Kněžské povinnosti“ a „Zvi všechny, aby šli ke Kristu.“

Komentář a informace o historickém pozadí
Alma 17. Misionářská služba mladých mužů a 
mladých žen na plný úvazek

President Thomas S. Monson poskytl mladým mužům a 
mladým ženám následující radu, která se týká zodpo-
vědnosti sloužit na misii na plný úvazek:

„Vám, mladým mužům v Aronově kněžství, a vám, 
mladým mužům, kteří budete brzy staršími, opakuji 
to, čemu již dlouho proroci učí – že každý způsobilý 
a schopný mladý muž se má připravit na službu na 
misii. Misionářská služba je kněžskou zodpovědností 
– povinností, již od nás, kterým toho bylo tolik dáno, 

očekává Pán. Mladí muži, nabádám vás, abyste se na 
misionářskou službu připravovali. Uchovávejte se čis-
tými, neposkvrněnými a způsobilými zastupovat Pána. 
Pečujte o své zdraví a sílu. Studujte písma. Kde je to 
možné, účastněte se semináře nebo institutu. Dobře se 
seznamte s misionářskou příručkou Kažte evangelium 
mé.

Pár slov i pro vás, mladé sestry: ačkoli vy nemáte tutéž 
kněžskou zodpovědnost jako mladí muži, sloužit jako 
misionáři na plný úvazek, váš přínos coby misionářek 
je také cenný, a my vaši službu vítáme. („Když se znovu 
setkáváme“, Liahona, listopad 2010, 5–6.)
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Úvod
Král Lamoni byl ohromen mocí, kterou Ammon pro-
kázal, když bránil králova stáda. Uvěřil dokonce, že 
Ammon je Velikým Duchem. Ammon vycítil mocí Ducha 
Svatého královy myšlenky a začal ho učit evangeliu. 

Král Lamoni uvěřil tomu, čemu ho Ammon učil, poznal, 
že potřebuje Spasitele, volal k Pánu, aby dosáhl milosr-
denství, a byl přemožen Duchem.

LEKCE 82

Alma 18

Náměty pro výuku

Alma 18:1–11
Na krále Lamoniho udělala velký dojem Ammonova věrnost
Rychlé zopakování zprávy na konci Almy 17 pomůže studentům zařadit do kontextu Almu 
18. Rovněž jim to pomůže porozumět poselstvím v Almovi 18. V rámci opakování Almy 17 
se studentů zeptejte, zdali jsou následující tvrzení pravdivá či nepravdivá. Mohli byste je 
požádat, aby odpověděli písemně.

 1. Krále Lamoniho Ammon potěšil natolik, že mu nabídl za ženu jednu ze svých dcer. 
(Pravdivé. Viz Alma 17:24.)

 2. Ammon prohlásil, že chce být královým služebníkem. (Pravdivé. Viz Alma 17:25.)

 3. Ammon se obával o svůj život, když skupina Lamanitů rozehnala králova stáda. (Ne-
pravdivé. Viz Alma 17:28–30.)

 4. Ammon s velikou mocí odrazil Lamanity a usekl paži těm, kdož proti němu pozvedli kyj. 
(Pravdivé. Viz Alma 17:37–38.)

Poté, co uděláte toto cvičení, se ujistěte, že studenti znají správné odpovědi.

Zeptejte se studentů, zda byli někdy vyděšení, zda pociťovali, že jsou neschopní, nebo zda 
měli někdy pocit, že splnit nějaký úkol či povinnost je nad jejich síly. Řekněte jim, že se 
během dnešní lekce naučí zásadám, jež jim v takových situacích pomohou.

Rozdělte třídu do dvou skupin. Požádejte jednu skupinu, aby si přečetla Almu 18:1–4 a 
druhou skupinu, aby si přečetla Almu 18:8–11. Vyzvěte je, aby během čtení přemýšleli o 
tom, jak Ammonovi připravila jeho věrnost cestu k tomu, aby mohl učit krále Lamoniho a 
jeho lid. Poté, co jim poskytnete dostatek času, aby si verše přečetli, položte jim následující 
otázky:

• Za koho Ammona považovali král a jeho služebníci?

• Proč si podle Almy 18:2, 4 Lamoni myslel, že Ammon přišel? (Aby potrestal lid za jeho 
vraždy a zabránil Lamonimu, aby zabil další ze svých služebníků.)

• Co ještě podle Almy 18:10 udělalo na krále Lamoniho velký dojem kromě moci, kterou 
Ammon prokázal, když chránil jeho stáda? (Mohli byste studenty vybídnout, aby si 
v písmech označili slova věrností a věrný.)

Napište na tabuli tuto nedokončenou větu: Když druhým věrně sloužíme, …

Požádejte studenty, aby při svém dalším studiu Almy 18 přemýšleli, jak tuto větu dokončit.

Alma 18:12–43
Když Ammon učí o plánu vykoupení, Lamoni poznává, že potřebuje Spasitele
Abyste pomohli studentům porozumět moci Ammonova učení a veliké změně, kterou 
začal pociťovat král Lamoni, předneste Almu 18:12–35 jako čtenou dramatizaci. Vyberte 
čtyři studenty a každému z nich přidělte roli. Jeden z nich ať je vypravěč, zbylí tři ať pak 
čtou slova Ammona, krále Lamoniho a jednoho z králových služebníků. Zvažte, zda by bylo 
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vhodné studentům umožnit připravit se tím, že jim jejich role určíte dopředu, třeba den 
před lekcí nebo alespoň těsně před začátkem lekce.

Nechte ony čtyři studenty přečíst jejich role v Almovi 18:12–15. Požádejte členy třídy, aby 
text sledovali ve svých písmech a vyhledali, jaký vliv měla Ammonova služba na krále 
Lamoniho. Poté, co bude přečten verš 15, čtenou dramatizaci na chvíli přerušte a požádejte 
studenty, aby se podělili o to, co zjistili.

• Proč podle vás Lamoni Ammonovi neodpovídal? (Bude- li to zapotřebí, pomozte studen-
tům vzpomenout si na to, že Lamoni se začal strachovat kvůli vraždám, které spáchal,  
a že se obával toho, že je Ammon Velikým Duchem, který přišel, aby ho potrestal.)

Pokračujte ve čtené dramatizaci a požádejte účastníky, aby přečetli své role v Almovi 
18:16–21. Vyzvěte členy třídy, aby vyhledali důkaz, že s Ammonem byla moc Boží.

• Jak v této situaci pomohl Ammonovi Duch Boží?

• Co se chtěl král Lamoni od Ammona dozvědět?

• Co v onu chvíli Lamoni o Ammonovi věděl? (Věděl, že Ammon vládl neobyčejnou mocí 
a dokázal vycítit myšlenky ostatních lidí.)

Obraťte pozornost studentů k oné neúplné větě, kterou jste napsali na tabuli. Když druhým 
věrně sloužíme, …

• Jak byste tuto větu doplnili, vezmete- li v úvahu to, čemu jsme se dnes naučili z Almy 
17–18? (Studenti mohou uvést různé odpovědi. Abyste shrnuli jejich názory, doplňte 
větu na tabuli takto: Když druhým věrně sloužíme, můžeme jim pomoci připravit se 
na to, aby přijali pravdy evangelia.)

Požádejte vybrané studenty, aby přečetli své role v Almovi 18:22–32. Požádejte členy třídy, 
aby sledovali text a vyhledávali pravdy, jimž Ammon učil Lamoniho. Mohli byste studen-
tům navrhnout, aby si tyto pravdy označili v písmech. Pak je požádejte, aby se podělili o 
pravdy, které našli. Napište jejich odpovědi na tabuli.

Požádejte vybrané studenty, aby přečetli své role v Almovi 18:33–35. Požádejte členy třídy, 
aby vyhledali, jak Ammon vysvětlil své schopnosti číst královy myšlenky a ochránit jeho 
stáda. Poté, co studenti, kteří se podíleli na čtené dramatizaci, dočtou, poděkujte jim za 
pomoc. Požádejte studenty, aby se podělili o to, co se dozvěděli. Abyste pomohli studentům 
uvědomit si, jak Bůh požehnal Ammonovi, aby mohl sloužit králi Lamonimu a jeho lidu, 
zeptejte se jich:

• Jaké věci, které přesahovaly jeho přirozené schopnosti, Ammon dokázal?

 Zdůrazněte, že když Ammon sloužil králi Lamonimu, sloužil zároveň i Nebeskému Otci a 
Ježíši Kristu. Na tabuli napište toto: Když věrně sloužíme Nebeskému Otci a Ježíši Kristu, …

• Vezmete- li v úvahu, čemu jste se právě naučili z Ammonova příkladu, jak pak doplníte 
tuto větu? (Studenti mohou uvést různé odpovědi. Abyste shrnuli jejich názory, doplňte 
větu na tabuli následovně: Když věrně sloužíme Nebeskému Otci a Ježíši Kristu, naše 
schopnost konat Jejich dílo vzroste.)

• Jak se může tato zásada vztahovat na někoho, kdo má strach nebo pocit, že je neschopný 
nebo že je nějaký úkol nebo povinnost nad jeho síly?

• Pocítili jste někdy, že vám Nebeský Otec a Ježíš Kristus pomáhali vykonat své dílo? 
(Mohli byste studentům říci, jak Nebeský Otec a Ježíš Kristus posílili vaše schopnosti, 
abyste je pak mohli uplatnit v jejich službě, nebo byste se s nimi mohli podělit o příklad 
ze života někoho jiného.)

Abyste pomohli studentům uplatnit tuto zásadu, napište na tabuli následující otázky. Požá-
dejte je, aby jednu z nich zodpověděli písemně.

Jak vám může tato zásada pomoci s vašimi současnými nebo budoucími zodpovědnostmi?

Jak můžete být věrnější, abyste pak pocítili, že vás Pán uschopňuje pro konání svého díla?

Vysvětlete, že tentýž způsob, jímž Ammon učil krále Lamoniho v Almovi 18:36–39, je 
vzorem, který používají i dnešní misionáři. Učil o plánu vykoupení, přičemž hovořil o Stvo-
ření, o Pádu Adama a Evy a o Usmíření Ježíše Krista. Požádejte studenty, ať se zamyslí nad 
následující otázkou:

• Proč je podle vás důležité učit o Stvoření a Pádu, když učíme o Usmíření Ježíše Krista?

Na čtené dramatizace 
připravte studenty 
dopředu
Při čtené dramatizaci 
účinkující své role 
nehrají. Měli by však být 
schopni přečíst svou roli 
zřetelně a přesvědčivě. 
Ujistěte se, že svým 
rolím rozumějí a mají 
dost času na to, aby si je 
nastudovali. Mohli byste 
jim role určit dopředu, 
aby se seznámili s textem 
a mohli si čtení nacvičit.
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ALMA 18

Požádejte některého studenta, aby přečetl následující slova staršího Russella M. Nelsona z 
Kvora Dvanácti apoštolů:

„Dříve než budeme schopni porozumět Kristovu Usmíření, … musíme nejprve porozumět 
Pádu Adama. A dříve než budeme schopni porozumět Pádu Adama, musíme nejprve poro-
zumět Stvoření. Tyto tři klíčové prvky plánu spasení spolu navzájem souvisejí. …

… Život věčný, který usmíření umožnilo, je vrcholným účelem stvoření.“ („The Atone-
ment“, Ensign, Nov. 1996, 33, 35.)

Pokud tyto tři nauky ještě nejsou na tabuli, připište je k těm, jež jste napsali během čtené 
dramatizace. Požádejte některého studenta, aby nahlas přečetl Almu 18:36–39. Vyzvěte 
členy třídy, aby sledovali text a vyhledali v něm, čemu o Stvoření, Pádu a Usmíření učil 
Ammon krále Lamoniho. Požádejte je, aby se podělili o to, co našli.

• Jak mohly nauky o Stvoření, Pádu a Usmíření pomoci králi Lamonimu v tom, aby si 
uvědomil, že potřebuje Spasitele?

Požádejte studenty, aby si přečetli Almu 18:40–43 a zjistili, o co se Lamoni v reakci na 
Ammonovo učení modlil. Mohli byste studenty vybídnout, aby si prosbu krále Lamoniho 
označili v písmech.

• Co vypovídá modlitba krále Lamoniho o tom, co si uvědomoval o sobě a o svém lidu? 
(Uvědomoval si, že zhřešili a že potřebovali odpuštění.)

• Čemu se od krále Lamoniho můžeme naučit ohledně toho, co se stane, když si uvě-
domíme, že potřebujeme Spasitele? (Když budou studenti odpovídat na tuto otázku, 
pomozte jim uvědomit si následující zásadu: Jakmile si uvědomíme, že potřebujeme 
Spasitele, pocítíme touhu činit pokání. Mohli byste studenty vyzvat, aby si tuto 
zásadu poznamenali do svých písem k Almovi 18:40–41. Zdůrazněte, že zatímco se 
naše osobní zkušenosti s pokáním mohou lišit, můžeme se všichni řídit příkladem krále 
Lamoniho, když budeme upřímně usilovat o Boží milosrdenství.)

Požádejte studenty, aby napsali odpověď na následující otázku:

• Co můžete udělat pro to, abyste měli na paměti, že potřebujete Spasitele?

Komentář a informace o historickém pozadí
Alma 18:36–39. Učení o plánu spasení

Když Ammon učil Lamoniho, „počal u stvoření světa,“ a 
pak učil „o pádu člověka.“ (Alma 18:36.) Nakonec „jim 
[králi a jeho služebníkům] vysvětlil plán vykoupení,“ 
zejména pak „oznámil příchod Krista“. (Alma 18:39.) 
Stejným způsobem učil Aron těmto naukám Lamoniho 
otce. (Viz Alma 22:12–14.)

Starší Bruce R. McConkie z Kvora Dvanácti apoštolů 
nazval tyto základní nauky – Stvoření, Pád a Usmíření 
– „třemi pilíři věčnosti“ a „nejúžasnějšími událostmi, 
které se kdy udály v celé věčnosti“. Vysvětlil:

„Pokud těmto věcem porozumíme, pak v celém věčném 
plánu zapadnou na své místo a my budeme moci praco-
vat na svém spasení. …

… Tyto tři věci jsou základy, na nichž spočívají všechny 
věci. Bez kterékoli z nich by všechny věci pozbyly svůj cíl 
a význam a plány a koncepce Božství by přišly vniveč.“ 
(„The Three Pillars of Eternity“ [proslov ze zasvěcujícího 

shromáždění na Univerzitě Brighama Younga, 17. února 
1981], 1, speeches. byu. edu.)

Starší Russell M. Nelson z Kvora Dvanácti apoštolů vy-
světlil, že každý prvek onoho plánu je nezbytný:

„Plán vyžadoval Stvoření a to zase jak Pád, tak Usmí-
ření. Toto jsou tři základní složky plánu. Stvoření rajské 
planety přišlo od Boha. Smrtelnost a smrt přišly do světa 
skrze Pád Adama. Nesmrtelnost a možnost věčného ži-
vota byly poskytnuty Usmířením Ježíše Krista. Stvoření, 
Pád a Usmíření byly naplánovány dávno předtím, než 
začalo skutečné dílo Stvoření.“ („Stvoření“, Liahona, 
červenec 2000, 102.)

Kromě toho, že Ammon a Aron učili týmž naukám, 
používali ve svém učení zároveň i podobný přístup. Učili 
jednoduše a takovým způsobem, aby ti, kteří naslou-
chali, byli schopni porozumět. (Viz Alma 18:24–30; 
22:7–11.) Učili z písem. (Viz Alma 18:36–39; 22:12–14.) 
Jejich učení vedlo ostatní lidi k tomu, aby se modlili. 
(Viz Alma 18:40–41; 22:15–18.)
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Úvod
Král Lamoni prožil změnu srdce, která vedla k obrácení 
jeho ženy i mnohých z jeho lidu. Ammon a král Lamoni 
pak odcestovali do Middoni, aby osvobodili Ammo-
novy bratry z vězení. Po cestě potkali Lamoniho otce, 
jenž byl králem nad celou zemí. Krále ohromila slova 

Lamoniho i Ammona, Ammonova moc a jeho láska 
k Lamonimu. Jeho srdce bylo obměkčeno a ujistil je, že 
nechá Ammonovy bratry propustit z vězení. Vyjádřil 
touhu dozvědět se více o slovech, která slyšel od svého 
syna a od Ammona.

LEKCE 83

Alma 19–20

Náměty pro výuku

Alma 19
Král Lamoni a mnozí z jeho lidu činí pokání a jsou pokřtěni
Zeptejte se studentů: 

• Když hodíte do vody kámen, co se stane s vodou?

Zatímco budou studenti popisovat, co se stane, když hodí do vody kámen, nakreslete na 
tabuli následující schéma a vynechte z něj slova.

Na tabuli napište toto:

Tím, že sdílíme své svědectví a jsme dobrým příkladem, můžeme …

Vyzvěte studenty, aby si tuto větu zapamatovali a během lekce přemýšleli o tom, jak by ji 
mohli doplnit.

• Jak mohou činy člověka připomínat kámen, který byl vhozen do vody? (Pomozte studen-
tům pochopit, že stejně jako vyvolá kámen vhozený do vody kruhy na hladině, mohou 
být druzí lidé ovlivněni našimi činy.)

Do prvního kruhu ve schématu napište Ammon.

• Koho Ammon učil jako prvního? (Pokud by si s touto otázkou studenti nevěděli rady, 
mohli byste je požádat, aby si přečetli shrnutí kapitoly Alma 18. Do druhého kruhu ve 
schématu napište král Lamoni.)

Shrňte Almu 18:40–43 a 19:1–5 tím, že vysvětlíte, že když král Lamoni naslouchal Ammo-
novi, poznal, jak je hříšný a že potřebuje Spasitele. Volal k Pánu, aby mu prokázal milosr-
denství, a pak padl k zemi. Jeho sluhové se domnívali, že je mrtev, a proto ho odnesli k jeho 
manželce a položili ho na postel. O dva dny a dvě noci později se sluhové chystali odnést 
jeho tělo do hrobky, když tu královna řekla, že chce mluvit s Ammonem. Nevěřila, že La-
moni je mrtvý, a chtěla, aby k němu Ammon přišel.

Požádejte studenty, aby si přečetli Almu 19:6 a vyhledali slovní spojení, které podle nich 
obzvláště dobře vystihuje, co Lamoni prožíval. Požádejte několik studentů, aby přečetli 
slovní spojení, která vybrali. Zeptejte se jich, proč vybrali právě tato slovní spojení.

Do dalšího kruhu ve schématu napište královna. Požádejte studenty, aby si pozorně pročetli 
Almu 19:7–11 a zjistili, jak tento zážitek ovlivnil královnu.

• Co se můžeme z těchto veršů dozvědět o královně? (Možné odpovědi: milovala svého 
manžela, důvěřovala Ammonovi a měla velkou víru.)

Ammon
Král 

Lamoni
královna

Lamoniho 
služebníci

Abiš
mnoho dal-

ších Lamanitů



289

ALMA 19 –20

Požádejte některého studenta, aby přečetl Almu 19:12–14. Vyzvěte ostatní studenty, aby 
sledovali text a věnovali zvláštní pozornost tomu, jak Lamoni vyjádřil svou víru.

• Jaké pravdy Lamoni poznal během předcházejících dvou dnů?

• Lamoni, královna a Ammon byli přemoženi Duchem a přemoženi radostí. Kdy jste silně 
pocítili vliv Ducha? Kdy jste pociťovali velkou radost?

Do dalšího kruhu ve schématu napište Lamoniho služebníci. Požádejte některého studenta, 
aby nahlas přečetl Almu 19:15–16. Požádejte členy třídy, aby vyhledali důkaz, že se tito 
služebníci obraceli k Bohu.

• Jaká slova a slovní spojení ukazují, že se služebníci obraceli k Bohu?

Do dalšího kruhu napište Abiš. Požádejte některého studenta, aby přečetl Almu 19:17. 
Vyzvěte členy třídy, aby vyhledali, jak tyto události ovlivnily Abiš.

• Co Abiš udělala? Co doufala, že se díky jejím činům stane?

Mohli byste dát studentům příležitost shrnout Almu 19:18–28. Dejte jim čas, aby si tyto 
verše přečetli. Pak požádejte nějakého dobrovolníka, aby příběh převyprávěl svými vlast-
ními slovy. Nechte ostatní studenty, aby mu pomáhali. Podle potřeby jim pomozte zahr-
nout následující informace: Poté, co se lidé od Abiš dozvěděli, co se událo, shromáždili se v 
králově domě. Když uviděli Ammona, krále s královnou a služebníky v bezvědomí, vypukly 
mezi nimi velké nesváry. Jeden muž se pokusil Ammona zabít, ale padl přitom mrtev 
k zemi. Někteří tvrdili, že Ammon je Velikým Duchem, jiní zas, že je to netvor. Když Abiš 
viděla všechny nesváry, ve které vyústilo to, že dotyčné lidi přivedla, byla velmi smutná.

Vyzvěte studenty, aby přemýšleli o tom, co by mohli v Abišině situaci dělat. Pak požádejte 
některého studenta, aby přečetl Almu 19:29.

• Jak to, co Abiš udělala, prokázalo sílu jejího svědectví? Jak královna dala najevo, že obdr-
žela svědectví?

Přečtěte Almu 19:30–36. Požádejte studenty, aby sledovali text a přemýšleli o tom, jaký vliv 
mělo na druhé Ammonovo svědectví a jeho příklad.

Do posledního kruhu ve schématu napište mnoho dalších Lamanitů.

Požádejte studenty, aby doplnili větu, kterou jste na začátku lekce napsali na tabuli. Jedna 
ze zásad, kterou mohou vyjádřit, je, že tím, že sdílíme své svědectví a jsme dobrým 
příkladem, můžeme druhým pomoci obrátit se k Pánu.

• Kdy na vás měly něčí příklad nebo svědectví pozitivní vliv?

Vyzvěte studenty, aby přemýšleli o tom, jak jejich svědectví či příklad mohou ovlivnit členy 
jejich rodiny, přátele a společnost. Požádejte je, aby si do studijního zápisníku nebo deníku 
napsali odpověď na následující otázku:

• Co můžete dnes udělat, aby to mělo dobrý vliv na lidi kolem vás?

Povzbuďte studenty, aby se snažili svým svědectvím a dobrým příkladem mít vliv na druhé 
tak, jak dělá kámen vhozený do vody vlny na hladině. Řekněte studentům, že je v jedné 
z dalších lekcí (lekce 85) můžete požádat, aby vám pověděli o svém úsilí.

Alma 20
Otec krále Lamoniho si přeje dozvědět se více o evangeliu a začíná pociťovat 
změnu srdce
Požádejte studenty, aby si vzpomněli na nějakou situaci, kdy pociťovali, že se s nimi zachází 
špatně či nespravedlivě.

Vysvětlete, že Ammon a Lamoni čelili situaci, kdy s nimi bylo špatně zacházeno. Zdůraz-
něte, že se můžeme hodně poučit z toho, jak reagovali na to, jak s nimi bylo zacházeno.

Abyste studentům pomohli seznámit se s příběhem v Almovi 20, shrňte Almu 20:1–7 takto: 
Lamoni chtěl, aby se Ammon setkal s jeho otcem, jenž byl králem nad celou zemí. Pán 
Ammonovi zjevil, že tam nemá chodit, protože by se ho Lamoniho otec pokusil zabít. Pán 
mu rovněž zjevil, že jeho bratr Aron a jeho dva společníci jsou ve vězení v zemi Middoni. 
Ammon chtěl své bratry osvobodit. Když se Lamoni doslechl, že Ammon se o těchto vě-
cech dozvěděl skrze zjevení, šel mu pomoci bratry osvobodit.
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Před začátkem hodiny překreslete tuto tabulku na tabuli nebo pro každého studenta při-
pravte kopii na papíru:

1. Alma 20:8–13 Jak byste se cítili, kdybyste se ocitli v Ammonově situaci a někdo vás obvinil, 
že jste lháři a zloději?

2. Alma 20:14–16 Jaká ponaučení si můžeme vzít z Lamoniho odpovědi jeho otci?

3. Alma 20:17–25 Když Lamoniho otec seznal, že ho Ammon může zabít, co mu nabídl?  
Oč Ammon místo toho požádal?

4. Alma 20:26–27 Jak Lamoniho otce ovlivnila Ammonova láska k Lamonimu? Jakým způsobem 
ovlivnila Ammonova a Lamoniho slova Lamoniho otce?

Rozdělte studenty do dvojic. Ve dvojicích je nechte přečíst verše uvedené na řádcích 1–2 a 
prodiskutovat odpovědi na příslušné otázky. Vyzvěte je, aby se připravili podělit se o své 
odpovědi s celou třídou.

Poté, co studenti ve dvojicích prodiskutují řádky 1–2, požádejte několik z nich, aby se podě-
lili o to, co zjistili. Poté se zeptejte:

• Jakým zásadám se můžeme naučit z těchto veršů? (Studenti se mohou podělit o různé 
odpovědi, pomozte jim však uvědomit si následující zásadu: Své svědectví můžeme 
vydávat slovem a příkladem i tehdy, když se nás druzí snaží přesvědčit, abychom 
udělali něco, co je špatné. Mohli byste jim navrhnout, aby si tuto zásadu zapsali do 
písem vedle Almy 20:15.)

Požádejte dvojice, aby si prostudovaly verše uvedené v řádcích 3–4 a prodiskutovaly pří-
slušné otázky. Požádejte je, aby řekli, co zjistili. Poté se zeptejte:

• Jakým zásadám se můžeme naučit z těchto veršů? (I když studenti mohou přijít s celou 
řadou zásad, ujistěte se, že jasně zazní následující: Když druhým prokazujeme lásku a 
učíme je pravdě, můžeme jim tak pomoci obměkčit jejich srdce a stát se vnímavěj-
šími vůči evangeliu. Mohli byste studenty vyzvat, aby si tuto zásadu zapsali do písem 
vedle Almy 20:26–27.)

Požádejte studenty, aby se podělili o své zkušenosti, které prokazují pravdivost jedné ze 
zásad, jež našli v Almovi 20. Mohli byste se rovněž podělit o svou vlastní zkušenost.

Na závěr povzbuďte studenty, aby usilovali o vedení Ducha ohledně toho, jak mohou tyto 
dvě zásady uplatnit ve svém životě.
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Úvod
Ammonův bratr Aron učil Amalekity, ale oni odmítli 
jeho poselství o Usmíření Ježíše Krista. Poté kázal v Mi-
ddoni, kde byli on a někteří jeho společníci nakonec 
uvězněni. V době svých těžkostí zůstali věrní a poté, co 
Ammon s králem Lamonim zajistili jejich propuštění, 
pokračovali ve své misii, aby sdíleli evangelium. Poté co 

byl Lamoniův otec skrze Ammonův příklad připraven, 
dozvěděl se od Arona jak být „zrozen z Boha“. (Alma 
22:15.) Lamoniův otec se dozvěděl, že když bude činit 
pokání ze svých hříchů, mohl by poznat Boha a nakonec 
obdržet věčný život. 

LEKCE 84

Alma 21–22

Náměty pro výuku

Alma 21
Aron a jeho bratří kážou evangelium i přes své zkoušky a uvěznění
Zeptejte se studentů, zda někdy měli pocit, že dělají to nejlepší, co mohou, aby dodržovali 
přikázání, a přesto čelili překážkám nebo ztráceli odvahu. Vyzvěte je, aby zmínili příklady 
situací, kdy lidé mohou mít takovéto pocity.

Vysvětlete, že zatímco Ammon měl úspěch s výukou krále Lamoniho a jeho lidu, Aron a 
jeho společníci se v jiné části země potýkali s velikým protivenstvím. Povzbuďte studenty, 
aby při studiu příkladu Arona a jeho společníků hledali ponaučení, která by jim mohla 
pomoci, až budou čelit překážkám nebo ztrácet odvahu.

Napište na tabuli následující odkazy na písma: Alma 21:1–4; Alma 21:5–8; Alma 21:9–11; 
Alma 21:12–15; a Alma 20:29–30. Rozdělte třídu do pěti skupin. Každé skupině zadejte je-
den z odkazů uvedených na tabuli. Požádejte studenty, aby si připravili krátké shrnutí svých 
přidělených veršů a aby popsali těžkosti, které Aron a jeho společníci přečkali. Po několika 
minutách požádejte studenty z každé skupiny, aby se podělili o to, co našli.

• Jak Aron a jeho bratří překonali své zkoušky? (Viz Alma 20:29; 21:9, 12, 15.)

• Jednou ze zkoušek, kterým Aron čelil, byl odpor Amalekitů, zatímco je učil. (Viz Alma 
21:5–10.) Co můžeme udělat, když se s námi někdo chce přít o našem náboženství nebo 
napadá naše přesvědčení?

Připomeňte studentům otázky ze začátku lekce. Aron a jeho bratří pracovali tvrdě tak, jak 
jim Pán nařídil, ale stejně čelili těžkostem. Požádejte studenty, aby v tichosti přemítali nad 
tím, jak by se cítili, kdyby prožili to, co prožil Aron a jeho společníci. Co by dělali poté, co by 
pro evangelium trpěli a byli uvězněni daleko od domova? Mohli byste se se jich zeptat, zda 
by chtěli jít domů.

Napište na tabuli následující zásadu: Když věrně vytrváme ve svých zkouškách, Pán 
nám pomůže vykonat Jeho dílo. Požádejte některého studenta, aby nahlas přečetl Almu 
21:16–17. Požádejte zbytek třídy, aby sledovali text ve svých písmech a vyhledali, jak Pán 
pomohl Aronovi a jeho bratřím vykonat Jeho dílo. Vyzvěte studenty, aby se podělili o to, co 
našli.

Abyste studentům pomohli uplatnit zásadu napsanou na tabuli, zeptejte se jich, jakou 
práci má pro ně Bůh připravenou a jakým překážkám mohou čelit ve svém úsilí tuto práci 
vykonat. (Mohli byste zdůraznit, že kromě misionářské práce se studenti mohou podílet 
na Božím díle tím, že budou navštěvovat církevní shromáždění, vykonávat svá povolání a 
pověření, sloužit druhým, posilovat své svědectví a snažit se stát se více takovými, jako je 
Kristus.)

Vyzvěte studenty, aby se podělili o to, jak poznali, že zásady, které jste napsali na tabuli, 
jsou pravdivé. Mohli byste vydat svědectví o tom, jak nám Pán pomáhá vykonávat Jeho 
dílo, zatímco věrně jdeme dál i přes své zkoušky. Požádejte studenty, aby uvedli příklady 
toho, kdy v budoucnu možná budou muset přečkat zkoušky, zatímco budou pracovat na 
Pánově díle.

Pomozte studentům 
uplatnit nauky 
a zásady.
S modlitbou určete, jak 
studentům pomůžete 
rozpoznat a uplatnit 
nauku a zásady z lekce 
podle jejich individuál-
ních okolností.
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Shrňte Almu 21:18–23 tím, že vysvětlíte, že poté co zajistili propuštění Arona a jeho bratří, 
se Ammon a Lamoni vrátili do země Izmael, kde pokračovali v kázání evangelia. Lamoni 
svým lidem zajistil náboženskou svobodu.

Alma 22
Aron učí o evangeliu Lamoniova otce, který uvěří a je zrozen z Boha
Na tabuli napište tyto otázky:

Proč chcete obdržet věčný život?

Co jste ochotni obětovat, abyste mohli získat věčný život?

Vysvětlete že, „věčný život, neboli oslavení, znamená zdědit místo v nejvyšším stupni 
celestiálního království, kde budeme žít v Boží přítomnosti a půjdeme dál jako rodina. (Viz 
NaS 131:1–4.) … Tento dar umožnilo usmíření Ježíše Krista“. (Věrni Víře: Slovník Evangelia 
[2004], 170.) Stručně studentům řekněte, proč vy chcete obdržet věčný život. Až to uděláte, 
možná budete chtít vystavit fotografii své rodiny a obrázek Spasitele. Poté požádejte stu-
denty aby, zatímco bubou společně studovat Almu 22, přemítali nad otázkami na tabuli.

Požádejte některého studenta, aby nahlas přečetl Almu 21:1.

• Co si z předchozí lekce pamatujete o Lamoniově otci? (Mohli byste vyzvat některého ze 
studentů, aby shrnul Almu 20.)

• O co, podle Almy 20:27, požádal Ammona Lamoniův otec? (Aby ho učil)

Shrňte Almu 22:2–3 tím, že vysvětlíte, že i přesto, že Lamoniův otec si přát vidět Ammona 
a být jím učen, dychtivě se toužil učit, i když za ním místo Ammona přišel Aron.

Požádejte některého studenta, aby nahlas přečetl Almu 22:5–6. Požádejte třídu, aby sledo-
vali text ve svých písmech a hledali, co chtěl otec krále Lamoniho vědět. Požádejte je, aby 
se podělili o to, co najdou.

Rozdělte studenty ve třídě do skupinek. Vyzvěte jednotlivé skupiny, aby si společně přečetli 
Almu 22:7–14 a sepsali seznam nauk, které Aron Lamoniova otce učil. (Mohou se napří-
klad zmínit o tom, že učil o Stvoření, Pádu a Usmíření.) Poté, co svůj seznam dokončí, 
požádejte jednoho studenta z každé skupiny, aby se se třídou podělil o seznam nauk, 
který jeho skupina vytvořila. Můžete studenta požádat, aby seznam napsal na tabuli. Poté 
vyzvěte ostatní studenty, aby doplnili další nauky, které jejich skupiny zapsaly.

• Jak tyto nauky odpovídají na královu otázku z Almy 22:6?

Vyzvěte studenty, aby si v písmech potichu prošli Almu 22:15 a zaměřili se přitom na to, 
čeho se byl otec krále Lamoniho ochoten vzdát, aby mohl obdržet radost a věčný život.

• Jaké myšlenky to ve vás vyvolává, když přemýšlíte nad tím, čeho byl král ochoten se 
vzdát?

Poukažte na to, že i přesto, že byl král ochoten obětovat veškerý svůj majetek, Aron ho učil 
o větší oběti, kterou potřeboval přinést. Požádejte některého studenta, aby nahlas přečetl 
Almu 21:16. Vyzvěte členy třídy, aby si všimli, co Aron řekl, že král potřeboval udělat.

• Co Aron řekl, že král potřeboval udělat? (Činit pokání a modlit se s vírou k Bohu.)

Požádejte některého studenta, aby nahlas přečetl Almu 22:17–18. Požádejte členy třídy, aby 
sledovali text ve svých písmech, a všímali si královy odpovědi na Aronovy pokyny.

• Jak král projevil svou touhu po věčném životě?

• Co podle vás znamená odložit své hříchy? Proč si myslíte, že je důležité činit pokání ze 
všech našich hříchů a ne jen z některých? (Pomozte studentům pochopit, že učinit pokání 
ze všech svých hříchů člověku zabere určitý čas.)

• Co se můžeme od otce krále Lamoniho naučit o přípravě na věčný život? (I když studenti 
mohou použít jiná slova, ujistěte se, že rozumí následující pravdě: Musíme být ochotni 
vzdát se všech našich hříchů, abychom se připravili, na věčný život. Mohli byste 
studentům navrhnout, aby si označili slovní spojení „já odložím všechny hříchy své, 
abych tě poznal“ v Almovi 22:18.)
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Požádejte některého studenta, aby přečetl tato slova staršího Dallina H. Oakse z Kvora 
dvanácti apoštolů:

„Evangelium Ježíše Krista nás vyzývá, abychom se změnili. ‚Čiňte pokání‘ je 
nejčastějším poselstvím, a činit pokání znamená vzdát se veškerých svých 
praktik – osobních, rodinných, etnických a národních – které jsou v rozporu 
s Božími přikázáními. Účelem evangelia je proměnit obyčejná stvoření 
v celestiální občany, a to vyžaduje změnu.“ („Pokání a změna,“ Liahona, 
listopad 2003, 37).

Poukažte na to, že někteří lidé si nejsou jisti, zda mohou opravdu činit pokání a změnit se. 
Jiní se ptají, zda jim Pán odpustí. Abyste pomohli studentům, kteří tímto mohou být zne-
pokojeni, přečtěte následující prohlášení sestry Elaine S. Daltonové, generální presidentky 
Mladých žen:

„Je ve vašem životě něco, co potřebujete změnit? Vy to zvládnete. Díky Spasitelově ne-
konečné smírné oběti můžete činit pokání. On mně i vám umožnil, abychom se změnily, 
staly se znovu čistými a neposkvrněnými a takovými, jako je On. A On slíbil, že když tak 
učiníme, nebude již na naše hříchy a chyby vzpomínat.“ („Nyní nastal čas povstat a svítit!“ 
Liahona, květen 2012, 124.)

Vysvětlete, že pokud budeme projevovat víru a budeme činit pokání, budeme hodni obdr-
žet obřady kněžství a smlouvy, které nám pomohou připravit se na věčný život.

Vyzvěte studenty, aby si do studijního zápisníku nebo deníku zapsali odpovědi na násle-
dující otázku. (Otázku byste mohli napsat na tabuli a mohli byste ji pomalu číst, aby si ji 
studenti mohli zapsat.)

• Když vezmete v úvahu to, co jste se naučili o tom, co je potřeba k získání věčného života, 
co by po vás Pán mohl požadovat, abyste dnes udělali, abyste se k němu více přiblížili?

Poté, co studenti měli dostatek času na přemítání a psaní, zeptejte se:

• Jaké skutečnosti dokazují, že král byl obrácen k Pánu? (Připomeňte studentům, že král již 
nechtěl zabít vlastního syna, ale místo toho byl ochoten vzdát se svého království a všech 
svých hříchů, aby byl zrozen z Boha.)

Shrňte Almu 22:19–21 tím, že vysvětlíte, že poté, co byl král přemožen duchem, jeho 
služebníci běželi za královnou a řekli jí o všem, co se stalo. Zlobila se a přikázala služebnic-
tvu, aby Arona a jeho bratří zabili. Z obavy ze síly Nefitských misionářů služebníci odmítli. 
Královna se také obávala, ale byla rozhodnuta, že Nefité musí být zabiti. Přikázala služeb-
nictvu, aby přiměli lid k zabití Arona a jeho společníků.

Požádejte studenty, aby si přečetli Almu 22:22–26 a vyhledali skutky, které Aron s králem 
udělali, aby královna a ostatní mohli také být obráceni a zažít radost. Zakončete tím, že 
vydáte svědectví o pokání a o tom, jakým požehnáním je, když jsme skrze Usmíření Ježíše 
Krista proměněni. 

Procvičení mistrovství v písmu
Mladí lidé se mohou naučit používat písma k výuce pravd evangelia. Rozdělte studenty do 
dvojic a vyzvěte každou dvojici, aby si připravili jednu až dvou minutovou prezentaci, ve 
které budou učit základním naukám, které jim zadáte. Požádejte je, aby při výuce nauky 
použili alespoň jednu pasáž mistrovství v písmu. Také je požádejte, aby zvážili, jak při výuce 
použít vysvětlování, příklady, zážitky a svědectví. Oba studenti v každé dvojici by měli spo-
lupracovat na prezentaci. Po dostatečném čase na přípravu požádejte dvě až tři dvojice, aby 
učily třídu. Ostatní dvojice byste mohly požádat, aby svou prezentaci předvedli při následu-
jících zasvěcujících shromážděních nebo po kratších lekcích.

Poznámka: Pokud na tuto činnost nemáte čas v rámci lekce, můžete ji použít jiný den. Další 
procvičovací činnosti najdete v dodatku na konci této příručky.
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Úvod
Po svém obrácení vyhlásil král Lamanitů mezi svým 
lidem náboženskou svobodu. Toto prohlášení umožnilo 
Aronovi a jeho bratřím kázat evangelium a zakládat 
církve ve městech Lamanitů. Tisíce Lamanitů byly obrá-
ceny a nikdy neodpadly. Tito obrácení Lamanité učinili 
smlouvu, že odloží válečné zbraně, a odlišili se od neob-
rácených Lamanitů tím, že se nazvali Anti- Nefi- Lehity. 
Když je tito neobrácení Lamanité napadli, někteří z 

Anti- Nefi- Lehitů obětovali svůj život, aby tuto smlouvu 
dodrželi.

Poznámka: V lekci 83 jste možná povzbudili studenty  
k tomu, aby se snažili svým svědectvím a svým spravedli-
vým příkladem mít vliv na druhé, podobně jako kámen, 
který po vhození do vody šíří kruhy. Pokud ano, zvažte 
možnost začít tuto lekci tím, že studenty požádáte, aby 
vám řekli, jak se jim to dařilo.

LEKCE 85

Alma 23–24

Náměty pro výuku

Alma 23
Tisíce Lamanitů jsou obráceny k Pánu
Nakreslete na tabuli 2 osoby. (Postačí jednoduché postavičky.) Pak přečtěte následující 
slova staršího Richarda G. Scotta z Kvora Dvanácti apoštolů. Požádejte členy třídy, ať se 
zaměří na to, jak starší Scott popsal dva různé typy lidí.

„Každý z nás si všiml toho, jak někteří jedinci v životě neustále dělají to,  
co je správné. Zdá se, že jsou šťastní, ba přímo ze života nadšení. Zdá se,  
že kdykoli stojí před obtížným rozhodnutím, vždy se rozhodnou správně, 
přestože se nabízely lákavé možnosti. Víme, že jsou vystaveni pokušení, 
avšak zdá se, že jich nedbají. Podobně si všímáme jiných, kteří nejsou tak 
stateční v rozhodnutích, která činí. V mocném duchovním prostředí jsou 

rozhodnuti, že se budou snažit lépe, že změní směr svého života, že odloží vysilující 
návyky. Jsou velmi upřímní ve svém odhodlání se změnit, a přesto se záhy vracejí k tomu,  
s čím se rozhodli skoncovat.

Co způsobuje rozdíl v životě těchto dvou skupin? Jak můžete důsledně činit to, co je 
správné?“ („Full Conversion Brings Happiness“, Ensign, May 2002, 24.)

Zeptejte se studentů, jak by mohli, podle vysvětlení staršího Scotta, označit dvě postavy 
na tabuli. Označte jednu postavu na tabuli slovem věrní a druhou nedůslední. Zeptejte se 
studentů, jak by odpověděli na otázky, které položil starší Scott:

• Co způsobuje rozdíl v životě těchto dvou skupin?

• Jak můžete důsledně činit to, co je správné?

Když studenti studují Almu 23–24 povzbuďte je, aby přemýšleli nad tím, co motivuje 
mnohé členy Církve, aby zůstávali po celý život pravdiví a věrní.

Shrňte Almu 23:1–5 tím, že vysvětlíte, že poté, co byl král Lamanitů obrácen, vyslal mezi lid 
prohlášení, ve kterém prohlásil, že lidé mají Aronovi a jeho bratřím umožnit kázání slova 
Božího po celé zemi, aniž by jim bránili nebo ubližovali. Toto prohlášení umožnilo misioná-
řům zakládat církve mezi Lamanity. Díky tomu byly pokřtěny tisíce Lamanitů.

Vyzvěte některého studenta, aby přečetl Almu 23:6. Požádejte členy třídy, aby text sledovali 
a vyhledali dvě věci, které pomohly Lamanitům obrátit se. Požádejte studenty, aby řekli, co 
našli.

• Proč bylo podle vás důležité, že Ammon a jeho bratří učili Lamanity „podle ducha zje-
vení a proroctví“?

• Co podle vás znamená, že moc Boží působila v životě Lamanitů zázraky?

Průběžná kontrola 
výzev
Kontrolují- li učitelé 
výzvy a úkoly zadané 
v předchozích lekcích, 
studenti porozumí tomu, 
jak je důležité jednat 
podle božských zásad a 
uplatňovat je i v běžném 
životě, mimo třídu.
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• Kdy jste zažili, jak vám moc Boží pomohla obrátit se? Kdy jste byli svědky toho, že moc 
Boží pomohla někomu jinému stát se obráceným?

Vyzvěte studenty, aby si znovu přečetli Almu 23:6 a rozpoznali slovní spojení, která popi-
sují Lamanity, kteří uvěřili kázání Ammona a jeho bratří. (Ujistěte se, že studenti rozumějí 
tomu, že tito Lamanité byli „[obráceni] k Pánu“, nebyli obráceni k Církvi ani k misionářům, 
kteří je učili. Zajistěte také, aby si studenti uvědomili, že tito lidé „nikdy [neodpadli]“. Na 
tabuli napište obráceni k Pánu a nikdy neodpadli pod postavu označenou slovem věrní.)

• Proč je důležité, když čelíme obtížné situaci a protivenství, být obráceni raději k Pánu než 
k jiným lidem nebo myšlenkám?

Vyzvěte studenty, aby si přečetli Almu 23:7, 16–18 a zaměřili se na slova a slovní spojení, 
která poskytují důkazy o obrácení Lamanitů. Požádejte studenty, aby řekli, co našli. Mohli 
byste napsat tato slova a slovní spojení na tabuli pod postavu označenou slovem věrní. 
Abyste studentům pomohli tyto verše dále rozebrat, mohli byste jim položit tyto otázky:

• Jak byla touha lidí, nazývat se novým jménem, důkazem toho, že se změnili?

• Jak mohou ti, kteří jsou obráceni v dnešní době, „býti odlišeni“ od ostatních?

• Obrácení Lamanité začali být podle Almy 23:18 pracovití a přátelští k Nefitům. Jak může 
člověku, který se snaží činit pokání nebo změnit svůj život, pomoci, když se přátelí s 
dalšími lidmi, kteří jsou obrácení?

Na tabuli napište tato slova: Obrácení znamená …

Vyzvěte studenty, aby shrnuli, čemu se naučili z Almy 23 tím, že dokončí větu na tabuli. 
Studenti mohou použít různá slova, avšak jejich odpovědi by měly odrážet tuto pravdu: 
Obrácení znamená změnit se a stát se novým člověkem skrze moc Boží. Dokončete 
větu na tabuli.

Obraťte pozornost studentů na tabuli, na slova věrní a nedůslední. Povzbuďte je, ať přemýš-
lejí o tom, které z těchto slov nejlépe popisuje jejich úroveň obrácení.

Alma 24
Anti- Nefi- Lehité uzavírají smlouvu, že již nikdy nepozvednou své zbraně
Vyzvěte studenty, ať přemýšlejí o tom, zda se někdy rozhodli, že se vyhnou opakování 
určité chyby nebo hříchu, avšak později stejnou chybu udělali či hřích znovu spáchali. 
Vysvětlete, že pokud se jim to již přihodilo, mají se i nadále snažit o nápravu. Když budou 
studovat Almu 24, seznámí se s pravdami, které jim pomohou.

Shrňte Almu 24:1–5 tím, že vysvětlíte, že Amalekité a Amulonité, kteří byli kdysi Nefity, 
podněcovali mnoho Lamanitů ke hněvu proti svému králi a ostatním Anti- Nefi- Lehitům. 
Tito Lamanité se ve svém hněvu připravili zaútočit na Anti- Nefi- Lehity. V této době sváru 
král Anti- Nefi- Lehitů zemřel. Království bylo předáno jednomu z jeho synů. Ammon, nový 
král, Lamoni a další se shromáždili, aby se společně radili a rozhodli se, jak se bránit proti 
Lamanitům.

Vyzvěte studenty, aby si přečetli Almu 24:6 a hledali, co se Anti- Nefi- Lehité rozhodli, že 
nebudou dělat. Poté, co studenti řekli, co našli, požádejte několik z nich, aby se střídali při 
čtení Almy 24:7–10, 12–14. Požádejte členy třídy, aby text sledovali a všímali si všeho, čím 
král Anti- Nefi- Lehitů potvrdil to, jak jim Bůh požehnal.

• Co bylo podle Almy 24:9 jedním z hříchů, který Anti- Nefi- Lehité předtím páchali?

• Proč podle Almy 24:13 odmítli bojovat v bitvě?

Rozdělte členy třídy do dvou skupin. Požádejte první skupinu, aby si přečetla Almu 24:11, 
15, a hledala slovní spojení, která označují úsilí, s jakým činili Anti- Nefi- Lehité pokání. Po-
žádejte druhou skupinu, aby si přečetla Almu 24:16–19, a hledala, co činili Anti- Nefi- Lehité 
proto, aby zajistili, že zůstanou čistí. Poté, co měli studenti dostatečný čas na čtení, požá-
dejte je, aby se podělili o to, co našli. Pro doplňující náměty byste mohli použít tyto otázky:

• Co měl podle vás král na mysli, když řekl: „To je vše, co jsme mohli učiniti … [–] činiti 
pokání“? (Alma 24:11.) (Toto slovní spojení popisuje značné úsilí a odhodlání Anti- Nefi- 
Lehitů činit pokání ze svých hříchů.)
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• Slovo svědectví se v Almovi 24:15–16, 18 objevuje třikrát. Jakým způsobem sloužilo 
pohřbení jejich zbraní hluboko do země jako svědectví? (Dalo to ostatním lidem a Bohu 
najevo, že svých hříchů skutečně zanechali nebo se jich vzdali.)

Požádejte některého studenta, aby přečetl tato slova presidenta Spencera W. Kimballa:

„Při zanechání hříchu si člověk nemůže pouze přát lepší podmínky. … Musí 
si být jist nejenom tím, že zanechal hříchu, ale že změnil i situaci, která je 
s hříchem spojena. Má se vyhýbat místům, situacím a okolnostem, kde 
k hříchu došlo, neboť ty mohou hřích velice snadno zplodit znovu. Musí 
opustit lidi, se kterými se hříchu dopustil. Nesmí nenávidět zúčastněné lidi, 
ale musí se vyhýbat jim i všemu, co je s hříchem spojeno.“ (The Miracle of 

Forgiveness [1969], 171–172.) 

• Co činili Anti- Nefi- Lehité proto, aby se vyhýbali situacím a lidem, kteří by je mohli svá-
dět k tomu, aby se navrátili k páchání svých minulých hříchů?

Mohli byste studentům poskytnout moment k zamyšlení nad tím, zda- li jsou v jejich životě 
nějaké okolnosti, které by měli změnit, aby mohli činit pokání a zanechat hříchu, se kterým 
zápolí.

Na tabuli napište: Pokud my budeme … , Bůh bude …

Požádejte studenty, aby si znovu prošli Almu 24:10–18, a hledali, jak mohou dokončit větu 
na tabuli. (Mohli byste studentům navrhnout, ať si do svých písem zapíší větu podobnou 
této: Pokud uděláme vše, co můžeme, abychom činili pokání, Bůh odejme naši vinu 
a pomůže nám zůstat čistými.)

Odkažte studenty zpět na Almu 24:17.

• Jaké jsou příklady některých zbraní vzpoury (viz Alma 23:7), které mohou lidé složit 
nebo pohřbít, poté, co se stanou obrácenými k Pánu? (Pomozte studentům si uvědomit, 
že zbraně vzpoury by mohly zahrnovat hříšné postoje nebo skutky, kterých se lidé musejí 
vzdát, aby mohli být obráceni k Pánu.)

Požádejte některého studenta, aby přečetl tato slova staršího Jeffreyho R. Hollanda z Kvora 
Dvanácti apoštolů:

„Učinit pokání vám zabere přesně tolik času jako vyřčení slov ‚já se změním‘ 
s upřímným úmyslem. Samozřejmě bude potřeba vyřešit problémy a zjednat 
nápravu. Zbytek svého života byste dobře mohli strávit – vskutku byste měli 
strávit – tím, že budete dokazovat své pokání svou stálostí.“ („For Times of 
Trouble“, New Era, Oct. 1980, 11–12.)

Požádejte studenty, ať vysvětlí kroky, které mohou mladý muž či mladá žena 
podniknout, aby se vyhnuli opakování těchto hříchů: porušování Slova moudrosti, sledo-
vání pornografie, nelaskavé chování k sourozenci.

Vyzvěte studenty, ať si představí, jaké mohli mít Anti- Nefi- Lehité pocity poté, co pohřbili 
své zbraně a pak zjistili, že na ně přichází zaútočit vojsko Lamanitů. Požádejte studenty, 
aby o této situaci přemýšleli, zatímco si budou číst Almu 24:20–22.

Na tabuli napište tuto pravdu: Když dodržujeme své smlouvy, můžeme pomáhat dru-
hým, aby se stali obrácenými. Vyzvěte několik studentů, aby se střídali při čtení Almy 
24:23–27. Požádejte členy třídy, aby text sledovali a hledali slova nebo slovní spojení, která 
učí zásadě napsané na tabuli.

• Jak tento příběh ovlivňuje vaši touhu dodržovat své smlouvy?

• Co můžeme činit, abychom posilovali naši touhu a schopnost dodržovat smlouvy, které 
jsme uzavřeli s Pánem?

Požádejte studenty, aby se podělili o nějaké zkušenosti, které měli se zásadou na tabuli. 
Hodinu zakončete tím, že se podělíte o své svědectví o zásadě, vyučované v této lekci.
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Lekce pro domácí studium
Alma 17–24 (17. blok)

Přípravné materiály pro 
učitele domácího studia
Shrnutí denních lekcí domácího studia
Následující shrnutí nauk a zásad, s nimiž se studenti sezná-
mili při studiu Almy 17–24 (17. bloku), nemá být součástí 
vaší lekce. Lekce, které vyučujete, se soustředí pouze na 
některé z těchto nauk a zásad. Při zvažování potřeb svých 
studentů se řiďte nabádáním Svatého Ducha.

1. den (Alma 17–18)
Z příkladu Ammona a jeho bratří, kteří učili Lamanity, se 
studenti seznámili s tím, že když bádáme v písmech, mod-
líme se a postíme se, můžeme obdržet Ducha Svatého a učit 
druhé s mocí. Ammonova služba králi Lamanitů rovněž učila 
důležitému aspektu misionářské služby – když jsme dobrým 
příkladem, Pán nás může učinit nástroji v Jeho rukou. 
 Studenti mohli poznat, že Ammonova služba Lamonimu 
připravila vládce Lamanitů a ostatní na přijetí evangelia. 
Obrácení krále Lamoniho učí, že když porozumíme tomu,  
že potřebujeme Spasitele, budeme mít touhu činit pokání.

2. den (Alma 19–20)
Studenti se seznámili s tím, že Ammonovo svědectví a spra-
vedlivý příklad pomohly obrátit Lamoniova otce k Pánu. Také 
se seznámili s tím, že naše laskavé skutky mohou vést druhé 
k tomu, aby obměkčili své srdce a usilovali o poznání pravdy.

3. den (Alma 21–22)
Příběh o Aronově misionářské práci pomohl studentům 
pochopit, že pokud věrně vytrváme ve zkouškách, Pán nám 
pomůže konat Jeho dílo. Aron pomohl otci krále Lamoniho 
porozumět tomu, že může obdržet spasení pouze skrze 
zásluhy Ježíše Krista. Podobně jako král, i my musíme být 
ochotni zanechat všech svých hříchů, abychom se mohli 
duchovně změnit a být zrozeni z Boha.

4. den (Alma 23–24)
Tisíce Lamanitů, kteří přijali evangelium, prokázali, že 
obrácení je duchovní změna – stáváme se novým člověkem 
skrze moc Boží. Prostřednictvím příkladu Lamanitů, kteří se 
stali Anti- Nefi- Lehity, se studenti seznámili s tím, že pokud 
my uděláme vše, co můžeme, abychom činili pokání, Bůh 
odejme naši vinu a pomůže nám zůstat čistými. Obrácení La-
manitů poukazuje na to, že jsme- li věrní, můžeme pomáhat 
druhým stát se obrácenými.

Úvod
Čtyři synové krále Mosiáše si zvolili, že odmítnou možnosti a 
pohodlí domova, aby mohli kázat evangelium mezi Lamanity. 
Příběhy těchto čtyř misionářů znázorňují, jak se studenti mohou 
připravit, aby efektivně učili druhé evangeliu Ježíše Krista.

Náměty pro výuku

Alma 17–22
Ammon a jeho bratří učí dva Lamanitské krále
Před začátkem hodiny napište na tabuli nebo na papír tuto 
nedokončenou větu: „To úplně nejdůležitější, co můžete udělat, 
abyste se připravili na povolání sloužit [na misii], je …“

Požádejte několik studentů, aby vyprávěli o tom, jaké to bylo, 
když viděli, jak se člen rodiny nebo kamarád vrátili z misie na 
plný úvazek, kde věrně sloužili. Poté se studentů zeptejte: 
Jak se tento člověk po misii změnil? Co podle vás onu změnu 
způsobilo?

Zeptejte se studentů, jak by mohli dokončit větu na tabuli. Poté, 
co studenti odpoví, podělte se s nimi o to, jak tuto větu dokončil 
starší David A. Bednar z Kvora Dvanácti apoštolů: „To úplně 
nejdůležitější, co můžete udělat, abyste se připravili na povolání 
sloužit [na misii], je stát se misionářem dlouho předtím, než 
odejdete na misii.“ („Staňte se misionářem“, Liahona, listopad 
2005, 45.)

Zeptejte se: Jak mohou mladí muži a mladé ženy následovat 
radu staršího Bednara a stát se misionáři předtím, než budou 
sloužit na misii na plný úvazek?

Podělte se o tato slova presidenta Thomase S. Monsona:

„Misionářská služba je kněžskou zodpovědností – povinností, 
již od nás, kterým toho bylo tolik dáno, očekává Pán. Mladí 
muži, nabádám vás, abyste se na misionářskou službu připra-
vovali. Uchovávejte se čistými, neposkvrněnými a způsobilými 
zastupovat Pána. Pečujte o své zdraví a sílu. Studujte písma. Kde 
je to možné, účastněte se semináře nebo institutu. Dobře se 
seznamte s misionářskou příručkou Kažte evangelium mé.

Pár slov i pro vás, mladé sestry: ačkoli vy nemáte tutéž kněž-
skou zodpovědnost jako mladí muži, sloužit jako misionáři na 
plný úvazek, váš přínos coby misionářek je také cenný, a my 
vaši službu vítáme.“ („Opět se setkáváme“, Liahona, listopad 
2010, 6.)

Na tabuli napište: Pán nám požehná Duchem Svatým a mocí učit 
Jeho slovu, když …

Rozdělte třídu do čtyř skupin. Každé skupině zadejte jednu 
z níže uvedených pasáží z písem: Alma 17:1–4; Alma 17:9–13; 
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Alma 17:19–25; 18:1–9; Alma 17:26–30. (Máte- li malou třídu, 
tuto činnost přizpůsobte.)

Vyzvěte studenty, aby si přečetli zadané pasáže a zaměřili se na 
to, jaké jednání synům Mosiášovým požehnalo Duchem a mocí, 
když učili evangeliu. Vysvětlete studentům, že až budou hotovi, 
požádáte je, aby se podělili o to, co objevili, a jak by dokončili 
větu na tabuli.

Poté, co jste studentům poskytli dostatečný čas, požádejte 
jednoho člena z každé skupiny, ať vysvětlí, co synové Mosiá-
šovi dělali a jak by členové skupiny dokončili zásadu na tabuli. 
Odpovědi studentů mohou zahrnovat: bádat v písmech, postit se 
a modlit se, být trpělivý, být dobrým příkladem, důvěřovat Pánu, 
upřímně sloužit druhým a milovat druhé jako bratry a sestry. 
Odpovědi, o které se studenti podělí, napište na tabuli. Požá-
dejte studenty, ať vysvětlí, jak by mohl podle nich daný čin nebo 
vlastnost pomoci jednotlivci efektivněji sdílet evangelium.

Máte- li studenty, kteří byli obráceni k evangeliu poté, co je učili 
misionáři na plný úvazek, mohli byste je požádat, aby se podělili 
o to, jaké měli pocity, když se učili evangeliu.

Připomeňte studentům, že poté, co Ammon uhájil králova stáda, 
král Lamoni žasl nad Ammonovou mocí a také nad jeho posluš-
ností a spravedlivostí, když plnil jeho příkazy. (Viz Alma 18:8–10.) 
Lamoni byl připraven naslouchat poselství, které s ním Ammon 
přišel sdílet. Vyzvěte studenty, aby se střídali při čtení Almy 
18:24–29. Požádejte členy třídy, ať se zaměří na to, jak stavěl 
Ammon na Lamoniově porozumění Boha a mohl tím Lamoniho 
připravit na porozumění pravé nauky.

Položte studentům tyto otázky: 

• Pokud byste vedli s kamarádem jiné víry rozhovor o Bohu, jak 
byste mohli použít přesvědčení, které oba sdílíte, podobně 
jako to učinil Ammon? Jak by mohla tato snaha pomoci 
vašemu příteli?

• O jakých dalších námětech z evangelia byste se svými kama-
rády mohli hovořit, abyste vytvořili příležitosti, jak s nimi sdílet 
evangelium?

Připomeňte studentům, že král Lamoni se stal vnímavější vůči 
možnosti dozvědět se něco o evangeliu Ježíše Krista, stejně 

jako jeho otec. Požádejte některého studenta, aby přečetl Almu 
18:39–41 – Lamoniovu odpověď na učení o Ježíši Kristu. Požá-
dejte jiného studenta, aby přečetl Almu 22:14–18 – odpověď 
Lamoniova otce. Vyzvěte členy třídy, aby ve svých písmech text 
sledovali a hledali podobnost v odpovědích těchto mužů.

Zeptejte se: Co si přáli oba muži učinit, když se dověděli o Ježíši 
Kristu?

Vysvětlete, že se Lamoniho a jeho otce dotkl skrze učení misio-
nářů Duch. Výsledkem toho bylo, že si přáli požehnání evangelia 
a byli ochotni vzdát se svých hříchů a činit pokání. Připomeňte 
studentům pravdu, kterou tento týden studovali: Musíme být 
ochotni zanechat všech svých hříchů, abychom se mohli 
duchovně změnit a být zrozeni z Boha.

Vyzvěte některého studenta, aby přečetl slova staršího Dallina 
H. Oakse, která mohou nalézt ve svých studijních příručkách: 
„Evangelium Ježíše Krista nás vyzývá, abychom se změnili. ‚Čiňte 
pokání‘ je nejčastějším poselstvím, a činit pokání znamená vzdát 
se veškerých svých praktik – osobních, rodinných, etnických a 
národních – které jsou v rozporu s Božími přikázáními. Účelem 
evangelia je proměnit obyčejná stvoření v celestiální občany, 
a to vyžaduje změnu.“ („Pokání a změna“, Liahona, listopad 
2003, 37.)

Vyzvěte studenty, aby se zamysleli nad svým životem a uvažovali 
nad tím, zda nepotřebují zanechat nějakých hříchů, aby se du-
chovně změnili, jak tomu bylo s Lamonim a jeho otcem. Hodinu 
zakončete tím, že se podělíte o své svědectví a povzbudíte 
studenty k tomu, že kdykoli jsme ochotni vzdát se svých hříchů, 
Pán nám pomůže, abychom se změnili a rostli.

Příští blok (Alma 25–32)
Požádejte studenty, aby uvažovali o této otázce: Co byste řekli 
někomu, kdo je antikrist? V příštím bloku se studenti seznámí s 
tím, jak se Alma vypořádal s otázkami a posměchem Korihora, 
který byl antikrist. Navíc se při čtení o Almovi a dalších, kteří 
pracovali na tom, aby učili odpadlé Zoramity, kteří převraceli 
způsoby Páně, naučí více o víře.
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Úvod
Po zničení města Ammonia vedli Lamanité mnoho 
dalších bitev s Nefity a byli zahnáni zpět. Mnozí Lama-
nité po utrpení velkých ztrát odložili válečné zbraně, 
činili pokání a připojili se k Anti- Nefi- Lehitům. Poté, 
co synové Mosiášovi a jejich společníci ukončili svou 

čtrnáctiletou misii mezi Lamanity, chválil Ammon Pána 
a vyjádřil vděčnost za požehnání, která získali díky 
tomu, že byli nástroji v Božích rukou k přinesení evan-
gelia Lamanitům.

LEKCE 86

Alma 25–26

Náměty pro výuku

Alma 25:1–12
Proroctví Abinadiho a Almy se naplnila
Před začátkem hodiny překreslete na tabuli následující tabulku:

Proroctví Naplnění proroctví

Alma 9:12. Co Alma prorokoval lidu v Ammonii? Alma 25:1–2 (viz také Alma 16:2–3, 9–11)

Mosiáš 17:14–19. Co se mělo podle Abinadiova 
proroctví stát s potomky krále Noéma a jeho 
kněžími?

Alma 25:4–9

Napište na tabuli slovo důvěra. Vyzvěte studenty, aby jmenovali několik lidí, ve které často 
vkládáme svou důvěru. (Možné odpovědi: Pán, proroci, rodiče, učitelé či trenéři.) Zeptejte 
se studentů: 

• Proč je jednodušší vkládat důvěru v určité osoby než v někoho jiného?

• V koho ze všech lidí, kteří nyní žijí na zemi, je pro vás nejsnadnější vkládat důvěru?

Řekněte studentům, že Alma 25 obsahuje důkaz, že Pánova slova Jeho prorokům se vždy 
naplní. Vysvětlete studentům, že za pomoci tabulky na tabuli budou studovat dvě proroctví 
proroků z Knihy Mormonovy a to, jak se tato proroctví naplnila. Vyzvěte studenty, aby si 
tabulku přepsali do svého zápisníku nebo studijního deníku. Do prvního sloupce ať napíší 
odpovědi na uvedené otázky, a to za použití uvedených veršů z písem. Do druhého sloupce 
ať napíší, jak se tato proroctví naplnila. Požádejte několik studentů, aby řekli, co našli.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Almu 25:11–12. Vyzvěte ostatní členy třídy, aby 
tyto verše také sledovali a aby přitom zjistili, co se podle Mormona stalo s Abinadiovými 
slovy. Mohli byste studentům navrhnout, aby si označili slova „tato slova se potvrdila“ ve 
verši 12.

• Co znamenají slova „tato slova se potvrdila“?

Mohli byste studentům navrhnout, aby si do svých písem vedle Almy 25:12 napsali NaS 
1:38. Požádejte některého studenta, aby Nauku a smlouvy 1:38 přečetl. Vyzvěte členy třídy, 
aby tento verš sledovali také a vyhledali přitom podobná slova, jako jsou „tato slova se 
potvrdila“. („Budou splněna“.)

• Čemu nás Alma 25:1–12 učí o proroctvích a zaslíbeních, která pronášejí proroci? (Napište 
na tabuli tuto pravdu: Inspirovaná slova proroků se všechna naplní.)
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Poukažte na to, že příklady v tabulce ukazují, že prorocká varování pro nespravedlivé lidi 
se vždy naplní. Proroci také udělují zaslíbení těm, kteří se obrátí k Pánu. Tato zaslíbení 
budou také naplněna. Abyste studentům pomohli poznat, jak mohou tuto zásadu uplatnit 
v životě, přečtěte jim následující slova Prvního předsednictva z brožurky Pro posílení mlá-
deže. Vyzvěte studenty, aby si všímali zaslíbení pro ty, kteří dodržují měřítka uvedená v této 
brožurce.

„Měřítka v této brožurce vám pomohou s důležitými rozhodnutími, která činíte nyní 
a která ještě učiníte v budoucnosti. Slibujeme vám, že pokud budete dodržovat smlouvy, 
které jste uzavřeli, a tato měřítka, budete požehnáni společenstvím Ducha Svatého, vaše 
víra a svědectví porostou a budou silnější a vy se budete těšit z rostoucího štěstí.“ (Pro 
posílení mládeže [brožurka, 2011], ii.)

• Co První předsednictvo zaslíbilo?

• Kdy jste v životě viděli, jak se tato zaslíbení naplňují?

Alma 25:13–17
Mnozí Lamanité činí pokání a připojují se k Anti- Nefi- Lehitům
Požádejte některého studenta, aby přečetl Almu 25:13–14. Vyzvěte ostatní členy třídy, aby 
verše sledovali také a zaměřili se na to, co mnozí Lamanité udělali, když si uvědomili, že 
nemohou Nefity porazit.

• Čím na vás skutky těchto Lamanitů zapůsobily?

Vyzvěte studenty, aby si přečetli Almu 25:17 a soustředili se přitom na to, co pociťovali 
synové Mosiášovi díky úspěchu, který měli mezi Lamanity.

• Jak je úspěch synů Mosiášových příkladem toho, že se Pánova slova potvrzují? (Pokud 
studenti potřebují pomoc s odpovědí na tuto otázku, odkažte je na Mosiáše 28:5–7 
a Almu 17:11.)

Alma 26
Ammon se raduje z Pánových milosrdenství, která projevil jemu a jeho bratřím 
a také Lamanitům
Vystavte několik kusů nářadí či nástrojů (jako například kladivo, šroubovák, klíč, pero nebo 
tužku, štětku, nůžky, počítač či nějaký hudební nástroj). Vysvětlete, že jiné slovo pro nářadí 
je nástroj.

• Co může například zkušený řemeslník nebo umělec dokázat udělat se správným 
nástrojem?

• Co podle vás znamená, když je někdo nástrojem v Pánových rukou?

Požádejte několik studentů, aby se střídali při čtení Almy 26:1–5, 12. Vyzvěte členy třídy, aby 
určili, jak byli Ammon a jeho misionářští společníci nástrojem v rukou Božích.

• Čeho Pán dosáhl prostřednictvím Ammona a jeho misionářských společníků?

• Jak byste parafrázovali Almu 26:12? Jak Ammonova slova v tomto verši souvisejí s tím, že 
byl nástrojem v Pánových rukou?

Vyzvěte studenty, aby si přečetli Almu 26:11, 13, 16 a všímali si toho, kolikrát se v těchto 
verších objevují slova radost a radovati se. Mohli byste studentům navrhnout, aby si tato 
slova označili ve svých písmech. Požádejte některého studenta, aby přečetl Almu 26:13–16, 
a vyzvěte členy třídy, aby se zaměřili na to, jaké Ammon uvedl důvody své radosti.

• Proč se Ammon radoval?

• Jakým zásadám se můžeme z těchto veršů naučit? (Studenti mohou zmínit různé zásady. 
Tato zásada může sloužit jako shrnutí jejich příspěvků: Když věrně sloužíme Pánu 
a Jeho dětem, pociťujeme radost. Tuto zásadu byste mohli napsat na tabuli.)

• Proč podle vás pociťujeme radost, když jsme ve službě Pánu?

Napište na tabuli následující odkazy na písma a doprovodné otázky. (Mohli byste je napsat 
již před začátkem hodiny.) Rozdělte studenty do dvojic. Vyzvěte je, aby si v každé dvojici 
vybrali jednu z uvedených pasáží, přečetli si ji a diskutovali o odpovědi na doprovodnou 
otázku.
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Alma 26:17–20. Jakými lidmi byli Ammon a jeho bratři, než se obrátili?

Alma 26:23–25. Jakými lidmi byli podle toho, co řekli Nefité Ammonovi a jeho bratřím, před 
svým obrácením Lamanité?

Dejte několika studentům čas na to, aby vysvětlili své odpovědi na tyto otázky. Vyzvěte 
studenty, aby si přečetli Almu 26:23–29 a našli překážky, kterým Ammon a jeho bratři čelili 
při službě Pánu a Lamanitům.

• Kterým z těchto překážek mohou podle vašeho názoru čelit misionáři dnes?

• Co podle Almy 26:27, 30 motivovalo Ammona a jeho misionářské společníky k tomu, aby 
pokračovali ve službě? (Útěcha a zaslíbení od Pána a touha „býti prostředkem ke spasení 
nějaké duše“.)

Vyzvěte studenty, aby si přečetli Almu 26:31–34 a našli některé výsledky práce synů 
 Mosiášových. Po uplynutí dostatečně dlouhé doby studenty požádejte, aby se podělili o to, 
co našli.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Almu 26:35–37. Vyzvěte členy třídy, aby tyto 
verše sledovali také a přemítali přitom o tom, jaké mají důvody k tomu, aby se radovali 
z dobrotivosti Boží.

• Jaká poselství v těchto verších nacházíte? 

Zdůrazněte, že jedním z mnoha poselství těchto veršů je to, že Pán je milosrdný ke všem 
lidem, kteří činí pokání a věří v Jeho jméno. Abyste studentům pomohli pocítit pravdi-
vost a důležitost této zásady, přečtěte jim tato slova presidenta Boyda K. Packera z Kvora 
Dvanácti apoštolů:

„Dostáváme dopisy od lidí, kteří se dopustili závažných chyb. Ptají se: ‚Může 
mi být vůbec někdy odpuštěno?‘

Odpověď zní ano!

Evangelium nás učí, že úlevu od utrpení a pocitů viny lze získat prostřed-
nictvím pokání. S výjimkou těch několika málo, kteří si volí zatracení poté, 
co poznali plnost, neexistuje žádný zlozvyk, závislost, vzpoura, přestupek 

ani zločin, který by byl ze zaslíbení úplného odpuštění vyňat.“ („The Brilliant Morning of 
Forgiveness“, Ensign, Nov. 1995, 19.)

Vydejte svědectví o tom, že moc Usmíření umožňuje všem lidem, kteří mají víru v Ježíše 
Krista a činí pokání, obdržet odpuštění hříchů, ať malých, či velkých. Také vydejte svědectví 
o radosti, která přichází do našeho života tehdy, když sloužíme jako nástroj v rukou Páně.
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Úvod
Po neúspěšných útocích na Nefity obrátili Lamanité svůj 
hněv proti Anti- Nefi- Lehitům. Protože Anti- Nefi- Lehité 
učinili smlouvu, že již nikdy neprolijí krev druhých lidí, 
odmítli pozvednout zbraně ke své obraně. Ammon od-
vedl Anti- Nefi- Lehity do Zarahemly, kde získali ochranu 
Nefitů a stali se známí jako lid Ammonův. Když Nefité 

bránili Ammonův lid proti Lamanitům, tisíce Nefitů 
a Lamanitů zahynulo v boji. Přestože Nefité pociťovali 
zármutek nad smrtí svých blízkých, mnozí z nich nalezli 
naději a radost v Pánově příslibu, že spravedliví „budou 
pozdviženi, aby přebývali na pravici Boha ve stavu nikdy 
nekončícího štěstí“. (Alma 28:12.)

LEKCE 87

Alma 27–29

Náměty pro výuku

Alma 27
Ammon přivádí lid Anti- Nefi- Lehitů do bezpečí mezi Nefity
Požádejte studenty, aby zvedli ruku ti, kterým někdy někdo něco slíbil, a potom tento slib 
porušil. Poté je požádejte, aby zvedli ruku ti, kterým někdy někdo něco slíbil a svůj slib poté 
dodržel.

• Jaké máte pocity vůči lidem, kteří dodržují své sliby? Proč? 

• Jaké pocity má podle vašeho názoru Pán vůči těm, kteří dodržují to, co mu slíbili?

Na úvod kapitoly Alma 27 vysvětlete, že poté, co se Lamanité neúspěšně pokoušeli zničit 
Nefity, napadli Anti- Nefi- Lehity – Lamanity, kteří byli obráceni díky službě Ammona 
a jeho bratrů. Vyzvěte studenty, aby si vzpomněli na to, co Anti- Nefi- Lehité udělali pro to, 
aby ukázali Pánu, že chtějí dodržovat smlouvu, že již nikdy „nepoužijí zbraní k prolévání 
lidské krve“. (Alma 24:18.) (Zakopali své válečné zbraně.) Aby studenti viděli, jak moc byli 
Anti- Nefi- Lehité odhodlaní svůj slib dodržet, požádejte některého studenta, aby přečetl 
Almu 27:2–3. (Mohli byste také navrhnout, aby si studenti přečetli Almu 24:18–19 a napsali 
si tento odkaz na okraj stránky vedle Almy 27:3.)

• Kdybyste byli jedním z Anti- Nefi- Lehitů, jak obtížné by pro vás bylo dodržet svoji 
smlouvu a nevyjít do boje, abyste bránili sebe a své blízké?

Vyzvěte studenty, aby si přečetli Almu 27:4–10 a zaměřili se přitom na to, co Ammon 
navrhl, aby ochránil Anti- Nefi- Lehity a pomohl jim dodržet jejich smlouvy. Požádejte 
některého studenta, aby tuto pasáž shrnul.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Almu 27:11–12, a vyzvěte členy třídy k tomu, aby 
našli pokyny, které Ammon obdržel od Pána. Vysvětlete, že Anti- Nefi- Lehité následovali 
Ammona do Zarahemly. (Viz Alma 27:13–15.) (Mohli byste také shrnout Almu 27:16–19 
a poukázat na to, že právě v této situaci se Ammon a ostatní synové Mosiášovi znovu set-
kali s Almou, jak je to popsáno v Almovi 17:1–4.)

Vysvětlete, že hlavní soudce Nefitů se zeptal lidu, zda Anti- Nefi- Lehitům dovolí, aby žili 
mezi nimi. Vyzvěte studenty, aby si přečetli Almu 27:22–24 a zjistili, jak Nefité zareagovali 
na prohlášení hlavního soudce.

• Jak Nefité řekli, že Anti- Nefi- Lehitům pomohou?

• Proč byli podle vás Nefité ochotní chránit své bývalé nepřátele?

Vyzvěte studenty, aby si přečetli Almu 27:26 a zjistili, jak začali Nefité Anti- Nefi- Lehity 
nazývat.

Požádejte několik studentů, aby se střídali při čtení Almy 27:27–30. Ať ostatní členové třídy 
sledují tyto verše také a zaměří se na to, čím se stal lid Ammonův proslulý. Požádejte stu-
denty, aby se podělili o to, co našli.

• Co se vám na lidu Ammonovu líbí? Proč? 



303

ALMA 27–29

• Čemu učí Alma 27:27–30 o vztahu mezi obrácením se k Pánu a dodržováním smluv? 
(Ačkoli studenti mohou použít různá slova, mělo by být zřejmé, že rozumějí této pravdě: 
Jsme- li plně obráceni k Pánu, dodržujeme smlouvy, které jsme s Ním uzavřeli. 
Tuto zásadu byste mohli napsat na tabuli.)

• Kdo ve vašem životě je příkladem této zásady?

Alma 28
Nefité vítězí nad Lamanity ve veliké bitvě
Poukažte na to, že přestože mnozí Nefité byli věrní, čelili obtížným zkouškám.

Řekněte, že president Thomas S. Monson vyprávěl následující zážitek ze svého mládí. Když 
se mladý Thomas Monson doslechl, že jeho kamarád Arthur Patton zemřel ve 2. světové 
válce, šel navštívit Arthurovu matku, která nebyla členkou Církve. Později vzpomínal: 

„Ze života paní Pattonové jakoby vyprchala jiskra. Prožívala naprostý zármutek a hluboké 
zoufalství.

S modlitbou v srdci jsem se přiblížil k chodníčku vedoucímu k domu paní Pattonové a pře-
mýšlel jsem, jaká slova útěchy mohou vzejít od prostého chlapce.

Dveře se otevřely a paní Pattonová mě objala jako vlastního syna. A když zármutkem zlo-
mená matka a jeden obyčejný chlapec poklekli k modlitbě, z jejího domu se stala kaple.

Když jsme se po modlitbě zvedli, paní Pattonová se mi podívala do očí a řekla: ‚Tommy, já 
nejsem členkou žádné církve, ale ty ano. Pověz mi, bude Arthur znovu žít?‘“ („Paní Patto-
nová – příběh pokračuje“, Liahona, listopad 2007, 22.)

• Jak byste odpověděli na otázku paní Pattonové?

Přečtěte odpověď presidenta Monsona:

„Dle svých nejlepších schopností jsem jí vydal svědectví, že Arthur bude opravdu žít 
znovu.“ („Paní Pattonová – příběh pokračuje“, 22.)

• Jak znalost plánu spasení mění pohled lidí, kterým zemřel někdo blízký?

Požádejte několik studentů, aby se střídali při čtení Almy 28:1–3. Vyzvěte členy třídy, aby se 
zaměřili na to, jakou cenu Nefité zaplatili za to, že pomohli lidu Ammonovu dodržet jejich 
smlouvu. Vyzvěte studenty, aby si přečetli Almu 28:4–6 a zjistili, jak Nefity ovlivnila ztráta 
tolika životů. Vyzvěte studenty, aby v Almovi 28:11–12 našli důvody toho, proč někteří lidé 
prožívají strach, když jejich blízcí umírají, zatímco jiní pociťují naději.

• Proč mají někteří lidé strach, když jejich blízcí umírají?

• Proč jsou někteří lidé schopni pociťovat naději, když jejich blízcí umírají? (Ačkoli studenti 
mohou použít různá slova, měli by vyjádřit zásadu, že máme- li víru v Ježíše Krista 
a v Pánovy přísliby, můžeme pociťovat naději a radost i ve chvílích, kdy někdo 
zemře.)

Napište na tabuli tuto nedokončenou větu: A tak vidíme, …

Zeptejte se studentů, jak by tuto větu doplnili na základě toho, čemu se naučili z Almy 28.

Až se studenti podělí o odpovědi, požádejte některého studenta, aby přečetl Almu 28:13–
14. Ať studenti porovnají své odpovědi se zásadami, kterým učí tyto verše. (Mohli byste 
studentům navrhnout, aby si označili slova „a tak vidíme“ pokaždé, když na ně v těchto 
verších narazí. Vysvětlete, že Mormon často používal tato slova k tomu, aby uvedl nějakou 
důležitou nauku, které se můžeme naučit ze záznamů v Knize Mormonově.)

• Co z toho, co jste četli v Almovi 27–28, podporuje Mormonova prohlášení typu „a tak 
vidíme“?

• Byli jste někdy svědky toho, jak někdo čelil vlastní smrti nebo smrti někoho blízkého 
s nadějí, kterou měl díky víře v Ježíše Krista?

• Jak byste někomu vysvětlili, co je to vzkříšení, abyste mu pomohli mít naději, zatímco 
stojí tváří v tvář vlastní smrti nebo smrti někoho blízkého?

Pomáhejte studentům 
rozpoznávat zásady 
uvedené v písmech
Zásady evangelia, 
kterým učí písma, jsou 
někdy uvedeny slovy „a 
tak vidíme“. Například 
v Almovi 28:13–14 Mor-
mon použil slova „a tak 
vidíme“, aby obrátil naši 
pozornost k zásadám, 
kterým se můžeme 
naučit ze zkušeností Am-
mona a Anti- Nefi- Lehitů. 
Naučte studenty, že když 
studují písma a přemí-
tají o nich, mohou sami 
nacházet zásady tak, že 
si budou klást otázku: 
„Čemu mě tyto verše 
učí?“
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Alma 29
Alma se raduje z přivádění duší k Bohu
Řekněte studentům, že Alma 29 obsahuje Almovo vyjádření touhy být nástrojem v rukou 
Páně. Požádejte některého studenta, aby přečetl Almu 29:1–3. Ať se členové třídy zaměří na 
to, co by Alma udělal, kdyby se mu mohlo splnit „přání [jeho] srdce“. („[Hlásal by] pokání 
všem lidem“.)

• Proč po tom Alma podle záznamu v Almovi 29:2 toužil?

Ať si studenti přečtou Almu 29:4–5 a zjistí, co Pán dává lidem, kteří mají spravedlivé touhy. 
(Pokud studenti potřebují pomoc s odpovědí na tuto otázku, mohli byste je upozornit na 
větu: „Vím, že dává lidem podle přání jejich.“ Vysvětlete, že toužíme- li po spravedlivých 
věcech, Pán nám bude v souladu s těmito touhami žehnat. Zdůrazněte, že pokud 
všechny naše spravedlivé touhy nebudou naplněny v tomto životě, budou naplněny ve 
věčnosti.)

Vyzvěte studenty, aby si každý sám prošel Almu 29:10, 14, 16 a našel požehnání, která 
Alma obdržel, zatímco pomáhal druhým přijít ke Kristu. Požádejte studenty, aby se podělili 
o to, co našli.

• Jaké slovo Alma použil, když popisoval, jak se cítil, když pomáhal druhým přijít ke 
Kristu? (Mohli byste studentům navrhnout, aby si v těchto verších označili každý výskyt 
slova radost.)

• Jaké zásadě se můžeme naučit z Almovy zkušenosti s pomáháním druhým , aby činili 
pokání a přišli k Ježíši Kristu? (Ačkoli studenti mohou použít různá slova, mělo by být 
zřejmé, že rozumějí této zásadě: Když budeme pomáhat druhým činit pokání a při-
cházet k Ježíši Kristu, budeme pociťovat radost.)

• Kdy jste v životě pocítili radost, která pramení z pomáhání druhým přijít ke Kristu?

Povzbuďte studenty, aby vyhledávali příležitosti pomáhat druhým lidem přijít k Ježíši 
Kristu. Mohli byste se také podělit o vlastní radostnou zkušenost týkající se misionářské 
práce.

Komentář a informace o historickém pozadí 
Alma 28:11–12. Jak nalézt pokoj, když nám někdo 
zemře

Starší Russell M. Nelson z Kvora Dvanácti apoštolů mlu-
vil o tom, jak nám naše skutky v tomto životě mohou 
přinášet pokoj, když nám někdo zemře:

„Bratři a sestry, žijeme, abychom zemřeli, a umíráme, 
abychom žili – v jiné sféře. Jsme- li dobře připraveni, 
smrt nenahání žádnou hrůzu. Z věčného hlediska je 
smrt předčasná pouze pro ty, kteří nejsou připraveni 
setkat se s Bohem.

Nyní je čas se připravit. Když pak smrt přijde, můžeme 
jít vstříc celestiální slávě, kterou Nebeský Otec připravil 
pro své věrné děti. Mezitím je pro truchlící pozůstalé – 
jako například pro naši rodinu a pro mne – osten smrti 
zmírněn vytrvalou vírou v Krista, dokonalým jasem 
naděje, láskou k Bohu a ke všem lidem a hlubokou 
touhou jim sloužit.“ („Nyní je čas se připravit“, Liahona, 
květen 2005, 18.)

Starší Wilford W. Andersen ze Sedmdesáti vyprávěl 
o tom, jak se jeho přátelé vyrovnali se smrtí svého otce:

„Nedávno můj dobrý přítel zemřel na rakovinu. On 
a jeho rodina jsou lidmi velké víry. Bylo inspirující 
sledovat, jak je jejich víra přenesla přes toto velmi 
těžké období. Byli naplněni vnitřním pokojem, který 
je podporoval a posiloval. S jejich svolením bych vám 
rád přečetl úryvek z dopisu, který napsala jedna členka 
rodiny jen několik dnů předtím, než otec zemřel:

‚Posledních pár dnů bylo obzvlášť obtížných. … Včera 
večer, když jsme se shromáždili kolem tatínkovy postele, 
jsme silně pociťovali Ducha Páně, a byl nám skutečným 
utěšitelem. Pociťujeme pokoj. … Bylo to to nejtěžší, 
co jsme kdy zažili, ale čerpáme pokoj ze znalosti, že … 
nám náš Otec v nebi slíbil, že budeme znovu žít spolu 
jako rodina. Když lékař v nemocnici tatínkovi řekl, že 
už se nedá nic dělat, tatínek na nás všechny pohlédl 
s dokonalou vírou a směle se zeptal: „Má někdo v této 
místnosti pochybnosti ohledně plánu spasení?“ … Jsme 
vděčni za otce a matku, kteří nás učili tomuto plánu 
dokonale důvěřovat.‘“ („Skála našeho Vykupitele“, 
Liahona, květen 2010, 17–18.)
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Úvod
Po velké bitvě mezi Nefity a Lamanity byl v zemi nasto-
len mír. Přibližně o dva roky později začal jeden muž, 
který se jmenoval Korihor, hlásat, že Bůh neexistuje, 
že nepřijde žádný Kristus a že neexistuje hřích. Spílal 
vedoucím Církve a tvrdil, že učí pošetilým tradicím. Jeho 
falešné nauky svedly mnoho lidí ke spáchání závažných 
hříchů. Korihor byl přiveden před Almu, který mu vydal 
svědectví o Ježíši Kristu a učil ho, že všechny věci svědčí 

o Nejvyšším Stvořiteli. Nakonec byl Korihor mocí Boží 
stižen němotou a byl přesvědčen o pravdě. Když však 
Almu požádal, aby mu hlas navrátil, Alma jeho žádost 
zamítl s tím, že kdyby získal svůj hlas zpět, učil by znovu 
falešným naukám. Korihor strávil zbytek svého života 
žebráním o potravu, až ho jednou skupina nefitských 
odštěpenců, kteří se nazývali Zoramité, ušlapala k smrti.

LEKCE 88

Alma 30

Náměty pro výuku

Alma 30:1–18
Korihor, antikrist, se vysmívá nauce o Kristu
Před začátkem hodiny udělejte do dna nápojové plechovky dírku a nechte obsah vytéct. 
Ukažte plechovku studentům tak, aby nepoznali, že je prázdná. Zeptejte se, kdo z nich by 
ji chtěl a kolik by byl ochoten za ni zaplatit. Ať některý student přijde dopředu, prozkoumá 
plechovku a řekne ostatním členům třídy, co se nachází uvnitř. (Místo nápojové plechovky 
můžete použít také jakoukoli prázdnou krabičku, pytlík nebo jiný obal, který obvykle obsa-
huje něco, co mají studenti rádi.)

• V čem se falešné nauky podobají této plechovce? (Často vypadají zvenku lákavě, ale 
uvnitř jsou prázdné.)

Vysvětlete, že v dnešní lekci se budou studenti učit o muži, který se jmenoval Korihor. 
Povzbuďte je, aby během studia Almy 30 přemýšleli o tom, jak Korihorovy nauky způsobily, 
že Korihor i ostatní zůstali duchovně prázdní.

Řekněte studentům, že po skončení období válek s Lamanity začali lid Ammonův (Anti- 
-Nefi- Lehité) a Nefité žít v míru. Poté jejich mír narušil Korihor. Vyzvěte studenty, aby si 
přečetli Almu 30:6, 12 a našli slovo, které tohoto muže popisuje. (Toto slovo je antikrist. 
Vysvětlete, že jedna z definic tohoto slova je „kdokoli nebo cokoli, co napodobuje pravý 
plán spasení a co otevřeně nebo skrytě odporuje Kristovi“. [Průvodce k písmům, „Anti-
krist“, scriptures.lds.org.])

Před začátkem hodiny napište buď na papír, který rozdáte studentům, nebo na tabuli ná-
sledující cvičení. Pokud ho napíšete na tabuli, vyzvěte studenty, aby si ho přepsali do svého 
zápisníku nebo studijního deníku. Toto cvičení jim pomůže poznat, jak Satan a ti, kteří mu 
slouží, používají falešné nauky k tomu, aby nás sváděli k páchání hříchů.

Falešné nauky antikrista Korihora

Falešná nauka Poselství

1. Alma 30:13–14 a) Nemůžete vědět, zda je něco pravdivé, dokud to neuvidíte. 
Proto nemůžete vědět, že přijde Kristus.

2. Alma 30:15 b) Nic takového, jako je hřích, neexistuje. Neexistuje žádná 
univerzální norma určující, co je správné a co špatné.

3. Alma 30:16 c) Lidem se daří jen podle toho, jak se sami snaží. Neexistuje nic 
takového, jako je usmíření.
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Falešná nauka Poselství

4. Alma 30:17 (počínaje slovy 
„každému člověku se 
vede …“)

d) Je nemožné vědět o věcech, které se stanou v budoucnu, 
a proto byste neměli věřit v Krista ani se řídit slovy lidí,  
kteří tvrdí, že jsou proroci.

5. Alma 30:17 (počínaje slovy 
„ať člověk učiní cokoli …“)

e) Odpuštění hříchů je pošetilá představa, která pochází  
z falešných tradic.

6. Alma 30:18 f) Neexistuje žádný život po smrti, a tak není nutné obávat  
se soudu po tomto životě.

Rozdělte studenty do dvojic. Vyzvěte je, aby si společně přečetli Almu 30:12–18. Řekněte 
jim, aby spojili Korihorovy falešné nauky, které jsou v levém sloupci tabulky, s poselstvími 
těchto nauk, která jsou uvedena v pravém sloupci. (Správné odpovědi: 1–d, 2–a, 3–e, 4–c, 
5–b, 6–f.)

Abyste studentům pomohli analyzovat Korihorovy nauky a začít uplatňovat to, čemu se 
naučili, položte jim tyto otázky:

• S jakými naukami, které se podobaly těm Korihorovým, jste se již v životě setkali?

• K čemu podle Almy 30:18 vedlo lidi Korihorovo učení?

• Proč podle vás vedou takové nauky lidi k tomu, aby podlehli pokušení?

• Čemu se z těchto veršů můžeme naučit o nebezpečí falešných nauk? (Pomozte studen-
tům určit tuto zásadu: Satan používá falešné nauky k tomu, aby nás sváděl k pá-
chání hříchů.)

Vyzvěte studenty, aby si představili, že se dostanou do této situace:

Kamarád vás pozve, abyste si k němu přišli zahrát videohru. Když dorazíte k němu domů, 
zjistíte, že jde o hru, která je plná násilí a jsou v ní necudně oblečené postavy. Když se zdrá-
háte tuto hru hrát, kamarád chce, abyste mu vysvětlili, proč ji nechcete hrát.

• Co byste mu řekli? (Studenti by mohli například říci, že zmíněná hra přestupuje měřítka 
jejich víry.)

• Kdyby váš kamarád začal kritizovat vaši víru a tvrdil by, že omezuje vaši svobodu, co 
byste mu řekli?

Alma 30:19–60
Korihor požaduje od Almy znamení a je mocí Boží stižen němotou
Shrňte Almu 30:19–30 tím, že vysvětlíte, že Korihor učil falešným naukám ve třech různých 
nefitských městech. Nakonec byl přiveden před hlavního soudce země a před Almu, který 
byl vedoucím Církve. Mohli byste zdůraznit, že jedním z Korihorových hlavních argumentů 
bylo to, že církevní vedoucí drží lid v porobě – že jejich náboženství bere lidem svobodu. 
Také církevní vedoucí obviňoval z toho, že usilují o osobní zisk z práce lidu.

Vyzvěte studenty, aby si přečetli Almu 30:31 a našli obvinění, která Korihor vznesl proti 
Almovi a dalším vedoucím Církve.

Vyzvěte studenty, aby si přečetli Almu 30:32–35 a zjistili, jak Alma Korihorovi odpověděl.

• Kdy jste například byli svědky pravdivosti Almovy odpovědi v životě církevních 
vedoucích?

Požádejte dva studenty, aby přišli dopředu před třídu. Požádejte je, aby přečetli Almu 
30:37–45 tak, že jeden z nich bude číst slova Almy a druhý slova Korihora. Vyzvěte ostatní 
členy třídy, aby si všímali toho, co Alma uvedl jako důkaz Boží existence.

• Jaké důkazy uvedl Alma o existenci Boha? (Odpovědi studentů byste mohli psát na 
tabuli. Také byste jim mohli doporučit, aby si je označili ve svých písmech.) Během této 
diskuse zdůrazněte skutečnost, že všechny věci svědčí o Bohu.

• Které z důkazů, jež Alma vyjmenoval, vám připadají obzvlášť mocné? Proč?
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Dejte studentům několik minut na psaní. Vyzvěte je, aby si zapsali důkazy, které sami viděli 
a které „ukazují, že Bůh jest“ (Alma 30:44). Požádejte několik studentů, aby ostatním ve 
třídě přečetli, co si zapsali.

• Jak vás tyto důkazy ovlivňují? Jak mohou posilovat vaši víru a vaše svědectví?

Shrňte Almu 30:46–50 tím, že vysvětlíte, že Korihor nepřijal znamení, která dostal, a stále 
požadoval, aby mu Alma ukázal znamení Boží existence. Nato byl Korihor mocí Boží stižen 
němotou. Když byl Korihor přesvědčen o Boží moci, napsal vysvětlení, proč kázal proti 
Bohu Otci a Ježíši Kristu. Požádejte některého studenta, aby přečetl Korihorovo vysvětlení 
v Almovi 30:51–53.

• Co měl podle vás Korihor na mysli, když řekl, že učil věcem, které byly „libé tělesné 
mysli“? (Možná budete muset vysvětlit, že Korihorovo učení vyhovovalo nespravedlivým 
tělesným touhám lidí více než jejich spravedlivým duchovním touhám.)

Shrňte Almu 30:54–59 tím, že vysvětlíte, že Korihor požádal Almu, aby se pomodlil o to, 
aby mohl být zbaven svého prokletí. Alma to odmítl s tím, že kdyby Korihor získal schop-
nost mluvit, znovu by učil lid falešným naukám. Korihor byl vyhnán, chodil od domu 
k domu a žebral o jídlo. Nakonec došel k Zoramitům, kteří se oddělili od Nefitů, a byl 
ušlapán k smrti.

Vyzvěte studenty, aby si přečetli Almu 30:60 a našli zásadu, které zde Mormon učí.

• Jaké zásadě učí Mormon v tomto verši?

Ujistěte se, že studenti rozumějí tomu, že „ďábel nebude děti své [své následovníky] 
posledního dne podporovati“.

• V čem se toto liší od způsobu, jakým se o nás starají Nebeský Otec a Ježíš Kristus? (Za-
tímco budou studenti o této otázce diskutovat, mohli byste je nechat přečíst Almu 36:3.)

Vydejte svědectví o pravdách, o kterých jste v této lekci se studenty mluvili.

Komentář a informace o historickém pozadí 
Alma 30:52. „Vždy jsem věděl, že Bůh jest“

Starší Robert D. Hales z Kvora Dvanácti apoštolů učil, 
jak je důležité rozpoznávat znamení, která jsme obdr-
želi ohledně pravdivosti evangelia:

„Pokud se nepoddáme jemnému vlivu Ducha Svatého, 
vystavujeme se nebezpečí, že se staneme stejnými jako 
Korihor, antikrist z Knihy Mormonovy. Korihor ne-
jenže nevěřil v Boha, ale dokonce se vysmíval Spasiteli, 
Usmíření a duchu proroctví, když lživě učil, že Bůh ani 
Kristus neexistují.

Korihorovi nestačilo Boha jen odmítnout a jít si tiše 
svou cestou. Posmíval se věřícím a vyžadoval od proroka 
Almy, aby ho přesvědčil o existenci a moci Boží pomocí 
znamení. Almova odpověď je dnes stejně významná, 
jako byla tehdy: ‚Měl jsi dosti znamení; budeš pokoušeti 
svého Boha? Budeš říkati, ukažte mi znamení, když máš 

svědectví všech těchto svých bratří, a také všech svatých 
proroků? Písma leží před tebou a všechny věci ukazují, 
že Bůh jest; ano, dokonce země a všechny věci, jež jsou 
na její tváři, ano, a její pohyb, ano, a také všechny pla-
nety, jež se pohybují ve svém pravidelném uspořádání, 
dosvědčují, že jest Nejvyšší Stvořitel.‘ [Alma 30:44.]

Korihor své znamení nakonec dostal. Byl stižen němo-
tou. ‚A Korihor vztáhl ruku a napsal řka: … Vím, že nic, 
leda moc Boží to na mne mohla přivoditi; ano, a vždy 
jsem věděl, že Bůh jest.‘ [Alma 30:52.]

Bratři a sestry, vy už možná v hloubi své duše víte, že 
Bůh žije. Asi Ho ještě úplně neznáte a nerozumíte všem 
Jeho cestám, ale světlo víry ve vás je a čeká, až bude 
probuzeno a posíleno Duchem Božím a Světlem Kris-
tovým, se kterým jste se narodili.“ („Snažte se poznat 
Boha, našeho Nebeského Otce, a Jeho Syna, Ježíše 
Krista“, Liahona, listopad 2009, 31–32.)
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Úvod
Alma se dozvěděl, že skupina nefitských odštěpenců, 
kteří se nazývali Zoramité, zbloudila od pravdy evan-
gelia a uchýlila se k falešným praktikám. Tyto zprávy 
o zlovolnosti Almu rozesmutněly, a tak vzal skupinu 
misionářů a společně vyšli učit Zoramity slovu Božímu. 

Alma a jeho společníci pozorovali zoramitské odpad-
lické uctívání, materialismus a pýchu. Alma se naléhavě 
modlil, aby ho a jeho společníky Pán utěšoval, zatímco 
budou této zkoušce čelit, a aby měli úspěch v přivádění 
Zoramitů zpět k Pánovi.

LEKCE 89

Alma 31

Náměty pro výuku

Alma 31:1–7
Alma a jeho společníci opouštějí Zarahemlu, aby kázali slovo Boží odpadlým 
Zoramitům
Vyzvěte studenty, aby se zamysleli nad tím, co by dělali, kdyby nějaký jejich kamarád nebo 
člen rodiny zbloudil od života podle evangelia.

• Co byste mohli udělat pro to, abyste tomuto člověku pomohli vrátit se do Církve? Jak by-
ste v něm mohli znovu probudit touhu dodržovat přikázání? Na koho byste se při práci 
s tímto členem rodiny nebo kamarádem mohli obrátit o pomoc?

Řekněte studentům, že dnešní lekce pojednává o tom, jak se Alma a několik dalších lidí 
snažili pomoci skupině lidí, kteří zbloudili od evangelia. Požádejte některého studenta, 
aby přečetl Almu 31:1–4. Vyzvěte členy třídy, aby se zaměřili na to, jaké obavy měli Alma 
a ostatní ohledně Zoramitů.

• Jaké měl Alma pocity, když se doslechl o nepravosti Zoramitů?

• Proč se Nefité začali kvůli Zoramitům strachovat?

Řekněte studentům, aby si představili, že mají příležitost Almovi poradit, jak vyřešit jeho 
obavy ohledně Zoramitů. Zeptejte se studentů, co by navrhli, aby udělal. Požádejte někte-
rého studenta, aby přečetl Almu 31:5. Vyzvěte členy třídy, aby vyhledali, co by podle Almy 
Zoramitům nejvíce pomohlo.

• Co se Alma rozhodl udělat, aby Zoramitům pomohl?

• Proč je podle vás ve snaze pomoci lidem změnit se slovo Boží mocnější než použití síly 
nebo jiných metod?

Čemu se můžeme z Almy 31:5 naučit o moci slova Božího v našem životě? (Přestože 
mohou studenti použít různá slova, ujistěte se, že zmíní tuto pravdu: Budeme- li studovat 
slovo Boží, povede nás k tomu, co je správné. Tuto pravdu byste mohli napsat na tabuli.)

Abyste studentům pomohli lépe porozumět tomu, jak nám moc slova Božího pomáhá 
dělat to, co je správné, přečtěte jim následující slova presidenta Boyda K. Packera z Kvora 
Dvanácti apoštolů. (Tento citát byste mohli napsat na tabuli nebo na papír, který rozdáte 
studentům.)

„Pravá nauka, když je pochopena, mění postoje a chování.

Studium nauk evangelia zlepší chování rychleji, než studium chování zlepší 
chování. … A to je důvod, proč klademe tak silný důraz na studium nauk 
evangelia.“ („Little Children“, Ensign, Nov. 1986, 17.)

Požádejte studenty, aby vyprávěli o zážitku, kdy oni nebo někdo, koho znají, 
získali hlubší touhu dělat to, co je správné, díky písmům nebo učení církev-

ních vedoucích.

Shrňte Almu 31:6–7 tím, že studentům řeknete, že Alma na základě své důvěry v moc slova 
Božího vyšel se sedmi dalšími muži, aby kázali Zoramitům.
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Alma 31:8–23
Zoramité se modlí a uctívají nesprávným způsobem
Řekněte studentům, že když Alma a jeho společníci vyšli mezi Zoramity, všimli si, že tito 
lidé uctívají Boha překvapivým způsobem.

Vyzvěte studenty, aby si přečetli Almu 31:8–11 a našli přitom slova, která popisují uctívání 
Zoramitů. Poukažte na to, že slova „úkony církve“ se vztahují jak k obřadům, tak k „[po-
kračování] denně v modlitbě a v úpěnlivé prosbě k Bohu“.

• Co podle verše 10 Zoramité dělali, že byli vystaveni pokušení?

• Čemu se můžeme naučit z toho, jak Zoramité zanedbávali to, že mají „pokračovati 
denně v modlitbě a v úpěnlivé prosbě k Bohu“? (Odpovědi studentů se mohou lišit, 
měly by však vyjadřovat to, že naše každodenní snaha modlit se a dodržovat přiká-
zání nás posiluje proti pokušení. Tuto zásadu byste mohli napsat na tabuli. Také byste 
mohli navrhnout, aby si ji studenti zapsali do svých písem vedle Almy 31:9–11.)

• Kdy jste si například uvědomili, že každodenní modlitba nám může pomoci odolávat 
pokušení?

V rámci diskuse o této otázce přečtěte studentům tato slova staršího Rulona G. Cravena ze 
Sedmdesáti:

„Bratří mě v minulých letech několikrát pověřili, abych se sešel se členy Církve, kteří činili 
pokání, a provedl s nimi pohovor pro obnovení jejich chrámových požehnání. Vždy to byly 
velmi dojemné duchovní zážitky, když jsem obnovoval požehnání těmto úžasným lidem, 
kteří učinili pokání. Některým z nich jsem položil otázku: ‚Co se ve vašem životě událo, 
že to způsobilo, že jste dočasně přišel o své členství v Církvi?‘ S očima zalitýma slzami 
odpovídali: ‚Nebyl jsem poslušný základních zásad evangelia – zásady modlitby, pravidelné 
účasti na shromáždění, služby v Církvi a studia evangelia. Potom jsem podlehl pokušením 
a přišel jsem o vedení Svatého Ducha.‘“ („Temptation“, Ensign, May 1996, 76.)

Požádejte některého studenta, aby přečetl Almu 31:12–14. Poté požádejte jiného studenta, 
aby přečetl Almu 31:15–18. Než začne číst druhý student, vyzvěte členy třídy, aby se zamys-
leli nad tím, jak by reagovali oni, kdyby slyšeli, že se někdo modlí tímto způsobem.

• Jaké byste měli obavy, kdybyste někoho slyšeli modlit se takovýmto způsobem?

• Jaké falešné nauky Zoramité například ve své modlitbě odříkávali?

• Jaký měli Zoramité postoj k ostatním lidem? (Mohli byste studenty upozornit na to, jak 
často se v modlitbě Zoramitů opakují slova my a nás.)

Požádejte některého studenta, aby přečetl Almu 31:19–23. Vyzvěte členy třídy, aby tyto 
verše sledovali také a našli další problémy spočívající v zoramitském způsobu uctívání. 
Požádejte studenty, aby řekli, co našli.

• Co by podle vás museli Zoramité změnit, aby byly jejich bohoslužby uctivé a příjemné 
Pánu?

Vysvětlete, že Boha uctíváme tím, že Mu projevujeme lásku, úctu a oddanost. (Tyto prvky 
uctívání byste mohli napsat na tabuli.) Duchem uctívání bychom měli být naplněni nejen 
ve svém postoji a chování při modlitbě, půstu a účasti na shromáždění, ale také ve svém 
postoji a chování během každého dne. Povzbuďte studenty k tomu, aby zhodnotili soustře-
děnost a upřímnost svého vlastního uctívání.

Vyzvěte studenty, aby uvedli několik různých způsobů, jak můžeme správně uctívat Boha. 
Dejte jim dostatek času na to, aby se mohli podělit o své myšlenky. Některého studenta 
byste mohli požádat o to, aby je psal na tabuli.

• Jaký postoj máme mít při uctívání Boha? Jak si můžeme tento postoj uchovat každý den 
po celý den?

Abyste studentům pomohli porozumět tomu, jak náš postoj ovlivňuje naše uctívání, požá-
dejte některého studenta, aby přečetl tato slova staršího Dallina H. Oakse z Kvora Dvanácti 
apoštolů:
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„Uctívání často zahrnuje skutky, avšak pravé uctívání vždy zahrnuje určitý 
postoj mysli.

Náš postoj při uctívání vyvolává nejhlubší pocity oddanosti, zbožné lásky 
a úcty. Uctívání spojuje lásku a uctivost ve stav oddanosti, který přivádí na-
šeho ducha blíže k Bohu.“ (Pure in Heart [1988], 125.)

Vyzvěte studenty, aby si do svého zápisníku nebo studijního deníku na-
psali stručné zhodnocení svého současného způsobu uctívání a svého postoje při uctívání 
v těchto kategoriích: každodenní osobní modlitba, každodenní osobní studium písem, po-
slušnost přikázání a pravidelná účast na shromáždění a přijímání svátosti. Vyzvěte studenty, 
aby si stanovili nějaký cíl, který jim pomůže zlepšit jejich každodenní osobní uctívání.

Alma 31:24–38
Alma se modlí o sílu a úspěch v přivádění Zoramitů zpět k Pánu
Vyzvěte studenty, aby si přečetli Almu 31:24–25 a zaměřili se na postoje a chování, které 
provázely zoramitské odpadlictví. Požádejte studenty, aby řekli, co našli.

Vysvětlete, že když Alma uviděl zlovolnost Zoramitů, pomodlil se. Vyzvěte studenty, aby 
se rozdělili do dvojic. Ať si dvojice prostudují Almu 31:26–35 a diskutují o následujících 
otázkách. (Tyto otázky byste mohli rozdat napsané na papíře nebo je napište na tabuli před 
začátkem hodiny.)

• Na co se ve své modlitbě zaměřovali Zoramité? (Zaměřovali se na sebe.)

• Na co se ve své modlitbě zaměřoval Alma? (Zaměřoval se na pomoc druhým. I když se 
modlil za sebe a své společníky, prosil o sílu, aby mohli sloužit Zoramitům.)

• Které prvky Almovy modlitby byste rádi zařadili do svých osobních modliteb?

Na tabuli napište toto:

Když se modlíme a jednáme s vírou, …

Vysvětlete, že poté, co se Alma pomodlil o pomoc, aby dokázal oslovit Zoramity, začali 
on a jeho společníci sloužit, přičemž „nepomýšleli sami na sebe“. (Alma 31:37.) Vyzvěte 
studenty, aby si přečetli Almu 31:36–38 a určili požehnání, která získali Alma a jeho spo-
lečníci, když obdrželi kněžské požehnání a začali kázat evangelium. (Mohli byste vysvětlit, 
že slovní spojení „položil ruce své na všechny ty, kteří byli s ním“ uvedené v Almovi 31:36 
se týká požehnání uděleného vkládáním rukou. Viz poznámka pod čarou 36b.)

• Jaká požehnání získali Alma a jeho společníci díky svým modlitbám a skutkům?

Jak byste doplnili větu na tabuli na základě toho, čemu jste se naučili z příkladu Almy 
a jeho společníků? (Studenti mohou říci několik různých pravdivých odpovědí. Shrňte 
jejich odpovědi tím, že doplníte větu na tabuli takto: Když se modlíme a jednáme s vírou, 
Pán nás posílí v našich zkouškách.)

Vysvětlete, že po modlitbě Alma a jeho společníci projevili svou víru tím, že se pustili do 
práce a důvěřovali Pánu, že se o ně bude starat, zatímco Mu budou sloužit. Vyzvěte stu-
denty, aby se řídili Almovým příkladem a modlili se s vírou.

Povzbuzujte studenty, 
aby si stanovovali 
cíle, díky nimž 
budou uplatňovat 
to, čemu se učí
President Thomas 
S. Monson učil, jak 
je důležité vyzývat 
studenty k tomu, aby 
jednali podle toho, co se 
naučili ve třídě: „Cílem 
výuky evangelia … není 
‚nasypat informace‘ 
do mysli členů třídy. … 
Cílem je inspirovat jed-
notlivce, aby o zásadách 
evangelia přemýšleli, aby 
je vnímali a pak se snažili 
podle nich žít. …
Slyším a zapomenu;
Vidím a zapamatuji si;
Udělám a naučím se.“ 
(Conference Report, 
Oct. 1970, 107–108.)



311

Úvod
Poté, co se Alma stal svědkem odpadlického způsobu 
uctívání u Zoramitů, začal jim se svými společníky kázat 
slovo Boží. Jistý úspěch začali zaznamenávat mezi lidmi, 

kteří byli chudí a kteří byli vyhnáni ze svých synagog. 
Alma přirovnal slovo Boží k seménku a učil lid, jak ho 
mají přijímat a posilovat svou víru.

LEKCE 90

Alma 32

Náměty pro výuku

Alma 32:1–16
Pokorní Zoramité prokazují, že jsou připraveni naslouchat slovu Božímu
Požádejte studenty, aby si představili, že jste se jich jako jejich kamarád zeptal, jak lze zjistit, 
zda je evangelium Ježíše Krista pravdivé. Zeptejte se jich, co by řekli, aby vám tím pomohli 
získat svědectví.

Poté, co se studenti podělí o své myšlenky, napište na tabuli: Jak získat a posilovat své 
svědectví. Řekněte studentům, že během lekce sem budete dopisovat zásady a poznatky, 
kterých se doberou ohledně toho, jak získat svědectví a jak ho posilovat.

Připomeňte studentům, že Alma a jeho bratří si všimli falešného uctívání u Zoramitů, od-
padlické skupiny Nefitů. Kvůli svému žalu nad zlovolností lidu se Alma modlil o útěchu a o 
sílu, aby je byl schopen učit. (Viz Alma 31.)

Požádejte některého studenta, aby přečetl Almu 32:1–3. Vyzvěte členy třídy, aby vyhledali, 
která skupina Zoramitů projevila zájem o poselství misionářů. Požádejte je, aby se podělili 
o to, co našli.

• V jakém smyslu byli podle Almy 32:3 tito lidé chudí? („Byli chudí co do věcí světa; a také 
byli chudí v srdci.“)

• Co podle vás znamená být „[chudým] v srdci“?

Abyste pomohli studentům odpovědět na tuto otázku, požádejte několik z nich, aby se 
střídali při čtení Almy 32:4–12. (Studenti mohou navrhnout, že být chudý v srdci znamená 
být pokorný, kajícný a připravený naslouchat slovu Božímu.)

• Jak otázka v Almovi 32:5 ukazuje, že Zoramité byli chudí v srdci?

• Jak u této skupiny Zoramitů chudoba vedla k tomu, že jim bylo požehnáno?

• Co nás tyto verše učí o získání a posilování svědectví? (Zatímco se studenti dělí o různé 
zásady, pište je pod nadpis na tabuli. Ujistěte se, že zazní i následující zásada: Pokora 
nás připravuje na to, abychom přijali slovo Boží.)

• Proč je pokora v procesu získávání a posilování svědectví nezbytná?

Požádejte několik studentů, aby se střídali při čtení Almy 32:13–16. Vyzvěte členy třídy, aby 
vyhledali dva různé způsoby, jimiž se lidé mohou stát pokornými. (Lidé se mohou rozhod-
nout být pokornými nebo mohou být k pokoře donuceni.)

• Čemu se z těchto veršů můžeme naučit o pokoře? (Pomozte studentům uvědomit si tuto 
zásadu: když se rozhodneme být pokornými, jsme požehnanější, než když jsme  
k pokoře donuceni.) Proč je podle vás lepší rozhodnout se být pokorným?

• Co podle vás znamená pokořit se „pro slovo“? (Alma 32:14.) Jak se to může vztahovat 
na naše postoje v církvi, na semináři nebo během rodinného studia písem?
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Alma 32:17–43
Alma učí Zoramity, jak mohou posilovat svou víru
Vysvětlete, že Alma zjistil, že mnoho lidí má o získávání svědectví nesprávnou představu. 
Požádejte některého studenta, aby přečetl Almu 32:17–18, zatímco členové třídy budou tuto 
nesprávnou představu vyhledávat.

• Jakou nesprávnou představu mělo mnoho lidí o získávání svědectví?

• Co je špatného na tom, když vyžadujeme, aby se nám předtím, než uvěříme, dostalo 
znamení? (Mohli byste studentům připomenout příklad Šerema v Jákobovi 7:13–16 
a Korihora v Almovi 30:43–52. Mohli byste je také požádat, aby si přečetli Nauku a 
smlouvy 63:9, abyste zdůraznili, že znamení přicházejí v důsledku víry, a nejsou něčím, 
co bychom měli vyžadovat před tím, než víru získáme.)

Vysvětlete, že Alma učil lid, co je to víra. Vyzvěte studenty, aby si přečetli Almu 32:21 a 
vyhledali Almovu definici víry. Poukažte na to, že tento verš je pasáží z mistrovství v písmu. 
Mohli byste studenty vyzvat, aby si tento verš výrazně označili, aby ho byli schopni snadno 
najít.

Požádejte studenty, aby si přečetli Almu 32:22 a vyhledali radu ohledně toho, jak získat a 
posilovat své svědectví. Vyzvěte je, aby se podělili o to, co zjistili.

K seznamu na tabuli připište: Pamatujte na Boží milosrdenství a Věřte ve slovo Boží.

• Proč jsou tyto skutky důležité pro rozvoj naší víry?

Vysvětlete, že Alma ve snaze pomoci Zoramitům porozumět, jak uvěřit ve slovo Boží, 
navrhl, aby provedli pokus.

• Proč lidé provádějí vědecké pokusy? (Aby ověřili, zda je nějaká teorie či myšlenka 
pravdivá.)

Požádejte studenty, aby popsali pokusy, které dělali na hodinách chemie či při jiných příle-
žitostech. Pomozte studentům pochopit, že k pokusům je zapotřebí činů ze strany badatele 
a že nestačí jen hádat. Proces získávání či posilování svědectví rovněž vyžaduje činy.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Almu 32:27. Vyzvěte členy třídy, aby  vyhledali, 
k jakému pokusu Alma vyzval Zoramity. Do seznamu na tabuli připište: Vyzkoušejte 
slova má.

• Co měl podle vás Alma na mysli, když řekl, abychom „vyzkoušeli slova [jeho]“?

• Co měl podle vás Alma na mysli, když řekl, abychom probudili a povzbudili své schop-
nosti? Alma vyzýval lid, aby jednal podle jeho slov. Do seznamu na tabuli byste mohli 
připsat: Probuďte a povzbuďte své schopnosti.)

• Co podle vás znamená výzva, abychom „uplatnili trochu víry“?

Abyste studentům pomohli zjistit, jak mohou tento pokus začít provádět ve svém životě, 
požádejte je, aby si přečetli Almu 32:28.

• K čemu Alma přirovnal slovo Boží? (K seménku.)

• Jaké jsou některé zdroje slova Božího? (Odpovědi by měly zahrnovat písma, učení pro-
roků posledních dnů a osobní zjevení prostřednictvím Ducha Svatého.)

• Co Alma říkal, že musíme udělat s oním „seménkem“?

Odpovědi studentů napište na tabuli. Mohli byste je napsat pod výraz Vyzkoušejte slova má,
který jste napsali již dříve. Seznam by mohl obsahovat tyto položky:

1. Dopřejte slovu (či seménku) místa, aby mohlo být zasazeno do vašeho srdce.

2. Nevypuzujte slovo svou nevírou.

3. Rozpoznejte, jak ve vás slovo roste.

Abyste studentům pomohli porozumět tomu, co o tomto pokusu četli, položte jim tyto 
otázky:

• V jakém smyslu je slovo Boží jako seménko, které lze zasadit do našeho srdce? (Možné 
odpovědi: může růst, může nás posilovat a musíme ho vyživovat.)

Zatímco studenti diskutují o přirovnání slova Božího k seménku, vyzvěte je, aby si přečetli 
Almu 33:22–23. Než začnou číst, požádejte je, aby vyhledali, jak Alma objasňuje výraz „toto 
slovo“. Pomozte jim pochopit, že tento výraz odkazuje na Ježíše Krista a Jeho Usmíření.

Alma 32:21  
je pasáž z mistrovství v 
písmu. Podívejte se na 
námět k výuce na konci 
lekce, abyste tak mohli 
pomoci studentům si 
tuto pasáž osvojit.
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• Co podle vás znamená dopřát slovu místa, aby mohlo být zasazeno v našem srdci? (Viz 
Alma 32:28. Možné odpovědi: musíme otevřít své srdce a musíme si v životě udělat 
místo na studium písem.)

• Co podle vás znamená pociťovat, že ve vás slovo Boží „bobtná“? Pokud ve vás slovo Boží 
bobtná, co se pak děje s vaším svědectvím a vírou?

• Kdy slovo Boží rozšířilo vaši duši a osvítilo vaše porozumění?

Požádejte několik studentů, aby se střídali při čtení Almy 32:29–34. Vyzvěte členy třídy, 
aby text sledovali a vyhledávali slova nebo slovní spojení, která popisují, co se dozvídáme 
o slově Božím. Pak požádejte studenty, aby přečetli slova a slovní spojení, která nalezli, a 
vysvětlili, proč je vybrali. Obraťte pozornost studentů na obrázek na tabuli a zeptejte se:

• Proč naše víra nebude po provedení tohoto pokusu ještě dokonalá? Co dalšího podle vás 
musíme udělat, abychom získali trvalé svědectví o evangeliu?

• Jak se to, když pomáháme stromu růst, podobá tomu, když posilujeme své svědectví?

Požádejte několik studentů, aby se střídali při čtení Almy 32:35–40. Vyzvěte členy třídy, aby 
vyhledali Almovu radu ohledně toho, jak tento pokus dokončit.

• Co musíme podle Almy 32:37–40 udělat, aby naše víra ve slovo Boží stále rostla? (Do 
seznamu na tabuli připište: Vyživujte slovo.)

• Co můžeme dělat, abychom slovo vyživovali? (Možné odpovědi: můžeme každý den 
studovat písma, modlit se o vedení během studia, vyhledávat, jak se písma a učení pro-
roků posledních dnů vztahují na náš život, a dělit se o to, co zjistíme.)

• Co se stane, když zanedbáváme strom nebo ho nevyživujeme? Co se stane, když zaned-
báváme slovo Boží, které bylo zasazeno do našeho srdce?

Požádejte studenty, aby si do zápisníku nebo studijního deníku zapsali, co se z Almy 32 
dozvěděli o tom, jak získat a posilovat své svědectví. Mohli byste rovněž navrhnout, aby si 
tato shrnutí zapsali do svých písem poblíž Almy 32:37–43.

Vyzvěte studenty, aby se podělili o to, co napsali. Ujistěte se, že během diskuse zazní, že 
pokud pilně vyživujeme slovo Boží ve svém srdci, naše víra a naše svědectví o Ježíši 
Kristu a Jeho evangeliu porostou.

Požádejte studenty, aby přečetli Almu 32:41–43 a vyhledali, jak Alma popisuje strom a jeho 
ovoce.

• Kde jinde v Knize Mormonově nalezneme popis stromu, jehož ovoce je „sladší nade vše, 
co je sladké“? (Možná bude potřeba, abyste studentům připomněli popis stromu života  
v 1. Nefim 8:11–12 a v 1. Nefim 11:9–24.)

• Co představují strom a ovoce v Lehiově a Nefiově vidění stromu života? (Strom symbo-
lizuje Boží lásku, jež je vyjádřena skrze Spasitele a Jeho Usmíření, a ovoce představuje 
požehnání, která můžeme obdržet prostřednictvím Usmíření. Viz lekce 12 v této knize.) 

• Jak se v Lehiově a Nefiově vidění dostávají lidé ke stromu? (Drží se železné tyče, jež 
představuje slovo Boží.) Jak se to podobá Almově přirovnání slova Božího k seménku?

Požádejte několik studentů, aby se podělili o své zkušenosti s uplatňováním postupu po-
psaného v Almovi 32. Zeptejte se jich, jak to ovlivnilo jejich život. Zvažte možnost podělit 
se o vlastní zkušenosti s tím, kdy jste pocítili moc slova Božího.

Mistrovství v písmu – Alma 32:21
Požádejte studenty, aby s pomocí Almy 32:21 určili, do jaké míry lidé v těchto příkladech 
projevují či neprojevují víru.

 1. Mladá žena požaduje hmatatelný důkaz toho, že Kniha Mormonova je pravdivá, než jí 
uvěří.

 2. Mladý muž se dozvídá, že všichni způsobilí mladí muži mají sloužit na misii na plný 
úvazek. Přestože pochází z chudé rodiny, rozhodne se sloužit a na službu se připravit.

 3. Mladá žena si přeje očistit se od svých hříchů skrze Usmíření Ježíše Krista. Ví, že některé 
přestupky musí vyznat biskupovi, aby z nich učinila úplné pokání. Sjedná si se svým 
biskupem schůzku.

Poznámka: Tento námět můžete použít během lekce, zatímco studenty seznamujete 
s pasáží mistrovství v písmu, nebo ho můžete použít na konci lekce.
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Lekce pro domácí studium
Alma 25–32 (18. blok)

Přípravné materiály pro 
učitele domácího studia
Shrnutí denních lekcí domácího studia
Následující shrnutí nauk a zásad, kterým se studenti naučili 
při studiu Almy 25–32 (18. blok), nemá být součástí vaší 
lekce. Lekce, kterou učíte, se soustřeďuje pouze na některé 
z těchto nauk a zásad. Při zvažování potřeb svých studentů 
se řiďte nabádáním Svatého Ducha.

1. den (Alma 25–29)
Když se studenti učili o tom, jakou radost pociťoval Ammon 
spolu se svými bratřími z úspěchů při kázání evangelia, 
osvojili si tyto zásady: když se pokořujeme, Pán nás posiluje 
a činí nás nástrojem ve svých rukou; pociťujeme radost, když 
věrně sloužíme Pánu a Jeho dětem. Když se Lamanité obrátili 
k evangeliu a odmítli se chopit zbraní, studenti se naučili, 
že když jsme plně obráceni k Pánu, dodržujeme smlouvy, 
které jsme s Ním uzavřeli. Na Almově příkladu si studenti 
uvědomují, že když budeme druhým pomáhat činit pokání a 
přicházet k Ježíši Kristu, budeme pociťovat radost.

2. den (Alma 30)
Když si studenti přečetli o učení antikrista Korihora, zjistili, 
že Satan používá lživé nauky, aby nás svedl k páchání hříchu. 
Alma na Korihorovo učení odpověděl slovy, že všechny věci 
svědčí o Bohu jako o Nejvyšším Stvořiteli. Poté, co si studenti 
přečetli, že Korihor byl ušlapán k smrti, porozuměli zásadě, 
kterou zaznamenal Mormon: „Ďábel nebude děti své [své 
následovníky] posledního dne podporovati.“ (Alma 30:60.)

3. den (Alma 31)
Když studenti četli o Almově záměru napravit odpadlé Zora-
mity, naučili se těmto zásadám: Když budeme studovat slovo 
Boží, povede nás to k tomu, abychom činili to, co je správné. 
Každodenní úsilí modlit se a dodržovat přikázání nás posiluje 
proti pokušení. Pokud se modlíme a jednáme s vírou, do-
stane se nám během našich zkoušek božské pomoci.

4. den (Alma 32)
Když studenti četli o Almově úspěchu při kázání evangelia 
chudým mezi Zoramity, dozvěděli se, že pokora nás připra-
vuje na přijetí slova Božího. Alma přirovnal používání víry  
k zasazení seménka a jeho vyživování. Studenti se naučili, že 
když pilně vyživujeme víru ve slovo Boží ve svém srdci, naše 
víra a svědectví o Ježíši Kristu a Jeho evangeliu porostou.

Úvod
Zahajte tuto lekci činností, která studentům pomůže usilovat 
o to, aby se stali nástrojem v rukou Božích. Většina lekce však 
bude zaměřena na porovnávání následků toho, kdy uvěříme 
lživým naukám a jednáme podle nich, a toho, kdy uvěříme slovu 
Božímu a jednáme podle něj, jak je názorně ukazáno v Almovi 
30–32.

Náměty pro výuku

Alma 25–29
Ammon a synové Mosiášovi jásají v Pánu, když jsou mnozí Lama-
nité obráceni k evangeliu
Podle záznamu v Almovi 26 se Ammon a jeho bratří radovali ze 
svého úspěchu v díle Páně. Požádejte studenty, aby si přečetli 
Almu 26:1–4, 11–13 a vyhledali, čeho Ammon a jeho bratří 
dosáhli a jak se jim to podařilo. Připomeňte studentům, že tyto 
verše učí této zásadě: Když se pokořujeme, Pán nás posiluje 
a činí z nás nástroje ve svých rukou.

Alma 30
Korihor zesměšňuje nauku Kristovu
Ukažte členům třídy seménko. Vyzvěte je, aby uvedli příklady 
toho, co mají rádi a co pochází ze semen. Podotkněte, že na 
rozdíl od některých rostlin, ovoce a zeleniny, o kterých se stu-
denti mohli zmínit, může ze seménka vyrůst i rostlina, jež ponese 
hořké či dokonce jedovaté ovoce nebo která může udusit jiné, 
dobré rostliny.

Napište na tabuli slova představa a víra a zeptejte se: Jak může 
být představa nebo víra jako seménko?

Vysvětlete, že zatímco budou studenti během dnešní lekce 
studovat a rozebírat Almu 30–32, budou srovnávat důsledky 
následování nesprávných představ s důsledky následování slova 
Božího.

Požádejte studenty, aby vysvětlili, kdo byl Korihor. Vyzvěte je, 
aby si přečetli Almu 30:12–18, 23 a určili, jakým nesprávným 
představám Korihor učil. Poté, co měli studenti dostatek času 
na čtení, požádejte je, aby na tabuli nebo na papír napsali dvě 
nebo tři z Korihorových nesprávných představ, které by podle 
nich mohly obzvláště ohrozit něčí náboženské přesvědčení. Poté 
se zeptejte: 

• K jakým činům by tyto představy mohly vést? (Zatímco budou 
studenti odpovídat, poukažte na to, že představa vedoucí 
k činu je jako seménko vyrůstající v rostlinu.)

• Co podle Almy 30:18 činili lidé pod vlivem Korihorova učení? 
(Když budou studenti odpovídat, zdůrazněte, že Satan pou-
žívá lživé nauky, aby nás svedl ke spáchání hříchu.)
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Požádejte některého studenta, aby shrnul, co se stalo Koriho-
rovi. (Pokud studenti potřebují pomoc, vyzvěte je, aby si přečetli 
podtitul kapitoly Alma 30 nebo Almu 30:52–53, 59–60.)

Alma 31
Alma vede misii, aby napravil odpadlé Zoramity
Připomeňte studentům, že Zoramité věřili nesprávným předsta-
vám a provozovali lživé či odpadlické praktiky. V Almovi 31:5 se 
dozvídáme, že když studujeme slovo Boží, povede nás to  
k tomu, abychom činili to, co je správné.

Alma 32
Alma učí chudé mezi Zoramity, jak projevovat víru
Připomeňte studentům, že přestože mnozí Zoramité odmítli při-
jmout slovo Boží, Alma začal mít úspěch mezi chudými. Učil je, 
jak projevovat víru. Vyzvěte studenty, aby si prošli Almu 32:21, 
verš z mistrovství v písmu. Požádejte je, aby vysvětlili, čemu je 
tento verš učí o víře.

Připomeňte studentům, že Alma učil o procesu rozvíjení víry za 
pomocí seménka. Poté se zeptejte: 

• Která slovní spojení v Almovi 32:28 ukazují, že seménko, či 
v tomto případě slovo Boží, je dobré?

• Jaký vliv na nás má slovo Boží, když dovolíme, aby bylo zasa-
zeno do našeho srdce?

Řekněte studentům, že Alma povzbuzoval Zoramity k tomu, 
aby slovo vyzkoušeli, neboli aby ho zasadili do srdce tím, že mu 
uvěří a budou podle něj jednat. Požádejte je, aby si přečetli Almu 
33:22–23 a vyhledali, jaké „slovo“ měl Alma konkrétně na mysli, 
když chtěl, aby si jej lidé zasadili do srdce. Mohli byste studenty 
povzbudit, aby si odkaz na tyto verše poznamenali vedle Almy 
32:28.

Požádejte studenty, aby si přečetli Almu 32:28–29, 31, 37, 
41–43 a vyhledali, jaké odměny získáme, když uvěříme ve slovo 
Boží a budeme podle něj jednat. Zatímco budou studenti odpo-
vídat, ujistěte se, že jasně zazní tato zásada: Když v srdci pilně 
vyživujeme slovo Boží, naše víra a svědectví o Ježíši Kristu 
a Jeho evangeliu porostou.

Na závěr lekce vyzvěte studenty, aby se podělili o své odpovědi 
ke 4. úkolu ze 4. lekce ve studijním deníku – ohledně důsledků, 
které ve svém životě zaznamenali poté, co učinili pokus, který 
Alma popsal v Almovi 32.

Další blok (Alma 33–38)
Jaké nebezpečí spočívá v odkládání pokání? Amulek odpovídá 
na tuto otázku a dává varování. Alma rovněž na sklonku svého 
života radí svým dvěma synům. Uvádí podrobnosti o svém obrá-
cení – jak se změnil z někoho, kdo bojoval proti Bohu, v někoho, 
kdo bojoval pro Něj – a o tom, co pociťoval, když z něj byla 
sňata vina a bolest, kterými trpěl v důsledku svých hříchů.
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Úvod
Skupina Zoramitů si přála poznat, jak má následovat 
Almovu radu a zasadit slovo Páně do svého srdce a pro-
jevovat víru. Alma učil lid za pomoci písem o uctívání, o 
modlitbě a o milosrdenství, které můžeme díky Spasiteli 
obdržet od Boha. Povzbuzoval lid, aby vzhlížel k Ježíši 
Kristu a věřil v moc Jeho Usmíření.

Poznámka: Lekce 94 dává třem studentům příležitost 
k tomu, aby učili část lekce. Nyní byste mohli vybrat tři 
studenty, kterým dáte kopie stanovených částí lekce 94, 
aby si je mohli připravit. Povzbuzujte je, aby si s modlit-
bou prostudovali materiály k lekci a usilovali o vedení 
Ducha Svatého, aby věděli, jak mají lekci přizpůsobit 
potřebám svých spolužáků.

LEKCE 91

Alma 33

Náměty pro výuku

Alma 33
Alma učí Zoramity, aby začali věřit v Ježíše Krista
Na tabuli napište slovo uplatňovat.

• Co to znamená něco uplatňovat? (Když budou studenti odpovídat na tuto otázku, mů-
žete vysvětlit, že např. uplatňovat své znalosti znamená, že jsme schopni prakticky využít 
ke svému prospěchu, co jsme se dříve naučili.)

Požádejte studenty, aby si přečetli Almu 33:1 a zjistili, čemu chtěli Zoramité porozumět 
ohledně uplatňování. Poté, co se studenti podělí o to, co zjistili, napište na tabuli tyto 
otázky: Jak uplatňujeme víru? Vyzvěte studenty, aby vyhledali alespoň tři odpovědi na tuto 
otázku, zatímco budou studovat a rozebírat Almu 33.

Vysvětlete, že když Alma začal odpovídat na otázku Zoramitů ohledně toho, jak uplatňovat 
víru, napravil nesprávnou představu, kterou o uctívání měli. Požádejte některého studenta, 
aby přečetl Almu 33:2. Vyzvěte členy třídy, aby vyhledali nesprávnou představu, kterou o 
uctívání Boha měli Zoramité.

• Proč si tito Zoramité mysleli, že nemohou uctívat Boha? (Protože jim byl zapovězen 
vstup do synagog.)

Požádejte studenty, aby shrnuli, co se v Almovi 31 naučili o způsobu uctívání Zoramitů. 
(Viz Alma 31:22–23. Zoramité pronesli jednou týdně ve své synagoze tutéž modlitbu a po 
zbytek týdne již o Bohu nepromluvili.)

• Proč je navštěvování Církve důležitou součástí našeho uctívání? Jakými dalšími způsoby 
můžeme uctívat Boha kromě toho, že každý týden navštěvujeme shromáždění Církve?

Vysvětlete, že Alma citoval učení proroka jménem Zenos, aby napravil nesprávné představy 
Zoramitů o uctívání Boha. Požádejte studenty, aby si přečetli Almu 33:3 a vyhledali slovo, 
které Alma použil jako alternativu slova uctívání. (Tím slovem je modlitba.)

Vyzvěte studenty, aby si přečetli Almu 33:4–10 a vyhledali všechny okolnosti, za kterých se 
Zenos podle svých slov modlil.

• Kdy a kde se Zenos modlil?

• Čemu Alma učil o uctívání, když citoval Zenosova slova? (Pomozte studentům rozpoznat 
tuto pravdu: Skrze modlitbu můžeme Boha uctívat neustále.)

Poukažte na otázku na tabuli: Jak uplatňujeme víru? Pod otázku napište: Modlete se 
neustále.

• V jakém smyslu je modlitba uplatňováním víry v Nebeského Otce a Ježíše Krista?

• Kdy jste se modlili v situaci podobné těm, o nichž se zmiňuje Zenos? Jak byla vaše mod-
litba zodpovězena? (Připomeňte studentům, že se nemusí dělit o zážitky, které jsou příliš 
důvěrné nebo osobní.)
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Vyzvěte studenty, aby si přečetli Almu 33:4–5, 8–9. Požádejte je, aby vyhledali slovní spo-
jení, která zmiňují Boží milosrdenství (například „milosrdný jsi“ a „byl jsi … milosrdný“).

Abyste studentům pomohli uvědomit si spojitost mezi Usmířením Ježíše Krista a milo-
srdenstvím Nebeského Otce, požádejte některého studenta, aby přečetl Almu 33:11–16. 
Vyzvěte členy třídy, aby text sledovali a vyhledali slovní spojení, které se v těchto verších 
vyskytuje čtyřikrát. (Tím slovním spojením je „pro Syna svého“. Mohli byste studenty po-
vzbudit, aby si toto slovní spojení označili.)

• Co měl podle vás Zenos na mysli, když řekl: „Ty jsi odvrátil soudy své ode mne pro 
Syna svého“? (Pomozte studentům uvědomit si tuto pravdu: Milosrdenství Nebes-
kého Otce, včetně odpuštění našich hříchů, získáváme díky Usmíření Ježíše 
Krista. Mohli byste studenty vyzvat, aby si tuto pravdu poznamenali do písem k Almovi 
33:11–16.)

Abyste studentům pomohli lépe porozumět milosrdenství, které získáváme skrze Usmí-
ření Ježíše Krista, mohli byste se podělit o tento příběh, který citoval president Gordon 
B. Hinckley:

„Učitel řekl: ‚Dobré ráno, chlapci, přišli jsme se učit.‘ Chlapci ze všech sil 
křičeli a tropili si posměšky. ‚Chci tu mít dobrou školu, ale přiznávám, že 
nevím, jak toho dosáhnout, pokud mi nepomůžete. Co kdybychom si zavedli 
několik pravidel? Vy mi je říkejte, a já je budu psát na tabuli.‘

Jeden chlapec zvolal: ‚Nekrást!‘ Další zakřičel: ‚Chodit včas.‘ Nakonec se na 
tabuli objevilo deset pravidel.

‚Zákon ale není k ničemu,‘ řekl učitel, ‚pokud s ním není spojen trest. Co uděláme s tím, 
kdo poruší pravidla?‘

‚Deset ran přes záda bez kabátu,‘ zazněla ze třídy odpověď. 

‚To je dost kruté, chlapci. Jste si jisti, že jste připraveni to vydržet?‘ Jiný chlapec zakřičel: 
‚Jsem pro!‘, a tak učitel řekl: ‚Dobrá, budeme se tím řídit. Třído, uklidněte se!‘

Hned asi druhý den ‚velký Tom‘ zjistil, že mu někdo ukradl svačinu. Zloděj byl vypátrán 
– malý hladový, asi desetiletý chlapec. ‚Zloděje jsme našli, a tak musí být potrestán podle 
vašich pravidel – deset ran přes záda. Jime, pojď sem!‘ řekl učitel.

Chvějící se malý chlapec pomalu přistoupil k učiteli, velký kabát měl upnutý až ke krku,  
a prosil: ‚Pane učiteli, můžete mě zbít, jak chcete, jen mi prosím nesundávejte kabát!‘ 

‚Kabát dolů,‘ řekl učitel. ‚Pomáhal jsi vytvořit pravidla.‘

‚Pane učiteli, prosím, ne!‘ Začal si rozepínat kabát – a co učitel uviděl? Chlapec neměl košili 
a pod kabátem se objevilo kostnaté zmrzačené tělíčko.

‚Cožpak mohu toto dítě bít?‘ pomyslel si. ‚Ale musím, musím něco udělat, mám- li ve škole 
udržet pořádek.‘ Ve třídě bylo ticho jako v hrobě. 

‚Jime, jak to, že nenosíš košili?‘

Odpověděl: ‚Zemřel mi otec a maminka je velmi chudá. Mám jen jednu košili a maminka 
mi ji dnes vyprala, a tak mám na sobě velký kabát svého bratra, aby mi nebyla zima.‘

Učitel s rákoskou v ruce zaváhal. V tom okamžiku ‚velký Tom‘ vyskočil a řekl: ‚Pane učiteli, 
pokud byste nic nenamítal, vzal bych Jimův výprask na sebe.‘

‚Dobrá, existuje určitý zákon, že jeden člověk může zastoupit druhého. Souhlasíte všichni?‘

Tom si sundal kabát a po pěti ranách se rákoska zlomila. Učitel sklonil hlavu do dlaní a 
pomyslel si: ‚Jak vůbec jen mohu ten hrozný úkol dokončit?‘ Potom uslyšel, jak chlapci ve 
třídě vzlykají – a co neviděl? Malý Jim rozpřáhl ruce a objal Toma kolem krku. ‚Tome, je mi 
líto, že jsem ti ukradl svačinu, ale měl jsem strašlivý hlad. Tome, do smrti tě budu mít rád, 
že jsi vzal můj výprask na sebe. A budu tě mít rád navěky.‘“ [Autor neznámý.]

Poté, co president Hinckley odvyprávěl tento příběh, řekl: „Chci z tohoto prostého příběhu 
převzít jednu větu – Ježíš, můj Vykupitel, vzal na sebe ‚můj výprask‘ a také ‚váš výprask‘.“ 
(„The Wondrous and True Story of Christmas“, Ensign, Dec. 2000, 4.)

• Jak tento příběh souvisí s Almovým učením o Spasitelově Usmíření? (Bude- li to zapo-
třebí, vysvětlete, že Tomova ochota „vzít na sebe Jimův výprask“ představuje Usmíření. 
Spasitel na sebe vzal trest za naše hříchy, abychom tento trest nemuseli vytrpět sami, 
budeme- li činit pokání.)

Vyhledávání 
opakujících se slov 
a slovních spojení
Proroci často zdůrazňují 
pravdy skrze opakování. 
Když studenti objeví 
slova, slovní spojení a 
myšlenky, které se opa-
kují, požádejte je, aby 
přemýšleli o tom, jaké 
pravdě autor učí a proč 
je důležité jí porozumět.
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Vysvětlete, že poté, co Alma citoval slova Zenose, citoval slova dalšího poroka, Zenoka. 
Přečtěte studentům Almu 33:15–16. Zdůrazněte nelibost Nebeského Otce nad tím, když 
lidé odmítají chápat, co pro ně Jeho Syn udělal.

Požádejte studenty, aby si přečetli Almu 33:12–14 a vyhledali zdroj, který Alma použil, když 
se s lidmi o tato učení dělil.

• Proč byl Alma obeznámen se slovy Zenose a Zenoka? (Protože tato slova se nacházela 
v písmech. Mohli byste poukázat na to, že Almova slova ve verších 12 a 14 naznačují, že 
Zoramité měli rovněž přístup k těmto písmům. Zdůrazněte, že písma svědčí o Ježíši 
Kristu.)

Pod otázku na tabuli napište: Studujte písma a věřte jim.

Upozorněte na to, že Alma odkazoval na další záznam z písem, aby Zoramitům pomáhal 
rozvíjet víru v Ježíše Krista. Ukažte studentům obrázek „Mojžíš a měděný had“. (62202 
121; Kniha obrázků z evangelia [2009], č. 16.) Shrňte tento záznam tím, že vysvětlíte, že když 
Mojžíš vedl Izraelity pustinou, mnoho lidí se proti němu a proti Pánu začalo bouřit. V reakci 
na tuto neposlušnost Pán poslal jedovaté hady, kteří lid uštkli. Lidé se k Mojžíšovi obrátili 
o pomoc. Mojžíš se modlil a bylo mu nařízeno, aby na tyč umístil hada, na kterého lidé 
mohou pohlížet. Poslechl a vyrobil hada z mědi. (Viz Numeri 21:4–9.) Požádejte některého 
studenta, aby přečetl Almu 33:19–20. Vyzvěte členy třídy, aby zjistili, co se stalo s těmi, kteří 
na měděného hada pohlédli, a co se stalo s těmi, kteří se rozhodli nepohlédnout.

• Proč se podle Almy 33:20 mnoho lidí rozhodlo na hada nepohlédnout?

Vyzvěte studenty, aby přemítali o tom, zda by se rozhodli na hada pohlédnout, kdyby byli 
ve stejné situaci.

Ukažte studentům obrázek „Ukřižování“. (62505; Kniha obrázků z evangelia, č. 57.) Vysvět-
lete, že měděný had na tyči byl „předobrazem“. (Alma 33:19.) Jinými slovy, byl symbolem 
něčeho, co se stane v budoucnosti. Představoval Ježíše Krista na kříži. (Viz Jan 3:14.)

Požádejte studenty, aby si přečetli Almu 33:21–23 a vyhledali, jak Alma připodobnil tento 
příběh Zoramitům. Poté, co se studenti podělí o to, co zjistili, poukažte opět na otázku na 
tabuli: Jak můžeme uplatňovat víru?

• Čemu nás může záznam o Izraelitech a měděném hadu naučit ohledně toho, co musíme 
udělat, abychom byli duchovně uzdraveni?

• Jak na tuto otázku odpovídá Alma 33:22–23? (Studenti mají rozpoznat tuto pravdu: Víru 
uplatňujeme tím, že se rozhodneme věřit v Ježíše Krista a Jeho Usmíření.)

Pod otázku na tabuli napište: Věřte v Ježíše Krista a Jeho Usmíření.

• Jaké skutky nebo postoje vídáte u lidí, kteří věří ve Spasitelovo Usmíření?

Abyste zdůraznili, že víra v Ježíše Krista je rozhodnutí, které činíme, obraťte pozornost 
studentů k tomuto slovnímu spojení v Almovi 33:23: „A vpravdě toto vše můžete činiti, 
chcete- li.“ Mohli byste studenty vyzvat, aby si toto slovní spojení označili.

Napište na tabuli následující prohlášení a zvažte, zda by bylo vhodné povzbudit studenty, 
aby si je zapsali do písem. (Prohlášení se nachází v proslovu „Inquire of the Lord“ [proslov 
adresovaný náboženským vzdělavatelům CVS, 2. února 2001], 1, si. lds. org.)

„Každé dítě v každé generaci se rozhoduje mezi vírou či nevírou. Víra není dědictvím; je to roz-
hodnutí.“ (President Henry B. Eyring.)

Vyzvěte studenty, aby ve svém studijním deníku nebo zápisníku odpověděli na jednu  
z následujících otázek. (Tyto otázky byste před začátkem lekce mohli napsat na tabuli, 
vytisknout je na papír nebo je studentům pomalu přečíst, aby si je mohli zapsat.)

• Jak tvé rozhodnutí uvěřit ve Spasitele ovlivnilo tvůj každodenní život?

• Jak osobní studium písem posílilo tvou víru v Nebeského Otce a Ježíše Krista? 

• Jak každodenní osobní modlitba a uctívání posílily tvou víru v Nebeského Otce a  
Ježíše Krista? 

• Co myslíš, že by Nebeský Otec chtěl, abys udělal, abys uplatňoval větší víru?

Vyzvěte několik studentů, aby se podělili o své odpovědi. Vydejte svědectví o tom,  
jak je důležité rozhodnout se věřit ve Spasitele.
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Úvod
Poté, kdy Alma naučil Zoramity věřit v Syna Božího, 
Amulek vydal své svědectví o Ježíši Kristu a poskytl jim 
tím druhé svědectví. Amulek, Almův společník, zdůraz-
nil, že Usmíření Ježíše Krista je pro spasení všeho lidstva 
nezbytným a že jednotlivci mohou obdržet všechna po-
žehnání Usmíření, když víru uplatňují ku pokání. Mnozí 

Zoramité uposlechli Amulekovu výzvu, aby činili pokání. 
Když byli kajícní Zoramité vyhnáni zlovolnými vládci a 
kněžími ze země, Nefité a Ammonité jim poskytli po-
traviny, oblečení a zemi jako jejich dědictví. V důsledku 
toho se Lamanité a nekajícní Zoramité začali připravo-
vat na válku s Nefity a Ammonity.

LEKCE 92

Alma 34–35

Náměty pro výuku

Alma 34:1–14
Amulek učí Zoramity o Usmíření Ježíše Krista
Před začátkem hodiny napište na tabuli následující věty. Vyzvěte studenty, aby si do zá-
znamníku nebo na papír o každé větě napsali, zda je podle nich pravdivá nebo lživá.

 1. Když Ježíš Kristus vykonal usmíření za hříchy lidstva, trpěl pouze za spravedlivé lidi.

 2. Všichni lidé potřebují Usmíření, aby mohli být spaseni.

 3. Jakýkoli člověk může vykonat usmíření za hříchy druhého nebo za ně zaplatit.

Poté, co měli studenti dost času na to, aby si odpovědi zapsali, připomeňte jim, že Alma 
učil skupinu Zoramitů, jak mohou přijímat slovo Boží a uplatňovat víru v Ježíše Krista. (Viz 
Alma 32–33.) Shrňte Almu 34:1–7 tím, že vysvětlíte, že Amulek následoval Almu v tom, 
že se podělil o své svědectví o Spasiteli. Požádejte studenty, aby prozkoumali Amulekovo 
učení v Almovi 34:8–9, 11 a vyhledali slovní spojení, která ukazují, zdali jsou věty na tabuli 
pravdivé nebo lživé. Poté věty zkontrolujte s celou třídou. Správné odpovědi:

 1. Lživá – „Usmíří hříchy světa.“ (Alma 34:8.)

 2. Pravdivá – „Musí býti učiněno usmíření, nebo jinak musí veškeré lidstvo nevyhnutelně 
zahynouti.“ (Alma 34:9.)

 3. Lživá – „Není člověka, který by mohl obětovati svou vlastní krev, která by usmířila hříchy 
druhého.“ (Alma 34:11.)

Poté, co studenti prodiskutovali odpověď ke 3. větě, zeptejte se:

• Proč je podle vás Ježíš Kristus tím jediným, kdo mohl vykonat usmíření za hříchy světa?

Abyste studentům pomohli na tuto otázku odpovědět, vyzvěte je, aby si přečetli Almu 
34:10, 14. Poté přečtěte toto prohlášení staršího Russella M. Nelsona z Kvora Dvanácti 
apoštolů:

„Jeho Usmíření je nekonečné – nemá konce. Bylo nekonečné také v tom, že 
všechno lidstvo bylo spaseno z nekončící smrti. Bylo nekonečné z hlediska 
Jeho nesmírného utrpení. … Bylo nekonečné svým rozsahem – bylo vyko-
náno za všechny najednou. A milosrdenství Usmíření se nevztahuje pouze 
na nekonečný počet lidí, ale také na nekonečný počet světů, které Pán stvořil. 
Svou nekonečností se vymyká jakémukoli lidskému měření nebo smrtel-

nému chápání.

Ježíš byl jediným, kdo mohl nabídnout takové nekonečné Usmíření, protože se narodil ze 
smrtelné matky a nesmrtelného Otce. Díky tomuto jedinečnému právu prvorozenství byl 
Ježíš nekonečnou Bytostí.“ („The Atonement“, Ensign, Nov. 1996, 35.)

„Podle věčného zákona vyžaduje Usmíření osobní oběť nesmrtelné bytosti, která není 
podrobena smrti. Přesto musí zemřít a své tělo na sebe opět vzít. Spasitel byl jediným, kdo 
to mohl uskutečnit. Po své matce zdědil moc zemřít. Od svého Otce získal moc nad smrtí.“ 
(„Constancy amid Change“, Ensign, Nov. 1993, 34.)

Učte s Duchem a 
vydávejte svědectví 
o Ježíši Kristu
Dělejte vše, co mů-
žete, abyste navodili 
atmosféru, ve které 
studenti mohou být vyu-
čováni Duchem Svatým. 
Jedním z nejvýznamněj-
ších způsobů, jak tuto 
atmosféru navodit, je 
zaměřovat příklady a 
diskuse na Spasitele, 
vydávat o Něm často 
svědectví a dávat studen-
tům příležitosti, aby o 
Něm vydávali svědectví.
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• Jak nám Amulekova učení a prohlášení staršího Nelsona pomáhají porozumět tomu, 
proč byl Ježíš Kristus jediným, kdo mohl vykonat usmíření za hříchy světa?

• Jak byste shrnuli to, čemu jste se dosud naučili z Almy 34 o Usmíření Ježíše Krista? (Stu-
denti mohou navrhnout i jiné pravdy, ale ujistěte se, že rozumějí tomu, že nekonečné a 
věčné Usmíření Ježíše Krista umožňuje všem lidem, aby byli spaseni.)

Abyste studentům pomohli více ocenit nezbytnost Usmíření v plánu spasení Nebeského 
Otce, mohli byste použít následující činnost. Mohli byste tuto činnost upravit tak, aby 
uspokojovala potřeby a zájmy studentů, které učíte.

Napište na tabuli tato slova: Představte si život bez …

Ukažte předmět, kterého si mnoho mladých lidí cení (například mobilní telefon) a 
zeptejte se:

• Jaký by podle vás byl váš život bez tohoto předmětu?

Poté ukažte láhev nebo sklenici vody (nebo něco jiného, co je nezbytné pro přežití).

• Jaký by byl život bez vody?

Poté, co studenti prodiskutovali důležitost vody, dokončete větu na tabuli tak, aby zněla 
takto: Představte si život bez Usmíření Ježíše Krista.

• V čem by byl život bez Usmíření Ježíše Krista odlišný? (Než studenty požádáte o odpo-
věď, dejte jim chvíli na to, aby o této otázce přemítali. Pokud to čas dovolí, mohli byste je 
vyzvat, aby si odpovědi na otázku zapsali.)

Alma 34:15–41
Amulek učí Zoramity, jak mohou uplatňovat víru ku pokání
Poukažte na to, že ačkoli Ježíš Kristus vykonal Usmíření za všechny lidi, nezískáváme 
všechna jeho požehnání automaticky. Amulek učil tomu, co musíme udělat, abychom 
mohli získat všechna požehnání dostupná skrze Usmíření. Vyzvěte studenty, aby si přečetli 
Almu 34:15–17 a vyhledali slovní spojení, které Amulek řekl čtyřikrát. („Víru ku pokání.“)

• Čemu se můžeme z Almy 34:15–17 naučit o tom, co musíme udělat, abychom získali 
úplná požehnání plynoucí z Usmíření? (Ujistěte se, že studenti rozumějí tomu, že 
aby tato úplná požehnání plynoucí z Usmíření získali, musí víru uplatňovat ku 
pokání.)

• Co podle vás znamená uplatňovat víru ku pokání?

Abyste studentům pomohli porozumět tomu, co to znamená uplatňovat víru ku pokání, 
přečtěte toto prohlášení presidenta Dietera F. Uchtdorfa z Prvního předsednictva:

„Abychom dokázali činit pokání, potřebujeme silnou víru v Krista. … Víra v Krista změní 
naše myšlenky, přesvědčení a jednání, které nejsou v souladu s Boží vůlí. … Pokání zna-
mená změnu mysli a srdce – přestáváme dělat to, co je špatné, a začínáme dělat to, co je 
správné.“ („Bod bezpečného návratu“, Liahona, květen 2007, 100.)

• Proč je důležité, abychom porozuměli tomu, že pokání vyžaduje, abychom přestali dělat 
to, co je špatné, a také začali dělat to, co je správné?

• Co se podle Almy 34:16 stane, když uplatňujeme víru ku pokání?

• Co se stane, když víru ku pokání neuplatňujeme? (Mohli byste vysvětlit, že být „vystaven 
celému zákonu požadavků spravedlnosti“ znamená nést úplné následky svých hříchů a 
připravit se o požehnání věčného života.)

• Co můžeme podle Almy 34:17 udělat, abychom uplatňovali víru ku pokání?

Vyzvěte studenty, aby si přečetli Almu 34:17–28. Požádejte je, aby vyhledali, čemu učil 
Amulek Zoramity ohledně modlitby, včetně toho, kdy a o co se mají modlit.

• Učil Amulek ohledně modlitby něčemu, co se týká i vašeho života? Proč je podle vás 
modlitba důležitou součástí uplatňování víry ku pokání?

• Amulek řekl, že naše modlitby budou marné a nic nám neprospějí, pokud nebudeme 
pomáhat těm, kteří jsou kolem nás. (Viz Alma 34:28.) Proč tomu tak podle vás je?

Abyste studentům pomohli zamyslet se nad tím, jak můžeme uplatňovat víru ku pokání, 
požádejte je, aby zareagovali na tyto situace:
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ALMA 34 – 35

 1. Jeden mladý muž si zvykl mluvit nevhodně. Jak by mohl projevit víru ku pokání, aby 
se tohoto zvyku zbavil? (Možné odpovědi: modlit se o pomoc, požádat o pomoc členy 
rodiny nebo přátele a účastnit se činností, které přivolávají Ducha.)

 2. Jedna mladá žena a jeden mladý muž se zapojili do nevhodného vztahu. Pocítili nabá-
dání Ducha Svatého, aby tento vztah okamžitě ukončili. Jak může poslušnost tohoto na-
bádání představovat víru ku pokání? Jaké další kroky budou možná muset učinit, aby se 
ujistili, že jsou na cestě k úplnému pokání? (Možné odpovědi: vyhledat vedení biskupa 
nebo presidenta odbočky a modlit se o sílu a odpuštění.)

• Co to znamená něco odkládat? Z jakých důvodů lidé něco odkládají?

Vyzvěte studenty, aby si přečetli Almu 34:33 a vyhledali, před čím Amulek varoval Zora-
mity, aby to neodkládali. Vyzvěte několik studentů, aby se střídali při čtení Almy 34:32–35. 
Zatímco budou číst, požádejte členy třídy, aby vyhledávali následky odkládání pokání. 
Zatímco se studenti budou dělit o to, co našli, napište na tabuli tuto pravdu: Tento život je 
dobou na to, aby se lidé připravili na setkání s Bohem.

• Jak byste tuto pravdu někomu vysvětlili?

• Představte si, že máte přítele, který úmyslně porušuje nějaká přikázání, ale má v plánu 
později učinit pokání. Čemu byste tohoto přítele naučili na základě toho, čemu jste se 
naučili z Almy 34:32–35?

Vysvětlete, že Amulek před následky odkládání pokání pouze nevaroval; učil také o požeh-
náních plynoucích z toho, když se rozhodneme pokání činit nyní. Vyzvěte studenty, aby si 
přečetli Almu 34:30–31 a toto požehnání vyhledali.

• Jaké zaslíbení je v Almovi 34:31 dáno těm, kteří pokání činí nyní? („Veliký plán vykou-
pení se pro vás bude ihned uskutečňovat.“)

Přečtěte toto prohlášení presidenta Boyda K. Packera z Kvora Dvanácti apoštolů: 

„Není třeba, abyste znali všechno, než moc Usmíření začne působit ve váš prospěch. Mějte 
víru v Krista; začne to působit hned, jakmile o to požádáte!“ („Washed Clean“, Ensign, 
May 1997, 10.)

• Jak nám pomáhá, když tomuto zaslíbení porozumíme? Jak jste pocítili, že Usmíření 
začíná působit ve váš prospěch, když jste se na něj začali spoléhat?

Přečtete následující prohlášení presidenta Harolda B. Lee. Požádejte studenty, aby se při 
čtení zaměřili na to, co president Lee nazval „nejdůležitějším přikázáním“.

„Pokud jste se dopustili chyb, učiňte tento den začátkem změn ve svém životě. Odvraťe 
se od toho, co jste činili špatně. Nejdůležitějším ze všech Božích přikázání je to, jehož 
dodržování vám dnes činí největší potíže. Ať je to nečestnost, necudnost, podvádění nebo 
lhaní, dnešek je dnem, kdy na tom máte pracovat, a to až do doby, dokud tuto slabost ne-
přemůžete. … Napravte to a poté začněte pracovat na tom dalším, které je pro vás nejtěžší 
dodržet.“ (Teachings of Presidents of the Church: Harold B. Lee [2000], 30.)

• Jaké je podle presidenta Lee to nejdůležitější přikázání? Proč?

Napište na tabuli následující neúplné věty. Vyzvěte studenty, ať je dokončí ve svém studij-
ním deníku nebo zápisníku.

Dnes je pro mě tím nejdůležitějším přikázáním …

Nyní začnu uplatňovat víru ku pokání tím, že …

Alma 35
Kajícní Zoramité odcházejí, aby žili mezi spravedlivými
Shrňte Almu 35 tím, že vysvětlíte, že mnoho Zoramitů učinilo pokání ze svých hříchů. 
Byli ze země vyhnáni zlovolnými vládci a kněžími a odešli žít s Ammonity v zemi Jeršon. 
Ammonité jim dali zemi a Nefité na jejich ochranu poslali svá vojska.

Vydejte svědectví, že jakmile uplatníme víru ku pokání, můžeme získat požehnání Spasite-
lova Usmíření. Vyzvěte studenty, aby následovali příklad Ammonitů a Nefitů tím, že budou 
prokazovat laskavost těm, kteří se snaží činit pokání, a budou je podporovat.



322

Úvod
Po své misii u Zoramitů dal Alma každému ze svých synů 
osobní radu. Rada pro jeho syna Helamana se nachází  
v Almovi 36 a 37. Alma Helamanovi svědčí o tom, že Bůh 
vysvobodí ty, kteří v Něho vkládají svou důvěru. Alma 
tuto pravdu ilustroval tím, že popsal svou zkušenost z mi-
nulých let, kdy byl skrze Usmíření Ježíše Krista zbaven 
bolesti svých hříchů. Mluvil také o svém úsilí přivádět 
druhé ke Kristu, aby mohli sami zakusit radost z pokání.

Poznámka: Lekce 94 dává třem studentům příležitost 
k tomu, aby vyučovali. Pokud jste tak ještě neučinili, 
mohli byste nyní vybrat tři studenty, kterým dáte kopie 
stanovených částí lekce 94, aby si je mohli připravit. Po-
vzbuzujte je, aby si s modlitbou prostudovali materiály 
k lekci a usilovali o vedení Ducha Svatého, aby věděli, 
jak mají lekci přizpůsobit potřebám svých spolužáků.

LEKCE 93

Alma 36

Náměty pro výuku

Alma 36:1–5
Alma učí Helamana o Boží moci vysvobozování
Požádejte studenty, aby se zamysleli a uvedli pozitivní příklad toho, jak je ovlivnilo svědec-
tví nebo konkrétní učení jejich rodičů. Požádejte jednoho nebo dva studenty, aby se o své 
myšlenky podělili s ostatními.

Vysvětlete, že kapitoly 36–42 v knize Almově obsahují rady, které Alma udělil svým synům. 
Kapitoly 36–37 jsou určeny Helamanovi, kapitola 38 je určena Šiblonovi a kapitoly 39–42 
jsou určeny Koriantonovi.

Vyzvěte studenty, aby si představili, jak na místě Helamana sami naslouchají svědectví 
jeho otce v Almovi 36:1–5. Požádejte studenty, aby si tyto verše přečetli a řekli, co z Almova 
svědectví na ně nejvíce zapůsobilo.

• Co na vás v těchto verších nejvíce zapůsobilo? Proč?

Alma 36:6–22
Alma popisuje svou vzpouru a vysvětluje, jak obdržel odpuštění
Vysvětlete, že jako další svědectví o tom, že Boží moc může vysvobodit ty, kteří v něho 
vkládají svou důvěru, se Alma podělil o svou zkušenost, při které byl zbaven bolesti svých 
hříchů. Požádejte studenty, aby si zběžně pročetli Almu 36:6–9 a shrnuli, co se Almovi 
stalo, když se se syny Mosiášovými snažil zničit Církev.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Almu 36:10. Vyzvěte členy třídy, aby vyhledali, 
jak dlouho Alma za své hříchy trpěl. Vysvětlete, že v Almovi 36:11–17 se nachází mno-
hem podrobnější záznam o tom, co Alma během tří dnů a tří nocí svého utrpení zažil, 
než v jiných záznamech o jeho obrácení. (Viz Mosiáš 27 a Alma 38.) Rozdělte studenty do 
dvojic. Vyzvěte dvojice, aby si prostudovaly Almu 36:11–17 a vyhledaly slova, kterými Alma 
vyjádřil strach nebo bolest. Mohli byste studentům doporučit, aby si to, co najdou, označili. 
Požádejte studenty, aby se podělili o slova a slovní spojení, která najdou. (Odpovědi byste 
mohli napsat na tabuli.) Mohli byste studentům položit následující otázky, abyste prohlou-
bili jejich porozumění slovům a slovním spojením, o která se podělili.

• Co podle vás toto slovní spojení (nebo slovo) znamená? Co způsobilo, že se tak Alma 
cítil?

Abyste studentům pomohli lépe porozumět slovům trýzněn, drásán a muka, přečtěte toto 
prohlášení presidenta Boyda K. Packera z Kvora Dvanácti apoštolů:

„Trýzněn znamená ‚týrán‘. Slovo trýzněn má v angličtině tentýž kořen jako slovo skřipec, 
což byl v dávných dobách rám, na kterém byly oběti za kotníky a zápěstí přivázány ke kolu, 
jehož otáčení způsobovalo nesnesitelnou bolest.

Povzbuzujte studenty  
k tomu, aby se 
při plnění úkolů 
modlili o vedení
Když studentům dáte 
nějaký úkol, jakým je 
například výuka části 
lekce, povzbuzujte je, 
aby se při plnění tohoto 
úkolu modlili o vedení. 
Vaše povzbuzování 
posílí jejich důvěru v to, 
že mohou skrze Ducha 
získat osvícení. (Viz NaS 
6:14–15.)
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ALMA 36

Slovo drásán má v angličtině tentýž kořen jako slovo brány, což je rám, kterým vedou 
hřeby. Když jsou brány taženy po zemi, zarývají se do půdy a rvou ji. Písma často mluví o 
duších a myslích ‚rozdrásaných‘ vinou.

Mučit znamená ‚kroutit‘, je to způsob týrání tak bolestného, že i nevinní by se přiznali.“ 
(„The Touch of the Master’s Hand“, Ensign, May 2001, 23.)

• Čemu nás může Almova zkušenost naučit o důsledcích hříchu? (Pomozte studentům 
rozpoznat tuto pravdu: Hřích vede k velké bolesti, utrpení a lítosti.)

• Řekli byste, že Alma pocítil bolest a lítost hned poté, kdy hříchy spáchal? Proč je podle 
vás důležité, abychom si uvědomili, že důsledky hříchů nemusíme pociťovat ihned?

Vyzvěte studenty, ať se zamyslí nad zkušenostmi, při kterých pocítili bolest nebo lítost ze 
svých hříchů. Poté přečtěte toto prohlášení od presidenta Packera:

„Každý z nás přinejmenším okusil bolestné výčitky svědomí, které následují naše 
prohřešky. …

Pokud vás tíží skličující pocity viny nebo zklamání, selhání nebo studu, je na to lék.“ („The 
Touch of the Master’s Hand“, 22.)

Poukažte na to, že zatímco Alma pociťoval intenzivní bolest a lítost za své hříchy, vzpomněl 
si na lék na tuto bolest.

• Na co si podle Almy 36:17 vzpomněl?

Požádejte některého studenta, aby přečetl Almu 36:18. Vyzvěte ostatní, aby vyhledali, co 
Alma udělal, aby podle učení svého otce jednal. Abyste studentům pomohli lépe těmto 
veršům porozumět, požádejte některého studenta, aby přečetl toto prohlášení staršího 
Jeffreyho R. Hollanda z Kvora Dvanácti apoštolů:

„Alma byl ovlivněn učením svého otce, avšak obzvlášť důležité je, že 
svědectví, na které si vzpomněl, se týkalo ‚příchodu jistého Ježíše Krista, 
Syna Božího, který usmíří hříchy světa‘. (Alma 36:17.) To je to jméno a 
poselství, o kterém se musí doslechnout každý člověk. … O cokoli jiného  
se modlíme, jakékoli jiné potřeby máme, to vše nějak závisí na této prosbě: 
‚Ó Ježíši, ty Synu Boží, buď milosrdný ke mně.‘ Ježíš je připraven nám toto 

milosrdenství poskytnout. Za to, aby nám ho mohl dát, zaplatil vlastním životem.“ 
(However Long and Hard the Road [1985], 85.)

• Proč je podle vás důležité, abychom se nejen dozvěděli o Ježíši Kristu, ale abychom také 
požádali o požehnání Jeho Usmíření?

Povzbuďte studenty, aby se zamysleli nad tím, zdali se již modlili o to, aby obdrželi požeh-
nání Usmíření Ježíše Krista, včetně požehnání odpuštění.

Vyzvěte studenty, aby v Almovi 36:19–22 vyhledali slova a slovní spojení, která popisují, jak 
se změnily Almovy pocity poté, co se modlil o milosrdenství.

• Jaká slova a slovní spojení popisující změnu Almových pocitů jste našli?

Ke každému slovu a slovnímu spojení, které studenti našli, jim položte tuto otázku:

• Čemu vás toto slovní spojení (nebo slovo) učí o moci Spasitelova Usmíření? (Zatímco 
studenti odpovídají, pomozte jim pochopit, že Alma byl nejen zbaven bolesti, ale byl také 
naplněn radostí.) 

Napište na tabuli tuto neúplnou větu: Když uplatňujeme víru v Ježíše Krista a v Jeho Usmí-
ření, On …

• Čemu se můžeme z Almovy zkušenosti naučit o tom, co pro nás Pán dělá, když činíme 
upřímné pokání? (Studenti se možná podělí o různé zásady, ujistěte se však, že vyjádří, 
že když uplatňujeme víru v Ježíše Krista a v Jeho Usmíření, On nás zbaví bolesti 
našich hříchů a naplní nás radostí. Tuto větu byste na tabuli mohli dokončit.)

• Co můžeme udělat, abychom uplatňovali víru v Ježíše Krista a byli osvobozeni od pocitů 
bolesti a lítosti způsobených našimi hříchy?

Přečtěte níže popsanou situaci a požádejte studenty, aby zvážili, jak by se zachovali:

Přítel, který čte Knihu Mormonovu, vyjádřil znepokojení nad Almovými slovy v Almovi 
36:19. Zeptá se vás: „Když si stále pamatuji své hříchy a lituji jich, znamená to, že mi ne-
bylo odpuštěno?
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Požádejte studenty, aby vysvětlili, jak s touto situací souvisejí Almovy zkušenosti. Poté, 
co studenti odpovědí, přečtěte toto prohlášení presidenta Dietera F. Uchtdorfa z Prvního 
předsednictva:

„Satan se nás bude snažit přimět, abychom věřili, že naše hříchy nejsou 
odpuštěny, protože my si je pamatujeme. Satan je lhář, snaží se zastřít naše 
vidění a svést nás ze stezky pokání a odpuštění. Bůh nám neslíbil, že my si své 
hříchy nebudeme pamatovat. Vzpomínka na ně nám pomůže vyvarovat se 
příště stejných chyb. Zůstaneme- li ale věrní, tato vzpomínka bude časem 
ztišena. To bude součástí potřebného procesu uzdravení a posvěcení. Alma 

svědčil, že poté, co volal k Ježíšovi o milost, si stále pamatoval na své hříchy, ale vzpomínka 
na ně ho již netísnila a nedrásala, protože věděl, že mu bylo odpuštěno (viz Alma 36:17–19).

Máme zodpovědnost vyhnout se čemukoli, co by nám vrátilo staré hříšné vzpomínky. Když 
máme i nadále ‚srdce zlomené a ducha zkroušeného‘ (3. Nefi 12:19), můžeme důvěřovat 
Bohu, že na naše hříchy již nevzpomene.“ („Bod bezpečného návratu“, Liahona, květen 
2007, 101.)

• Jak byste na základě prohlášení presidenta Uchtdorfa vysvětlili, co to znamená, když nás 
„vzpomínka na [naše] hříchy“ již nedrásá? (Alma 36:19.)

Vydejte svědectví, že pokud uplatňujeme víru v Ježíše Krista a v Jeho Usmíření, On nás 
zbaví bolesti našich hříchů a naplní nás radostí. Povzbuďte studenty, aby se zamysleli nad 
tím, jak mohou to, čemu se naučili z Almovy zkušenosti, uplatnit. Máte- li dostatek času, 
studenti by mohli zazpívat píseň: „Where Can I Turn for Peace?“ [Kdo setře slzu mou?] 
(Hymns, no. 129.)

Alma 36:23–30
Alma vysvětluje, proč se neustále snaží přivádět druhé ku pokání
Abyste studentům pomohli porozumět tomu, proč se Alma snažil přivádět druhé ku 
pokání, mohli byste použít tuto činnost. (Pokud pro třídu nemůžete pamlsek zajistit, mohli 
byste činnost popsat.)

Ukažte studentům pamlsek (například sušenku nebo bonbon) a zeptejte se jich, jestli 
některému z nich chutná. Ukousněte si z něho a dejte najevo, jak je chutný. Řekněte jim, že 
ten pamlsek je tak dobrý, že byste se o něj rádi podělili s celou třídou. Ukažte, že pamlsků 
máte víc a zeptejte se, jestli by je někdo rád ochutnal. Podělte se o ně se všemi, kteří o ně 
projeví zájem.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Almu 36:23–24. Vyzvěte ostatní, ať tyto verše 
sledují v písmech a vyhledávají, jak činnost s ochutnáváním souvisí s Almovou zkušeností 
po obrácení.

• Jak se Almovy činy podobaly činnosti s ochutnáváním? Co si Alma přál, aby druzí lidé 
ochutnali?

Požádejte některého studenta, aby přečetl Almu 36:25–26. Vyzvěte členy třídy, aby vyhle-
dali, jak Almova snaha o výuku evangelia ovlivnila jeho samého a druhé.

• Jak Almovo učení ovlivnilo jeho samého a druhé?

• Jakým zásadám se z těchto veršů můžeme naučit? (Studenti mohou odpovídat různě, 
ale ujistěte se, že vyjádří myšlenku, že když budeme usilovat o přivádění druhých ke 
Kristu, můžeme obdržet velkou radost.)

Shrňte Almu 36:27–30 tím, že vysvětlíte, že Alma znovu Helamanovi dosvědčil, že Pán vy-
svobodí ty, kteří v Něho vkládají svou důvěru. Vydejte svědectví o radosti, kterou můžeme 
zažít, když uplatňujeme víru v Ježíše Krista a povzbuzujeme k ní i druhé. Abyste studentům 
pomohli uplatnit to, čemu se z Almy 36 naučili, vyzvěte je, aby splnili jednu z níže uvede-
ných činností. (Tyto činnosti byste mohli napsat na tabuli.)

 1. Zvažte, zda jste někdy pocítili, že vás Spasitel vysvobodil ze hříchu a naplnil vás radostí. 
Ve svém studijním deníku vysvětlete, co uděláte, abyste tato požehnání mohli obdržet.

 2. Pomyslete na někoho (například přítele, sourozence nebo člena sboru), pro koho by vaše 
svědectví o Spasiteli mohlo být užitečným. Napište tomuto člověku dopis, který bude ob-
sahovat vaše svědectví o tom, že Ježíš Kristus nás dokáže zbavit bolesti hříchu a naplnit 
nás radostí.
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Úvod
Alma udělil svému synu Helamanovi další rady a svěřil 
mu posvátné záznamy. Připomněl mu, že písma se již 
stala prostředkem, který přivedl tisíce Lamanitů k Pánu, 
a prorokoval, že Pán má s těmito záznamy do budoucna 
velké záměry. Alma svého syna poučil o tom, čemu má 
lid učit. Slova Kristova přirovnal k Liahoně a zdůraznil 

Helamanovi, jak je důležité, aby v nich vyhledával 
vedení.

Poznámka: Tato lekce dává třem studentům příležitost 
k tomu, aby vyučovali. Abyste studentům pomohli při-
pravit se na výuku, dejte každému z nich dva až tři dny 
předem kopii té části, které mají učit. Také se můžete 
rozhodnout tyto části odučit sami.
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Alma 37

Náměty pro výuku

Alma 37
Alma svěřuje Helamanovi záznamy, radí mu, aby dodržoval přikázání, a připomíná 
mu, že Liahona fungovala skrze víru
Na tabuli překreslete toto schéma:

Vyzvěte studenty, aby na tabuli napsali některé malé a prosté věci, které je v životě vý-
znamně pozitivně ovlivnily. Mohli byste je požádat, aby své odpovědi objasnili.

Vysvětlete, že Alma 37 obsahuje Almovy rady, které měly pomoci připravit jeho syna Hela-
mana na to, že bude dalším opatrovníkem posvátných záznamů. Alma ho učil o úloze ma-
lých a prostých věcí v Pánově díle. Požádejte některého studenta, aby přečetl Almu 37:6–7.

Čemu se z těchto veršů můžeme naučit o hodnotě „malých a prostých věcí“? (Studenti 
mohou odpovídat různě, ale měli by vyjádřit tu pravdu, že Pán užívá malé a prosté pro-
středky k uskutečňování svých věčných záměrů.)

Vyzvěte studenty, aby si přečetli Almu 37:1–5 a vyhledali příklady malých a prostých věcí, 
které mohou mít v životě člověka velký vliv (posvátné záznamy nebo písma). Až se studenti 
podělí o to, co našli, napište na tabuli slovo Písma pod slovní spojení Malé a prosté věci.

Požádejte studenty, aby v Almovi 37:8–10 hledali způsoby, jakými písma ovlivnila lid Knihy 
Mormonovy. Zatímco se studenti budou dělit o to, co našli, mohli byste jejich odpovědi 
zapisovat pod slovní spojení VELKÝ VLIV.

• Jak písma ovlivnila váš život?

Shrňte Almu 37:11–32 tím, že vysvětlíte, že Alma učil Helamana tomu, že Pán ukáže skrze 
příchod Knihy Mormonovy svou moc. Alma pověřil Helamana, aby dodržoval Pánova 
přikázání a pečlivě vedl záznamy. Nařídil mu také, aby záznamy používal k učení lidu a aby 
se vyhýbal odhalení všech podrobností ohledně zlovolnosti Jareditů a jejich následného 
zničení.

Vyzvěte studenty, aby v Almovi 37:13–16 vyhledali zásady, kterým Alma učil Helamana, 
když mu záznamy svěřil. (Studenti se možná podělí o různé zásady, ale ujistěte se, že v je-
jich odpovědích zazní, že když dodržujeme Pánova přikázání, On nám pomůže splnit 
naše povinnosti. Mohli byste se zeptat, jak se tato zásada vztahuje k myšlence, že malé a 
prosté věci mohou mít velký vliv.)

Zbytek této lekce je připraven tak, aby ho mohli vyučovat tři studenti. Pokud máte ve třídě 
hodně studentů, požádejte studenty- učitele, aby se v místnosti přesunuli na tři různá 
místa. Rozdělte studenty do tří skupin. Vyzvěte každou skupinu, aby si vzala písma, studijní 
zápisníky nebo deníky a tužky nebo pera a shromáždila se u jednoho ze studentů- učitelů. 
Až studenti- učitelé dokončí svou lekci, skupiny se vymění. Pokud máte málo studentů, 

Malé a prosté věci VELKÝ VLIV
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studenti- učitelé se mohou střídat ve výuce celé třídy. V obou případech by výuka lekce a 
vedení diskuse měla studentům- učitelům zabrat přibližně sedm minut.

1. student- učitel – Alma 37:33–34

Požádej spolužáky, aby přemýšleli o místním vedoucím Církve nebo o generální autoritě, 
která je naučila něčemu, co v jejich životě způsobilo změnu. Vyzvi několik studentů, aby se 
podělili o to, čemu je tento vedoucí naučil a jak je to ovlivnilo. Můžeš se podělit o příklad 
ze svého života.

Požádej dva studenty, aby se střídali při čtení Almy 37:33–34. Vyzvi ostatní studenty, aby 
verše sledovali a vyhledávali, co Alma poradil Helamanovi, aby lid učil. Můžeš navrhnout, 
aby si během čtení označili slovní spojení „uč je“ a „kaž jim“. Na tabuli nebo na papír na-
piš slova Učení vedoucích Církve. Až studenti verše dočtou, požádej je, aby se podělili o to, 
co našli. Jejich odpovědi napiš pod slova Učení vedoucích Církve. Polož jim tyto otázky: 

• Jak mohou být tyto verše obzvlášť užitečné pro nás v této době? Proč?

Požádej spolužáky, aby vyhledali poslední slovní spojení v Almovi 37:34 a zjistili, jaké 
požehnání plyne z následování učení vedoucích Církve. Na tabuli napiš tuto zásadu: Když 
následujeme učení vedoucích Církve, můžeme nalézt odpočinutí své duše. Zeptej se jich, 
co podle nich znamená „nalézt odpočinutí své duše“. (Možné odpovědi: osvobození se od 
důsledků hříchu, obdržení pokoje Ducha a požehnání silou snášet a překonávat těžkosti.)

Poděl se o své svědectví, jak se tato zásada naplnila ve tvém životě. Pokud to čas dovolí, 
vyzvi ostatní, aby se také podělili o svědectví o této zásadě.

2. student- učitel – Alma 37:35–37

Vysvětli spolužákům, že je běžné, aby ti, kteří sázejí stromy, přivázali nebo upevnili mladý 
stromek ke kůlu a až strom zesílí, tuto podporu odstranili. Zeptej se jich, proč se to podle 
nich dělá. Poté přečti tento příběh o stromku, který na svém dvoře zasadil president 
Gordon B. Hinckley:

Brzy poté, co se oženil, zasadil president Gordon B. Hinckley poblíž svého 
domu mladý stromek. Roky ubíhaly a on mu nevěnoval téměř žádnou 
pozornost. Jednoho dne si všiml, že strom je pokroucený a nakloněný na 
západ. Pokusil se ho narovnat, ale kmen byl příliš silný. Pokusil se k narov-
nání použít provaz a kladky, ale nedokázal ho ohnout. Nakonec vzal pilu a 
uřízl ze západní strany těžkou větev, což na stromku zanechalo ošklivou 

jizvu. Později o stromku řekl:

„Od doby, kdy jsem strom zasadil, uplynulo již více než půl století. … Nedávno jsem se byl 
na strom znovu podívat. Je velký. Má lepší tvar. Pro dům je velkou předností. Ale v mládí si 
prožil velké trauma, když jsem k jeho narovnání použil hrubou sílu.

Když jsem ho na začátku zasadil, stačil by jen kousek provázku, který by stromek držel na 
svém místě a chránil ho před větrem. Mohl jsem, a měl jsem, ten provázek ke stromku při-
vázat, a nestálo by mě to téměř žádné úsilí. Ale neudělal jsem to a strom ohnuly síly, které 
na něj působily.“ („Bring Up a Child in the Way He Should Go“, Ensign, Nov. 1993, 59.)

Požádej studenty, aby si přečetli radu, kterou dal Alma Helamanovi v Almovi 37:35. Požádej 
je, aby přemýšleli o tom, jak tento verš souvisí se zkušeností presidenta Hinckleyho.

Vyzvi studenty, aby svými slovy shrnuli Almu 37:35. (Jejich odpovědi by měly vyjádřit, 
že dodržovat přikázání Boží se máme naučit už v mládí.) Vyzvi je také, aby si napsali 
odpovědi na následující otázky. (Otázky můžeš napsat na tabuli nebo je můžeš studentům 
pomalu předčítat, aby si je mohli zapsat.)

• Jaký vliv má podle vás na život člověka to, když se naučí dodržovat přikázání Boží již  
v mládí?

• Znáte někoho, kdo byl po celý život požehnán díky tomu, že se v mládí naučil dodržovat 
přikázání? Napište, jak byl tento člověk požehnán.

Vyzvi několik studentů, aby se podělili o to, co napsali. Poté vyzvi některého studenta, aby 
přečetl Almu 37:36–37. Požádej ostatní studenty, ať tyto verše sledují v písmech a vyhledají 
radu, která by jim mohla pomoci dodržovat přikázání již v mládí.

• Jak vám následování této rady může pomoci dodržovat přikázání?

• Jak usilujete o to, abyste Pána dávali na první místo ve svých myšlenkách, slovech, činech 
a ve své náklonnosti? (Povzbuď studenty, aby se zamysleli nad tím, jak se mohou zlepšit.)

Alma 37:35  
je pasáž z mistrovství  
v písmu. S osvojením 
této pasáže můžeš 
studentům pomáhat tím, 
že je vyzveš, aby splnili 
úkol na konci této lekce.
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Poděl se o své pocity ohledně toho, jak ti vyhledávání rad Páně pomohlo dodržovat přiká-
zání. Povzbuď své spolužáky, aby se radili s Pánem o všem, co dělají.

3. student- učitel – Alma 37:38–45

Ukaž studentům obrázek „Liahona“. (62041 121; Kniha obrázků z evangelia [2009], č. 68.) 
Připomeň svým spolužákům kompas, který Pán použil, aby Lehiově rodině pomohl na 
cestě do zaslíbené země. V Almovi 37:38 se dozvídáme, že kompas se nazýval Liahona. 
Vysvětli, že Alma mluvil o Liahoně, aby Helamana naučil důležité zásadě — a to, jak Pán 
vede své děti.

Vysvětli spolužákům, že jim položíš několik otázek, a zatímco se budou střídat ve čtení 
několika veršů z písem, požádej je, aby na ně vyhledávali odpovědi. Ať na každou otázku 
odpovědí až poté, kdy byla přečtena související pasáž z písem.

• Jak Liahona fungovala? (Viz Alma 37:38–40.)

• Proč někdy Liahona přestala fungovat? (Viz Alma 37:41–42.)

• Jak můžeme Liahonu připodobnit ke slovům Kristovým? (Viz Alma 37:43–45.)

Možná bude nutné vysvětlit, že v těchto verších slova nástin a předobraz odkazují na 
„osobu, událost nebo obřad, který se podobá jiné a důležitější osobě, události nebo obřadu, 
který bude následovat. … Pravé předobrazy se budou podobat ve zjevných bodech, prokáží 
božské pověření a budou prorokovat o budoucích událostech.“ (Joseph Fielding McCon-
kie, Gospel Symbolism [1985], 274.) Rozhodnutí, zda následovat či nenásledovat pokyny na 
Liahoně, se podobá našemu rozhodnutí ohledně toho, jak zareagujeme na pokyny, které 
dostáváme skrze slova Kristova.

• Kde můžeme najít slova Kristova? (Možné odpovědi: písma, slova proroků posledních 
dnů, patriarchální požehnání a vnuknutí Ducha.)

Vyzvi spolužáky, aby shrnuli Almova slova v Almovi 37:38–45 a zaměřili se obzvlášť na 
verše 44–45. V diskusi by měla zaznít tato pravda: Když nasloucháme slovům Ježíše 
Krista, vedou nás k získání věčného života.

Poděl se o to, jak tě Kristova slova ovlivnila po duchovní stránce a jak ti pomohla postu-
povat směrem k věčnému životu. Můžeš studentům navrhnout, aby uvažovali o získání 
patriarchálního požehnání nebo, pokud ho již mají, o tom, aby ho četli pravidelně a 
s modlitbou.

Poznámka pro učitele: Až studenti ukončí výuku svých částí lekce, poděkujte jim a pokud to 
čas dovolí, vyzvěte několik studentů, aby vydali svědectví o jedné ze zásad, které se dnes 
učili. Mohli byste se také podělit o své svědectví o těchto zásadách. Na závěr vyzvěte stu-
denty, aby v písmech sledovali verše v Almovi 37:46–47, zatímco vy je budete číst.

Mistrovství v písmu – Alma 37:35
Poznámka: Následující činnost, kterou studenti provedou doma, je připraví na začátek další 
lekce. (Alma 38.) Vyhraďte si v průběhu lekce čas na to, abyste studentům úkol vysvětlili a 
řekli jim, že se na příštím setkání chystáte k jejich zkušenostem vrátit.

Poukažte na to, že Alma 37:35 je pasáž z mistrovství v písmu. Můžete studenty vyzvat, aby 
si verš výrazně označili, aby ho snáze našli. Vyzvěte je, aby se tuto pasáž naučili dnes večer 
doma nazpaměť a odříkali ji jednomu z rodičů nebo jinému dospělému, kterému důvěřují. 
(Nebo by si verš mohli s nějakým dospělým číst.) Povzbuďte je, aby dospělému položili 
následující otázky. (Mohli byste studenty požádat, aby si otázky napsali na papír, aby si je 
mohli vzít domů.)

Jak ti pomohla poslušnost přikázání Božích?

Jakou mi můžeš dát radu, která by mi pomohla být v mládí moudřejším?

Řekněte studentům, že je na příští hodině požádáte, aby vám o své zkušenosti povyprávěli.
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Úvod
Šiblon sloužil se svým otcem Almou mezi Zoramity jako 
misionář. (Viz Alma 31:7.) Po této misii Alma vyjádřil 
svou radost nad stálostí a věrností, které Šiblon proká-
zal, když snášel pronásledování. Alma také Šiblonovi 

svědčil o Spasitelově moci vysvobozovat a podělil se 
s ním o radu ohledně jeho neustálé snahy vyučovat 
evangeliu.

LEKCE 95

Alma 38

Náměty pro výuku

Alma 38:1–3
Alma vyjadřuje radost nad Šiblonovou věrností
Pokud jste studenty na konci minulé lekce vyzvali, aby doma splnili činnost k uplatnění na-
uky, připomeňte jim dvě otázky, které měli položit svým rodičům nebo jinému dospělému, 
kterému důvěřují:

• Jak ti pomohla poslušnost přikázání Božích?

• Jakou mi můžeš dát radu, která by mi pomohla být v mládí moudřejším?

Vyzvěte studenty, aby se podělili o zkušenosti s touto činností. Až se studenti o své zkuše-
nosti podělí, zeptejte se:

• Jak tato zkušenost ovlivnila vaši touhu dodržovat Pánova přikázání?

Vysvětlete, že Alma 38 je záznamem rad, které dal Alma svému synu Šiblonovi. Požádejte 
některého studenta, aby přečetl Almu 38:1–3. Vyzvěte ostatní, ať tyto verše sledují v pís-
mech a vyhledávají slovní spojení, která popisují, jaké měl Alma ohledně Šiblona pocity a 
proč. Požádejte studenty, aby se podělili o to, co našli. 

• Čemu se můžeme z Almy 38:2–3 naučit o tom, jaký vliv mohou mít spravedlivé děti na 
své rodiče? (Odpovědi studentů se mohou lišit. Ujistěte se, že rozpoznají tu pravdu, že 
když jsou mladí lidé stálí a věrní v dodržování přikázání, mohou svým rodičům 
dělat velkou radost.)

• Kdy vaši rodiče pocítili radost díky tomu, že jste učinili správné rozhodnutí nebo díky 
vaší snaze žít podle evangelia?

• Jaký má vaše snaha dodržovat přikázání vliv na váš vztah s rodiči?

Mohli byste se podělit o příklad ze svého života, jak byla spravedlivými rozhodnutími dětí 
ovlivněna vaše rodina.

Alma 38:4–9
Alma svědčí o tom, že Spasitel má moc vysvobozovat
Vysvětlete, že Alma Šiblonovi připomněl, že oba zakusili Spasitelovu moc vysvobozovat. 
Připravte si kopie této tabulky, abyste ji mohli rozdat studentům, nebo ji nakreslete na 
tabuli a vyzvěte studenty, aby si ji opsali do studijního zápisníku nebo deníku.

Šiblon (Alma 38:4–5) Alma (Alma 38:6–8)

Z čeho byl vysvobozen?

Proč získal požehnání 
vysvobození?

Čemu se můžeme z jeho zkuše-
nosti naučit? 

Provádění kontroly 
zadaných úkolů
Když kontrolujete, 
jak si studenti poradili 
s výzvou uplatňovat 
zásady evangelia, dáváte 
jim příležitost svědčit 
o požehnáních, která 
pramení ze života podle 
evangelia. Když se stu-
denti dělí o zkušenosti, 
které získali uplatňo-
váním pravd evangelia, 
posilují svá svědectví 
a pomáhají posilovat 
svědectví druhých.
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Tabulku vyplňte společně nebo studenty vyzvěte, aby ji vyplnili ve dvojicích. Zatímco 
budou studenti odpovídat na otázky, nechte je vracet se k pasážím z písma uvedeným v ta-
bulce. Povzbuzujte je, aby použili i to, co již vědí o tom, jak Pán Šiblona (viz Alma 38:2–3) 
a Almu (viz Mosiáš 27; Alma 36) vysvobodil. Až studenti tabulku vyplní, položte jim tyto 
otázky, abyste jim pomohli diskutovat o zásadách, kterým se učili:

• Čemu se můžeme naučit ze Šiblonovy zkušenosti? (Studenti mohou rozpoznat různé 
zásady. Ujistěte se, že rozpoznají tuto pravdu: Pokud snášíme všechny věci trpělivě a 
s vírou v Boha, On nás z našich zkoušek, trápení a strastí vysvobodí a posledního 
dne nás pozvedne.)

• Čemu se můžeme naučit z Almovy zkušenosti? (I když studenti mohou odpovídat různě, 
ujistěte se, že vyjádří, že pro získání odpuštění svých hříchů a nalezení pokoje pro 
duši musíme uplatňovat víru v Ježíše Krista a usilovat o Jeho milosrdenství.)

Požádejte některého studenta, aby přečetl Almu 38:9. Vyzvěte ostatní, ať tento verš sledují 
v písmech a vyhledávají, čemu Alma chtěl, aby se jeho syn o Spasiteli naučil.

• Proč je důležité, abychom věděli, že Ježíš Kristus je jediným prostředkem, jímž můžeme 
býti spaseni?

• Jaké máte zkušenosti s vysvobozením skrze Spasitelovu moc? (Mohli byste dát studen-
tům čas na to, aby o této otázce přemítali, než je požádáte o odpověď.) Co jste učinili, 
abyste toto vysvobození získali?

Dejte studentům čas na to, aby přemítali o tom, jak mohou při osobních těžkostech vyhle-
dávat Pánovu pomoc. 

Alma 38:10–15
Alma radí Šiblonovi, aby pokračoval ve výuce evangelia a v rozvíjení 
spravedlivých vlastností
Vysvětlete, že Alma povzbuzoval Šiblona k rozvíjení vlastností, které by mu pomáhaly, 
když bude učit evangeliu a sloužit druhým. Radu, kterou dal Alma Šiblonovi, může uplatnit 
každý, kdo touží sloužit, učit nebo mít na druhé dobrý vliv. Vyzvěte studenty, aby si přečetli 
Almu 38:10–15 a vyhledali radu, která by byla užitečná obzvlášť pro ně. Mohli byste stu-
dentům navrhnout, aby si to, co najdou, označili.

Na konci lekce rozdejte studentům kopie studijního průvodce. Vysvětlete, že když budou 
průvodce používat, uvidí, jak nás snaha o rozvíjení spravedlivých vlastností připra-
vuje učit druhé a sloužit jim. Vyzvěte je, aby si vybrali jednu část Almovy rady z levého 
sloupce průvodce a splnili odpovídající výukovou činnost z pravého sloupce. (Pokud 
nemůžete pořídit kopie studijního průvodce, přizpůsobte činnost tak, že povedete se třídou 
diskusi a použijete informace ze studijního průvodce jako zdroj.)

Poté, co měli studenti na splnění jedné z výukových činností ze studijního průvodce dosta-
tek času, mohli byste několik z nich požádat, aby se podělili o to, čemu se z této činnosti 
naučili a jak se to chystají uplatnit. Pokud jste studentům rozdali kopie studijního průvodce, 
vyzvěte je, aby si je vzali domů a naučili se o radách, které dal Alma Šiblonovi, více.

Přizpůsobení 
výukových činností
Výukové metody uve-
dené v této příručce  
jsou doporučeními.  
S moudrostí je přizpů-
sobte vašim podmínkám 
a potřebám jednotli-
vých studentů a třídy 
jako celku. S modlitbou 
usilujte o vedení Ducha 
Svatého. 
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Studijní průvodce pro Almu 38:10–12

Prostuduj si různé části Almovy rady uvedené níže a vyber si jednu, ve které by ses rád 
zdokonalil. Splň odpovídající výukovou činnost, která ti pomůže uplatnit tuto radu ve 
svém životě.

Almova rada Výukové činnosti

Buď „pilný a umírněný 
ve všech věcech“. 
(Alma 38:10.)

Píle je trvalá, důkladná a svědomitá snaha. Být umírněný znamená „být ve 
všech věcech zdrženlivý nebo se ovládat“. (Kent D. Watson, „Buďte umír-
nění ve všech věcech“, Liahona, listopad 2009, 38.) Napiš si do studijního 
deníku, proč člověk tyto dvě vlastnosti potřebuje, když učí evangeliu a 
slouží druhým. Napiš také o těch oblastech svého života, ve kterých můžeš 
být pilnější nebo umírněnější a jak ti zdokonalení se v těchto oblastech 
pomůže, abys druhé efektivněji učil a sloužil jim.

„Hleď, aby ses nepo-
vyšoval k pýše; … aby 
ses nevychloubal.“ 
(Alma 38:11.)

Jedním aspektem pýchy je, že vkládáme větší důvěru v sebe samé než 
v Boha. Pýcha je také zjevná v případě, když si někdo myslí, že je lepší 
nebo důležitější než druzí. Napiš si do studijního deníku, co by se mohlo 
stát, pokud by byl člen Církve pyšný ve svém povolání. Starší Robert 
D. Hales z Kvora Dvanácti apoštolů učil: „Praví učedníci mluví s nevtíravou 
sebedůvěrou, ne s vychloubačnou pýchou.“ („Odvaha křesťanů – cena 
učednictví“, Liahona, listopad 2008, 73.) Zamysli se nad někým, koho znáš 
a kdo učí evangeliu „s nevtíravou sebedůvěrou“. Napiš si do studijního 
deníku o tomto člověku a o tom, jak tě jeho učení ovlivnilo. Napiš si také 
jeden nebo dva způsoby, jakými se budeš snažit vyhýbat pýše.

„Užívej smělosti, ale 
ne panovačnosti.“ 
(Alma 38:12.)

Přečti si slova apoštola Pavla ve Filipenským 1:14 (v Novém zákoně), abys 
viděl, jak mohou služebníci Boží projevovat smělost. President James 
E. Faust z Prvního předsednictva učil, jak se můžeme vyhýbat panovač-
nosti: „Nevěřím, že ve svém přístupu [k misionářské práci] musíme být … 
nápadnými, vtíravými nebo necitlivými.“ (James P. Bell, In the Strength 
of the Lord: The Life and Teachings of James E. Faust [1999], 373.) Napiš 
si do studijního deníku, jak někdo může být smělý, aniž by byl panovačný. 
Zaznamenej si konkrétní způsob, jakým uplatníš radu, že máš být smělý, 
ale ne panovačný. Napiš si také, jak ti tato rada může pomoci, abys byl 
úspěšný ve výuce druhých a ve službě druhým.

Drž „na uzdě všechny 
vášně své“. (Alma 
38:12.)

Držet něco na uzdě znamená něco krotit, vést nebo ovládat. Vášeň je 
silný cit. Zamysli se nad těmito otázkami a odpovědi si zapiš do studijního 
deníku: Proč je podle tebe důležité, abychom drželi své vášně na uzdě? Jak 
nám podle tebe může pomoci držení vášní na uzdě k tomu, abychom byli 
naplněni láskou? Co uděláš, abys následoval Almovu radu, že máme své 
vášně držet na uzdě?

„Hleď, aby ses 
zdržel zahálky.“ (Alma 
38:12.)

Projdi si pasáže z písem, které jsou uvedené v Průvodci k písmům pod 
heslem „Lenost, líný“. Hledej rady ohledně toho, co to znamená být líný 
a co je opakem lenosti. Vyber si dva verše uvedené pod tímto heslem a 
prostuduj si je. Napiš si do studijního deníku, čemu ses z vybraných veršů 
naučil. Napiš si, jak ti rada, že se máme zdržovat zahálky, pomůže efektiv-
něji druhé učit a sloužit jim. Nakonec si napiš konkrétní způsob, jakým se 
budeš zdržovat zahálky.
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Lekce pro domácí studium
Alma 33–38 (19. blok)

Přípravné materiály pro 
učitele domácího studia
Shrnutí denních lekcí domácího studia
Následující shrnutí nauk a zásad, kterým se studenti naučili 
při studiu Almy 33–38 (19. blok), nemá být součástí vaší 
lekce. Lekce, kterou učíte, se soustřeďuje pouze na některé 
z těchto nauk a zásad. Při zvažování potřeb svých studentů 
se řiďte nabádáním Svatého Ducha.

1. den (Alma 33–35)
Alma učil Zoramity, že Boha můžeme skrze modlitbu uctívat 
neustále. Poté Alma učil tomu, že milosrdenství Nebes-
kého Otce, včetně odpuštění našich hříchů, získáváme díky 
Usmíření Ježíše Krista. Amulek učil Zoramity, že nekonečné a 
věčné Usmíření Ježíše Krista umožňuje spasení všeho lidstva. 
Studenti se také naučili tomu, že abychom tato úplná požeh-
nání plynoucí z Usmíření získali, musíme víru uplatňovat ku 
pokání.

2. den (Alma 36)
Z Almova vyprávění o jeho obrácení se studenti naučili tomu, 
že hřích může vést k velké bolesti a lítosti. Kromě toho se 
naučili, že pokud uplatňujeme víru v Usmíření Ježíše Krista, 
On nás vysvobodí z bolesti našich hříchů a naplní nás radostí. 
Podobně jako Alma můžeme i my obdržet velkou radost, 
když se budeme snažit přivádět druhé ke Kristu.

3. den (Alma 37)
Alma svého syna Helamana pověřil, aby udržoval a zacho-
vával posvátné záznamy. Skrze studium Almových slov se 
studenti naučili, že Pán pro uskutečňování svých věčných zá-
měrů používá malé a prosté prostředky. Naučili se také tomu, 
že když dodržujeme Pánova přikázání, bude se nám dařit. 
Alma svého syna učil, že dodržovat přikázání Boží se máme 
učit již v mládí a že když dbáme slov Ježíše Krista, povedou 
nás k získání věčného života.

4. den (Alma 38)
Při studiu rady, kterou dal Alma Šiblonovi, se studenti naučili, 
že když začnou být stálými a věrnými v dodržování přikázání 
již v mládí, mohou svým rodičům dělat velkou radost. Alma 
svým synům vydal svědectví, že Bůh vysvobozuje jednot-
livce ze zkoušek, trápení a strastí, když snášejí všechny věci 
trpělivě a s důvěrou v Něho. Alma svědčil také o tom, že 
abychom získali odpuštění svých hříchů a pokoj pro duši, 
musíme volat k Pánu o milosrdenství. Na závěr se studenti 
naučili, že rozvíjení spravedlivých vlastností nás připravuje 
učit druhé a sloužit jim.

Úvod
Amulek učil Zoramity, že Usmíření je nekonečné a věčné. (Alma 
34:10.) Studenti se této pravdě naučili tento týden během svého 
studia a tato lekce jim poskytne další příležitosti porozumět 
Usmíření Ježíše Krista a vážit si ho.

Náměty pro výuku

Alma 33–35
Alma a Amulek učí Zoramity o Usmíření Ježíše Krista
Zeptejte se: Proč byl Ježíš Kristus tím jediným, kdo mohl vykonat 
usmíření za hříchy světa?

Připomeňte studentům, že v rámci úkolů na tento týden si pře-
četli Almu 34:10–14 a označili si slovní spojení, která obsahovala 
slova nekonečný a věčný. Požádejte některého studenta, aby tyto 
verše přečetl, a poté požádejte ostatní, aby se podělili o slovní 
spojení, která našli.

Požádejte některého studenta, aby přečetl toto prohlášení 
staršího Russella M. Nelsona z Kvora Dvanácti apoštolů, které jim 
pomůže porozumět, jak je Usmíření Ježíše Krista nekonečným a 
věčným:

„Jeho Usmíření je nekonečné – nemá konce. Bylo nekonečné 
také v tom, že všechno lidstvo bylo spaseno z nekončící smrti. 
Bylo nekonečné z hlediska Jeho nesmírného utrpení. … Bylo ne-
konečné svým rozsahem – bylo vykonáno za všechny najednou. 
A milosrdenství Usmíření se nevztahuje pouze na nekonečný 
počet lidí, ale také na nekonečný počet světů, které Pán stvořil. 
Svou nekonečností se vymyká jakémukoli lidskému měření nebo 
smrtelnému chápání.

Ježíš byl jediným, kdo mohl nabídnout takové nekonečné usmí-
ření, protože se narodil ze smrtelné matky a nesmrtelného Otce. 
Díky tomuto jedinečnému právu prvorozenství byl Ježíš nekoneč-
nou Bytostí.“ („The Atonement“, Ensign, Nov. 1996, 35.)

Zeptejte se: Jak nám Amulekova učení a vysvětlení staršího Nel-
sona pomáhají porozumět tomu, proč byl Ježíš Kristus jediným, 
kdo mohl vykonat usmíření za hříchy světa?

Ať studenti shrnou, čemu se dosud z Almy 34 naučili o Usmíření 
Ježíše Krista. Vysvětlete, že jednou důležitou zásadou, které se 
z této části můžeme naučit, je, že nekonečné a věčné Usmí-
ření Ježíše Krista umožňuje všem lidem, aby byli spaseni.

Napište na tabuli nebo na papír toto slovní spojení: Představte si 
život bez …

Ukažte předmět, kterého si mnoho mladých lidí cení (napří-
klad mobilní telefon). Zeptejte se: Jaký by byl život bez tohoto 
předmětu?

Poté ukažte láhev nebo sklenici vody (nebo něco jiného, co je 
nezbytné pro přežití). Zeptejte se: Jaký by byl život bez vody?
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Poté, co studenti na tyto otázky odpovědí, dokončete větu na 
tabuli: Představte si život bez Usmíření Ježíše Krista.

Položte tyto otázky: 

• Jak byste řekli, že na život pohlížejí lidé, kteří neznají Ježíše 
Krista nebo kteří nechtějí věřit, že existuje Bůh?

• V čem byste řekli, že by pro vás byl život bez Usmíření Ježíše 
Krista odlišný? (Než studenty požádáte o odpověď, dejte jim 
chvíli na to, aby o této otázce přemítali.)

Vysvětlete, že Amulek Zoramity učil, že musejí činit pokání, aby 
do svého života mohli vnést požehnání Usmíření. (Viz Alma 
34:15–17.) Zeptejte se studentů, zda někdy odkládali pokání, 
protože se obávali vyznat své hříchy nebo se obávali, že nejsou 
dost silní, aby se změnili. Poté se zeptejte: Proč je nebezpečné 
pokání odkládat?

Požádejte studenty, aby se střídali při čtení Almy 34:30–35 a 
vyhledávali, čemu Amulek učil ohledně toho, proč nemáme 
odkládat pokání. Diskutujte o těchto verších za pomoci těchto 
otázek:

• Přečtěte si Almu 34:32. Proč máme pokání učinit dnes? (Za-
tímco budou studenti odpovídat, pomozte jim porozumět této 
zásadě: Tento život je dobou na to, aby se lidé připravili 
na setkání s Bohem.)

• Přečtěte si Almu 34:33. Co je účelem tohoto života? Co se 
stane s těmi, kteří pokání odkládají?

• Přečtěte si Almu 34:31. Jaký slib je dán těm, kteří pokání 
činí nyní?

Přečtěte toto prohlášení presidenta Boyda K. Packera z Kvora 
Dvanácti apoštolů: 

„Není třeba, abyste znali všechno, než moc Usmíření začne 
působit ve váš prospěch. Mějte víru v Krista; začne to působit 
hned, jakmile o to požádáte!“ („Washed Clean“, Ensign, May 
1997, 10.)

Zeptejte se: Čemu vás toto prohlášení presidenta Packera učí? 
Proč je pro vás užitečné?

Alma 36
Alma radí svému synu Helamanovi
Studenti si prostudovali rady, které dal Alma svému synu 
Helamanovi, zaznamenané v Almovi 36 a naučili se o radosti, 
kterou Alma pocítil, když učinil upřímné pokání ze svých hříchů. 
Studenti byli požádáni, aby si přečetli Almu 36:19–22 a poté 
si do studijního deníku napsali, čemu je tyto verše naučily o 
moci Usmíření. (2. den, 3. úkol.) Vyzvěte několik studentů, aby 
se podělili o to, co napsali. Na závěr vydejte vlastní svědectví o 
Usmíření Ježíše Krista a o radosti, která plyne z pokání.

Další blok (Alma 39–44)
Požádejte studenty, aby se zamysleli nad tím, jak může znepoko-
jený a milující rodič napravit syna nebo dceru, kteří se dopustili 
vážného sexuálního přestupku. Alma této situaci čelil a svého 
syna Koriantona, který hřešil zatímco sloužil na misii, naučil 
důležitým pravdám.
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Úvod
Alma káral svého svéhlavého syna Koriantona, který 
zanechal misionářské služby a spáchal sexuální hřích. 
Alma ho učil o závažnosti jeho skutků a vyjádřil zkla-
mání z toho, že se Korianton tak závažného hříchu 

dopustil. Přikázal svému synovi, aby přestal následo-
vat žádosti svých očí a aby činil pokání. (Almovy rady 
Koriantonovi, které se týkají dalších témat, pokračují 
v kapitolách 40–42.)

LEKCE 96

Alma 39

Náměty pro výuku

Alma 39:1–8
Alma vysvětluje svému synu Koriantonovi závažnost sexuálního hříchu
Na tabuli napište tuto otázku: Proč jsou některé hříchy závažnější než jiné?

Požádejte studenty, aby se zamysleli nad tím, jak by na tuto otázku odpověděli. Vysvětlete, 
že Almovy rady zaznamenané v Almovi 39 nám mohou pomoci porozumět závažnosti 
určitých hříchů.

Požádejte studenty, aby se podívali na poznámku uvedenou přímo nad nadpisem 39. ka-
pitoly. Požádejte je, aby určili, kdo v této kapitole mluví a ke komu (Alma mluví ke svému 
synu Koriantonovi). Vysvětlete, že Korianton doprovázel Almu a svého bratra Šiblona při 
kázání evangelia mezi Zoramity, ale dopustil se hříchu. Poukažte na to, že když studenti 
porozumí tomu, co špatného Korianton udělal, pomůže jim to lépe porozumět Almovým 
radám určeným Koriantonovi, které jsou uvedeny v této a v dalších třech kapitolách.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Almu 39:1–5. Vyzvěte členy třídy, aby se zaměřili 
na to, co špatného Korianton udělal. (Možná bude potřeba vysvětlit, že slovo nevěstka ve 3. 
verši znamená nemravnou ženu neboli prostitutku.)

• Co špatného Korianton udělal? Který z jeho hříchů byl nejzávažnější? (Sexuální 
nemorálnost.)

• Korianton se mezi Zoramity chlubil svou silou a moudrostí. (Viz Alma 39:2.) Jak může 
pyšný postoj vést k závažným hříchům, jako je například sexuální nemorálnost? Jaké 
znáte novodobé příklady pyšného postoje, který vede druhé k tomu, aby spáchali sexu-
ální hřích? (Když studenti diskutují o těchto otázkách, poukažte na to, že když se lidé 
vychloubají, často přeceňují své silné stránky, včetně schopnosti odolat pokušení. Mezi 
novodobé příklady tohoto postoje patří předčasné chození na rande a chození na rande 
výlučně s jedním člověkem.)

Požádejte studenty, aby si přečetli Almu 39:5 a vyhledali, jak Alma vysvětlil závažnost 
sexuálního hříchu. (Může být užitečné vysvětlit, že slovo ohavnost označuje něco hříšného, 
zlovolného nebo velmi špatného.)

• Jak na sexuální hřích nahlíží Pán? (Zatímco studenti odpovídají, pomozte jim uvědomit 
si pravdivost toho, že sexuální hřích je v očích Páně ohavností.)

• Proč je podle vás smilství a cizoložství zařazeno podle závažnosti hned za vraždu?

Abyste studentům pomohli porozumět Pánovým měřítkům a zaslíbením, které se týkají 
sexuální čistoty, požádejte je, aby si přečetli první dva odstavce v oddílu nazvaném „Sexu-
ální čistota“ v příručce Pro posílení mládeže. Požádejte je, aby přitom vyhledali odpovědi na 
následující otázku. (Tuto otázku byste mohli napsat na tabuli. Mohli byste studentům také 
navrhnout, aby si příslušné odpovědi v příručce označili.)

• Jaký užitek plyne z toho, když zachováváme sexuální čistotu?

Poté, co studenti měli dost času na to, aby si příslušné odstavce přečetli a našli odpovědi, 
požádejte je, aby si přečetli zbývající část oddílu „Sexuální čistota“ a vyhledali odpovědi na 
následující otázku:

• Jaká měřítka nám Pán stanovil, abychom si uchovali sexuální čistotu?
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Vyzvěte studenty, aby přemítali o tom, co by si podle jejich názoru Pán přál, aby se z toho, 
co si právě přečetli, naučili. Vydejte svědectví o závažnosti sexuálního hříchu a o požehná-
ních, která plynou z toho, když jsme sexuálně čistí.

Poukažte na to, že když Alma mluvil se svým synem ohledně této citlivé záležitosti, plnil 
tím svou rodičovskou povinnost. Požádejte studenty, aby se zamysleli nad tím, jak by asi 
reagovali na rady od rodičů nebo církevních vedoucích ohledně sexuální čistoty. Vyzvěte 
je, aby si přečetli Almu 39:7–8 a vyhledali, jaký byl Almův záměr, když učil Koriantona o 
závažnosti sexuálního hříchu.

• Proč Alma učil Koriantona o závažnosti jeho hříchu? (Aby Koriantonovi pomohl činit 
pokání, aby tak nemusel být před Bohem vinen.)

• Jak máme reagovat, když nás někdo vyzve k tomu, abychom činili pokání?

Abyste studentům pomohli porozumět tomu, proč si rodiče, jako v případě Almy, přejí 
vyzývat své děti k pokání, přečtěte tato slova staršího D. Todda Christoffersona z Kvora 
Dvanácti apoštolů:

„Výzva k pokání je vyjádřením lásky. … Pokud druhé nevybízíme ke změně, 
nebo pokud nepožadujeme sami po sobě, abychom činili pokání, neplníme 
základní povinnost, kterou dlužíme jeden druhému i sobě. Až příliš tole-
rantní rodič, shovívavý přítel či bojácný církevní vedoucí se ve skutečnosti 
více zajímají o sebe než o blaho a štěstí těch, kterým by mohli pomoci. Ano, 
výzvu k pokání lidé občas považují za netolerantní nebo urážlivou, a dokonce 

ji mohou mít za zlé, ale jsme- li vedeni Duchem, je to ve skutečnosti projev upřímného 
zájmu.“ („Božský dar pokání“, Liahona, listopad 2011, 38–39.)

Alma 39:9–19
Alma povzbuzuje Koriantona, aby činil pokání
Abyste seznámili studenty s tím, jaké rady dal Alma svému synovi ohledně toho, jak má 
činit pokání a obrátit se k Pánu, napište na tabuli: Pokání zahrnuje …

Vyzvěte několik studentů, aby se střídali při čtení Almy 39:9–13. Po přečtení každého verše 
se na chvíli zastavte, abyste studentům mohli položit tyto otázky: 

Alma 39:9

• Co podle vás znamená „[zanechat] hříchů svých“? (Přestat je dělat.)

• Jak se výrazy „[nechodit] za žádostmi očí svých“ a „[zapřít se] ve všech těchto věcech“ 
týkají zanechání hříchu? (Může být užitečné vysvětlit, že v dnešní době by se výraz 
„[žádosti] očí“ mohl týkat obrazového materiálu a zábavy, která je jakkoli pornogra-
fická. Abyste zdůraznili nebezpečí pornografie, můžete požádat studenty, aby si ohledně 
tohoto tématu přečetli rady uvedené na straně 12 v příručce Pro posílení mládeže. Také 
byste mohli vysvětlit, že slovní spojení „zapřít se“ znamená praktikovat sebekázeň ne-
boli ovládat se; viz poznámka pod čarou 9b.)

• Jak se mohou mladí Svatí posledních dnů ovládat v záležitostech týkajících se sexu-
ální čistoty a vyhýbat se tomu, aby chodili za žádostmi očí svých? (Abyste studentům 
pomohli diskutovat o této otázce podrobněji, mohli byste uvést nějaké situace, které 
vycházejí z kulturního prostředí a okolností vašich studentů. Například byste mohli říci: 
mladá žena Svatých posledních dnů se rozhodla, že se „zapře“, ale jistý mladý muž, 
kterého obdivuje, ji pozve na nevhodný večírek. Jak má tato mladá žena zareagovat?)

Poukažte na to, že Alma 39:9 je pasáž z mistrovství v písmu. Mohli byste studentům navrh-
nout, aby si tuto pasáž v písmech označili, aby ji tak mohli snadno najít.

Alma 39:10

• Jak nám může hledání duchovní výživy – například od rodičů, vedoucích Církve, souro-
zenců nebo důvěryhodných přátel – pomoci činit pokání?

Alma 39:11

• Co znamená „[nestrpět], aby [nás něco] svedlo“? (Možná bude potřeba vysvětlit,  
že slovo strpět znamená dovolit.)

• Jaké „marné nebo pošetilé“ věci podle vás v dnešní době svádí lidi na scestí?

Alma 39:9  
je pasáž z mistrovství  
v písmu. Podívejte se  
na příslušný námět 
pro výuku, který je 
uveden na konci lekce, 
abyste mohli studentům 
pomoci osvojit si tuto 
pasáž.
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Alma 39:12

• Co znamená zdržet se nepravostí? (Vyhýbat se hříchu.)

Alma 39:13

Vysvětlete, že pokání znamená obrácení „srdce a [vůle] k Bohu“. (Viz Průvodce k písmům, 
„Pokání“.) V písmech slovní spojení „obrátit se k Pánu“ obvykle označuje pokání.

• Co podle vás znamená obrátit se „k Pánu celou svou myslí, mocí a silou“?

Připomeňte studentům, že Koriantonovo chování během misie mezi Zoramity způsobilo, 
že někteří nevěřili Almovým slovům. (Viz Alma 39:11.)

• Co musíme udělat v rámci svého pokání, když naše hříchy ovlivňují druhé? (Připustit 
si své chyby nebo je vyznat těm, kterým jsme ublížili, a snažit se způsobenou škodu 
napravit.)

Napište na tabuli tuto pravdu: Pokání zahrnuje uvědomění si vlastních hříchů, jejich 
zanechání a obrácení se k Pánu celou svou myslí, mocí a silou. Mohli byste studentům 
navrhnout, aby si tuto větu napsali do písem poblíž verše Alma 39:13. Vyzvěte studenty, aby 
si do zápisníku nebo studijního deníku zapsali, co by si podle jejich názoru Pán přál, aby 
dělali, aby své srdce a vůli více obrátili k Pánu. 

Abyste zdůraznili roli Spasitele v procesu pokání, požádejte některého studenta, aby 
přečetl Almu 39:15–16, 19. Požádejte členy třídy, aby se zaměřili na slovní spojení, které se 
v těchto verších opakuje třikrát. (Toto slovní spojení zní „radostné zvěsti“.)

• Jakým radostným zvěstem učil Alma svého syna? (Mezi odpověďmi, které studenti uve-
dou, má zaznít tato pravda: Ježíš Kristus přišel odejmout hříchy světa. Tuto pravdu 
byste mohli napsat na tabuli.)

• Proč byl příchod Ježíše Krista pro Koriantona dobrou zprávou? (Zatímco studenti od-
povídají na tuto otázku, mohli byste jim říci, že Korianton později činil pokání ze svých 
hříchů a vrátil se k misionářské službě [Viz Alma 49:30].)

Zvažte možnost podělit se se členy třídy o to, v jakém smyslu je Usmíření Ježíše Krista 
radostnou zvěstí pro vás nebo pro ty, které znáte. Vydejte svědectví o zásadách z Almy 39, 
o nichž členové třídy diskutovali. Povzbuďte studenty, aby se řídili nabádáními, která mohli 
obdržet během lekce a která se týkala toho, že mají chránit svou čistotu a obracet se k Pánu 
skrze pokání.

Mistrovství v písmu – Alma 39:9
Rozdělte třídu do skupinek po čtyřech nebo po pěti. Dejte každé skupině hrací šestistěn-
nou kostku a tužku. (Nemáte- li kostku k dispozici, zvažte možnost upravit tuto činnost tak, 
že do obálky nebo nějaké nádoby vložíte šest malých kousků papíru s napsanými čísly od 1 
do 6.) Každý student bude také potřebovat prázdný list papíru. Požádejte každou skupinu, 
aby se posadila k sobě kolem stolu nebo do kroužku. Vyzvěte studenty, aby si v písmech 
nalistovali Almu 39:9.

Vysvětlete, že cílem této činnosti je být prvním ve skupině, kdo napíše celý verš z Almy 
39:9. V každé skupině je ale jen jedna tužka, a proto jen jeden člověk ve skupině může 
v daný okamžik psát. A psát může ten, kdo hodí kostkou číslo 1.

Požádejte členy každé skupiny, aby se střídali v házení kostkou (nebo se střídali ve vytaho-
vání kousku papíru, který poté musí vrátit do obálky nebo nádoby). Když někdo hodí (nebo 
si vytáhne) číslo 1, vezme si tužku a začne psát, přičemž nahlas odříkává každé slovo, které 
napíše. Ostatní členové skupiny mezitím hází kostkou, aby mohli psát. Když další student 
ve skupině hodí číslo 1, vezme si tužku od předešlého pisatele a začne psát verš na svůj list 
papíru, přičemž nahlas odříkává slova, která píše. Předešlý pisatel se připojí k ostatním čle-
nům skupiny v házení kostkou. Pokaždé, když si studenti vylosují možnost psát a pokud si 
již napsali na svůj list papíru nějakou část verše, musí nejprve nahlas přečíst to, co napsali, 
a teprve potom mohou psát zbývající část verše. (Toto opakování pomůže studentům naučit 
se verš zpaměti.) Činnost končí poté, co některý student z každé skupiny napíše celý verš  
z Almy 39:9.

Požádejte členy třídy, aby po této činnosti daný verš jednohlasně zopakovali.

Poznámka: Vzhledem k charakteru a délce této lekce byste mohli tuto činnost použít jiný 
den, až budete mít více času.
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Úvod
Když Alma varoval svého syna Koriantona před ná-
sledky hříchu, učil ho také o životě po smrti. Vysvětlil 
mu, že skrze Usmíření Ježíše Krista budou všichni lidé 
vzkříšeni. Učil o duchovním světě, kde mrtví – podle 
toho, jak se rozhodovali ve smrtelnosti – čekají do doby 
vzkříšení buď v ráji, nebo ve vězení.

Poznámka: V této lekci budou mít studenti příležitost 
učit jeden druhého. Před začátkem hodiny si připravte 
materiály s pokyny pro dvojice studentů, které studen-
tům rozdáte. Seznamte se s jednotlivými pokyny, abyste 
byli schopni pomoci studentům při jejich přípravě na 
výuku.

LEKCE 97

Alma 40

Náměty pro výuku

Alma 40
Alma učí Koriantona o duchovním světě a o vzkříšení
Před začátkem hodiny napište na tabuli tyto otázky:

1. Díky čemu budeme žít i poté, co zemřeme? Kdo bude vzkříšen?

2. Kam odejdeme, když zemřeme? Jak to tam vypadá?

3. Co je to vzkříšení? Čím se naše vzkříšené tělo bude lišit od těla smrtelného? Co budeme dělat 
poté, co budeme vzkříšeni? 

Vyzvěte studenty, aby si představili, že jsou misionáři a že mají domluvené setkání s ně-
kým, kdo hledá odpovědi na otázky, které jsou napsané na tabuli. Vysvětlete, že Alma 40 je 
pokračováním toho, čemu Alma učil svého syna Koriantona, a obsahuje odpovědi na výše 
uvedené otázky.

Vyzvěte studenty, aby si přečetli Almu 40:1. Požádejte je, aby určili, proč Alma mluvil se 
svým synem o vzkříšení.

• Proč Alma učil Koriantona o vzkříšení?

• Když si vzpomenete na Koriantonova rozhodnutí, proč ho mohlo znepokojovat 
vzkříšení?

Rozdělte studenty ve třídě do dvojic. Jednotlivým dvojicím přiřaďte čísla 1, 2, nebo 3. Požá-
dejte studenty ve dvojicích, aby v rámci dvojice spolupracovali, jako kdyby byli misionáři, a 
připravili si krátkou lekci, pomocí níž by odpověděli na otázky na tabuli, které odpovídají 
jejich přiřazenému číslu. Abyste jim v přípravě pomohli, rozdejte jim výtisk pokynů, které 
se týkají otázky příslušného čísla (viz níže). Zatímco se studenti připravují, můžete přitom 
procházet třídou, studenty poslouchat a v případě potřeby jim pomoci.

Dvojice č. 1 – Alma 40:1–5

Otázky: Díky čemu budeme žít i poté, co zemřeme? Kdo bude vzkříšen?

Při přípravě odpovědí na tyto otázky použijte tyto verše: Alma 40:1–5. V rámci přípravy si 
také určete, kdo z dvojice bude učit kterou část lekce. Řiďte se těmito kroky: 

Uveďte historické pozadí pasáže, která vám byla přidělena. (Když učíte z písem, vysvětlete, 
kdo mluví a ke komu a jakékoli jiné okolnosti, které by mohly studentům pomoci dotyčné 
pasáži porozumět.)

Přečtěte verše, které odpovídají na dané otázky. Vysvětlete, jak pravdy obsažené v těchto 
verších pomáhají tyto otázky zodpovědět. Přitom dbejte na to, aby každý porozuměl tomu, 
že díky Ježíši Kristu bude vzkříšeno celé lidstvo. Mohli byste také těm, které učíte, 
navrhnout, aby si tuto pravdu napsali do písem k veršům Alma 40:1–5.

Vysvětlete, proč je pro vás zaslíbení vzkříšení důležité. Také byste se mohli zeptat těch, 
které učíte, proč jsou vděčni za zaslíbení vzkříšení.

Vydejte svědectví o pravdách, kterým jste učili.

Pomáhejte studentům 
ve dvojicích nebo 
skupinách
Když studenti pracují ve 
dvojicích nebo skupi-
nách, zvažte možnost 
procházet třídou a na-
slouchat jejich diskusím. 
To vám pomůže zjistit, 
kolik času ke splnění 
úkolu potřebují. Také 
si díky tomu můžete 
vyslechnout studenty, jak 
se dělí o své postřehy, a 
k těmto postřehům se 
můžete později v rámci 
lekce vrátit. Mějte na 
paměti, že když naslou-
cháte diskusím studentů, 
budou se studenti cítit 
lépe, když je budete za 
jejich snahu a postřehy 
chválit. 
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Dvojice č. 2 – Alma 40:6–14

Otázky: Kam odejdeme, když zemřeme? Jak to tam vypadá?

Při přípravě odpovědí na tyto otázky použijte tyto verše: Alma 40:6–7, 11–14. V rámci pří-
pravy si také určete, kdo z dvojice bude učit kterou část lekce. Řiďte se těmito kroky: 

Uveďte historické pozadí pasáže, která vám byla přidělena. (Když učíte z písem, vysvětlete, 
kdo mluví a ke komu a jakékoli jiné okolnosti, které by mohly studentům pomoci dotyčné 
pasáži porozumět.)

Přečtěte verše, které odpovídají na dané otázky. Vysvětlete, jak pravdy obsažené v těchto 
verších pomáhají tyto otázky zodpovědět. (Může být užitečné poukázat na to, že když 
Alma použil slovní spojení „zevní temnota“, neoznačoval tím konečný stav Satana a těch, 
kteří jsou zatraceni. Měl na mysli stav zlovolných v době mezi smrtí a jejich vzkříšením. 
Dnes tento stav obvykle označujeme jako vězení duchů.) Když čtete tyto verše, dbejte na 
to, aby každý porozuměl tomu, že mezi smrtí a vzkříšením duchové spravedlivých pře-
bývají v ráji a duchové zlovolných přebývají ve vězení. Těm, které učíte, byste mohli 
navrhnout, aby si napsali tuto pravdu do písem k veršům Alma 40:11–14.

Podělte se o to, jak porozumění této pravdě ovlivňuje vaše rozhodování v tomto životě. 
Také byste se mohli těch, které učíte, zeptat, jak jim jejich porozumění životu po smrti 
pomáhá.

Vydejte svědectví o pravdách, kterým jste učili.

Dvojice č. 3 – Alma 40:21–26

Otázky: Co je to vzkříšení? Čím se naše vzkříšené tělo bude lišit od těla smrtelného? Co budeme 
dělat poté, co budeme vzkříšeni? 

Při přípravě odpovědí na tyto otázky použijte tyto verše: Alma 40:21–26. V rámci přípravy si 
také určete, kdo z dvojice bude učit kterou část lekce. Řiďte se těmito kroky: 

Uveďte historické pozadí pasáže, která vám byla přidělena. (Když učíte z písem, vysvětlete, 
kdo mluví a ke komu a jakékoli jiné okolnosti, které by mohly studentům pomoci dotyčné 
pasáži porozumět.)

Přečtěte verše, které odpovídají na dané otázky. Vysvětlete, jak pravdy obsažené v těchto 
verších pomáhají tyto otázky zodpovědět. (Při přípravě na výuku může být užitečné 
uvědomit si, že slovo duše v těchto verších se týká ducha člověka.) Dbejte na to, aby každý 
porozuměl tomu, že vzkříšení je opětovné spojení ducha a těla, přičemž všechny věci 
jsou znovuzřízeny do své vlastní a dokonalé schránky. Těm, které učíte, byste mohli 
navrhnout, aby si tuto pravdu napsali do písem k veršům Alma 40:21–23.

Podělte se o to, jak jste vděčni za poznání, že vaše tělo a duch budou jednou znovuzřízeny 
do své vlastní a dokonalé schránky. Také byste mohli vysvětlit, jak jsou vaše rozhodnutí 
ovlivněna poznáním, že jednou budete stát před Bohem a budete souzeni. Požádejte ty, 
které učíte, aby se podělili o své myšlenky týkající se nauky vzkříšení a posledního soudu.

Vydejte svědectví o pravdách, kterým jste učili.

Poté, co si studenti připravili odpovědi na přidělené otázky, rozdělte je to skupinek, aby se 
mohli navzájem učit, jako kdyby byli misionáři. Každá skupina má zahrnovat tři dvojice, 
přičemž každá z dvojic má připravené odpovědi na jiné otázky. (Je- li třída malá, požádejte 
každou skupinu, aby učila celou třídu.) Povzbuďte studenty, aby se při názorném předve-
dení, když učí druhé nebo se učí sami, snažili být sami sebou. Ujistěte je o tom, že pokud 
budou při výuce i svých odpovědích upřímní, Duch Svatý může inspirovat je i ty, které učí. 
Naslouchejte tomu, jak se vzájemně učí, a pocítíte- li nabádání, přispějte vlastními postřehy.

Poté, co měli studenti dost času na to, aby se ve skupinkách takto vzájemně učili, zvažte 
možnost položit jim tyto otázky:

• Co jste se dozvěděli, když jste si připravovali odpovědi na zadané otázky? Co jste se 
dozvěděli, když vás učily ostatní dvojice?

• Vzhledem k tomu, že Korianton měl problémy s poslušností zákona cudnosti, jak 
mu podle vás mohlo porozumění podstatě života po smrti pomoci odolat budoucím 
pokušením?

• Proč jsou pravdy, o nichž jsme dnes diskutovali, pro vás důležité?

Požádejte studenty, aby si přečetli Almu 40:25–26 a zaměřili se na rozdíly mezi konečným 
stavem spravedlivých a konečným stavem zlovolných. Poté, co popsali to, co zjistili, je 
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požádejte, aby vysvětlili, jaký vliv má tato pasáž na jejich závazek žít podle evangelia. I vy 
sami byste se mohli podělit o odpověď na tuto otázku. Vydejte svědectví o roli Ježíše Krista 
v tom, že nám umožnil požehnání plynoucí ze vzkříšení získat.

Procvičení mistrovství v písmu
Studenti lépe porozumí pasážím z písem tehdy, když si k těmto pasážím vytvoří vlastní 
otázky. Požádejte studenty, aby společně, jako třída nebo skupinka, sepsali vodítka, která 
směřují k určitým pasážím z mistrovství v písmu. (Můžete vybrat několik pasáží, které 
chcete, aby se studenti naučili nebo si zopakovali.) Pak je požádejte, aby vám vodítka pře-
četli. Pokud správně uhodnete danou pasáž z mistrovství v písmu, získáváte body. Pokud ji 
správně neuhodnete, získává body třída.

Poznámka: Vzhledem k délce této lekce je možné, že budete mít čas na procvičení mistrov-
ství v písmu. Abyste zajistili, že studenti budou mít dost času na to, aby se na tuto lekci 
připravili a aby se do ní zapojili, mohli byste tuto činnost použít na konci hodiny, pokud 
vám to čas dovolí. Pokud nemáte čas na tuto činnost v rámci této lekce, můžete ji použít 
jindy. Další procvičovací činnosti najdete v dodatku na konci této příručky.

Komentář a informace o historickém pozadí
Alma 40:11. „Dovedeni domů k tomu Bohu, který 
jim dal život“

President Joseph Fielding Smith vysvětlil, že slova ve 
verši Alma 40:11 neznamenají, že bezprostředně poté, 
co zemřeme, budeme přivedeni do Boží přítomnosti:

„Tato Almova slova [Alma 40:11–14], jak je chápu já, ne-
znamenají, že všichni duchové se vracejí do přítomnosti 
Boží, aby jim bylo přiděleno místo pokoje, nebo místo 
trestu a aby od Něho přijali svůj rozsudek. Slova ‚dove-
deni domů k Bohu‘ [srovnej s Kazatelem 12:7] zkrátka 
znamenají, že jejich smrtelná existence se naplnila a 
že se vrátili do světa duchů, kde jim bude přiděleno 
místo podle jejich skutků – buď se spravedlnými nebo 
s nespravedlnými – a tam budou čekat na vzkříšení. 
Slovní spojení ‚zpátky k Bohu‘ odpovídá mnoha jiným 
dobře známým situacím. Někdo například stráví určitý 
čas v misijním poli v zahraničí. Když je uvolněn a vrací 
se do Spojených států, může říci: ‚Je úžasné, že mohu 
být zpátky doma‘, i když se jeho domov nachází někde 
v Utahu nebo v Idahu nebo v jiné části západních 
Spojených států.“ (Answers to Gospel Questions, comp. 
Joseph Fielding Smith Jr., 5 vols. [1957–1966], 2:85.)

Alma 40:11–15. Kde se nachází duchovní svět?

President Brigham Young učil: 

„Kde se nachází duchovní svět? Je přímo zde. … 
Opouštějí [duchové těch, kteří zemřeli] hranice této 
organizované země? Ne, neopouštějí. Jsou přivedeni na 
tuto zem.“ (Discourses of Brigham Young, sel. John A. 
Widtsoe [1954], 376.)

Alma 40:11–15. Co se stane s duchy v duchovním 
světě?

„Když fyzické tělo umírá, duch žije dál. Duchové 
spravedlivých jsou v duchovním světě ‚přijati do stavu 
štěstí, který se nazývá ráj, do stavu odpočinutí, do stavu 
pokoje, kde budou odpočívati ode všech trápení svých 
a ode všech starostí a smutku‘ (Alma 40:12). Místo, 
které se nazývá vězení duchů, je vyhrazeno pro ty, ‚již 
[umírají] v hříších svých, bez znalosti pravdy, nebo v pře-
stupku, zavrhnuvše proroky‘ (NaS 138:32). Duchové ve 
vězení jsou ‚učeni víře v Boha, pokání z hříchu, zástup-
nému křtu na odpuštění hříchů, daru Ducha Svatého 
vkládáním rukou, a všem dalším zásadám evangelia, 
jež [jsou] nutné, aby znali‘ (NaS 138:33–34). Přijmou- li 
zásady evangelia, činí- li pokání z hříchů a přijmou- li ob-
řady vykonané za ně v chrámech, budou uvítáni v ráji.“ 
(Věrni víře – slovník evangelia [2005], 141.)
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Úvod
Alma dál promlouval ke svému synu Koriantonovi a 
učil ho, že plán znovuzřízení zahrnuje nejen fyzické 
vzkříšení, ale i duchovní znovuzřízení, v rámci něhož 

je náš stav na věčnosti odrazem našich skutků a přání 
ve smrtelnosti. Alma zdůraznil, že zlovolnost nikdy 
nemůže vést ke štěstí.

LEKCE 98

Alma 41

Náměty pro výuku

Alma 41
Alma učí Koriantona o plánu znovuzřízení
Požádejte členy třídy, aby se zamysleli nad tím, jaký vliv na jednání člověka by mohlo mít 
to, kdyby věřil v tyto názory (po každé větě se zastavte, aby mohli studenti odpovědět):

Po smrti žádný život neexistuje.

Poté, co zemřeme, budeme zdokonaleni bez ohledu na naše skutky na zemi.

Při posledním soudu budeme odměněni za dobré skutky a potrestáni za skutky špatné.

• Proč je důležité mít správné poznání toho, co se s námi stane poté, co zemřeme?

Připomeňte studentům, že v Almovi 40 se seznámili s tím, jak Alma učil Koriantona o 
duchovním světě, vzkříšení a soudu. Vysvětlete, že v Almovi 41 se dozvídáme, že Korianton 
byl zmaten tím, čemu někteří lidé učili ohledně vzkříšení. Upozorněte studenty na slovní 
spojení „sešli … daleko z cesty“ v Almovi 41:1 a vyzvěte je, aby se při přečtení tohoto verše 
zaměřili na to, co bylo příčinou toho, že někteří lidé sešli z cesty.

• Proč někteří lidé sešli z cesty? (Mohli byste vysvětlit, že překrucovat písma znamená 
zkreslovat nebo měnit jejich význam.)

• Co se Alma podle svých slov chystal vysvětlit Koriantonovi?

Jakmile studenti uvedou slovo znovuzřízení, mohli byste ho napsat na tabuli. Vysvětlete,  
že znovuzřízení znamená uvést nebo vrátit něco do původního stavu.

Vysvětlete, že Alma si přál, aby Korianton pochopil, že takzvaný „plán znovuzřízení“ 
(Alma 41:2) má fyzickou i duchovní stránku. Vyzvěte studenty, aby si pročetli Almu 41:2–5 
a vyhledali, co nám bude po smrti fyzicky znovuzřízeno a co nám bude znovuzřízeno du-
chovně. Mohli byste studentům navrhnout, aby si to, co najdou, označili. 

• Co je fyzickou stránkou plánu znovuzřízení, která je zmíněna v Almovi 41:2? (Při vzkří-
šení bude duch znovuzřízen k tělu a všechny části těla budou obnoveny.)

• Co je duchovní stránkou plánu znovuzřízení popsanou v Almovi 41:3–5? (Zatímco stu-
denti odpovídají, napište na tabuli tuto pravdu: Podle svých skutků a přání ve smrtel-
nosti budeme znovuzřízeni buď ke štěstí, nebo k bídě.)

Vyzvěte studenty, aby si představili, že tyto verše vysvětlují dětem ve třídě Primárek. 

• Jak byste vysvětlili nauku o duchovním znovuzřízení tak, aby to dokázaly pochopit i děti?

Připomeňte studentům, že Korianton porušil zákon cudnosti a zanechal svých misionář-
ských zodpovědností. (Viz Alma 39:2–4.)

• Jak mohlo správné pochopení nauky o duchovním znovuzřízení pomoci Koriantonovi, 
aby se rozhodoval lépe? Jak může porozumění této nauce ovlivňovat naše skutky a 
přání?

Vydejte svědectví o pravdivosti této nauky a podělte se o své myšlenky týkající se toho, že 
Bůh je spravedlný a znovuzřídí každého z nás buď k dobru, nebo ke zlu, podle našich přání 
a skutků. 

Na tabuli napište tuto otázku: Co když jsem zhřešil?

• Co podle plánu znovuzřízení získáme, pokud jsme zhřešili?
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• Existuje nějaká možnost, jak opět získat dobro a štěstí poté, co jsme udělali něco 
špatného?

Požádejte některého studenta, aby přečetl Almu 41:6–9. Vyzvěte členy třídy, aby se zaměřili 
na to, co můžeme dělat, abychom znovu získali dobro a štěstí i poté, co jsme zhřešili. (Mu-
síme činit pokání a toužit celý život po spravedlivosti.)

• Jaká slova nebo slovní spojení v Almovi 41:6–7 naznačují, že jsme zodpovědni za to, co 
při vzkříšení obdržíme? V jakém smyslu jsme svými vlastními soudci? (Naše rozhodnutí 
ve smrtelnosti určují, jakým soudem budeme souzeni, až budeme stát před Bohem.)

Poukažte na to, že někteří lidé se domnívají, že se mohou vrátit k Bohu a přebývat s Ním, 
aniž by přijali osobní zodpovědnost za své skutky. Často říkají, že jim jejich hříšná rozhod-
nutí přinášejí potěšení. Ti, kteří hřeší, mohou někdy dokonce vypadat jako šťastní lidé.

Vyzvěte studenty, aby se postavili a jednohlasně přečetli Almu 41:10. Poukažte na to, že 
Alma 41:10 je pasáž z mistrovství v písmu. Mohli byste studentům navrhnout, aby si tuto 
pasáž v písmech nějak výrazně označili, aby ji tak mohli snadno najít. (Vzhledem k tomu, 
že se jedná o pasáž z mistrovství v písmu, mohli byste je požádat, aby ji přečetli vícekrát. 
Také byste se mohli zeptat, zda ji někdo ve třídě dokáže zopakovat zpaměti.) Poté studenty 
požádejte, aby se posadili. Na tabuli napište: „Zlovolnost nikdy nebyla štěstím.“

• Proč jsou pravdivá slova, že „zlovolnost nikdy nebyla štěstím“? 

• Můžete uvést příklad toho, jak se Satan snaží, abychom porušili nějaké přikázání a mys-
leli si, že můžeme přesto pociťovat štěstí?

Abyste studentům pomohli uvědomit si rozdíl mezi pomíjivým světským potěšením a štěs-
tím, které nám nabízí Pán, přečtěte tato slova staršího Glenna L. Pace ze Sedmdesáti:

„Činnosti, které Pán vždy zakazoval a na které společnost mnoho let pohlížela s nelibostí, 
nyní tatáž společnost přijímá a prosazuje. Sdělovací prostředky tyto činnosti servírují tako-
vým způsobem, aby vypadaly velmi žádoucí. …

… Nezaměňujte telestiální potěšení za celestiální štěstí a radost. Nezaměňujte nedostatek 
sebeovládání za svobodu. Naprostá volnost bez náležité zdrženlivosti z nás činí otroky 
našich choutek. Nepociťujte touhu po menší a nižší úrovni života. …

… Přikázání, která dodržujete, vám nebyla dána nesoucitným Bohem, který by vám chtěl 
bránit v tom, abyste se bavili, ale milujícím Otcem v nebi, který si přeje, abyste byli šťastní 
během svého života na zemi i v životě, který bude následovat.“ („They’re Not Really 
Happy“, Ensign, Nov. 1987, 39–40.)

Na tabuli napište níže uvedená slova. Mohli byste studentům navrhnout, aby si je napsali 
do písem poblíž verše Alma 41:10. (Tato věta pochází z článku „To ‚the Rising Genera-
tion‘“, New Era, June 1986, 5.)

„Nemůžete dělat to, co je špatné, a cítit se dobře. To není možné!“ (President Ezra Taft Benson.)

Řekněte studentům, že ve verši Alma 41:11 se vysvětluje, proč není možné být opravdu 
šťastným, když se nerozhodujeme správně. Přepište níže uvedený přehled na tabuli (to lze 
udělat před začátkem hodiny), nebo ho mějte připravený na papíře, který dáte každému 
studentovi. Rozdělte studenty do dvojic a požádejte je, aby spojili jednotlivé části verše 
Alma 41:11 s tím, co tyto části znamenají. Také je vyzvěte, aby diskutovali o otázkách, které 
jsou uvedeny pod přehledem.

Jednohlasná četba
Jednohlasná četba může 
určitou pasáž v písmu 
zdůraznit a také může 
přispět k jednotě ve 
třídě. Je to také jeden 
ze způsobů, kterým lze 
přispět k různorodosti 
lekce. Použijte tuto me-
todu, když vidíte, že by 
studenti uvítali změnu 
tempa výuky. Povzbuďte 
studenty, aby slova četli 
rozvážně a společně.

Alma 41:10 
je pasáž z mistrovství  
v písmu. Podívejte se na 
příslušný námět 
pro výuku, který je 
uveden na konci lekce, 
abyste mohli studentům 
pomoci osvojit si tuto 
pasáž.
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ALMA 41

Slovní spojení z Almy 41:11, která popisují 
ty, kteří jsou ve „stavu přirozenosti“

Význam

1. „V tělesném stavu“ a) Omezeni a obtíženi svými hříchy

 2. „Ve žluči hořkosti a v poutech 
nepravosti“

b) Bez požehnání a vedení od Boha; bez 
společenství Ducha Svatého 

 3. „Na světě bez Boha“ c) Ovládáni vůlí těla

V tomto verši se dozvídáme, že přirozenost Boží je povahou štěstí. Proč je tedy hříšnost v proti-
kladu k povaze štěstí?
Můžete uvést nějaké konkrétní příklady toho, proč se lidé mohou nacházet ve stavu neštěstí? 

(Odpovědi: 1- c, 2- a, 3- b)

Abyste studentům pomohli pochopit, jak se setrvání v „přirozeném stavu“ vztahuje 
k nauce o znovuzřízení, požádejte některého studenta, aby přečetl Almu 41:12. Po přečtení 
tohoto verše požádejte studenty, aby na Almovu otázku odpověděli. Pak je vyzvěte, aby si 
v Almovi 41:13 přečetli, jak na svou otázku odpověděl sám Alma. (Mohli byste jim navrh-
nout, aby si označili, k čemu budeme podle Almových slov opět přivedeni v rámci plánu 
znovuzřízení.)

Požádejte studenty, aby si představili, že mají kamaráda, který jedná v rozporu s Pánovými 
přikázáními, ale chce, aby byl jednou opět přiveden ke spravedlivosti. Vyzvěte studenty, 
aby vysvětlili nauku o znovuzřízení svému společníkovi ve dvojici, jako kdyby byl oním ka-
marádem, a aby při tom použili tyto verše: Alma 41:12–13. (Studenti mohou použít vlastní 
slova nebo text věty napsané na tabuli: „Podle svých skutků a přání ve smrtelnosti budeme 
znovuzřízeni buď ke štěstí, nebo k bídě.“)

Ukažte studentům bumerang nebo nakreslete obrázek bumerangu na tabuli.

Zeptejte se studentů, co dělá bumerang, když se správně hodí. (Vrací se na místo, odkud 
ho člověk hodil.) Požádejte je, aby si přečetli Almu 41:14–15 a zaměřili se na to, jak by mohl 
bumerang symbolizovat pravdy, které jsou v těchto verších zmíněny. (Mohli byste studen-
tům navrhnout, aby si tyto verše označili.) Vyzvěte studenty, aby vysvětlili, co zjistili.

• Co doufáte, že obdržíte od ostatních a od Pána v tomto životě a v životě příštím? (Odpo-
vědí může být například laskavost, milosrdenství a láska. Zvažte možnost psát odpovědi 
studentů na tabuli.)

• Kdy se vám stalo, že jste druhým věnovali dobro, milosrdenství nebo laskavost, a později 
se vám to vrátilo?

Povzbuďte studenty, aby si dali za cíl chovat se a rozvíjet takové postoje, které odrážejí to, 
v co doufají, že se jim vrátí v tomto životě i v životě příštím. Vydejte svědectví o štěstí, které 
vyplývá ze spravedlivého jednání.

Mistrovství v písmu – Alma 41:10
Poznámka: Vzhledem k charakteru a délce této lekce by bylo nejlepší použít tuto činnost 
jiný den, až budete mít více času.

Napište na tabuli: … je štěstím.

Vyzvěte studenty, aby vymysleli opak nauky, která je popisována ve verši Alma 41:10. 
(Jedna z možných odpovědí: „Spravedlivost je štěstím.“) Pak vyzvěte studenty, aby uvedli 
konkrétní spravedlivé skutky, které by se podle jejich názoru hodily doplnit k této větě. 
(Například: „Služba druhým je štěstím.“) Požádejte studenty, zda by mohli vydat svědectví 
o tom, že některý z těchto spravedlivých skutků vede ke štěstí. Poté, co se několik studentů 
podělilo o své zkušenosti a svědectví, vyzvěte členy třídy, aby na kartičku nebo kousek pa-
píru napsali jeden nebo dva spravedlivé skutky, které během týdne vykonají, aby díky tomu 
byli šťastnější. Povzbuďte je, aby měli tento papírek vždy u sebe jako určitou připomínku a 
aby v nadcházejících dnech podali zprávu o svém úsilí.

Vyzývejte studenty, 
aby vysvětlovali 
nauky a zásady
Dávejte studentům 
příležitosti vysvětlovat 
druhým nauky a zásady, 
kterým se ve třídě učí. 
Když se připravují na 
vysvětlení pravd evange-
lia, naučí se tím hlouběji 
přemítat o pasážích z pí-
sem a uspořádat si myš-
lenky. Když tyto pravdy 
vysvětlují druhým, Duch 
Svatý prohloubí jejich 
porozumění a svědectví 
o pravdách, kterým učí.
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Úvod
Alma zakončil rady věnované svému synu Koriantonovi 
vysvětlením, že Nebeský Otec zajistil, aby ti, kteří hřeší, 
mohli dosáhnout milosrdenství. Učil, že spravedlnost 
Boží požaduje, aby hříšníci byli odříznuti z přítomnosti 

Boha. Poté svědčil o tom, že Ježíš Kristus uspokojí 
„požadavky spravedlnosti“ (Alma 42:15) tím, že bude 
trpět za všechny ty, kteří zhřešili, a že pro kající zajistí 
milosrdenství.

LEKCE 99

Alma 42

Náměty pro výuku

Alma 42:1–14
Alma učí Koriantona o Boží spravedlnosti
Před začátkem hodiny nakreslete na tabuli jednoduchý obrázek vah, jak je to zobrazeno na 
vedlejší stránce. (Připisujte jednotlivá slova k vahám až podle pokynů v lekci. Mohli byste 
také povzbudit studenty, aby si překreslili váhy do studijního deníku nebo zápisníku.)

Nad váhy napište větu: Chci, aby byl poslední soud spravedlný.

Vyzvěte studenty, aby zvedli ruku, pokud souhlasí s větou na tabuli.

• Proč chcete, aby byl poslední soud spravedlný?

• Co slovo spravedlnost znamená?

Uveďte, že spravedlnost může znamenat, že dostaneme, co si zasloužíme. Napište na tabuli, 
pod obrázek vah, slovo spravedlnost.

Abyste studentům pomohli porozumět tomu, co spravedlnost znamená, požádejte některého 
studenta, aby přečetl toto vysvětlení od staršího Dallina H. Oakse z Kvora Dvanácti apoštolů:

„Slovo spravedlnost má mnoho významů. Jedním z nich je rovnováha. Populárním symbo-
lem spravedlnosti jsou váhy v rovnováze. Když jsou tudíž porušeny lidské zákony, spravedl-
nost obvykle požaduje, aby byl uložen trest – aby určitá sankce rovnováhu [vah] obnovila. …

Zákony Boží mají rovněž souvislost se spravedlností. Pojetí spravedlnosti jako toho, co si 
člověk zaslouží, je zcela základním předpokladem všech veršů v písmech, které pojednávají 
o tom, že člověk bude souzen podle svých skutků.“ („Sins, Crimes, and Atonement“ [pro-
slov adresovaný náboženským vzdělavatelům CVS, 7. února 1992], 1, si. lds. org.)

Vysvětlete, že Almův syn Korianton se obával spravedlnosti posledního soudu. Požádejte 
některého studenta, aby přečetl Almu 42:1, a ostatní studenty, aby vyhledali, co Korianton 
považoval ohledně posledního soudu za nespravedlné.

• Co považoval Korianton za nespravedlné? (Že hříšníci mají být vydáni do stavu bídy.)

• Proč chtěl asi Korianton věřit tomu, že je nespravedlné, aby ti, kteří zhřešili, byli potres-
táni? (Pokud je zapotřebí, aby si studenti připomněli, že Korianton zápolil s různými 
hříchy, zmiňte verše Alma 39:2–3.)

• Pokud spravedlnost znamená, že dostaneme, co si zasloužíme, a že budeme potrestáni 
za své hříchy, proč bychom se toho měli obávat i my? (My všichni hřešíme a jsme podro-
beni požadavkům spravedlnosti.)

Shrňte Almu 42:2–11 tím, že vysvětlíte, že Alma na Koriantonovy obavy reagoval. Učil ho, že 
Pád Adamův přivedl celé lidstvo do padlého stavu, v němž musí zakusit fyzickou i duchovní 
smrt. (Viz Alma 42:9.) Také vysvětlil, že duše všech lidí by byly bez možnosti být vykoupeni 
z tohoto padlého stavu na věky bídné a odříznuté z Boží přítomnosti. (Viz Alma 42:11.)

Požádejte některého studenta, aby přečetl Almu 42:12. Vysvětlete, že tento verš zdůraz-
ňuje, že Pád a jeho důsledky, včetně odříznutí z Boží přítomnosti, byl způsoben Adamovou 
neposlušností Božích přikázání. Pomozte studentům porozumět tomu, že když nejsme 
poslušni Božích přikázání – když hřešíme – vzdalujeme se duchovně od Boha a podrobu-
jeme se požadavkům spravedlnosti. (Mohli byste požádat některého studenta, aby přečetl 
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Články víry 1:2.) Požádejte studenty, aby si přečetli Almu 42:14 a vyhledali, jaké jsou podle 
spravedlnosti důsledky neposlušnosti.

• Co to znamená být „odříznuti“ z Boží přítomnosti? (Být odděleni od Boha a nemoci se 
k Němu vrátit, abychom přebývali v Jeho přítomnosti. Také byste mohli zmínit, že když 
hřešíme, vzdalujeme se od společenství Ducha Svatého, který je členem Božstva.)

Na tabuli připište k obrázku slova: neposlušnost nebo hřích a odříznutí z Boží přítomnosti,  
jak je to uvedeno níže.

Jak byste na základě toho, co jste se dozvěděli z Almy 42:1–14 jednou větou shrnuli, co 
požaduje zákon spravedlnosti, když je člověk neposlušný? (Napište na tabuli, pod obrázek 
vah, tuto pravdu: Kvůli naší neposlušnosti zákon spravedlnosti požaduje, abychom 
byli odříznuti z Boží přítomnosti. Mohli byste studentům navrhnout, aby si tuto pravdu 
zapsali do písem poblíž veršů Alma 42:1–14.)

Vyzvěte studenty, aby si přečetli Almu 42:18 a vyhledali další důsledek hříchu.

• Co to znamená mít výčitky svědomí?

Vyzvěte studenty, aby se zamysleli nad situací, kdy pociťovali lítost a zármutek nebo ne-
přítomnost Ducha Svatého kvůli tomu, že zhřešili. Požádejte je, aby si představili, že tento 
pocit by se znásobil vším, co kdy udělali špatně. A pak je požádejte, aby si představili, že 
tento pocit by měli na věky.

Abyste studentům pomohli pochopit a pocítit potřebu získat milosrdenství, mohli byste jim 
položit tuto otázku:

• Chtěli byste na základě toho, co jste se dozvěděli z Almy 42:1–14, aby byl poslední soud 
založen pouze na spravedlnosti?

Alma 42:15–31
Alma učí Koriantona o plánu milosrdenství
Abyste studentům pomohli porozumět tomu, že požadavky spravedlnosti musí být uspo-
kojeny, poukažte na tu stranu vah na tabuli, kde je uveden trest. Mohli byste zvednout 
mazací houbu, jako kdybyste se chystali požadavky spravedlnosti smazat. Zeptejte se:

• Lze nějak požadavky spravedlnosti smazat nebo je vypustit? (Ne. Když jsou přestou-
peny Boží zákony, spravedlnost požaduje trest. Požadavky spravedlnosti musí být nějak 
uspokojeny.)

Pomozte studentům porozumět tomu, že by bylo nespravedlivé smazat to, co spravedlnost 
požaduje. Požádejte některého studenta, aby přečetl Almu 42:25.

• Co by se podle Almy stalo, kdyby byly odňaty následky hříchu a spravedlnost by nebyla 
uspokojena?

Požádejte studenty, aby nad níže uvedenou otázkou nejprve přemítali, a až poté jim dejte 
odkaz na verše z písem, kde mohou odpověď najít:

• Pokud požadavky spravedlnosti smazat nelze, jak tedy ti, kteří zhřešili (my všichni), mo-
hou vůbec získat klidné svědomí a znovu vstoupit do přítomnosti Boží? (Poté, co jste dali 
studentům čas na to, aby nad otázkou přemítali, vyzvěte některého studenta, aby přečetl 
Almu 42:15. Může být užitečné vysvětlit, že slovní spojení „[uspokojit] požadavky sprave-
dlnosti“ znamená zaplatit danou cenu nebo vytrpět trest, který spravedlnost požaduje.)

• Jak je podle Almy 42:15 možné, aby nám bylo nabídnuto milosrdenství?

Na základě odpovědí studentů smažte na tabuli slova „odříznutí z Boží přítomnosti“ a 
napište místo nich Usmíření Ježíše Krista a milosrdenství. Pod obrázek vah napište tuto 

neposlušnost 
nebo hřích

odříznutí z Boží 
přítomnosti

spravedlnost

Vyzývejte studenty, 
aby přemítali o otázce
Když pokládáte otázku, 
která vyžaduje, aby se 
studenti před odpovědí 
zamysleli, podporuje to 
jejich touhu dozvědět 
se správnou odpověď a 
povzbuzuje je to k tomu, 
aby se ve snaze získat 
porozumění hlouběji 
ponořili do písem nebo 
si vzpomněli na osobní 
zážitky. Než studenty 
odkážete na danou od-
pověď v písmech, dejte 
jim čas na to, aby se nad 
otázkou zamysleli.



344

LEKCE 99

pravdu: Usmíření Ježíše Krista uspokojilo požadavky spravedlnosti, aby nám mohlo 
být nabídnuto milosrdenství.

• Co pro vás znamená vědět, že Spasitel za vás ochotně trpěl, aby vám mohlo být nabíd-
nuto milosrdenství?

Požádejte studenty, aby si přečetli Almu 42:22–24 a zaměřili se na to, co je zapotřebí, aby 
nám mohlo být nabídnuto milosrdenství.

• Co se po nás požaduje, abychom mohli získat milosrdenství a vyhnuli se plným poža-
davkům spravedlnosti? (Až studenti označí pokání jakožto prostředek, kterým získáváme 
milosrdenství, napište na tabuli pod obrázek vah tuto zásadu: Budeme- li činit pokání, 
obdržíme skrze Spasitelovo Usmíření milosrdenství. Mohli byste také navrhnout, aby 
si tuto větu zapsali do písem poblíž veršů Alma 42:22–24.)

• Co podle vás znamená slovní spojení „opravdu kajícný“? (Člověk, který upřímně činí 
pokání.)

• Proč je důležité, abychom rozuměli tomu, že Spasitel za nás vytrpěl trest za naše hříchy? 

Vysvětlete, že Ježíš Kristus je náš Prostředník. Prostředník je člověk, který stojí mezi dvěma 
stranami a pomáhá jim vyřešit určitý konflikt. Požádejte některého studenta, aby přečetl 
následující slova presidenta Boyda K. Packera z Kvora Dvanácti apoštolů. Vyzvěte členy 
třídy, aby věnovali pozornost tomu, proč je zapotřebí třetí osoby, má- li být hříšníkovi na-
bídnuto milosrdenství:

„Podle věčného zákona nemůžeme získat milosrdenství, leda by se našel někdo, kdo by byl 
ochoten i schopen náš dluh převzít, zaplatit cenu a určit podmínky našeho vykoupení. 

Pokud neexistuje prostředník, pokud nemáme přítele, musí na nás nutně – opravdu nutně – 
dopadnout plná tíha nezmírněné a nesoucitné spravedlnosti. Bude od nás vyžadována plná 
náhrada za každý přestupek, jakkoli malý nebo jakkoli závažný, až do posledního groše. 

Vězte ale toto: pravda, slavná pravda, prohlašuje, že takový prostředník existuje. …

Skrze Něj může každý z nás obdržet plné milosrdenství, aniž by byl porušen věčný zákon 
spravedlnosti. … 

Milosrdenství neobdržíme automaticky. Obdržíme ho skrze smlouvu s Ním. Obdržíme ho 
na základě Jeho podmínek – Jeho velkorysých podmínek.“ („The Mediator“, Ensign, May 
1977, 55–56.)

Požádejte studenty, aby si přečetli Almu 42:29–31 a vyhledali, co si Alma přál ohledně Kori-
antona. (Mohli byste studentům navrhnout, aby si to, co najdou, označili.)

• Co podle vás znamená dovolit, aby „srdce … plně ovládla“ spravedlnost, milosrdenství a 
Pánovo utrpení?

Vyzvěte studenty, aby napsali stručnou osnovu lekce, která znázorňuje, jak by mohli učit druhé 
o spravedlnosti a milosrdenství. Povzbuďte je, aby to, čemu se dnes naučili, učili svou rodinu.

Připomeňte studentům Koriantonovy obavy ohledně nestrannosti a regulérnosti Boží spra-
vedlnosti. Také byste mohli vydat svědectví o tom, že poslední soud bude spravedlný a že 
nakonec získáme to, co si podle Boží spravedlnosti a milosrdenství zasloužíme. Také byste 
mohli poukázat na to, že Korianton činil pokání z hříchů a měl pozitivní vliv na růst Církve. 
(Viz Alma 49:30.) Požádejte studenty, aby přemítali o tom, co musí udělat, aby podstoupili 
svůj vlastní proces pokání.

Vyzvěte několik studentů, aby se podělili o svou vděčnost a svědectví týkající se Spasitelovy 
ochoty usmířit naše hříchy a uspokojit v náš prospěch požadavky spravedlnosti. Podělte se 
o své svědectví týkající se milosrdenství a vykoupení, které je dostupné skrze Spasitelovu 
smírnou oběť.

neposlušnost 
nebo hřích

Usmíření Ježíše Krista
milosrdenství

spravedlnost
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Úvod
Zatímco Alma a jeho synové pokračovali v kázání 
evangelia, Zoramité se spojili s lamanitskými vojsky, aby 
mohli zaútočit na Nefity. Velitel Moroni projevil víru a 
moudrost, když vedl Nefity, aby se bránili lamanitskému 

vojsku. I když měli Lamanité početní převahu, měli 
nefitští vojáci v bitvě výhodu díky své připravenosti a 
víře v Ježíše Krista. Když Lamanité čelili jisté porážce, 
uzavřeli mírovou smlouvu a ze země na čas odešli.

LEKCE 100

Alma 43–44

Náměty pro výuku

Alma 43
Přípravy a strategie velitele Moroniho pomáhají zhatit záměry lamanitského 
vojska
Vyzvěte studenty, aby si do zápisníku nebo studijního deníku napsali své plány, cíle a přání, 
kterých by chtěli v budoucnu dosáhnout. Přitom studentům připomeňte, aby se zamysleli 
nad duchovními cíli a přáními, jako je například služba na misii, zpečetění v chrámu a zalo-
žení rodiny. Před začátkem hodiny byste si mohli sepsat vlastní cíle a přání, kterých chcete 
v budoucnu dosáhnout. Některé své plány a přání byste mohli uvést jako příklad, abyste 
pomohli studentům začít si psát vlastní plány a přání. 

Poté, co studenti sepíší seznam svých cílů, vyzvěte je, aby určili, kterých přání a cílů by 
podle jejich názoru Satan nechtěl, aby dosáhli. Vyzvěte několik studentů, aby se o tyto cíle 
podělili. Požádejte je, aby vysvětlili, proč by Satan nechtěl, aby těchto cílů dosáhli. Také 
byste se jich mohli zeptat, proč považují dosažení těchto cílů za důležité. Uveďte, že stu-
dium Almy 43–44 nám může pomoci pochopit, jak můžeme dosáhnout spravedlivých cílů 
navzdory ničivým snahám protivníka.

Shrňte Almu 43:1–4 tím, že vysvětlíte, že i přes Almovo úsilí přivést Zoramity zpátky do 
Církve, se mnozí z nich přidali k Lamanitům a připravovali se na Nefity zaútočit. Také se 
k nim připojili Amalekité, kteří byli podobně jako Zoramité kdysi Nefity, ale odpadli od 
pravdy.

Vyzvěte některého studenta, aby přečetl Almu 43:5–8. Požádejte ostatní studenty, aby se na 
tyto verše podívali a vyhledali záměry neboli „plány“ lamanitského vůdce Zerahemny.

Vysvětlete, že když v Knize Mormonově čteme o fyzických bitvách, můžeme tyto bitvy 
přirovnat k duchovním bitvám, kterým čelíme.

• V čem se Zerahemnovy plány proti Nefitům podobají Satanovým plánům proti nám?

Požádejte některého studenta, aby přečetl Almu 43:9–12. Vyzvěte členy třídy, aby uvedli, 
jaké měli plány Nefité.

• Jaké měli Nefité plány?

Požádejte studenty, aby si přečetli Almu 43:16–19. Vyzvěte je, aby vyhledali, co Moroni, 
hlavní velitel Nefitů, udělal, aby připravil lid na obranu své země a svých rodin.

• Co konkrétně Nefité udělali, aby se na útok Lamanitů připravili?

Požádejte některého studenta, aby přečetl Almu 43:20–22. a vyzvěte členy třídy, aby vyhle-
dali, jak Lamanité na přípravy Nefitů reagovali.

• Proč se Lamanité ze svého útoku stáhli, i když měli nad Nefity početní převahu?

• Čemu se z této události můžeme naučit ohledně toho, jak se máme bránit Satanovým 
záměrům?

Vyzvěte studenty, aby si přečetli Almu 43:23–24 a vyhledali, co Moroni udělal, když nevě-
děl, jak se na ně nepřátelé chystají příště zaútočit.

• Proč Moroni vyslal posly, aby si promluvili s Almou?
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• Čemu nás může Moroniův příklad naučit ohledně toho, jak se můžeme duchovně při-
pravit na protivníka? (Pomozte studentům rozpoznat tuto zásadu: Budeme- li vyhledá-
vat a následovat prorocké rady, budeme lépe připraveni bránit se protivníkovi.)

Stručně shrňte Almu 43:25–43 tím, že vysvětlíte, že Moroni jednal podle toho, co se od 
proroka dozvěděl. Rozdělil vojsko na dvě části. Několik vojáků zůstalo ve městě Jeršon, 
aby chránili lid Ammonův. Zbytek vojska vyrazil do země Manti. Moroni vyslal zvědy, aby 
zjistil, kde se Lamanité nacházejí, a ostatní jeho vojáci se skryli podél cesty, kterou se měli 
Lamanité ubírat. Jakmile se Lamanité přiblížili, nefitští vojáci je obklíčili. Když Lamanité 
poznali, že jsou obklíčeni, pustili se do urputného boje. Mnoho Nefitů zahynulo, ale Lama-
nité utrpěli ještě větší ztráty.

Požádejte několik studentů, aby se střídali při čtení Almy 43:43–54. Vyzvěte členy třídy, aby 
se zaměřili na rozdíl mezi motivací a zdrojem síly Lamanitů a Nefitů.

• Jaké měli Lamanité důvody k boji? Jaké důvody měli k boji Nefité? V čem se lišil zdroj 
síly Nefitů od zdroje síly Lamanitů? (Je- li to zapotřebí, poukažte na to, že zatímco La-
manité bojovali z nenávisti a hněvu, Nefity povzbuzovala lepší věc [viz Alma 43:45–47]. 
Volali k Pánu o pomoc a On je posílil [viz Alma 43:49–50].)

• Jak nám může příklad Moroniho a jeho vojska pomoci v naší bitvě s protivníkem? 

Vyzvěte studenty, aby si odpověď na tuto otázku zapsali. Poté je požádejte, aby se podělili o 
to, co si napsali. Možná zmíní některé z těchto zásad:

Když se modlíme o pomoc ve snaze dosáhnout spravedlivých záměrů a přání, Bůh 
nám jich pomůže dosáhnout.

Nás povzbuzuje lepší věc než ty, kteří se protiví pravdě.

Když bráníme svou rodinu, svobodu a náboženství, Pán nám pomůže splnit svou 
povinnost.

Vyzvěte studenty, aby vyprávěli o zážitku, kdy jim Pán pomohl dosáhnout spravedlivých 
cílů. Zvažte možnost podělit se i o vlastní zážitky. Vydejte svědectví o Pánově schopnosti 
pomoci nám dosáhnout spravedlivých záměrů. Vyzvěte studenty, aby usilovali o to, aby se 
spravedlivé cíle staly trvalou součástí jejich modliteb. 

Alma 44
Velitel Moroni přikazuje Lamanitům, aby uzavřeli mírovou smlouvu
Požádejte některého mladého muže, který je ochotný přečíst něco nahlas, aby s písmy při-
šel dopředu před studenty. Připomeňte studentům, že když velitel Moroni viděl hrůzu La-
manitů, přikázal svým vojákům, aby přestali bojovat. (Viz Alma 43:54.) Požádejte mladého 
muže, aby přečetl Moroniova slova uvedená v Almovi 44:1–6. Vyzvěte ostatní studenty, aby 
věnovali pozornost tomu, jak Moroni vysvětloval, proč Nefité zvítězili.

• Co Moroni chtěl, aby Zerahemna pochopil ohledně toho, co bylo v bitvě zdrojem síly 
Nefitů? Co Lamanitům nabídl? (Řekl, že Nefité jim již neublíží, pokud odevzdají zbraně 
a uzavřou mírovou smlouvu.)

• Jaké pravdy, které nacházíme v Almovi 44:4–6, nám mohou pomáhat v naší duchovní 
bitvě? (Studenti mohou uvést několik zásad, z nichž některé mohly být již probírány 
v rámci této lekce. Dbejte na to, aby uvedli tuto pravdu: Pán nás bude posilovat a 
ochraňovat podle naší víry v Něj. Mohli byste studentům navrhnout, aby si v těchto 
verších označili slova, která o této pravdě učí.)

Vyzvěte některého studenta, aby přečetl tyto rady adresované mladým členům Církve od 
presidenta Boyda K. Packera z Kvora Dvanácti apoštolů. Mohli byste každému studentovi 
opatřit výtisk tohoto citátu.

„Dnešní mládež vyrůstá na nepřátelském území, na němž měřítka mravnosti 
upadají. Ale jako služebník Páně vám slibuji, že budete ochráněni a zaštítěni 
před útoky protivníka, pokud budete dbát nabádání, která přicházejí od 
Svatého Ducha. 

Oblékejte se slušně, mluvte uctivě, poslouchejte povznášející hudbu. Vyhý-
bejte se nemravnostem a praktikám, které vás osobně ponižují. Chopte se 

života a přikažte si, že budete stateční. Velmi na vás spoléháme, a proto budete nesmírně 
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požehnáni. Nikdy nejste daleko z dohledu milujícího Nebeského Otce.“ („Rady mládeži“, 
Liahona, listopad 2011, 18.)

• Která slova presidenta Packera vás zaujala nejvíce? Proč?

Shrňte Almu 44:7–10 tím, že vysvětlíte, že Zerahemna prohlásil, že on ani jeho lid nevěří, 
že Nefity posiloval Bůh. Nabídl, že se Lamanité vzdají svých zbraní, ale odmítl uzavřít 
mírovou smlouvu. Požádejte studenta, který četl Almu 44:1–6, aby přečetl Moroniovu od-
pověď Zerahemnovi, která se nachází v Almovi 44:11. Zeptejte se třídy:

• Proč bylo podle vás pro Moroniho tak důležité, aby Lamanité uzavřeli mírovou smlouvu?

Shrňte Almu 44:12–20 tím, že vysvětlíte, že i když mnozí Lamanité mírovou smlouvu 
uzavřeli, Zerahemna shromáždil zbytek svých mužů, aby s Moroniovým vojskem bojovali. 
Když je Nefité začali pobíjet, Zerahemna poznal, že jim hrozí zničení, a slíbil, že mírovou 
smlouvu uzavře.

Vydejte svědectví o tom, že Pán ochraňuje ty, kteří jsou Mu věrní. Povzbuďte studenty, 
aby odvážně usilovali o naplnění svých spravedlivých cílů a přání a aby důvěřovali v Boží 
zaslíbení, že nás Bůh bude „podporovati a udržovati a zachovávati tak dlouho, dokud [Mu] 
budeme věrni“. (Alma 44:4.)

Komentář a informace o historickém pozadí 
Alma 43:3. Válka, ve které bojujeme, začala  
v předsmrtelném životě

President Gordon B. Hinckley mluvil o tom, že válka,  
do níž jsme zapojeni již od doby, než byl stvořen svět,  
je skutečná:

„Existuje válka, která probíhá již od doby, než byl 
stvořen svět, a která pravděpodobně bude trvat ještě 
dlouhou dobu. …

Tato válka … je válkou mezi pravdou a omylem, mezi 
svobodou jednání a donucením, mezi následovníky 
Krista a těmi, kteří Ho odmítli. Jeho nepřátelé v tomto 
konfliktu využívají každou lest. … 

… Je taková, jaká byla na počátku. …Ti, kteří jí padají 
za oběť, jsou stejně drahocenní jako ti, kteří padli  
v minulosti. Je to pokračující bitva. … 

Tato válka pokračuje. … Probíhá den za dnem v našem 
životě, v našem domově, v zaměstnání, mezi těmi, 
s nimiž se stýkáme ve škole; vede se v otázkách lásky a 
úcty, loajality a věrnosti, poslušnosti a bezúhonnosti. 
My všichni jsme do ní zapojeni. … Vítězíme, a budouc-
nost nikdy nevypadala nadějněji.“ („The War We Are 
Winning“, Ensign, Nov. 1986, 42, 44–45.)

Alma 43:9, 45. Chraňte a posilujte rodinu 

Sestra Virginia U. Jensenová z generálního předsednic-
tva Pomocného sdružení mluvila o varování v prohlá-
šení o rodině, které se týká toho, „že rozpad rodiny 
přivede na jedince, obce a národy pohromy předpo-
věděné dávnými i současnými proroky“. („Rodina – 
prohlášení světu“, Liahona, listopad 2010, 129.) Sestra 
Jensenová poznamenala: „Bratři a sestry, toto je realita, 
v níž žijeme právě nyní. Je povinností nás všech, aby-
chom ochraňovali a posilovali rodinu.“ („Come, Listen 
to a Prophet’s Voice“, Ensign, Nov. 1998, 13–14.)
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Lekce pro domácí studium
Alma 39–44 (20. blok)

Přípravné materiály pro 
učitele domácího studia
Shrnutí denních lekcí domácího studia
Následující shrnutí nauk a zásad, s nimiž se studenti sezná-
mili při studiu Almy 39–44 (20. blok) nemá být součástí vaší 
lekce. Lekce, kterou učíte, se soustřeďuje pouze na některé 
z těchto nauk a zásad. Při zvažování potřeb svých studentů 
se řiďte nabádáním Svatého Ducha.

1. den (Alma 39)
Když studenti studovali Almova slova určená jeho svéhla-
vému synu Koriantonovi, dozvěděli se, že sexuální hřích je 
v očích Páně ohavností. Alma také učil svého syna, že pokání 
zahrnuje uvědomění si vlastních hříchů, jejich zanechání a 
obrácení se k Pánu celou svou myslí, mocí a silou. Studenti 
si přečetli Almovo svědectví o tom, že Ježíš Kristus přišel 
odejmout hříchy světa.

2. den (Alma 40–41)
Korianton si dělal starosti ohledně vzkříšení a posledního 
soudu. Z Almových odpovědí na tyto starosti se studenti 
seznámili s několika naukami, které se týkají vzkříšení, včetně 
pravdy, že podle svých skutků a přání ve smrtelnosti budeme 
znovuzřízeni buď ke štěstí, nebo k bědě. Alma také zdůraz-
nil, že „zlovolnost nikdy nebyla štěstím“. (Alma 41:10.) 

3. den (Alma 42)
Alma pomáhal Koriantonovi pochopit, že kvůli neposlušnosti 
jsou jedinci odříznuti z přítomnosti Boží. Studenti se dozvě-
děli, jak plán vykoupení umožňuje jednotlivcům překonat 
padlý stav. Almovo učení potvrzuje, že utrpení Ježíše Krista 
uspokojilo požadavky spravedlivosti, aby těm, kteří činí 
pokání, mohlo být nabídnuto milosrdenství.

4. den (Alma 43–44)
Studenti se dočetli o válce mezi Lamanity a Nefity. Jedno 
z ponaučení, které získali z Almy 43–44, zní, že pokud bu-
deme vyhledávat a následovat prorocké rady, budeme lépe 
připraveni bránit se protivníkovi. Kromě toho studenti zjistili, 
že když se budeme modlit k Pánu ohledně svých spravedli-
vých záměrů a přání, Pán nám jich pomůže dosáhnout.

Úvod
Jak je zaznamenáno v Almovi 39–42, Alma pomáhal svému synu 
Koriantonovi porozumět závažnosti sexuálního hříchu, naukám 
týkajícím se vzkříšení a posledního soudu a věčným důsledkům 
zákonů spravedlivosti a milosrdenství. Tato lekce umožní studen-
tům vzájemně se těmto naukám učit a vysvětlovat je.

Náměty pro výuku
Před začátkem hodiny si připravte materiály s pokyny uvedenými 
v této lekci, které pak studentům rozdáte. Seznamte se s tě-
mito pokyny, abyste byli schopni pomoci studentům úspěšně se 
navzájem učit.

Alma 39–41
Alma učí, že pokání přináší štěstí
Začněte výuku tím, že vyzvete studenty, aby společně odříkali 
Almu 39:9, což je pasáž z mistrovství v písmu, kterou se měli 
tento týden naučit nazpaměť v rámci svého studia. Zeptejte se, 
zda někdo může připomenout třídě, proč Alma v tomto verši ra-
dil svému synu Koriantonovi, aby činil pokání a zanechal hříchů.

Připomeňte studentům, že v Almovi 40–41 Alma také reagoval 
na Koriantonovy otázky ohledně vzkříšení z mrtvých a posled-
ního soudu. Abyste studentům pomohli vysvětlit, co se dozvě-
děli, a pomohli jim podělit se o své pocity a svědectví týkající se 
pravd uvedených v Almovi 39–41, napište před začátkem hodiny 
na tabuli následující otázky a odkazy na verše z písem:

 1. Proč je důležité dodržovat zákon cudnosti? (Viz Alma 
39:1–9.)

 2. Co je to vzkříšení? Jaký je rozdíl mezi smrtelným tělem a 
nesmrtelným tělem? Co se stane poté, co jsme vzkříšeni? 
(Viz Alma 40:21–26.)

 3. Jak budu souzen při posledním soudu? (Viz Alma 41:1–7.)
 4. Vypadá to, že někteří lidé, kteří porušují přikázání, jsou 

šťastní. Je to pravda? (Viz Alma 41:10–15.)

Požádejte studenty, aby si představili, že jsou misionáři a že mají 
domluvené setkání s někým, kdo hledá odpovědi na tyto otázky. 
Řekněte jim, že budou mít určitý čas na přípravu a poté dosta-
nou příležitost zodpovědět některé z těchto otázek pomocí toho, 
co se dozvěděli z Almy 39–41.



349

LEKCE PRO DOMÁCÍ  STUDIUM

Pokud to velikost vaší třídy umožňuje, rozdělte studenty do 
dvojic, přičemž každá dvojice bude představovat misionářské 
společníky. Zadejte každé dvojici jednu z otázek, které jsou 
uvedené na tabuli. (Pokud máte menší třídu, mohli byste zadat 
otázky jednotlivým studentům.) Dejte každé dvojici níže uvedené 
pokyny na papíru a požádejte je, aby zodpověděly otázky 
zájemce pomocí veršů uvedených na konci jejich zadané otázky. 
Dejte studentům čas na to, aby si verše prošli a aby si pro svého 
zájemce připravili krátkou lekci. Povzbuďte dvojice, aby si určily, 
za kterou část pokynů bude každý z nich při výuce zodpovědný.

Zatímco se studenti připravují, můžete mezi nimi procházet, aby-
ste jim naslouchali a podle potřeby pomáhali. Je- li to potřeba, 
pomozte studentům rozpoznat nauky z Almy 39–41, které 
studentům pomohou zodpovědět zadané otázky. Použijte jako 
pomůcku tyto nauky:

Sexuální hřích je v očích Páně ohavností. (Viz Alma 39:1–9.)

Vzkříšení je opětovné spojení ducha a těla, přičemž 
všechny věci jsou znovuzřízeny do své vlastní a dokonalé 
schránky. (Viz Alma 40:21–26.)

Podle svých skutků a přání ve smrtelnosti budeme znovu-
zřízeni buď ke štěstí, nebo k bědě. (Viz Alma 41:1–7.)

Zlovolnost nikdy nebyla štěstím. (Viz Alma 41:10–15.)

Pokyny
Při výuce prosím pamatujte na toto:
 1. Uveďte základní informace o daných verších (například vysvět-

lete, kdo mluví, ke komu a proč).
 2. Přečtěte si části dotyčné pasáže z písem, která vám má po-

moci zodpovědět zadanou otázku.
 3. Zapište si nauku nebo zásadu, která je obsažena ve verších, 

které jste studovali, a která se týká zadané otázky. 
 4. Vysvětlete, jak nauka nebo zásada, kterou jste si zapsali, 

pomáhá odpovědět na zadanou otázku. Mohli byste studen-
tům navrhnout, aby si ti, které učíte, zapsali tuto nauku nebo 
zásadu do svých písem.

 5. Podělte se o to, proč je pro vás tato nauka nebo zásada důle-
žitá, a vydejte svědectví o pravdách, kterým jste učili.

Poté, co si studenti připravili odpovědi na zadané otázky, uspo-
řádejte je do skupinek, aby se mohli navzájem učit. (Je- li třída 
malá, požádejte jednotlivé studenty nebo dvojice, aby učili celou 
třídu.) Poté, co studenti učili jeden druhého, položte jim tyto 
otázky: 

• Když vezmete v úvahu Koriantonovy hříchy, proč by mu podle 
vašeho názoru pomohlo porozumění těmto naukám?

• Proč by podle vás bylo důležité, abyste byli schopni vysvětlit 
tyto pravdy těm, s nimiž se v životě stýkáte?

• Proč je důležité, abyste těmto pravdám rozuměli a žili podle 
nich? 

Alma 42
Alma učí Koriantona o spravedlnosti a milosrdenství 
Na tabuli nakreslete jednoduchý obrázek vah. Vyzvěte některého 
studenta, aby učil ostatní studenty ve třídě o spravedlnosti a 
milosrdenství pomocí této ilustrace a aby se podělil o to, čemu 
se v Almovi 42 naučil z Almových slov určených Koriantonovi. 
Vyzvěte studenty, aby si v písmech nalistovali Almu 42 a zaměřili 
se na slova a slovní spojení týkající se spravedlnosti a milosrden-
ství, která si označili nebo podtrhli.

Abyste studentům pomohli porozumět podmínkám, podle nichž 
je milosrdenství dostupné, položte jim tyto otázky:

• Co musel Ježíš Kristus udělat, aby pro nás bylo milosrdenství 
dostupné?

• Co musíme dělat, abychom mohli obdržet milosrdenství?

Vyzvěte několik studentů, aby se podělili o to, proč jsou vděčni 
za Usmíření Ježíše Krista.

Alma 43–44
Následování rad proroků nás chrání před protivníkem
Pokud vám zbude čas, zvažte možnost požádat studenty, aby si 
zopakovali, čemu se naučili z Almy 43–44, tím, že se podělí o 
to, co si zapsali do studijního deníku ohledně svých duchovních 
bitev (4. den, 3. a 4. úkol). Vydejte svědectví o Ježíši Kristu a o 
Jeho moci nabídnout nám milosrdenství, když činíme pokání, a 
ochránit nás, když k Němu přicházíme.

Další blok (Alma 45–63)
Proč byli Nefité v boji proti svým nepřátelům tak úspěšní? Jak byli 
schopni bojovat se silou Páně? Na tyto otázky lze najít odpověď, 
když studujeme příklady velitele Moroniho a Helamana a jeho 
mladých válečníků.



350

Úvod
Poté, co Alma předal závěrečné pokyny svému synu 
Helamanovi, odešel od lidu Nefiova a již o něm nikdo 
nikdy neslyšel. Helaman se stal význačným duchovním 
vůdcem a velitel Moroni důležitým vojevůdcem během 
doby, která byla pro Nefity obtížná. Amalikiáš, vůdce 

skupiny nefitských odpadlíků, uvedl do pohybu lstivý 
plán, díky němuž chtěl získat nad Nefity moc. Velitel 
Moroni pomáhal Nefitům opevnit se před útoky svých 
nepřátel, aby si dokázali uchovat občanskou i nábožen-
skou svobodu.

LEKCE 101

Alma 45–48

Náměty pro výuku

Alma 45
Helaman věří Almovým slovům a zahajuje svou duchovní službu
Požádejte studenty, aby si vzpomněli na nějaký pohovor, který měli s rodičem nebo s ve-
doucím kněžství. 

• Jaké otázky obvykle kladou rodiče nebo vedoucí kněžství při pohovorech?

Po krátké diskusi vysvětlete, že než Alma svěřil svému synu Helamanovi posvátné záznamy 
a odešel ze země (viz Alma 45:18–19), položil Helamanovi několik otázek. Vyzvěte stu-
denty, aby si přečetli Almu 45:2–8 a zaměřili se na Almovy otázky a Helamanovy odpovědi.

• Když měli Alma s Helamanem tento rozhovor, Nefité byli ve válce s Lamanity. Jak podle 
vás pomohla Helamanovi jeho víra během období války i během jeho duchovní služby?

• Kdy se vám stalo, že jste získali sílu díky víře v Ježíše Krista a ve slova proroků a díky 
svému závazku dodržovat přikázání?

Shrňte Almu 45:9–19 tím, že studentům řeknete, že poté, co Alma prorokoval o konečném 
zničení nefitského národa, odešel ze země a již nikdy o něm nikdo neslyšel. Než odešel, 
pronesl závěrečné proroctví. Požádejte některého studenta, aby přečetl Almu 45:16.

• Jaké pravdy se z tohoto proroctví dozvídáme? (Studenti mohou zmínit různé zásady, ale 
ujistěte se, že rozumí tomu, že Pán nemůže pohlížet na hřích se sebemenší mírou 
shovívavosti.)

Vysvětlete, že Helaman zahájil svou duchovní službu tím, že po celé zemi dosadil nad 
Církví kněze a učitele. Vyzvěte studenty, aby si pročetli Almu 45:23–24 a vyhledali, jak lidé 
na tyto církevní vedoucí reagovali.

• Jak lidé reagovali na své církevní vedoucí? Proč někteří lidé odmítli naslouchat vedoucím 
Církve?

Alma 46
Velitel Moroni shromažďuje spravedlivé, aby bránili svá práva a své náboženství
Shrňte Almu 46:1–3 tím, že vysvětlíte, že ty, kteří nechtěli následovat vedoucí Církve, vedl 
jistý muž jménem Amalikiáš. Požádejte studenty, aby si přečetli Almu 46:4–5 a aby vyhle-
dali, co si Amalikáš a jeho následovníci přáli. Vyzvěte studenty, aby vysvětlili, co zjistili.

Požádejte studenty, aby si přečetli Almu 46:6–7 a aby vyhledali, jaké důsledky měl Amaliki-
ášův vliv na ty, kteří ho následovali.

• Co se stalo v důsledku Amalikiášova vlivu?

Požádejte studenty, aby si přečetli Almu 46:8–10 a aby vyhledali, jaká ponaučení Mormon 
chtěl, abychom získali z jednání Amalikiáše. Mohli byste poukázat na to, že některá tato 
ponaučení začínají slovy „tak vidíme“ nebo „vidíme“. (Mohli byste studentům navrhnout, 
aby si tato ponaučení označili v písmech.) Studenti mohou objevit následující ponaučení:

Mnozí lidé rychle zapomínají na Pána a činí nepravosti.
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ALMA 45 – 48

Jeden zlovolný člověk může způsobit mnoho zlovolnosti.

Aby studenti viděli rozdíl mezi Amalikiášem a velitelem Moronim, požádejte je, aby 
si přečetli Almu 46:11–18 a Almu 48:11–13, 17. Požádejte polovinu studentů ve třídě, aby 
vyhledali, co si přál Moroni. Požádejte druhou polovinu studentů, aby vyhledali slova a 
výrazy, které popisují, jaký byl Moroni. (Pomozte studentům vidět rozdíl mezi Moroni-
ovými spravedlivými motivy a Amalikiášovými zlovolnými motivy. Moroni podporoval 
věc svobody a spravedlivosti, zatímco Amalikiáš dychtil po moci a usiloval o to, aby uvedl 
Nefity do poroby.)

• Na základě toho, co jste se dočetli, jak byste popsali velitele Moroniho? Jakým zásadám 
se můžeme naučit z těchto veršů? (Studenti mohou uvést několik různých zásad, včetně 
pravdy, že jeden spravedlivý člověk může způsobit mnoho spravedlivosti.)

• Za co se Moroni podle Almy 46:11–18 modlil? (Za to, aby požehnání svobody zůstávalo 
s Nefity, a za to, aby se „věci křesťanů“ dostalo Boží přízně.)

Moroni se modlil za „věc křesťanů“. Podle toho, co je uvedeno v Almovi 46:12, jaké tři 
ideály by křesťané měli podle Moroniho hájit a podporovat? (Pomozte studentům uvědo-
mit si, že je naší povinností bránit svou rodinu, náboženství a svobodu. Viz také Alma 
43:45–48.)

• Co útočí na rodiny, křesťany a svobodu v dnešní době? Jakými vhodnými způsoby mů-
žeme bránit svou rodinu, náboženství a svobodu?

Vyzvěte studenty, aby si přečetli Almu 46:18–22 a vyhledali, o co požádal Moroni svůj lid. 
(Mohli byste studentům navrhnout, aby si v těchto verších označili slovo smlouva.)

• Jakou smlouvu lidé uzavřeli? (Že budou hájit svá práva a náboženství; že neopustí Pána; 
že nepřestoupí přikázání Boží; a že se nebudou stydět vzít na sebe jméno Kristovo.)

• Co podle toho, co se píše v Almovi 46:22, lidé udělali na znamení smlouvy, kterou uzav-
řeli? (Roztrhli svůj šat a hodili jeho kusy k nohám Moroniho.)

Zvedněte v ruce kus oblečení a roztrhněte ho na dvě poloviny. Mohli byste vysvětlit, že 
roztržením oděvu lidé dali najevo svůj závazek dodržovat smlouvu, kterou uzavřeli.

• Co podle toho, co se píše v Almovi 46:21–22, lidé řekli, že se stane, pokud svou smlouvu 
poruší?

• Jak vám toto pomáhá porozumět závažnosti smluv, které s Bohem uzavíráme?

Připomeňte studentům, že Moroni a jeho lid čelili nepřátelům, kteří je chtěli zničit.

• Co mohlo podle Moroniových slov uvedených v Almovi 46:18 přivést jeho lid do 
záhuby?

Na tabuli napište toto: Budeme- li dodržovat své smlouvy, Bůh …

Vyzvěte studenty, aby se podělili o to, jak by na základě toho, co se dozvěděli z Almy 
46:18–22, mohli tuto větu doplnit. Také je požádejte, aby na příkladě uvedli, jak poznali, že 
je tato věta pravdivá. Odpovědi se mohou různit. Shrňte odpovědi tím, že doplníte větu na 
tabuli takto: Budeme- li dodržovat své smlouvy, Bůh nám bude žehnat. Povzbuďte stu-
denty, aby se při studiu zbývajících kapitol v Almovi snažili najít to, co svědčí o této zásadě. 
Také byste se s nimi mohli podělit o vlastní zkušenost, kdy vám Pán požehnal za to, že jste 
dodržovali své smlouvy.

Shrňte Almu 46:29–41. Vysvětlete, že Amalikiáš a jeho následovníci si uvědomili, že neměli 
početní převahu, a tak odešli do země Nefi a snažili se spojit s Lamanity. Moroniova ar-
máda zabránila většině následovníků Amalikiáše v tom, aby do země Nefi dorazili. Mnozí 
Amalikiášovi následovníci uzavřeli smlouvu, že budou podporovat svobodu. Několik málo 
těch, kteří smlouvu neuzavřeli, bylo usmrceno. Amalikiáš a malý počet jeho mužů unikl a 
přidal se k Lamanitům.

Alma 47
Amalikiáš se lstí stává králem Lamanitů
Zeptejte se studentů, jaký by měli pocit z toho, kdyby se účastnili nějaké soutěže nebo 
zápasu a měli přitom knihu, která obsahuje seznam toho, co se jejich protivníci chystají 
udělat, aby soutěž vyhráli. Řekněte studentům, že když budeme vztahovat Almu 47 na 
sebe, můžeme získat důležitá ponaučení ohledně taktik, kterými se nás Satan snaží zničit.
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Shrňte Almu 47:1–6 tím, že studentům řeknete, že Amalikiáš se nevzdal svého cíle dosáh-
nout moci nad Nefity. Zosnoval lstivý plán, jak sesadit z trůnu krále Lamanitů a jak se stát 
jejich králem, aby mohl nakonec vést Lamanity do bitvy proti Nefitům. Když se Amalikáš 
připojil k Lamanitům, dosáhl přízně u jejich krále, který mu svěřil velení nad částí lama-
nitského vojska. Král nařídil Amalikiášovi a jeho vojsku, aby pronásledovali neposlušnou 
část lamanitského vojska vedenou mužem jménem Lehonti. Amalikiášovi bylo nařízeno, 
aby přinutil Lehontiovo vojsko, aby se chopilo zbraně proti Nefitům, ale Amalikiáš měl jiné 
plány.

Požádejte studenty, aby si prostudovali Almu 47:7–19, jako kdyby byli Lehontim a jako 
kdyby byl Amalikiáš Satan. Požádejte je, aby si přečetli Almu 47:7–10 a vyhledali, kam se 
Lehonti vydal bránit své vojsko a k čemu se Amalikiáš snažil Lehontiho přinutit.

• Kde Lehonti shromáždil své vojsko, aby se připravil na bitvu? Jakou výhodu má vojsko, 
které se v terénu nachází výše než nepřítel?

• K čemu chtěl Amalikiáš Lehontiho přimět? Jaké taktiky Satan používá ve snaze stáhnout 
nás z vyšší úrovně? (Možné odpovědi: pokouší nás, abychom snížili měřítka, a láká nás, 
abychom chodili na místa, v nichž nejsme duchovně v bezpečí.)

Požádejte několik studentů, aby se střídali při čtení Almy 47:11–19. Požádejte ostatní 
studenty, aby se na tyto verše podívali a zamysleli se nad tím, jak lze Amalikiášovy taktiky 
přirovnat k taktikám, které používá Satan ve snaze nás zničit.

• V jakém smyslu jsou Amalikiášovy taktiky podobné taktikám, které používá Satan ve 
snaze nás zničit? (Možné odpovědi: Satan je neodbytný, lstivý, úskočný a nelítostný.)

• Jak se nám Satan například snaží „po troškách“ podávat jed?

Shrňte Almu 47:20–36 tím, že vysvětlíte, že Amalikiáš dál oklamával druhé a vraždil, dokud 
se nestal králem Lamanitů. Zdůrazněte, že Amalikiášovy záměry a taktiky se velmi podo-
baly záměrům a taktikám, které vůči nám používá Satan. Napište na tabuli tuto zásadu: 
Satan se nás snaží zničit a po troškách nás svádí k tomu, abychom snížili svá měřítka.

Alma 48
Velitel Moroni povzbuzuje Nefity k tomu, aby se připravili a byli věrní
Vyzvěte studenty, aby si přečetli Almu 48:7–10 a vyhledali, co dělal Moroni v době, kdy se 
Amalikiáš snažil získat moc mezi Lamanity.

• Co dělal Moroni v době, kdy se Amalikiáš snažil získat moc mezi Lamanity?

• Jak Moroni posiloval svůj lid a jeho města před budoucími útoky? Jakým konkrétním 
místům Moroni věnoval zvláštní pozornost?

Dejte studentům čas na to, aby se zamysleli nad slabými oblastmi ve svém životě a nad tím, 
jak by tyto oblasti mohli posílit. Požádejte je, aby si své myšlenky zapsali.

• Proč se podle Almy 48:10 Moroni tak usilovně snažil opevnit svůj lid před útoky nepřá-
tel? (Zdůrazněte, že Moroni chtěl pomoci zachovat svobodu Nefitů, aby mohli praktiko-
vat své náboženství.)

• Jaké můžete uvést příklady toho, jak nás novodobí církevní vedoucí učí, aby nám po-
mohli opevnit oblasti duchovní slabosti?

• Proč se církevní vedoucí tak usilovně snaží nás duchovně opevňovat?

Ujistěte studenty o tom, že když následujeme rady Pánových služebníků, opevníme se 
tím před pokušením.

Povzbuďte studenty, aby se ve zbývajících kapitolách Almy snažili pozorně všímat zásad 
týkajících se toho, jakou hodnotu má dodržování smluv a jak je důležité opevňovat se, 
abychom odolali Satanovi.
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Úvod
Moroniovy přípravy na obranu byly při ochraně Nefitů 
před jejich nepřáteli životně důležité. Nefité se úspěšně 
bránili Lamanitům do doby, než je začaly oslabovat 
vzpoura a zlovolnost, které se mezi lidmi rozšířily. 

Morianton a královi lidé usilovali o rozdělení a podně-
covali lid ke svárům. Moroni se snažil toto rozdělení a 
sváry omezovat a chtěl nastolit mír.

LEKCE 102

Alma 49–51

Náměty pro výuku

Alma 49; 50:1–24
Nefité budují opevnění, daří se jim a zachovávají si svobodu
Přečtěte členům třídy následující smyšlenou situaci a položte jim uvedené otázky (nebo 
vymyslete vlastní situaci a doprovodné otázky):

Mladý muž se cítil unaveně, ale ještě nechtěl jít spát, a tak začal brouzdat na internetu. Byl 
pokoušen, aby navštívil stránky s pornografickými obrázky.

• Jaké přípravy by tomuto mladému muži mohly pomoci, aby se tomuto pokušení vyhnul?

• Co může udělat pro to, aby se tomuto pokušení vyhnul i v budoucnu?

Vysvětlete studentům, že při studiu Almy 49–51 se mohou zaměřit na to, jak se přípravy 
velitele Moroniho na Lamanity podobají přípravám, které bychom měli dělat v dnešní době 
na Satanova pokušení.

Vysvětlete, že zatímco Amalikiáš podněcoval lamanitskou armádu, aby šla do boje, velitel 
Moroni opevňoval nefitská města. Vyzvěte studenty, aby si přečetli Almu 49:1, 6–7. Řekněte 
jim, aby se zamysleli nad tím, jak se přípravy velitele Moroniho na Lamanity dají připo-
dobnit k naší potřebě připravovat se na Satanovy útoky proti nám. Vyzvěte studenty, aby si 
přečetli Almu 49:2–4; 50:1–6 a všímali si toho, jak se Nefité připravovali na budoucí útoky 
Lamanitů.

• Kdybyste byli lamanitským vojákem, jaký byste asi měli pocit při prvním pohledu na tato 
nefitská opevnění?

Požádejte několik studentů, aby se střídali při čtení Almy 49:8–12. Vyzvěte členy třídy, aby 
tyto verše při čtení sledovali a soustředili se na to, jak Lamanité zareagovali na nefitské 
přípravy.

• Co Lamanité udělali, když uviděli, jak je město Ammonia opevněno? (Ustoupili.)

Požádejte některého studenta, aby přečetl tato slova presidenta Jamese E. Fausta z Prvního 
předsednictva:

„Satan je náš největší nepřítel a ve dne v noci pracuje, aby nás zničil. Nemusíme být ale 
ochromeni strachem z jeho moci. Nemá nad námi žádnou moc, pokud mu ji nedáme. On 
je ve skutečnosti zbabělec, a budeme- li stát pevně, ustoupí.“ („Nebojte se“, Liahona, říjen 
2002, 4.)

Požádejte několik studentů, aby se střídali při čtení Almy 49:18–20, 23. Vyzvěte členy třídy, 
aby tyto verše sledovali a přemýšleli přitom o tom, jak bychom mohli použít nefitské pří-
pravy jako vzor, který nám pomůže připravit se na naše duchovní bitvy se Satanem.

• Velitel Moroni pracoval na ochraně Nefitů před Lamanity. Jak se nás snaží naši vedoucí 
chránit a bránit před protivníkem?

• Co můžeme dělat pro to, abychom postavili vysoké duchovní zdi proti Satanovým poku-
šením? (Možné odpovědi: smysluplné každodenní modlitby, každodenní studium písem, 
pravidelná účast na shromáždění, služba druhým či půst.)

Zvažte možnost vyzvat studenty k tomu, aby si do zápisníku nebo studijního deníku odpově-
děli na následující otázky. (Tyto otázky byste před začátkem hodiny mohli napsat na tabuli.)

Přizpůsobování 
smyšlených situací
Ve své roli můžete 
nejlépe porozumět 
kultuře a osobnosti 
studentů ve vaší třídě a 
také pokušením, kterým 
studenti čelí. Vybírejte 
takové smyšlené situace, 
které umožní studentům 
zamyslet se nad situa-
cemi podobnými těm, 
které zažívají oni sami. 
Díky tomu bude moci 
Duch inspirovat studenty 
podle jejich potřeb. Když 
budete usilovat o vedení 
Nebeského Otce, On 
vám pomůže přizpů-
sobit smyšlené situace 
v příručce tak, aby lépe 
odpovídaly životu vašich 
studentů.
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• Jak byste popsali vlastní každodenní úsilí o posilování svých duchovních ochranných zdí?

• Vyberte si jednu věc, kterou děláte pro to, abyste se duchovně posílili, nebo jednu věc, 
kterou naopak neděláte. Co byste mohli udělat pro to, aby tato činnost, která vás posiluje 
proti zlu, byla ještě efektivnější?

Požádejte některého studenta, aby přečetl Almu 49:28–30. Vyzvěte členy třídy, aby určili, 
kdo, kromě Moroniho, pracoval na ochraně Nefitů před Lamanity. Zdůrazněte, že Helaman 
a jeho bratří pomáhali Nefitům zůstat spravedliví, a tím jim pomáhali získávat požehnání a 
ochranu od Pána.

Dejte studentům několik minut na to, aby si prostudovali Almu 50:10–12. Pak je vyzvěte, 
aby s nějakým dalším studentem diskutovali o následujících smyšlených situacích. (Je- li to 
možné, napište tyto situace před začátkem hodiny na papír, který studentům budete moci 
rozdat. Pokud to možné není, jednotlivé situace postupně čtěte a dejte studentům vždy 
dostatek času na to, aby o nich diskutovali.)

 1. Moroni „odřízl všechny pevnosti Lamanitů“. Jak by mohla mladá žena „odříznout“ situ-
aci, při níž by s přáteli u oběda pomlouvala druhé?

 2. Moroni upevnil linii neboli hranici mezi Nefity a Lamanity. Jak by mohli mladý muž 
nebo mladá žena upevnit hranici mezi dodržováním zákona cudnosti a přechodem 
k nemorálnosti?

 3. Moroniova vojska budovala opevnění, aby byl jeho lid ochráněn před nepřáteli. Mladý 
muž si uvědomí, že tráví příliš mnoho času používáním elektronických zařízení (na in-
ternetu nebo psaním zpráv na mobilním telefonu). Zdá se, že toto chování oslabuje jeho 
zájem o nejbližší členy rodiny, a tento mladý muž neplní domácí povinnosti. Co může 
udělat pro to, aby upevnil a ochránil vztahy se svou rodinou?

Požádejte několik studentů, aby shrnuli, čemu se naučili ze skutků velitele Moroniho o 
tom, jak se můžeme chránit před útoky protivníka. Ujistěte se, že studenti rozumějí tomu, 
že pokud se připravíme, dokážeme odolávat útokům (pokušením) protivníka. Tuto 
zásadu byste mohli napsat na tabuli.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Almu 50:1. Zeptejte se členů třídy:

• Vzhledem k úspěchu, který měl velitel Moroni se svými přípravami, čemu ještě se 
můžeme z tohoto verše naučit? (Moroni „nepřestal činiti přípravy“; i nadále posiloval 
obranné řady, ačkoli jim bezprostředně nehrozil žádný nepřátelský útok.)

Abyste studentům pomohli uvědomit si potřebu neustálého duchovního opevňování, pře-
čtěte následující slova presidenta Henryho B. Eyringa z Prvního předsednictva:

„Tak jak síly kolem nás nabírají na intenzitě, jakákoli duchovní síla, která 
nám stačila dříve, již nyní stačit nebude. Ať již byla úroveň duchovního růstu, 
o níž jsme se domnívali, že jí lze dosáhnout, jakákoli, nyní nám bude 
dostupný růst ještě větší. Potřeba duchovní síly i příležitosti k jejímu získání 
porostou rychlostí, kterou na vlastní riziko podceňujeme.“ („Always“, 
Ensign, Oct. 1999, 9.)

Na tabuli napište toto:

Připravím se odolávat pokušení tím, že …

Budu stát pevně, když …

Vyzvěte studenty, aby si tyto věty dokončili v zápisníku nebo studijním deníku. Poté, co 
budou studenti s psaním hotovi, přečtěte následující slova presidenta Ezry Tafta Ben-
sona. (Mohli byste studentům navrhnout, aby si tento citát zapsali do písem vedle Almy 
50:10–12.)

„Je lepší se připravit a problémům předcházet, než činit nápravu a pokání.“ (The Teachings 
of Ezra Taft Benson [1988], 285.)

• Proč je podle vás tento citát pravdivý? Kdy například jste byli svědky uplatnění zásady, 
které tento citát učí?

Vysvětlete, že nefitské přípravy vedly k několika rokům velikého blahobytu a míru. Pou-
kažte na to, že zatímco Amalikiáš proklel Boha, protože byl poražen, Nefité „[děkovali] 
Pánu, svému Bohu“. (Alma 49:28.)

Vyzvěte studenty, aby si představili, že mají nějakého kamaráda, který žije v oblasti, v níž 
zuří válka. Má pocit, že je nemožné najít pokoj a štěstí, protože všude kolem něj panuje 
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chaos. Napište na tabuli tento odkaz na písma: Alma 50:18–23. Vyzvěte studenty, aby si 
tyto verše přečetli a navrhli, co by mohli svému kamarádovi říci. Požádejte několik stu-
dentů, aby se podělili o to, co by mu řekli. Ve své odpovědi by mohli například uvést tuto 
pravdu: Věrnost Bohu přináší štěstí, a to i uprostřed nepokojů. (Tuto zásadu byste 
mohli napsat na tabuli.) Pomozte studentům porozumět tomu, že tato pravda neplatí jen 
v případě války, ale také v případě osobních problémů a těžkostí, jako jsou finanční ne-
zdary, ztráta zaměstnání, úmrtí někoho blízkého, problémové vztahy se členy rodiny nebo 
přírodní katastrofy.

• Proč se podle Almy 50:18–23 Nefité těšili období naplněnému štěstím?

• Kdy jste v životě pociťovali, jak vám Pán poskytl svou moc a požehnání za to, že jste byli 
poslušní a opevňovali jste se před pokušením?

• Kdy vám nebo někomu, koho znáte, Pán požehnal blahobytem, pokojem a štěstím upro-
střed nějaké obtížné doby? (Poté, co na tuto otázku odpovědí studenti, zvažte možnost 
uvést příklad z vlastního života.)

Alma 50:25–40; 51
Nefitská obrana je oslabena a Moroni čelí vzpouře mezi svým lidem
(Poznámka: Vzhledem k rozsáhlosti již probrané látky v této lekci bude možná potřeba, 
abyste zbývající část této lekce jen stručně shrnuli. Pokud tak učiníte, vysvětlete, že Alma 
50:25–40 obsahuje zprávu o Moriantonově vzpouře a smrti a o ustanovení Pahorana hlav-
ním soudcem. Alma 51 pojednává o skupině nazvané lidé královi, která se snažila změnit 
zákon, aby mohl Nefitům vládnout král. Ve své snaze však neuspěli. Lidé královi se kvůli 
tomuto nezdaru hněvali a odmítli se chopit zbraní, když přišel Amalikiáš a Lamanité, kteří 
chtěli s Nefity válčit. V souladu se zákonem Moroni požadoval, aby se chopili zbraní, nebo 
aby byli potrestáni. Amalikiášovo vojsko zajalo mnoho nefitských měst a zabilo mnoho Ne-
fitů. Když se Amalikiáš snažil dobýt zemi Hojnosti, střetl se s Teankumem a jeho vojskem. 
Teankum Amalikiáše zabil a zabránil dalšímu postupu lamanitského vojska.)

Na tabuli napište tato slova: Jsme- li sjednoceni, stojíme; jsme- li rozděleni, padáme.

Vyzvěte studenty, aby si přečetli Almu 50:25–26 a vyhledali přitom v každém verši slovo, 
které popisuje důvod rozdělení mezi Nefity.

• Co způsobilo mezi lidem rozdělení?

Shrňte zbývající část Almy 50 tím, že vysvětlíte, že Morianton a jeho lid se snažili Nefity 
opustit a uprchnout do země severní. Moroni se obával, že toto rozdělení by mohlo vést 
ke ztrátě svobody Nefitů. A tak vyslal vojsko vedené mužem, který se jmenoval Teankum, 
aby Moriantonovy lidi na útěku zastavilo. Teankumovo vojsko zabránilo Moriantonovu lidu 
dosáhnout jejich cíle a Morianton byl zabit. Zbytek jeho lidu „učinil smlouvu, že bude za-
chovávati mír“. (Alma 50:36.) Krátce po Moriantonově vzpouře došlo mezi lidem Nefiovým 
k nebezpečnému politickému rozdělení. Někteří Nefité chtěli sesadit Pahorana ze soud-
covské stolice a nahradit ho králem. Zbytek lidu si přál zachovat dosavadní vládní systém 
založený na soudcích.

Vyzvěte studenty, aby v Almovi 51:5–6 vyhledali jména oněch dvou nepřátelských skupin 
(lidé královi a lidé svobody). Dejte studentům chvíli na to, aby v Almovi 51:8 našli motivy 
lidí králových.

Napište na tabuli tuto pravdu: Rozpory a nesváry ničí náš pokoj a mír.

• Jak je tato zásada patrná ze zpráv o rozdělení a svárech, jež jsou zaznamenány v Almovi 
50 a 51?

• Co můžete dělat ve své rodině, mezi přáteli nebo ve společnosti pro to, abyste řešili 
nesváry?

• Kdy jste byli například svědky toho, jak požehnání, která přicházejí díky jednotě, posílila 
nějakou rodinu nebo kvorum či třídu?

Vydejte svědectví o pravdách, o nichž máte pocit, že je máte zdůraznit. Připomeňte stu-
dentům, že v následujících několika lekcích budou mít více příležitostí nacházet zásady a 
získávat ponaučení z válek mezi Nefity a Lamanity.
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Úvod
V tomto stádiu války s Lamanity ztratili Nefité již 
mnoho měst, protože mezi sebou měli nesváry. Moroni, 
Teankum a Lehi obsadili město Mulek a zvítězili nad 
jedním z největších lamanitských vojsk. Moroni odmítl 
požadavek Ammorona, lamanitského vůdce, aby si 
vyměnili zajatce, a připravil plán, jak osvobodit nefitské 
zajatce bez krveprolití. Moroni si stál pevně za svým a 

nedělal žádné ústupky před zlovolností Ammorona a 
jeho následovníků.

Poznámka: Tato lekce se zaměřuje na události v životě 
Moroniho, Teankuma a Lehiho. V příští lekci se studenti 
dozvědí více o Helamanových 2 000 mladých váleční-
cích, kteří jsou zmíněni v Almovi 53:16–23.

LEKCE 103

Alma 52–55

Náměty pro výuku

Alma 52–53
Moroni, Teankum a Lehi společně usilují o to, aby Lamanity porazili
Před začátkem hodiny napište na tabuli tento citát:

„Dnešní mládež vyrůstá na nepřátelském území.“ (President Boyd K. Packer)

Na začátku hodiny požádejte některého studenta, aby tento citát přečetl. Poté se zeptejte:

• Kdo je naším nepřítelem? (Satan.)

• Jaké důkazy Satanova vlivu vidíte ve světě kolem sebe? (Možné odpovědi: neslušná řeč 
a oblékání; nečestné a nemorální chování; a pokušení, jež jsou často podporována sdělo-
vacími prostředky a moderními technologiemi.)

Povzbuďte studenty, aby se zamysleli nad tím, jak by mohli přirovnat problémy a zkoušky, 
kterým čelí, k událostem a situacím zaznamenaným v Almovi 52–55. Poté jim přečtěte 
pokračování citátu presidenta Packera:

„Dnešní mládež vyrůstá na nepřátelském území, na němž měřítka mravnosti upadají. Ale 
jako služebník Páně vám slibuji, že budete ochráněni a zaštítěni před útoky protivníka, po-
kud budete dbát nabádání, která přicházejí od Svatého Ducha.“ („Rady mládeži“, Liahona, 
listopad 2011, 18.)

Povzbuďte studenty, aby usilovali o vedení Ducha Svatého, aby tak dokázali odolávat zlu.

Připomeňte studentům, že zatímco Moroni potlačoval vzpouru králových lidí, Lamanité 
obsadili mnoho opevněných měst Nefitů. (Viz Alma 51:26.) Vyzvěte studenty, aby si přečetli 
Almu 52:14 a zaměřili se na to, jak Mormon popsal situaci Nefitů v této době. Poté požá-
dejte některého studenta, aby přečetl Almu 53:9. Vyzvěte členy třídy, aby vysvětlili, proč 
byla situace Nefitů nebezpečná.

• Jak například lidé uvádějí sami sebe do duchovně nebezpečných situací?

Napište na tabuli tento odkaz na písma: Alma 52:5–10, 16–19. Abyste studentům pomohli 
porozumět kontextu a dějové linii v těchto verších, požádejte dva z nich, aby přečetli 
záhlaví kapitol Alma 52 a 53. Poté studenty vyzvěte, aby si prostudovali verše na tabuli a 
vyhledali zásady, které jim mohou pomoci vyhýbat se zlu nebo mu odolávat. Po uplynutí 
dostatečné doby se zeptejte:

• Jakým zásadám se můžeme z těchto veršů naučit? (Vedle dalších zásad mohou studenti 
zmínit tuto pravdu: Vyhýbáme- li se pevnostem protivníka, dokážeme lépe unikat a 
odolávat pokušením.)

Vyzvěte studenty, aby se zamysleli nad některými místy, společenskými událostmi nebo 
situacemi, které umožňují používat různé technologie (například internet) a které by podle 
jejich názoru mohly v jejich životě vést k nebezpečným situacím.

Vysvětlete, že Mormon popsal Teankumovu obrannou pozici proti Lamanitům slovy bránit, 
opevnit, zabezpečit, potírat a posílit. Vyzvěte studenty, aby přemítali o tom, co je možná 

Pomáhejte 
studentům poznat 
odvozené zásady
Mnohé zásady neformu-
lují pisatelé písem přímo. 
Zásada může být často 
obsažena v dějové linii 
nebo v nějaké konkrétní 
události či podobenství. 
Může být ilustrována 
celou knihou písem, 
kapitolou nebo jedi-
ným veršem. Odvozené 
zásady je často možné 
objevit tím, že rozebe-
reme skutky a postoje 
jednotlivců nebo skupin 
v písmech a poté se 
seznámíme s následky 
těchto skutků a postojů.
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potřeba „potřít“ neboli vytěsnit z jejich života, aby díky tomu mohli být lépe duchovně 
zabezpečeni.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Almu 52:19. Zeptejte se členů třídy:

• Co nefitští vůdci udělali předtím, než vyšli do bitvy? (Měli válečnou poradu.)

• Jak se může rodinná rada nebo rada v Církvi podobat válečné poradě? Jak nás takové 
porady mohou posilovat v našich bitvách s protivníkem?

Shrňte Almu 52:20–40 a Almu 53 tím, že vysvětlíte, že po této válečné poradě velitel 
Moroni a jeho vojska získali zpět město Mulek tím, že vyhnali Lamanity z jejich pevností. 
Nefité zajali mnoho Lamanitů a poslali je pracovat na opevňování města Hojnosti. Lama-
nité však úspěšně zabírali další oblasti, protože Nefité byli rozštěpeni.

Alma 54–55
Moroni odmítá Ammoronovy podmínky pro výměnu zajatců a využívá strategie 
k tomu, aby nefitské zajatce osvobodil
Vysvětlete, že Alma 54 je záznam dopisů, které si vyměnili Ammoron (lamanitský král) a 
velitel Moroni. Předtím Lamanité i Nefité zadrželi mnoho válečných zajatců. Tato kapitola 
zaznamenává reakci Moroniho na Ammoronův požadavek, aby si Lamanité a Nefité své 
zajatce vyměnili.

Vysvětlete, že Alma 54:9–12 obsahuje slova velitele Moroniho určená Ammoronovi. Požá-
dejte některého studenta, aby tyto verše přečetl. Poté požádejte jiného studenta, aby přečetl 
Ammoronovu odpověď na dopis velitele Moroniho, která je uvedena v Almovi 54:18–20.

• Jak se motivy velitele Moroniho ohledně výměny zajatců lišily od těch Ammoronových? 
(Mohli byste poukázat na to, že Moroni si dělal starost o rodiny, zatímco Ammoron si 
dělal starost jen o své vojáky, protože chtěl zničit Nefity.)

• Jak Ammoronova slova v Almovi 54:18–20 odrážejí Satanovy motivy ve válce, kterou 
vede proti nám?

Požádejte některého studenta, aby přečetl Almu 55:1–2. Vyzvěte členy třídy, aby se zaměřili 
na Moroniovu odpověď na Ammoronovy požadavky.

• Proč nebyl Moroni ochotný udělat to, co Ammoron řekl? (Věděl, že Ammoron lže, a 
nechtěl Ammoronovi poskytnout více moci, než kolik jí již měl.)

• Čemu se můžeme naučit z Moroniovy odpovědi Ammoronovi? (Ačkoli studenti mohou 
zmínit několik pravd, ujistěte se, že rozumějí tomu, že když stojíme pevně za tím, co je 
správné, můžeme zabránit zlým vlivům, aby nad námi získaly moc.)

V diskusi o těchto verších by vám mohly pomoci tyto citáty od Josepha Smitha:

„Satan nás nemůže svádět svými pokušeními, dokud k tomu ve svém srdci nesvolíme a 
dokud se nepoddáme.“ (Učení presidentů Církve: Joseph Smith [2008], 211.)

„Ďábel nad námi nemá žádnou moc, pouze do té míry, do jaké mu to dovolíme.“ (Učení 
presidentů Církve: Joseph Smith, 211.)

Napište na tabuli tento odkaz na písma: Alma 55:15–24, 28–31.

Vysvětlete, že z Almy 55 se dozvídáme, že velitel Moroni osvobodil nefitské zajatce ve 
městě Gid pomocí strategie (metoda, která se používá ve válce k oklamání nebo obelstění 
nepřítele). Z Almy 55:3–14 se dozvídáme, že Moroni použil jednoho nefitského vojáka, 
který se jmenoval Laman, aby dosáhl toho, že se lamanitští vojáci, kteří střežili nefitské 
zajatce, opili. Vyzvěte studenty, aby si přečetli verše, které jste napsali na tabuli, a zamě-
řili se přitom na to, co velitel Moroni udělal v okamžiku, kdy byli Lamanité ve městě Gid 
obklíčeni. Připomeňte studentům, aby při četbě vyhledávali zásady. Po uplynutí přiměřené 
doby studenty požádejte, aby se podělili o to, na co přišli. Také se můžete zeptat:

• Čemu vás tyto verše učí o Moronim?

Napište na tabuli tuto větu a vyzvěte studenty, aby doplnili vynechaná slova:

Nebudeme si libovat ve … ; spíše se budeme radovat z …

• Jak bychom mohli uplatnit Moroniův příklad a nelibovat si v krveprolévání? Jak bychom 
například mohli vztáhnout Moroniův příklad na to, co čteme a na co se díváme, nebo na 
to, jaké hry hrajeme?
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Vyzvěte studenty, ať se zamyslí nad touto otázkou:

• Co podle vás Mormon chtěl, abyste se naučili z dnešní lekce, co by vám pomohlo být 
věrní ve vašich bitvách s protivníkem?

Zvažte možnost poskytnout studentům čas na to, aby si do zápisníku nebo studijního 
deníku napsali, co budou dělat pro to, aby nevstupovali na Satanovo území a aby se pevně 
bránili jeho útokům.

Na závěr vydejte svědectví o pravdách, o kterých jste na dnešní hodině diskutovali.

Doplňkový námět pro výuku
Alma 53:20–21. Kráčeli před Bohem zpříma

Požádejte některého studenta, aby přečetl Almu 
53:20–21.

• Co to znamená kráčet zpříma před Bohem?

Vyzvěte studenty, aby přemítali o tom, jak mohou být, 
tak jako mladí bojovníci, „věrní za všech dob v jaké-
koli věci, která jim [je] svěřena“. Přečtěte následující 
citát, v němž se president George Albert Smith dělí o 
moudrou radu, kterou mu dal jeho dědeček, George 
A. Smith:

„Můj dědeček své rodině říkával: ‚Existuje dobře defino-
vaná hraniční linie mezi Pánovým územím a územím 
ďáblovým. Zůstanete- li na Pánově straně linie, budete 
pod Jeho vlivem a nebudete mít touhu činit zlo; ale 
přejdete- li na stranu ďábla, byť jen o píď, jste v moci 
pokušitele, a bude- li úspěšný, nebudete schopni správně 
myslet ani uvažovat, protože ztratíte Ducha Páně.‘

Když jsem byl někdy pokoušen něco udělat, zeptal jsem 
se sám sebe: ‚Na které straně linie jsem?‘ Když jsem 

se rozhodl být na bezpečné straně, na straně Pánově, 
udělal jsem vždy to, co bylo správné. A tak když přijde 
pokušení, s modlitbou o problému přemýšlejte, a vliv 
ducha Páně vám pomůže rozhodnout se moudře.  
V bezpečí jsme pouze na Pánově straně linie.“ („A Faith 
Founded upon Truth“, Deseret News, June 17, 1944, 
Church section, 9.)

Nakreslete uprostřed tabule odshora dolů svislou čáru. 
Jednu stranu tabule označte jako Pánovo území a dru-
hou stranu jako Ďáblovo území. Zeptejte se studentů:

• Pokud jde o čáru oddělující obě území, kde je to pro 
nás nejbezpečnější? (Na Pánově straně, co možná 
nejdále od čáry.)

• Jaké nebezpečí se může skrývat v tom, když se 
snažíme žít na Pánově straně, ale jsme příliš blízko 
oddělující hranice?

• Co vám pomáhá zůstat od této čáry co nejdále?



359

Úvod
Helaman a velitel Moroni se střetli s Lamanity v různých 
částech země. Helaman poslal Moroniovi dopis, v němž 
popsal bitvy svého vojska s Lamanity a vyjádřil důvěru 
ve víru 2 060 mladých válečníků, kteří se přidali k jeho 

vojsku. Helaman také popsal, co jeho vojsko dělalo pro 
to, aby v bitvách vítězili a aby uprostřed svých strastí 
získávali naději a sílu.

LEKCE 104

Alma 56–58

Náměty pro výuku

Alma 56
Antipova a Helamanova vojska vítězí nad nejsilnějším vojskem Lamanitů
Zeptejte se studentů, zda někdy dostali dopis nebo zprávu, která jim dodala sílu, díky níž 
dokázali překonat nějakou konkrétní těžkost. Vysvětlete, že Alma 56–58 obsahuje text 
epištoly neboli dopisu, který napsal Helaman veliteli Moroniovi během jednoho obtížného 
válečného období. Vyzvěte studenty, aby si přečetli Almu 59:1–2 a zaměřili se na to, jak 
velitel Moroni na tento dopis zareagoval. Povzbuďte je, aby během studia tohoto dopisu 
zjistili, proč se velitel Moroni radoval navzdory obtížné situaci, ve které se nacházel.

Shrňte Almu 56:2–17 tím, že vysvětlíte, že Helaman velel malému vojsku čítajícímu 2 000 
synů Anti- Nefi- Lehitů neboli lidu Ammonova. Tito vojáci jsou často označováni jako 2 000 
mladých válečníků. Rodiče těchto mladých mužů uzavřeli smlouvu, že již nikdy nevezmou 
do ruky zbraně. Mladí muži, kteří touto smlouvou vázáni nebyli, se dobrovolně nabídli, že 
budou bránit své rodiče a další Nefity, když byli ohrožováni lamanitským vojskem.

Vysvětlete, že Helaman přivedl 2 000 mladých válečníků do města Judea, aby tam pomohli 
nefitskému vojsku vedenému Antipem. Lamanité se zmocnili několika nefitských měst 
a značně oslabili Antipovo vojsko. Antipus měl velikou radost, když mu přišli na pomoc 
Helaman a jeho vojáci.

Vyzvěte studenty, aby si přečetli Almu 53:17–21 a vyhledali přitom slova a slovní spojení, 
která popisují duchovní sílu, kterou tito mladí muži vojsku přinesli. Zatímco budou stu-
denti číst, překreslete na tabuli následující schéma. Požádejte několik studentů, aby přišli 
k tabuli a pod nadpis „Před bitvou“ napsali slova a slovní spojení, která našli.

• Co měl podle vás Helaman na mysli, když 2 000 mladých válečníků popsal jako „[muže] 
pravdy a rozvážnosti“? (Mohli byste vysvětlit, že slovo rozvážnost naznačuje vážnost, klid 
a sebekázeň.)

• Jak nám vlastnosti napsané na tabuli mohou pomoci čelit duchovním bitvám i jiným 
těžkostem?

Stručně shrňte začátek první bitvy mladých válečníků, jak je popsán v Almovi 56:29–43. 
Antipus použil Helamana a jeho 2 000 válečníků jako návnadu, aby vylákal nejsilnější 
lamanitské vojsko z města Antipara. Velká část lamanitského vojska opustila Antiparu 
a pronásledovala vojsko Helamanovo, čímž vojsko Antipovo získalo příležitost jít za nimi 
a napadnout je zezadu. Jakmile Antipovo vojsko dohnalo lamanitské vojsko, napadli je 
podle svého plánu. Když lamanitské vojsko přestalo pronásledovat vojsko Helamanovo, 
Helaman nevěděl, zda se lamanitské vojsko snaží vlákat jeho válečníky do pasti, nebo zda 
s ním v týlu začalo bojovat vojsko Antipovo. Helaman a jeho mladí vojáci se museli roz-
hodnout, zda budou nadále prchat, nebo zda Lamanity napadnou.

Před bitvou Během bitvy

Mladý válečník/Svatý posledních dnů
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Vyzvěte studenty, aby si přečetli Almu 56:44–48. Vyzvěte je, aby se zaměřili na slova 
a slovní spojení, která dosvědčují, jak tito mladí muži jednali s vírou. Požádejte několik 
studentů, aby to, co zjistili, napsali na tabuli pod nadpis „Během bitvy“.

• O čem tito mladí muži nepochybovali? (Že je Bůh vysvobodí.)

• Proč nepochybovali o tom, že je Bůh vysvobodí?

• Jak jim vlastnosti, které si osvojili před bitvou, pomáhaly během bitvy?

Napište na tabuli tuto pravdu: Když jednáme s vírou, můžeme obdržet sílu od Boha. 
Vyzvěte studenty, aby při studiu Almy 56 vyhledali důkazy o pravdivosti tohoto tvrzení. 

Shrňte Almu 56:49–53 tím, že vysvětlíte, že Helamanovo vojsko našlo Antipovo vojsko ve 
svízelné situaci. Antipus i mnoho dalších vůdců jeho vojska byli mrtví; a unavení a zmatení 
Nefité byli blízko porážky.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Almu 56:54–56. Vyzvěte členy třídy, aby verše 
sledovali také a zaměřili se přitom na to, jak Bůh požehnal Helamanovým válečníkům díky 
jejich víře.

• Jak podle vás přispěly duchovní vlastnosti uvedené na tabuli k událostem zaznamena-
ným v Almovi 56:56?

• Kdy jste například vy nebo někdo, koho znáte, jednali s vírou, a díky tomu jste v nějaké 
obtížné situaci obdrželi sílu od Boha?

Alma 57
Helaman a jeho mladí válečníci znovu získávají město Kumeni a jsou v bitvě 
ochráněni
Vysvětlete, že Alma 57 je pokračováním Helamanova dopisu veliteli Moroniovi. Začíná 
zprávou o tom, jak Nefité získali od Lamanitů zpět dvě města. V této době obdržel He-
laman 6 000 mužů jako posilu pro své vojsko spolu s dalšími 60 syny z lidu Ammonova. 
Lamanité rovněž obdrželi posily a dál opevňovali města, která dobyli.

Poukažte na to, že v jedné bitvě Lamanité téměř přemohli Nefity. (Viz Alma 57:18.) Vyzvěte 
studenty, aby si přečetli Almu 57:19–22 a vyhledali důvod toho, proč Nefité nakonec doká-
zali zvítězit.

• Proč Nefité zvítězili nad Lamanity?

• Helaman řekl, že jeho válečníci „poslouchali a důsledně vykonávali každičké slovo 
příkazu s přesností“. (Alma 57:21.) Co to podle vás znamená? V jakém ohledu byla tato 
poslušnost vyjádřením jejich víry?

Abyste doplnili odpovědi studentů na tyto otázky, přečtěte tato slova staršího Russella 
M. Nelsona z Kvora Dvanácti apoštolů:

„[Budete se] setkávat s lidmi, kteří si budou vybírat, která přikázání budou 
dodržovat, a budou ignorovat jiná, která se rozhodnou porušovat. Tento 
přístup k poslušnosti přirovnávám k samoobslužné restauraci. Takový způsob 
vybírání a rozhodování nebude fungovat. Povede k neštěstí. Má- li se člověk 
připravit na setkání s Bohem, musí dodržovat všechna Jeho přikázání. 
K poslušnosti přikázání je zapotřebí víry, a dodržování Božích přikázání bude 

tuto víru posilovat.“ („Čelte budoucnosti s vírou“, Liahona, květen 2011, 34.)

Požádejte některého studenta, aby přečetl Almu 57:23–27. Vyzvěte členy třídy, aby se zamě-
řili na to, jak Pán uchránil Helamanovy mladé vojáky a proč je uchránil. Abyste jim pomohli 
diskutovat o tom, co zjistili, položte jim tyto doplňující otázky:

• Helaman o svých válečnících řekl, že „jejich mysl je pevná“. Co to podle vás znamená? 
Proč si musíme uchovávat pevnou mysl, když čelíme zkouškám a problémům?

• Jak Helamanovi vojáci ukazovali, že „neustále vkládají svou důvěru v Boha“?

Možná by bylo užitečné vysvětlit, že v některých případech spravedliví lidé trpí či umírají, 
tak jako trpěli mladí válečníci a tak jako bylo zabito několik vojáků z nefitského vojska. 
Avšak Bůh vždy ctí ty, kteří ctí Jeho, a spravedliví, kteří zemřou, budou požehnáni.

• Jaké podobnosti vidíte mezi bitvami mladých válečníků s jejich nepřáteli a našimi bit-
vami s protivníkem?
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ALMA 56 – 58

Požádejte některého studenta, aby přečetl tato slova staršího M. Russella Ballarda z Kvora 
Dvanácti apoštolů:

„Dnes bojujeme bitvu, která je v mnoha směrech nebezpečnější než bitva mezi Nefity 
a Lamanity. Náš nepřítel je lstivý a vynalézavý. Bojujeme proti Luciferovi, otci veškeré lži, 
nepříteli všeho, co je dobré a spravedlivé a svaté. …

… Bojujeme doslova za duše lidské. Nepřítel je nemilosrdný a neúprosný. Zajímá věčné 
zajatce alarmující rychlostí. A nevykazuje žádné známky toho, že by toho chtěl zanechat.

I když jsme nesmírně vděční za mnoho členů Církve, kteří činí veliké věci v bitvě za pravdu 
a spravedlivost, musím vám čestně říci, že to stále nestačí. Potřebujeme mnohem větší po-
moc. … Potřebujeme vás. Podobně jako 2 000 mladých Helamanových válečníků … můžete 
[i vy] být obdarováni mocí vybudovat a bránit Jeho království. Potřebujeme, abyste uzavírali 
posvátné smlouvy, tak jako oni. Potřebujeme, abyste byli úzkostlivě poslušní a věrní, tak 
jako byli oni.“ („Největší generace misionářů“, Liahona, listopad 2002, 46–47.) 

Na tabuli napište toto: Pokud důvěřujeme Pánu a jsme Ho poslušni s přesností, …

• Jak byste na základě toho, co jste se dočetli o Helamanových válečnících, doplnili tuto 
větu? (Dokončete větu na tabuli podle návrhů studentů. Například byste mohli napsat 
tuto pravdu: Pokud důvěřujeme Pánu a jsme Ho poslušni s přesností, On nás bude 
v našich bitvách podporovat.)

Vyzvěte studenty, aby si vzpomněli na nějakou situaci, kdy oni nebo někdo, koho znají, byli 
poslušni s přesností během nějaké obtížné situace ve škole, doma nebo ve skupině dalších 
lidí. Požádejte několik studentů, aby se o svou zkušenost podělili. Zeptejte se jich, jak jim 
Pán v dané situaci pomohl.

Dejte studentům čas na to, aby si do svého zápisníku nebo studijního deníku napsali, co 
budou dělat pro to, aby byli poslušni Božích přikázání „s přesností“ (Alma 57:21) a aby 
„neustále [vkládali] svou důvěru v Boha“ (Alma 57:27).

Alma 58
Nefitští vojáci důvěřují tomu, že Bůh je ochrání v jejich protivenství
Vysvětlete, že Alma 58 obsahuje závěr Helamanovy epištoly určené Moroniovi. Helaman 
vyprávěl, jak se nefitská vojska potýkala s obtížnými okolnostmi, které ještě více kompliko-
valy nepříznivé podmínky, kterým již tato vojska čelila. Požádejte několik studentů, aby se 
střídali při čtení Almy 58:2, 6–9, a vyzvěte členy třídy, aby tyto obtížné okolnosti vyhledali 
(nedostatek potravin; nedostatek posil; strach, že je zničí nepřátelé).

Vyzvěte studenty, aby si přečetli Almu 58:10–12 a vyhledali přitom odpovědi na následující 
otázky. (Před začátkem hodiny napište tyto otázky na tabuli. Přečtěte otázky studentům 
předtím, než si přečtou tyto verše, a poté, co si je přečtou, s nimi tyto otázky projděte. To stu-
dentům pomůže soustředit se na to, jak Helamanovo vojsko reagovalo v této obtížné situaci.)

Co Nefité dělali, když čelili této obtížné situaci?

Jak Pán zareagoval na jejich upřímné prosby a modlitby? 

Jak Pánovo ujištění pomohlo Helamanovi a jeho vojsku?

Vyzvěte studenty, aby stručně vyjádřili pravdu, které se naučili z Almy 58:10–12. (I když 
mohou studenti použít různá slova, ujistěte se, že zmíní tuto zásadu: Pokud se v těžkých 
dobách obrátíme na Boha, můžeme obdržet božské ujištění, které posílí naši víru 
a dodá nám naději.)

• Kdy vám Pán během nějaké obtížné situace požehnal pokojem a ujištěním?

Vysvětlete, že zbývající část Almy 58 pojednává o tom, jak nefitské vojsko získalo úspěšně 
zpět města, která předtím obsadili Lamanité. (Viz Alma 58:31.) Požádejte některého stu-
denta, aby přečetl Almu 58:39–40.

• Jak Helamanovi mladí válečníci projevovali víru v Boha navzdory mnoha ranám, které 
utrpěli?

• Jak vám může pomoci, když se během životních zkoušek a problémů budete řídit příkla-
dem synů Helamanových?

Na závěr vydejte svědectví o zásadách probíraných v této lekci.
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Úvod
Velitel Moroni se raduje z Helamanova úspěšného 
znovuzískání několika nefitských měst, která předtím 
dobyli Lamanité. Když se však dozvěděl, že Lamanité 
obsadili město Nefia, zlobil se na vládu za to, že jim 
neposlala posily. V dopise Pahoranovi, hlavnímu soudci, 
truchlí Moroni nad utrpením spravedlivých a kárá Pa-
horana za to, že nepodporuje věc svobody. Moroni však 

neví, že Pahoran uprchl do země Gedeon kvůli vzpouře 
nefitských králových lidí. Pahoran se po Moroniově po-
kárání neurazil; naopak se radoval z Moroniovy lásky ke 
svobodě. Pán Nefity posílil a Moroni společně s Paho-
ranem a jejich lidem zvítězili nad královými lidmi a nad 
Lamanity. Po několika letech války se Nefité opět těšili 
míru a Helaman znovu založil Církev.

LEKCE 105

Alma 59–63

Náměty pro výuku

Alma 59
Nefité ztrácejí jednu pevnost a velitel Moroni je zarmoucen kvůli zlovolnosti lidu
Před začátkem hodiny napište na tabuli tato slova presidenta Ezry Tafta Bensona (z The 
Teachings of Ezra Taft Benson [1988], 285):

„Je lepší se připravit a problémům předcházet, než činit nápravu a pokání.“ (President Ezra Taft 
Benson) 

Tento citát jste možná použili již v lekci zabývající se Almou 49–51. Pokud ano, mohli byste 
při psaní této věty na tabuli udělat místo některých slov mezeru. Pak požádejte studenty, 
aby mezery doplnili.

Požádejte studenty, aby se podělili o nějaký zážitek ze svého života nebo ze života těch, 
které znají, kdy jim příprava pomohla předejít zklamání nebo zármutku.

Připomeňte jim, že v posledních lekcích studovali kapitoly o bitvách mezi Nefity a Lama-
nity. Vyzvěte studenty, aby si přečetli Almu 59:5–11 a zamysleli se nad tím, jak se citát na 
tabuli vztahuje na situaci, která je v těchto verších popsána.

• Co nejspíš pomohlo Lamanitům přemoci město Nefia? (Zlovolnost obyvatel Nefiy.)

• Co v těchto verších podle vás souvisí s citátem napsaným na tabuli?

Pokud studenti nezmíní následující slova z Almy 59:9, poukažte na ně vy: „Je snazší udržeti 
město před pádem do rukou Lamanitů, nežli jim ho opět bráti.“ Mohli byste studentům 
navrhnout, aby si tato slova ve svých písmech označili. Abyste studentům pomohli zamys-
let se nad tím, jak se tato pravda vztahuje na jejich život, požádejte je, aby si města v této 
zprávě a duchovní bitvy, kterým tato města čelila, vztáhli na sebe. Poté položte tyto otázky 
(všechny, nebo jen některé):

• Jak se tato pravda vztahuje na nás? (Pomozte studentům uvědomit si, že je lehčí a lepší 
zůstat věrný než se vrátit zpět k víře poté, co jsme sešli z cesty.)

• Proč je setrvání ve věrnosti v Církvi lehčí než návrat do Církve po nějaké době, kdy byl 
člověk méně aktivní?

• Proč je lehčí udržovat si svědectví než ho znovu získávat poté, co člověk odpadl?

Vyzvěte studenty, aby přemítali o tom, jak by na ně mohli útočit protivník a jeho následov-
níci. Povzbuďte je, aby si do zápisníku nebo studijního deníku napsali, co udělají pro to,  
aby se na duchovní bitvy připravili.

Alma 60–62
Moroni neprávem nařkl Pahorana, který na to reaguje s láskou a úctou
Přečtěte studentům Almu 59:13. Ujistěte se, že rozumějí tomu, že Moroni se hněval, 
protože se domníval, že vláda je netečná neboli že si nedělá starosti o svobodu svého lidu. 

Lekce, které zahrnují 
několik kapitol
Pokud lekce zahrnuje 
několik kapitol z písem, 
není třeba, abyste kladli 
tentýž důraz na vše, co 
se v těchto kapitolách 
nachází. Můžete daný 
úsek písem po částech 
shrnout a pak věnovat 
více času těm částem, 
které jsou pro vaše stu-
denty obzvláště důležité.
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ALMA 59 – 63

Ve svém hněvu napsal dopis Pahoranovi, hlavnímu soudci v Zarahemle. Požádejte několik 
studentů, aby se střídali při čtení Almy 60:6–11.

• Z čeho Moroni nařkl Pahorana?

• Jaké emoce jsou patrné z Moroniových nařčení?

Napište na tabuli tyto odkazy na písma: Alma 60:17–20, 23–24. Vyzvěte studenty, aby si 
tyto verše přečetli. Řekněte jim, aby si představili, jak by se cítili, kdyby byli na Pahoranově 
místě.

• Jak asi mohla být nařčení velitele Moroniho pro Pahorana bolestivá?

Požádejte několik studentů, aby se střídali při čtení Almy 60:33–36. Vyzvěte členy třídy, 
aby tyto verše sledovali také a zaměřili se přitom na to, co se velitel Moroni chystal udělat, 
kdyby Pahoran na jeho požadavky uspokojivě nezareagoval. Dejte studentům nějaký čas 
na to, aby se podělili o to, co našli, a poté je vyzvěte, aby určili slova nebo slovní spojení 
v těchto verších, která naznačují, jaké měl Moroni k těmto svým požadavkům důvody 
a motivy.

Vyzvěte studenty, aby si přečetli Almu 61:1–5 a zjistili, proč Moroni nedostal žádné posily.

• Co Pahoran sdělil Moroniovi?

• Jak například lidé reagují, když jsou z něčeho neprávem nařčeni?

• Byli jste někdy z něčeho neprávem nařčeni? Jaké pocity ve vás tato nařčení a ten, kdo vás 
nařkl, vyvolali?

Vyzvěte studenty, aby si přečetli Almu 61:9–10, 15–18 a našli cokoli, co odhaluje sílu Paho-
ranova charakteru. Po uplynutí dostatečné doby požádejte několik studentů, aby se podělili 
o to, co našli.

• Čemu se můžeme naučit z toho, jak Pahoran zareagoval na Moroniova nařčení? (Po-
mozte studentům určit tuto zásadu: Můžeme se rozhodnout, že nás slova ani skutky 
druhých nebudou urážet. Další pravdy, které by mohli studenti zmínit: Máme se 
snažit nevynášet o druhých nelaskavé soudy a Když jsme sjednoceni s druhými 
ve spravedlivosti, jsme v našich bitvách proti zlu silnější. Tyto pravdy byste mohli 
napsat na tabuli.)

• Jak se můžeme rozhodnout, že se nebudeme urážet?

Mohli byste se studentů zeptat, zda jsou ochotní podělit se o nějaký zážitek, kdy se roz-
hodli, že se neurazí, když o nich někdo řekl něco nelaskavého nebo nepravdivého. Také 
byste se mohli podělit o nějaký vlastní zážitek. Vydejte svědectví o tom, jak je důležité 
odpouštět druhým slova a skutky namířené proti nám. Povzbuďte studenty, aby se řídili 
Pahoranovým příkladem.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Almu 62:1. Vyzvěte členy třídy, aby se zaměřili na 
to, jak se Moroni cítil, když obdržel od Pahorana odpověď.

Vysvětlete, že ačkoli velitel Moroni se ve svých nařčeních Pahorana mýlil, učil nás prav-
divým zásadám, které můžeme uplatňovat v životě. Požádejte některého studenta, aby 
přečetl Almu 60:23. Poukažte na to, že Moroniova slova o očištění vnitřní nádoby se mohou 
týkat každého, kdo potřebuje činit pokání. Nádobou může být například hrnek nebo 
miska. Zašpiňte vnitřek i vnější část hrnku blátem nebo hlínou (v této ukázce je nejlepší 
použít průhledný hrnek, máte- li nějaký k dispozici). Zeptejte se studentů, zda by se z tako-
vého hrnku chtěli napít. Otřete vnější část hrnku, aby byla čistá, a zeptejte se studentů, zda 
by jim nyní nevadilo se z tohoto hrnku napít.

• Když si představíme sami sebe jako nádobu, co pro nás může znamenat zásada, že 
máme očistit vnitřní nádobu neboli vnitřní stranu nádoby?

Přečtěte tato slova presidenta Ezry Tafta Bensona:

„Musíme očistit vnitřní nádobu (viz Alma 60:23) a musíme nejprve začít u sebe, pak u své 
rodiny, a nakonec u Církve.“ („Cleansing the Inner Vessel“, Ensign, May 1986, 4.)

• Proč je důležité, abychom byli čistí uvnitř (kde to lidé nevidí) i navenek (kde to lidé vidí)?

• Proč je důležité očistit vnitřní nádobu v našem životě předtím, než můžeme být v plné 
míře užiteční v Pánově království?

Shrňte Almu 62:1–38 tím, že vysvětlíte, že velitel Moroni přivedl část svého vojska na 
pomoc Pahoranovi, aby porazili královy lidi v Zarahemle. Poté Moroni a Pahoran se svým 
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sjednoceným vojskem a s pomocí dalších nefitských vojsk znovu zabrali zbývající města, 
která předtím obsadili Lamanité. Vyhnali Lamanity ze země a nastolili mezi lidmi mír.

• Jakým zkouškám a problémům mohou jednotlivci i rodiny čelit po skončení války?

Vyzvěte studenty, aby si přečetli Almu 62:39–41 a zjistili, jak byli Nefité zasaženi válečnými 
zkouškami.

• Jaké zásady nacházíte v Almovi 62:40–41?

Zatímco studenti budou o této otázce diskutovat, mohou odpovídat například takto:

Naše spravedlivé modlitby mohou mít pozitivní dopad na celou společnost.

V časech protivenství se někteří lidé před Bohem pokoří, zatímco jiní se stanou 
zatvrzelými.

• Proč podle vás někteří lidé přilnou těsněji k Pánu, když čelí zkouškám? Proč se někteří 
lidé naopak od Pána odvracejí, když čelí zkouškám? (Pomozte studentům porozumět 
tomu, že v časech protivenství naše rozhodnutí určují, zda přilneme těsněji k Pánu.)

• Poté, co jste si v Knize Mormonově přečetli tyto kapitoly o válkách, čemu vás naučily 
o tom, jak můžete být učedníkem Ježíše Krista v době války nebo nesvárů?

Alma 63
Mnoho Nefitů putuje do země severní
Shrňte Mormonova slova v této kapitole tím, že vysvětlíte, že mnoho Nefitů se začalo 
stěhovat na sever – po souši i po vodě. Šiblon předal posvátné záznamy Helamanovi. Velitel 
Moroni zemřel a jeho syn Moronia vedl vojsko, jež odvrátilo další útok Lamanitů.

Tuto lekci byste mohli zakončit tím, že se podělíte o nějaký příběh někoho, kdo čelil proti-
venstvím a soužením a rozhodl se, že obměkčí své srdce a prohloubí důvěru v Boha. Mohli 
byste se podělit i o nějakou osobní zkušenost.

Shrnutí Almy
Věnujte určitý čas tomu, abyste studentům pomohli shrnout knihu Almovu. Požádejte je, 
aby se zamysleli nad tím, čemu se z této knihy naučili – jak na semináři, tak při osobním 
studiu písem. Je- li to potřeba, vyzvěte je, ať si pročtou záhlaví některých kapitol v Almovi, 
aby si mohli lépe vzpomenout. Poté, co jste jim poskytli dostatek času, vyzvěte několik 
studentů, aby se podělili o své myšlenky a pocity týkající se něčeho, co je v knize zaujalo.
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Lekce pro domácí studium
Alma 45–63 (21. blok)

Přípravné materiály pro 
učitele domácího studia
Shrnutí denních lekcí domácího studia
Následující shrnutí nauk a zásad, s nimiž se studenti sezná-
mili při studiu Almy 45–63 (21. blok), nemá být součástí vaší 
lekce. Lekce, kterou učíte, se soustřeďuje pouze na některé 
z těchto nauk a zásad. Při zvažování potřeb svých studentů 
se řiďte nabádáním Svatého Ducha.

1. den (Alma 45–49)
Alma vysvětlil svému synu Helamanovi, že Pán nemůže 
pohlížet na hřích se sebemenší mírou shovívavosti. Studenti 
porovnali bitvy Nefitů s vlastními bitvami, a díky tomu se 
naučili těmto pravdám: Když budeme stateční v dodržování 
přikázání, tak jako velitel Moroni, Bůh nás bude posilovat 
a bude nám žehnat. Satan se snaží nás zničit a po troškách 
nás svádí k tomu, abychom snížili svá měřítka.

2. den (Alma 50–52; 54–55)
Ačkoli se Nefitům po odchodu Amalikiáše nějakou dobu 
dařilo, Moroni dál připravoval lid na budoucí útoky. Příklady 
Nefitů v obtížných situacích pomohly studentům porozu-
mět tomu, že věrnost Bohu přináší štěstí, a to i uprostřed 
nepokojů – avšak rozpory a nesváry mohou náš pokoj a mír 
zničit. Studenti se také naučili, že když stojíme pevně za tím, 
co je správné, můžeme zabránit zlým vlivům, aby nad námi 
získaly moc.

3. den (Alma 53; 56–58)
Během jednoho z nejobtížnějších období války vedl Helaman 
vojsko mladých mužů, kteří byli z lidu Ammonova. Tito mladí 
válečníci ukázali, že když jednáme ve víře, můžeme obdržet 
sílu od Boha. Z příkladu těchto mladých válečníků se studenti 
naučili, že pokud důvěřujeme Pánu a jsme Ho poslušni 
s přesností, On nás bude v našich bitvách podporovat. Na-
vzdory mnoha ranám, které jim byly zasazeny, a mnohému 
soužení, kterým procházeli, nefitské vojsko a mladí válečníci 
ukázali, že pokud se v těžkých dobách obrátíme na Boha, 
můžeme obdržet božské ujištění, které posílí naši víru a dodá 
nám naději.

4. den (Alma 59–63)
Kvůli vzpouře ve vlastních řadách přišli Nefité o několik měst; 
to studenty naučilo, že je lehčí a lepší zůstat věrný než se 
vrátit zpět k víře poté, co jsme sešli z cesty. Moroni ukvapeně 
nařkl hlavního soudce Pahorana, že zanedbává své povin-
nosti, a z Pahoranovy odpovědi se studenti naučili, že se 
můžeme rozhodnout, že nás slova ani skutky druhých nebu-
dou urážet. Dále se studenti naučili, že když jsme sjednoceni 
s druhými ve spravedlivosti, jsme v našich bitvách proti zlu 
silnější, jak to ukázali Moroni a Pahoran.

Úvod
Vzhledem k tomu, že tato lekce zahrnuje 19 kapitol v knize 
Almově, nebudete moci odučit nebo zdůraznit veškerý historický 
kontext a všechny nauky a zásady, kterým se studenti během 
tohoto týdne naučili. Následující náměty pro výuku poskytnou 
studentům příležitost vztáhnout pravdy, kterým se naučili ze 
studia nefitských bitev, na své vlastní životní bitvy. S modlitbou 
si prostudujte verše z písem uvedené v této lekci, abyste mohli 
být inspirováni zdůraznit ty pravdy, na které se studenti potřebují 
během hodiny zaměřit.

Náměty pro výuku

Alma 45–63
Díky důvěře v Boha a následování inspirovaných vedoucích doká-
zali Nefité zvítězit nad Lamanity
Před začátkem hodiny napište na tabuli tato slova presidenta 
Ezry Tafta Bensona: „Z Knihy Mormonovy se dovídáme, jak učed-
níci Kristovi žijí ve válečných časech.“ („The Book of Mormon – 
Keystone of Our Religion“, Ensign, Nov. 1986, 7.)

Řekněte studentům, ať zmíní některé války, do kterých byla 
zapojena země, v níž žijí. Poté je požádejte, aby řekli, jakým 
výzvám a problémům mohou lidé během války čelit. 

Zeptejte se: Proč může být obtížné být učedníkem Ježíše Krista 
během války?

Vyzvěte studenty, aby se zamysleli nad válkami, o kterých v mi-
nulém týdnu četli a které jsou zaznamenány v Almovi 45–63. 
Mohli byste jim navrhnout, aby si v rychlosti pročetli záhlaví 
některých kapitol z Almy 45–63. Pak je vyzvěte, aby jmenovali 
některé výzvy a problémy, kterým Nefité během svých válek čelili.

Připomeňte studentům, že i kdybychom nikdy nebojovali ve 
fyzické válce, všichni jsme zapojeni do duchovní války. Požádejte 
některého studenta, aby přečetl následující slova presidenta 
Henryho B. Eyringa z Prvního předsednictva, který popsal onu 
duchovní válku, do které jsme v současné době zapojeni. Tento 
citát byste mohli pro každého studenta vytisknout.

„Sloužíte v armádě Páně v poslední dispensaci. Toto není čas 
míru. A není již od doby, kdy Satan sešikoval své síly proti plánu 
Nebeského Otce v předsmrtelné existenci. Neznáme podrobnosti 
oné bitvy. Ale známe jeden důsledek. Satan a jeho následovníci 
byli svrženi na zem. A od stvoření Adama a Evy tento konflikt 
pokračuje. Jsme svědky toho, že se zostřuje. A v písmech se píše, 
že tato válka bude čím dál zuřivější a počet duchovně padlých 
na Pánově straně poroste.“ („Jeden z našich je raněn!“ Liahona, 
květen 2009, 63.)

Zaměřte pozornost studentů na citát presidenta Bensona 
napsaný na tabuli. Řekněte jim, že tento citát je pravdivý, ať 
mluvíme o válce fyzické, nebo duchovní. Vysvětlete, že když stu-
dujeme životy učedníků, kteří žili během válek v dobách Knihy 
Mormonovy, může nám to pomoci osvojit si vlastnosti, které 
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pro nás budou mít velký význam v našich vlastních duchovních 
bitvách.

Napište na tabuli následující jména a odkazy na verše z písem, 
nebo je napište na papír, který rozdáte studentům. Vyzvěte 
studenty, aby si vybrali jednoho z těchto lidí nebo skupin k pro-
studování. Snažte se, aby každou osobu nebo skupinu studoval 
alespoň jeden student.

 1. Moroni – Alma 46:11–21; 48:7–17
 2. Helaman – Alma 48:19–20; 56:2–9; 58:4–12, 32–37
 3. 2 060 mladých válečníků – Alma 53:16–22; 56:47–56; 

57:19–27
 4. Pahoran – Alma 50:39–40; 51:1–7; 61:1–21

Dejte studentům několik minut na to, aby si prostudovali co nej-
více veršů týkajících se daného jednotlivce nebo skupiny, kterou 
si vybrali. Vyzvěte je, aby se připravili na to, že budou ostatní stu-
denty učit o následujících bodech (tyto body byste mohli napsat 
na tabuli nebo je rozdat studentům vytištěné na papíře):

• Některá událost ze života dané osoby nebo skupiny, která 
ukazuje, že tito lidé byli pravými učedníky Spasitele.

• Jedna nebo více vlastností dané osoby nebo skupiny, které jim 
pomohly zůstat během války s Lamanity stateční.

• Jedna zásada evangelia, které se můžeme od tohoto člověka 
nebo skupiny lidí naučit a která nás může posílit v našich 
dnešních duchovních bitvách.

Požádejte co možná nejvíce studentů, aby se se třídou podělili 
o to, čemu se naučili. Mohli byste studenty požádat, aby zásady 
evangelia, kterým se naučili, napsali na tabuli.

Abyste studentům pomohli začít uplatňovat to, čemu se naučili 
při studiu Almy 45–63, mohli byste jim položit tyto otázky:

• Zamyslete se nad vlastnostmi učedníka Ježíše Krista, které jste 
vypozorovali u lidí, kteří žili v období válek s Lamanity. Které 
z těchto vlastností byste nejraději rozvinuli ve svém životě? 
Proč?

• Jakým duchovním bitvám v dnešní době čelíme? Jak vám mo-
hou příklady těchto Spasitelových učedníků pomoci mít víru 
a odvahu, zatímco čelíte těmto bitvám?

Mohli byste se podělit o některou svou oblíbenou pasáž z Almy 
45–63. Vydejte svědectví, že zásady, kterým se učíme z těchto 
kapitol, nám během duchovních válek posledních dnů mohou 
pomoci být pravými učedníky Ježíše Krista.

Příští blok (Helaman 1–9)
Řekněte studentům, že v první kapitole Helamana je zazna-
menána smrt tří hlavních soudců. Řekněte jim, že naleznou 
odpovědi na tyto otázky: Jak tito soudci zemřeli? Jaký zázrak 
se přihodil Nefiovi a Lehiovi, když byli ve vězení? Čí hlas slyšeli? 
Řekněte studentům, že prorok Nefi dokázal objasnit vraždu skrze 
moc proroctví.
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ke knize Helamanově
Proč studovat tuto knihu?
Studenti se při studiu knihy Helamanovy 
budou učit z příkladů a učení velkých 
mužů, jako byli Helaman, jeho synové Nefi 
a Lehi či Samuel Lamanita, který s odva-
hou poslouchal Pána a svědčil o Něm. 
Působení těchto mužů je důkazem toho, 
že Bůh uděluje moc svým služebníkům, 
aby mohli vykonávat Jeho vůli, a že díky 
úsilí spravedlivých jednotlivců mohou být 
požehnány tisíce lidí. Studenti se budou 
také učit o zničujícím vlivu pýchy, zlovol-
nosti a tajných spolčení.

Kdo napsal tuto knihu?
Záznamy z velkých desek Nefiových 
tvořící knihu Helamanovu sestavil a zkrátil 
Mormon. Kniha je pojmenována po 
Helamanovi, který byl synem Helamano-
vým a vnukem Almy mladšího. Helaman 
obdržel záznamy od svého strýce Šiblona 
a sloužil jako spravedlivý hlavní soudce 
nad Nefity. Učil své syny Nefiho a Lehiho 
dodržovat přikázání, pamatovat na Vyku-
pitele a budovat život na Jeho základě. 
(Viz Helaman 5:9–14.) Nefi a Lehi, kteří 
byli tímto učením inspirováni a rmoutili se 
nad zlovolností lidu, kázali Nefitům a La-
manitům pokání. Nefi se kvůli tomu vzdal 
postavení hlavního soudce. Poté, co byly 
obráceny tisíce Lamanitů, byl lamanitský 
prorok Samuel inspirován kázat pokání 
a prorokovat mezi Nefity. Kniha Helama-
nova je výtahem ze záznamů uchováva-
ných během vlády a působení Helamana 
(Helaman 1–3) a Nefiho (Helaman 4–16). 
Nefiovy záznamy obsahují také proroctví 
a učení Samuela Lamanity.

Pro koho byla tato kniha 
napsána a proč?
Mormon psal knihu Helamanovu pro lidi 
v posledních dnech, kteří tento záznam 
obdrží. Tak jako ostatní zkrácené záznamy 
z velkých desek Nefiových, svědčí i kniha 
Helamanova o božskosti a vykupitelském 
poslání Ježíše Krista. (Viz Helaman 3:27–
30; 5:9–12; 8:13–23; 14:1–29; 16:4–5.)

Kdy a kde byla napsána?
Původní záznamy použité jako zdroj pro 
knihu Helamanovu byly pravděpodobně 
sepsány mezi lety 52 př. Kr. a 1 př. Kr. 
Mormon tyto záznamy zkrátil v době mezi 
lety 345 po Kr. a 385 po Kr. Mormon ne-
zaznamenal, kde se právě nacházel, když 
tuto knihu sestavoval.

Jaké jsou charakteristické rysy 
této knihy?
Kniha Helamanova podává obraz Nefitů, 
kteří kolísají mezi spravedlivostí a zlovol-
ností mnohem častěji než v kterékoli jiné 
době své historie. V knize nalezneme 
mnohé příklady rozštěpení, válek, vražd 
a tajných spolčení. Také se zde představuje 
a popisuje činnost Gadiantonových lupičů, 

jejichž díla temnoty nakonec způsobila zni-
čení Nefitů. (Viz Helaman 2:13–14.) Kniha 
Helamanova je také jedinečná v tom, že 
popisuje období, kdy byli Lamanité „z větší 
části“ obráceni a „jejich spravedlivost 
převyšovala … spravedlivost Nefitů“. (He-
laman 6:1.) Tato kniha navíc ukazuje moc, 
kterou Bůh dává svým prorokům, když 
například Nefi oznámil vraždu hlavního 
soudce a předpověděl přiznání soudcova 
bratra (viz Helaman 8–9) a když Nefi ob-
držel od Pána pečeticí moc a poté ji použil 
k přivolání i ukončení hladomoru (viz 
Helaman 10–11). Navíc díky zachovaným 
slovům Samuela obsahuje tato kniha je-
diný záznam kázání lamanitského proroka 
Nefitům. (Viz Helaman 13–15.) Samuel 
v tomto kázání prorokuje o znameních 
narození a smrti Ježíše Krista.

Stručný přehled
Helaman 1–3 Dva hlavní soudci, Pa-
horan a Pakumeni, jsou zavražděni. 
Moronia odráží lamanitský vpád 
vedený Koriantumrem. Kiškumen 
je zabit při pokusu o zabití Hela-
mana, nově ustanoveného hlav-
ního soudce. Přestože Gadianton 
a jeho lupiči rozšiřují tajná spolčení, 
desítky tisíc lidí jsou pokřtěny do 
Církve. Nefi se po smrti Helamana 
stává hlavním soudcem.

Helaman 4–6 Vojsko nefitských 
odštěpenců společně s Lamanity 
dobývá všechny jižní země Nefitů, 
včetně Zarahemly. Nefité se stávají 
slabými kvůli své zlovolnosti. Nefi 
předává soudcovskou stolici Ce-
zoramovi. Nefi a Lehi pamatují na 
slova svého otce Helamana a plně 
se věnují kázání evangelia. Mnoho 
odštěpenců činí pokání a vrací se 
k Nefitům. Poté, co Pán zázračně 
ochraňuje Nefiho a Lehiho ve vě-
zení, je většina Lamanitů obrácena 
a vrací Nefitům dobyté země. 
V době, kdy se lidu daří, se zvět-
šuje počet Gadiantonových lupičů. 
Mnozí Nefité se přidávají k jejich 

zlovolnostem, což vede k rozpadu 
nefitské vlády.

Helaman 7–12 Nefi se modlí na 
věži ve své zahradě a varuje lid, 
aby činil pokání. Cituje svědectví 
mnoha proroků, kteří prorokovali 
o Kristu. Také zjevuje, že hlavní 
soudce Sezoram byl zavražděn svým 
bratrem Seantumem. Nefi získává 
pečeticí moc a pokračuje v kázání 
pokání. Žádá Pána, aby nefitské 
války vystřídal hladomorem. Poté, 
co lid činí pokání, hladomor díky 
Nefiovým modlitbám končí deštěm. 
Po krátkém období rozkvětu a míru 
se mezi lidem rozšiřují svár a zlovol-
nost. Mormon běduje nad nestálostí 
a pošetilostí člověka.

Helaman 13–16 Samuel Lamanita 
varuje Nefity, aby činili pokání, 
prorokuje o jejich konečném zničení 
a předpovídá znamení, která budou 
provázet narození a smrt Ježíše 
Krista. Ti, kteří věří jeho slovům, 
jsou pokřtěni. Většina lidí však 
Samuela odmítá a daná znamení 
a divy zavrhuje.

367
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Helaman 1–2
Úvod
Po Pahoranově smrti nastávají mezi Nefity sváry 
ohledně toho, kdo by měl být příštím hlavním soudcem. 
Hlasem lidu byl určen jeho syn Pahoran. Nový hlavní 
soudce byl však zavražděn Kiškumenem, který tak učinil 
v rámci tajného spolčení. Lamanité tohoto nesváru 

a rozdělení využili a dobyli hlavní město Zarahemla. 
Nefité město Zarahemla získali zpět a Kiškumen byl 
zabit při pokusu o zabití Helamana (syna Helamanova), 
nového hlavního soudce.

Náměty pro výuku

Helaman 1
Svár rozděluje Nefity a umožňuje Lamanitům dobýt Zarahemlu
Před začátkem hodiny napište na tabuli tyto otázky:

Helaman 1:1–4. Co způsobilo svár a rozdělení mezi nefitským lidem?

Helaman 1:5–8. Kdo byl ustanoven hlavním soudcem a jaká byla reakce jeho dvou bratrů?

Na začátku hodiny požádejte studenty, aby popsali rozdíl mezi diskutováním o nějakém 
problému a svářením se ohledně nějakého problému. Pokud studenti potřebují pomoc, aby 
těmto rozdílům porozuměli, vyzvěte je, aby přemýšleli o následujících situacích a určili, 
která z nich je příkladem sváru. (Měli by označit druhou a třetí situaci.)

 1. Vysvětlujete své stanovisko přátelským přesvědčováním a pomocí faktů

 2. Projevujete neúctu k člověku, jehož názory jsou odlišné od těch vašich

 3. Máte pocit, že vyhrát debatu je důležitější než to, jak se druhý člověk cítí

Vyzvěte studenty, aby si při studiu Helamana 1 všímali nebezpečí způsobených sváry. 
Povzbuďte je, aby se v soukromí zamysleli nad tím, jak se možná projevují sváry v jejich 
životě.

Vyzvěte studenty, aby si přečetli verše z písem, které jste napsali na tabuli, a aby vyhledali 
odpovědi na dané otázky. Požádejte je, aby se podělili o to, co našli.

Nakreslete na tabuli cestu a připište k ní slovo svár.

Vysvětlete, že svár může být jako cesta, která vede k dalším hříchům a má negativní 
následky. Požádejte některého studenta, aby přečetl Helamana 1:9.

Vyzvěte členy třídy, aby řekli, k čemu nakonec svár mezi Nefity vedl. (K vraždě.) Někam 
vedle obrázku cesty, který jste nakreslili na tabuli, napište slovo vražda.

Vyzvěte studenty, aby si přečetli Helamana 1:10–12 a určili, co Kiškumen a ti, kteří ho 
poslali, dělali pro to, aby zakryli spáchanou vraždu.

• Proč Kiškumen a jeho následovníci chtěli své skutky uchovat v tajnosti?

• Jaké mohou být příklady lidí v dnešní době, kteří se snaží udržet své nespravedlivé 
skutky v tajnosti? (Možné odpovědi: lhaní rodičům nebo při pohovorech s biskupem 
nebo presidentem odbočky.)

• Proč by bylo nemoudré pomáhat někomu zatajovat jeho hříchy?

svár



369

HELAMAN 1–2

Požádejte některého studenta, aby přečetl Helamana 1:18–21. Požádejte studenty, aby tyto 
verše sledovali také a našli další následky sváru Nefitů. Požádejte studenty, aby při popiso-
vání toho, co našli, psali tyto odpovědi na cestu nakreslenou na tabuli. Mohli byste je také 
vyzvat, aby navrhli a napsali další následky svárů, kterých byli sami svědky.

Shrňte Helamana 1:22–30 tím, že vysvětlíte, že poté, co Lamanité dobyli Zarahemlu, vojska 
Nefitů je porazila v boji, při kterém byli mnozí zabiti.

Vyzvěte studenty, aby stručně vyjádřili zásadu týkající se sváru, které se naučili při studiu 
Helamana 1. Jednou ze zásad, kterou studenti mohou uvést, je to, že sváry nás činí zrani-
telnými vůči vlivu protivníka. Tuto zásadu byste mohli napsat na tabuli.

Abyste pomohli studentům lépe porozumět této zásadě a uplatňovat ji v životě, můžete jim 
položit některé z těchto otázek:

• Pokud by se mladá žena pohádala s rodiči kvůli svým kamarádům, jaký by to mohlo mít 
vliv na její postoj k rodičovským radám v ostatních oblastech života?

• Pokud mají sourozenci mezi sebou sváry, jak může toto chování ovlivnit jejich dlouho-
dobý vztah? Jak může tato situace ovlivnit celou rodinu?

• Jak může svár ve sboru nebo v odbočce způsobit, že členové Církve jsou zranitelnější 
vůči útokům Satana?

• Pokud se mladý muž hněvá na někoho ve svém kněžském kvoru, jak mohou tyto 
pocity ovlivnit jeho jednání na shromáždění? Jakou mohou ovlivnit jeho docházku na 
shromáždění?

• Jak nás může svárlivost oslabit v době, kdy čelíme pokušení?

Vyzvěte studenty, aby navrhli další situace, ve kterých nás svár může oslabit a učinit zrani-
telnými vůči úskokům protivníka.

Dejte studentům čas na to, aby přemýšleli o tom, v jakých oblastech svého života možná 
přispívají ke svárlivosti. Vyzvěte je, aby si určili, co konkrétního mohou udělat, aby se vy-
hnuli chování vedoucímu ke svárům.

Helaman 2
Helaman se stává hlavním soudcem a jeho služebník zabraňuje Kiškumenovi, aby 
mu vzal život
• Proč je lepší nepořádek spíše uklidit než ho zakrýt?

• Proč někteří lidé chtějí skrývat to, co udělali?

Vyzvěte studenty, aby si přečetli Helamana 2:3–4 a NaS 58:43.

• Jaký je podle těchto veršů rozdíl mezi tím, jak se máme podle Pána vypořádávat s hří-
chem, a tím, jak se s hříchem vypořádávali Gadiantonovi lupiči?

Vysvětlete, že v Helamanovi 2 čteme o Kiškumenově pokusu zabít Helamana, dalšího 
hlavního soudce. Požádejte studenty, aby si představili, že jsou novináři a mají za úkol 
udělat reportáž o pokusu o vraždu hlavního soudce. Vyzvěte je, aby si ve dvojici přečetli 
Helamana 2:2–9 a napsali titulek, který bude shrnutím této události. Požádejte několik 
studentů, aby přečetli svůj titulek před třídou.

Vyzvěte studenty, aby si přečetli Helamana 2:10–11 a vyhledali, jaká opatření podnikl 
Helaman proti Gadiantonovým lupičům. Požádejte studenty o shrnutí těchto veršů.

Vysvětlete, že Gadiantonova tlupa je příkladem tajného spolčení. Požádejte některého 
studenta, aby přečetl Helamana 2:12–14. Vyzvěte členy třídy, aby určili, jaký mělo toto tajné 
spolčení vliv na Nefity.

• Čemu se z těchto veršů můžeme naučit o nebezpečí tajných spolčení? (Ujistěte se, že 
v odpovědích studentů zazní jasně tato pravda: Tajná spolčení mohou vést ke zkáze 
společnosti. Mohli byste vysvětlit, že tajná spolčení nezpůsobila pouze zničení Nefitů, 
ale vedla také ke zničení Jareditů, o kterých budou studenti číst v knize Eterově; viz Eter 
8:20–21.)

Přečtěte následující slova staršího M. Russella Ballarda z Kvora Dvanácti apoštolů. Vyzvěte 
studenty, aby poslouchali a všimli si příkladů tajných spolčení v dnešní době:

Rozpoznání 
nauk a zásad
Někdy studenti při 
odpovídání na otázky 
nebo při shrnutí učiva ze 
studijního bloku uvedou 
určité nauky nebo 
zásady. Protože si někdy 
neuvědomí, že právě 
řekli nějakou základní 
pravdu, může jim po-
moci, když tuto pravdu 
napíšete na tabuli nebo 
povzbudíte studenty, aby 
si ji zapsali do zápisníku 
nebo studijního deníku.
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„Kniha Mormonova učí, že tajná spolčení podílející se na zločinnosti 
představují vážnou hrozbu nejenom pro jednotlivce a rodiny, ale pro celé 
civilizace. Mezi dnešní tajná spolčení patří gangy, drogové kartely a organi-
zované zločinecké rodiny. …

Nebudeme- li opatrní, mohou dnešní tajná spolčení získat moc a vliv stejně 
rychle a dokonale jako v době Knihy Mormonovy. …

… [Ďábel] používá tajná spolčení, včetně různých gangů, ‚z pokolení na pokolení podle 
toho, jak se mu daří získati vládu nad srdcem dětí lidských‘. [Helaman 6:30.] Jeho záměrem 
je zničit jednotlivce, rodiny, společnosti a národy. [Viz 2. Nefi 9:9.] Do určité míry se mu to 
podařilo v časech Knihy Mormonovy. A má až příliš úspěchu i v dnešní době. Proto je pro 
nás tak důležité … postavit se pevně za pravdu a za to, co je správné, a dělat, co je v našich 
silách, aby naše společnost zůstala bezpečná.“ („Standing for Truth and Right“, Ensign, 
Nov. 1997, 38.)

Vyzvěte studenty, aby přemítali o tom, jak mohou uplatňovat učení staršího Ballarda. Vy-
zvěte je, aby si zapsali do zápisníku nebo studijního deníku, co budou dělat, aby se vyhýbali 
jakékoli formě tajných spolčení, a co budou dělat, aby se postavili „pevně za pravdu a za to, 
co je správné“ v obci, kde žijí.

Komentář a informace o historickém pozadí
Helaman 1:1–21. Svár je zničující
Kniha Helamanova popisuje období veliké zlovolnosti 
mezi Nefity. Gadiantonovým lupičům se dařilo a lid za-
žíval koloběh zlovolnosti, zničení a pokání, a znovu se 
vracel ke zlovolnosti. Mnoho z těchto problémů začalo 
sváry, jak to popisuje první kapitola Helamana. Někteří 
lidé považují svár za malý hřích. Následující dva citáty 
proroků posledních dnů však upozorňují na závažnost 
tohoto hříchu:

President James E. Faust z Prvního předsednictva varo-
val: „Tam, kde je svár, Duch Pána odejde bez ohledu na 
to, čí je to vina.“ („What I Want My Son to Know be-
fore He Leaves on His Mission“, Ensign, May 1996, 41.)

Starší Joseph B. Wirthlin z Kvora Dvanácti apoštolů 
upozorňoval: „Hříchy v podobě úplatnosti, nečestnosti, 
rozbroje, sváru a dalších zlovolností na tomto světě zde 
nejsou náhodou. Jsou důkazem neúnavného tažení 

Satana a těch, kteří ho následují. On používá každý 
dostupný nástroj a prostředek, aby podváděl, mátl 
a klamal.“ („Deep Roots“, Ensign, Nov. 1994, 76.)

V kontrastu se zničujícím dopadem sváru kladl presi-
dent Henry B. Eyring z Prvního předsednictva důraz na 
jednotu a pokoj, jež přináší Duch Páně:

„Tam, kde je s lidmi Duch, můžeme očekávat soulad. 
Duch nám do srdce vkládá svědectví o pravdě, jež 
sjednocuje ty, kteří toto svědectví sdílejí. Duch Boží 
nikdy nepodněcuje ke sváru (viz 3. Nefi 11:29). Nikdy 
v lidech nevyvolává pocity odlišnosti, které vedou 
k rozbrojům. (Viz Joseph F. Smith, Gospel Doctrine, 13th 
ed. [1963], 131.) Vede k osobnímu pokoji a ke sjedno-
cení s druhými. Sjednocuje duše. Sjednocená rodina, 
sjednocená Církev a pokoj a mír ve světě závisejí na 
sjednocených duších.“ („That We May Be One“, Ensign, 
May 1998, 67.)
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Úvod
V tomto období historie Knihy Mormonovy se Nefité 
těšili období míru, ale také zažívali období svárů. V do-
bách míru vstoupily do Církve desítky tisíc Nefitů. Po 
této době velikého rozkvětu začala do srdce lidí vstupo-
vat pýcha. Pokornější členové Církve však rostli ve víře, 

přestože byli pronásledováni pyšnými. Kvůli zlovolnosti, 
která byla rozšířena mezi mnohými Nefity, přišli Nefité 
o všechny své jižní země a tyto země se dostaly do 
rukou Lamanitů.

LEKCE 107

Helaman 3–4

Náměty pro výuku

Helaman 3
Mnozí Nefité se stěhují na sever, zatímco Církvi se daří i uprostřed zlovolnosti 
a pronásledování
Napište na tabuli tato slova (mohli byste je napsat ještě před začátkem hodiny):

Lidé v … (název vaší země)

Lidé v … (název vašeho města)

Lidé v mém sboru nebo odbočce

Lidé v mojí rodině

Já

Zeptejte se studentů, koho z lidí uvedených na tabuli mohou podle svého názoru ovlá-
dat. Pak je požádejte, aby zvedli ruku, pokud se někdy cítili sklíčení nebo zklamaní kvůli 
skutkům ostatních lidí. Ať nechají ruku nahoře, pokud se takto cítili v poslední době kvůli 
nespravedlivým skutkům ostatních lidí. Vysvětlete, že při studiu Helamana 3 získají náhled 
na to, co mohou dělat, když lidé kolem nich nežijí podle evangelia.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Helamana 3:1–2. Vyzvěte členy třídy, aby tyto 
verše sledovali také a vyhledali výskyty slov „žádných svárů“. Vyzvěte studenty, aby si 
přečetli Helamana 3:3, 19 a našli slova nebo části textu, které vyjadřují, jak se situace mezi 
Nefity změnila.

• Proč se podle vás u Nefitů tak rychle střídalo období bez svárů s obdobím, kdy měli 
mnoho svárů?

Shrňte Helamana 3:3–16 tím, že vysvětlíte, že během tohoto období svárů se mnoho Nefitů 
odstěhovalo na sever.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Helamana 3:20. Vyzvěte členy třídy, aby určili, jak 
je v tomto období svárů popisován Helaman.

• Jak na vás působí Helamanův příklad během tohoto období svárů? (Zatímco studenti 
odpovídají, mohli byste navrhnout, aby si v Helamanovi 3:20 označili slovo neustále.)

Vyzvěte studenty, aby si přečetli Helamana 3:22–26 a zjistili, jak se situace mezi Nefity 
změnila.

• Co způsobilo, že vedoucí Církve byli užaslí?

• Čemu se můžeme z těchto veršů naučit o tom, jaký vliv může mít Církev na lidi?

Připomeňte studentům, že když Mormon připravoval záznam Knihy Mormonovy, uváděl 
někdy ponaučení, která chtěl, aby čtenáři z určitých událostí získali. Aby uvedl tato ponau-
čení v Helamanovi 3, použil slova „tak můžeme viděti“, „tak vidíme“ a „vidíme“. Vyzvěte 
studenty, aby si přečetli Helamana 3:27–30 a zjistili, jaká ponaučení máme podle Mormona 
získat. Poté, co studenti uvedou, co zjistili, se zeptejte:

• Co Mormon chtěl, abychom věděli o slovu Božím?

Hledání pravd 
uvedených slovy „a 
tak můžeme viděti“
Když prorok Mormon 
připravoval Knihu Mor-
monovu, použil někdy ke 
zdůraznění pravd, které 
chtěl vysvětlit, slova „a 
tak můžeme viděti“. 
Tím, že budete studenty 
upozorňovat na tato 
slova v Helamanovi 3, je 
můžete připravit na to, 
aby Mormonova zamýš-
lená ponaučení nachá-
zeli i v ostatních částech 
Knihy Mormonovy.
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Dejte studentům určitý čas, aby přemítali o tom, jak jim jejich studium písem umožnilo 
získat požehnání podobná těm, která jsou slíbena v Helamanovi 3:29. Zvažte možnost 
požádat několik studentů o to, aby se podělili o své zkušenosti.

Vysvětlete, že zbývající část Helamana 3 vypráví o tom, jak se mezi Nefity po období 
velikého rozkvětu rozšiřovala pýcha. Mnoho pokorných členů Církve zažívalo pronásledo-
vání od ostatních členů Církve, kteří byli pyšní v srdci. Přečtěte následující situace. Vyzvěte 
studenty, aby se zamysleli nad tím, zda někdy viděli nebo zažili podobné situace.

 1. Mladá žena se posmívá jiné dívce ze sboru.

 2. Mladý muž si dělá legraci ze člena svého kněžského kvora, že příliš horlivě odpovídá na 
otázky při lekci nebo se příliš horlivě nabízí plnit kněžské povinnosti.

 3. Skupina mladých mužů ve sboru nezačleňuje jednoho mladého muže do rozhovorů 
a aktivit mimo Církev.

 4. Skupina mladých žen má nepříjemné poznámky o oblečení, které nosí jiné mladé ženy.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Helamana 3:33–34. Vyzvěte studenty, aby se za-
měřili na podobnosti mezi situací Nefitů a situacemi popsanými výše. Poté, co studentům 
dáte čas na odpovědi, jim položte tyto otázky:

• Proč bylo podle vás pronásledování členů Církve jinými členy Církve považováno mezi 
Nefity za „veliké zlo“?

• Které zásady evangelia porušujeme, když jednáme ošklivě s ostatními členy Církve nebo 
jsme k nim nelaskaví? Jak můžeme posilovat svou lásku k ostatním Svatým?

Vyzvěte studenty, aby si přečetli Helamana 3:35 a zjistili, jak pokorní členové mezi Nefity 
reagovali na pronásledování.

• Víra pronásledovaných lidí narůstala, ubývala nebo zůstala stejná?

• Co ti, kteří byli pronásledováni, dělali pro to, aby jejich víra rostla? (Často se postili 
a modlili, snažili se být pokornými a vzdali své srdce Bohu.)

• K čemu dalšímu, kromě rostoucí víry, vedly činy těchto pokorných Nefitů? (K radosti, 
útěše a očištění a posvěcení jejich srdce.)

Napište na tabuli tuto větu: Když …, naše víra v Ježíše Krista roste bez ohledu na pronásle-
dování a zkoušky. Požádejte studenty, aby na základě toho, čemu se naučili z Helamana 
3:33–35, tuto větu doplnili. Mohli byste požádat několik studentů, aby řekli, jak tuto větu 
doplnili. Odpovědi studentů se mohou lišit, ale ujistěte se, že je vyjádřena tato pravda: 
Když se snažíme žít spravedlivě, naše víra v Ježíše Krista roste bez ohledu na pro-
následování a zkoušky. Abyste studentům pomohli prohloubit porozumění poselstvím 
těchto veršů, mohli byste jim položit tyto otázky:

• Jak vám modlitba a půst pomohly v čase pronásledování nebo zkoušek?

• Co podle vás znamená vzdát své srdce Bohu?

• Proč je vzdání srdce Bohu nezbytné pro to, aby vaše víra v čase pronásledování a zkoušek 
rostla?

Zeptejte se studentů, zda někdy pociťovali, jak jejich víra vzrostla, když na pronásledování 
reagovali spravedlivě. Požádejte několik studentů, aby se o svou zkušenost podělili. Mohli 
byste se také podělit o svou osobní zkušenost.

Vyzvěte studenty, aby si přečetli Helamana 3:36 jako přípravu na studium kapitoly Hela-
man 4. Zeptejte se jich, jaká byla všeobecná situace Nefitů. (Nefité rostli v pýše bez ohledu 
na příklad pokorných následovníků Krista.)

Helaman 4
Duch Páně se od Nefitů vzdaluje kvůli jejich zlovolnosti a Lamanité dobývají 
všechny jižní země Nefitů
Vysvětlete, že Helaman 4:4–8 vypráví o boji Nefitů proti Lamanitům a nefitským odště-
pencům. Požádejte některého studenta, aby tyto verše přečetl. Vyzvěte členy třídy, aby tyto 
verše sledovali také a zjistili, jaké země Nefitů byly během tohoto boje dobyty.

Na tabuli napište následující pokyny. (Mohli byste je napsat před začátkem hodiny.) Vy-
zvěte studenty, aby si je opsali do zápisníku nebo studijního deníku.
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Napište tři slovní spojení, která označují postoje a činy Nefitů.

Napište tři slovní spojení, která vyjadřují, co se díky těmto činům stalo.

Rozdělte studenty do dvojic. Požádejte studenty ve dvojicích, aby si společně přečetli Hela-
mana 4:11–13, 23–26 a vyhledali a zapsali klíčová slovní spojení podle pokynů na tabuli.

Požádejte několik dvojic, aby se o své odpovědi podělily. Zatímco se studenti dělí o své 
odpovědi, mohli byste jim navrhnout, aby si v písmech označili následující slovní spojení: 
„ponecháni své vlastní síle“ (Helaman 4:13) a „zeslábli“ (Helaman 4:24 a 4:26).

Zeptejte se studentů, jaké zásady objevili při studiu Helamana 4. Pomozte jim určit tuto 
zásadu: Pýcha a zlovolnost nás oddělují od Ducha Páně a ponechávají nás vystaveni 
naší vlastní síle. Tuto zásadu byste mohli napsat na tabuli. Také byste mohli navrhnout, 
aby si ji studenti zapsali do písem vedle Helamana 4:23–24.

Abyste studentům pomohli této zásadě porozumět, požádejte jednoho z nich, aby se po-
stavil před třídu. Řekněte mu, aby si představil, že byl odveden k vojsku a bude muset sám 
bojovat v boji proti Lamanitům. Zeptejte se ho, jaké šance by měl proti vojsku nezanedba-
telné velikosti. Požádejte dalšího studenta, aby přišel před třídu a postavil se vedle prvního 
studenta. Zeptejte se prvního studenta, zda pomoc druhého studenta zvýší jeho šance na 
vítězství proti nepřátelským silám. (Proti vojsku významné velikosti by pomoc druhého 
studenta šance na vítězství podstatně nezvýšila.) Pak napište na tabuli slovo Pán. Zeptejte 
se prvního studenta:

• Jaké bys měl podle tebe šance na vítězství v boji, kdyby na tvé straně stál Pán?

Zeptejte se studentů, jak se tato činnost vztahuje k zásadě nalezené v Helamanovi 4. 
Zvažte možnost položit tyto otázky:

• Nefité získali zkušenost, že být ponechán své vlastní síle znamená být poražen v bitvách 
a ztratit území. V jakých „bitvách“ můžeme být poraženi my, pokud s námi není Duch 
Svatý?

Požádejte studenty, aby přemýšleli nad jednou věcí, kterou mohou dělat, aby si v životě 
udrželi společenství Ducha Svatého, a vyzvěte je, aby tak učinili. Podělte se o svědectví 
týkající se důležitosti Ducha Svatého ve vašem životě.

Komentář a informace o historickém pozadí
Helaman 3:33–34, 36; 4:12. Vliv pýchy na Církev
Mormon poukázal na to, že pýcha nepatří do Pánovy 
Církve, ale kvůli velikému bohatství začala vstupovat do 
srdce některých členů Církve. (Viz Helaman 3:33, 36.)

President Ezra Taft Benson učil:

„Pomyslete na to, co nás pýcha stála v minulosti a co 
nás nyní stojí v našem životě, v naší rodině a v Církvi.

Pomyslete na pokání, které mohlo být učiněno a díky 
němuž se mohly změnit lidské životy, díky němuž se 
mohla zachránit manželství a díky němuž se mohly 
posílit rodiny, kdyby nám pýcha nebránila vyznat hříchy 
a zanechat jich. (Viz NaS 58:43.)

Pomyslete na mnohé, kteří jsou méně aktivními členy 
Církve, protože je někdo urazil a jejich pýcha jim nedo-
volí odpustit nebo hojně povečeřet u Pánova stolu.

Pomyslete na desítky tisíc dalších mladých mužů a man-
želských párů, kteří by mohli být na misii, kdyby nebylo 
pýchy, která jim brání v tom, aby své srdce odevzdali 
Bohu. (Viz Alma 10:6; Hel. 3:34–35.)

Přemýšlejte o tom, jak by se rozrostla chrámová práce, 
kdyby čas strávený v této božské službě byl důležitější 
než všechny ty pyšné záležitosti, které se ucházejí 
o náš čas.“ („Beware of Pride“, Ensign, May 1989, 6.)
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Úvod
Nefité pokračovali ve své zlovolnosti a většina z nich 
nakonec dala přednost zlovolnosti před spravedli-
vostí. Nefi a Lehi se začali plně věnovat kázání slova 
Božího. Jejich otec Helaman je učil, aby pamatovali na 

Vykupitele a postavili na Jeho základě svůj život. Poté, 
co Nefi a Lehi učili Nefity, kázali také Lamanitům, kteří 
je uvrhli do vězení. Pán je zázračně osvobodil a většina 
Lamanitů činila pokání a obrátila se k evangeliu.

LEKCE 108

Helaman 5

Náměty pro výuku

Helaman 5:1–13
Helaman radí svým synům, aby dodržovali přikázání Boží, kázali evangelium 
a  pamatovali na vykupující moc Ježíše Krista
Před začátkem hodiny si připravte šest proužků papíru. Na první proužek napište své 
jméno. Na ostatních pět napište tato slova: Rodiče, Usmíření Ježíše Krista, Proroci, Pokání 
vede ke spasení a Dodržujte přikázání.

Dejte každému studentovi kousek papíru. Vysvětlete, že jim nyní krátce ukážete šest prou-
žků papíru, na kterých jsou napsána určitá slova. Potom budou muset zpaměti tato slova 
napsat. Proužky papíru jim ukazujte po jednom.

Vyzvěte studenty, aby zapsali slova, která si zapamatovali. Poté jim ukažte šest proužků 
papíru ještě jednou. Zeptejte se:

• Bylo pro vás snadné, nebo těžké zapamatovat si tato slova?

• Záleželo podle vás na tom, že vám bylo předem řečeno, že si budete muset slova na 
proužcích papíru zapamatovat?

Požádejte některého studenta, aby přečetl následující slova presidenta Spencera W. Kim-
balla. Vyzvěte členy třídy, aby se zaměřili na to, co řekl o tom, jak je důležité pamatovat si 
získané nauky evangelia:

„Když ve slovníku hledáte nejdůležitější slovo, víte, které to je? Mohlo by to 
být slovo pamatovat. Protože každý z vás uzavřel smlouvy – víte, co dělat 
a víte, jak to dělat –, je naší největší potřebou pamatovat si.“ („Circles of 
Exaltation“ [proslov k učitelům CVS, 28. června 1968], 5, si. lds. org.)

Vysvětlete členům třídy, že dnes se budou učit o dvou lidech, kteří ovlivnili 
život tisíců dalších, protože pamatovali na určité pravdy a jednali podle nich. 

Povzbuďte studenty, aby během dnešní lekce přemítali o tom, co podle nich Pán chce, aby 
si pamatovali.

Shrňte Helamana 5:1–4. Vysvětlete, že Nefi se kvůli zlovolnosti lidu vzdal postu hlavního 
soudce, aby se mohl společně se svým bratrem Lehim plně věnovat kázání slova Božího.

Napište na tabuli následující odkazy na písma. (Bez textu v závorkách.)

Helaman 5:5–7 (Dodržovat přikázání; pamatovat na spravedlivé příklady předků.)

Helaman 5:9–11 (Pamatovat na Usmíření Krista; pamatovat na to, že nemůžeme být spaseni 
v hříších, ale můžeme být spaseni z hříchů skrze pokání a moc Usmíření.)

Helaman 5:12 (Pamatovat na to, že Ježíš Kristus musí být naším základem.)

Vyzvěte studenty, aby si prošli verše uvedené na tabuli a vyhledali všechny tvary slovesa pa-
matovat. Mohli byste navrhnout, aby si každý výskyt tohoto slovesa v těchto verších ozna-
čili. Pak dejte studentům pár minut na to, aby si tyto pasáže přečetli a vyhledali, na co měli 
podle Helamana pamatovat jeho synové. Požádejte studenty, aby se podělili o to, co našli. 
Jejich odpovědi byste mohli psát na tabuli vedle odpovídajících odkazů na verše z písem.

Abyste studentům pomohli rozebrat a pochopit tyto verše, položte jim tyto otázky:

Učte Duchem Svatým
Při přípravě na výuku se 
modlete o to, aby byl 
s vámi i s vašimi studenty 
Duch Svatý.
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• Jak vám může pamatování na spravedlivé příklady druhých lidí pomoci při rozhodování 
„dělat to, co je správné“?

• Co děláte pro to, abyste pamatovali na Usmíření Ježíše Krista?

Na tabuli napište tuto větu: Pokud …, Satan nad námi nebude mít žádnou moc.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Helamana 5:12. Vyzvěte členy třídy, aby tento 
verš sledovali také a navrhli, jak by mohli doplnit větu na tabuli. I když studenti mohou 
použít různá slova, ujistěte se, že vyjádří tuto pravdu: Pokud vybudujeme svůj základ 
na Ježíši Kristu, Satan nad námi nebude mít žádnou moc. Mohli byste studenty vyzvat, 
aby si v Helamanovi 5:12 označili slova, která tuto zásadu vyjadřují. Poukažte na to, že 
Helaman 5:12 je verš z mistrovství v písmu. Mohli byste studentům doporučit, aby si tento 
verš nějakým jednoznačným způsobem označili, aby ho mohli snadno najít.

Abyste pomohli studentům porozumět zásadě obsažené v tomto verši, postavte z nějakých 
předmětů (kostky nebo knihy) malou věž nebo dům a zeptejte se:

• Co je nezbytné pro to, aby budova měla pevný základ?

• Co podle vás znamená budovat svůj základ na Ježíši Kristu?

• Jaké sliby jsou dány těm, kteří budují základ na „skále našeho Vykupitele“?

• Co můžeme dělat pro to, abychom vybudovali svůj základ na skále Ježíše Krista? (Mohli 
byste se zeptat studentů, jak jsou pravdy uvedené v Helamanovi 5:6–11 příkladem toho, 
jak můžeme budovat svůj základ na Ježíši Kristu.)

Mohli byste poukázat na to, že budovat na základě Spasitele neznamená, že budeme 
ochráněni před útoky Satana, ale dostane se nám síly tyto útoky odvracet.

• Kdy jste byli v životě schopni zvládnout nějaké pokušení nebo vytrvat ve zkoušce díky 
tomu, že váš základ byl vybudován na Ježíši Kristu?

Vydejte svědectví o síle, kterou získáváte díky tomu, že budujete svůj základ na skále Ježíše 
Krista. Dejte studentům čas na to, aby si zapsali do zápisníku nebo studijního deníku jeden 
způsob, jak budou pilně usilovat o budování svého základu na skále Vykupitele.

Helaman 5:14–52
Pán ochraňuje Nefiho a Lehiho ve vězení a mnoho Lamanitů je obráceno
Shrňte Helamana 5:14–19 tím, že vysvětlíte, že Nefi a Lehi kázali evangelium mezi Nefity 
a Lamanity s velikou mocí. Výsledkem bylo to, že se mnoho nefitských odštěpenců vrátilo 
k víře. V Zarahemle a přilehlých oblastech bylo pokřtěno 8 000 Lamanitů.

Na tabuli překreslete následující tabulku. Rozdělte studenty do dvojic a každou dvojici 
vyzvěte, aby si překreslila tabulku na papír. Vyzvěte studenty ve dvojicích, aby si společně 
přečetli verše uvedené v tabulce a nakreslili jednoduchý obrázek nebo napsali krátké shr-
nutí obsahu jednotlivých veršů. (Než si studenti začnou tabulku překreslovat, řekněte jim, 
ať si pod každým odkazem z písem nechají dostatek místa pro obrázek nebo shrnutí.)

Helaman 5:20–21 Helaman 5:22–25 Helaman 5:26–28

Helaman 5:29–34 Helaman 5:35–41 Helaman 5:42–44

Ponechte studentům dostatek času a poté je vyzvěte, aby ukázali a krátce vysvětlili své ob-
rázky nebo shrnutí jiné dvojici. Abyste studentům pomohli prohloubit porozumění těmto 
veršům, položte jim tyto otázky:

• K čemu nabádal hlas Lamanity, když byli zastíněni temnotou? (Viz Helaman 5:29, 32.)

• Jak Helaman 5:30 popisuje tento hlas?

• Kdy jste v životě cítili nebo slyšeli našeptávání tichého hlasu „dokonalé mírnosti“?

• Co měli podle rady dané Aminadabem udělat jeho bratři, aby se temnota rozptýlila?  
(Viz Helaman 5:41.)

Helaman 5:12  
je verš z mistrovství 
v písmu. Odkažte 
studenty na učební 
pomůcku na konci lekce, 
která jim pomůže se 
tento verš naučit.
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• Co se stalo, když Lamanité poslechli Aminadabovu radu a projevili víru v Krista? (Viz 
Helaman 5:43–44.)

Vyzvěte studenty, aby si přečetli Helamana 5:44–47 a vyhledávali při tom slova popisující 
důsledky pokání.

• Čemu jste se z těchto veršů naučili o pokání? (Pomozte studentům odhalit tuto pravdu: 
Když používáme víru v Ježíše Krista a činíme pokání z hříchů, Duch Svatý nám 
naplní srdce pokojem a radostí.)

Shrňte Helamana 5:48–52 tím, že vysvětlíte, že Lamanité a nefitští odštěpenci, kteří byli 
svědky tohoto zázraku, vyšli a sloužili lidu a „větší část Lamanitů“ se obrátila k evangeliu.

Povzbuďte studenty, aby se zamysleli nad tím, zda v současnosti pociťují ve svém životě 
pokoj a radost. Pokud ne, vyzvěte je, aby přemítali o tom, co mohou dělat pro to, aby svůj 
základ vybudovali na Ježíši Kristu a aby kolem sebe rozptýlili mraky temnoty.

Mistrovství v písmu – Helaman 5:12
Vyzvěte studenty, aby si přečetli Helamana 5:12. Abyste jim pomohli si tento verš za-
pamatovat, dejte jim prázdný papír. Vyzvěte je, aby tento verš napsali na papír pouze za 
pomoci obrázků a samostatných písmen. Ať nakreslí jednoduché obrázky pro slova, která 
se dají nakreslit (jako je skála, základ, vichřice, krupobití a bouře ). U slov, která se nakreslit 
nedají (jako je nyní a moji ), ať napíší první písmeno daného slova. Vyzvěte studenty, aby si 
procvičovali odříkání tohoto verše pouze pomocí obrázků, které nakreslili, a písmen, která 
napsali. Také je můžete požádat, aby si mezi sebou vyměnili papíry a odříkali verš pomocí 
poznámek svého spolužáka. Povzbuďte studenty, aby si tyto poznámky vzali domů a umís-
tili je někam, kde je budou mít často na očích, a budou si tak moci tuto pasáž zapamatovat.

Poznámka: Vzhledem k rozsahu této lekce byste mohli tuto činnost použít jiný den, až 
budete mít více času.

Komentář a informace o historickém pozadí
Helaman 5:12. Jak můžeme odolávat mocným 
větrům protivníka?
President Spencer W. Kimball učil, že když proti nám 
protivník vypustí své síly, musíme lnout k evangeliu 
Ježíše Krista:

„I my musíme čelit mocným, zničujícím silám, které 
protivník vypouští. Každého z nás ohrožují vlny hříchu, 
zlovolnosti, nemorálnosti, degradace, tyranie, prolha-
nosti, spiknutí a nečestnosti. Přicházejí s velikou silou 
a rychlostí, a pokud nejsme ostražití, tak nás zničí.

Ale zaznívá jisté varování. Toto varování nás povinuje 
mít se na pozoru a naslouchat a unikat zlu, abychom si 
zachovali věčný život. Bez pomoci se proti těmto silám 

nemůžeme postavit. Musíme uniknout na vyšší úroveň 
nebo se rychle zachytit toho, co nás zachrání před sme-
tením. To, čeho se musíme držet, máme- li být v bez-
pečí, je evangelium Ježíše Krista. Evangelium je naší 
ochranou před jakoukoli silou, kterou onen zlý dokáže 
svolat. Inspirovaný prorok z Knihy Mormonovy radil 
svému lidu: ‚Pamatujte, pamatujte, že na skále Vykupi-
tele našeho, jenž jest Kristus, Syn Boží, musíte postaviti 
základ svůj; aby, až ďábel vyšle mocné větry své, ano, 
šípy své ve vichřici, ano, až vás bude tlouci všechno kru-
pobití jeho a mocná bouře jeho, to nemělo nad vámi 
žádné moci k tomu, aby vás to stáhlo do propasti bídy 
a nekonečné bědy.‘ (Hel. 5:12.)“ („Hold Fast to the Iron 
Rod“, Ensign, Nov. 1978, 6.)
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Helaman 6
Lamanité se stávají spravedlivými a bojují proti Gadiantonovým lupičům, zatímco 
Nefité rostou ve zlovolnosti a Gadiantonovy lupiče podporují
Doprostřed tabule nakreslete toto schéma:

Vliv Ducha Svatého ve vašem životě

Vyzvěte studenty, aby se zamysleli a určili, jaké postoje a skutky vedou k posílení vlivu 
Ducha Svatého v jejich životě, a jaké naopak vliv Ducha Svatého snižují.

Vysvětlete, že Mormon zaznamenal, že Pán odňal Nefitům svého Ducha a začal Jej vylévat 
na Lamanity. (Viz Helaman 6:35–36.) Připomeňte studentům, že Nefité „pro svůj přestu-
pek zeslábli“. (Viz Helaman 4:26.) „Duch Páně je již [nezachovával]“ (Helaman 4:24) a oni 
„dozrávali ke zkáze“ (Helaman 5:2).

Požádejte některého studenta, aby přečetl Helamana 6:2. Vyzvěte členy třídy, aby tento verš 
sledovali také a všímali si postojů a skutků, které by vedly k tomu, že by Nefité dále „dozrá-
vali k věčné zkáze“. (Helaman 6:40.) Předtím, než se studenti začnou dělit o to, co našli, 
požádejte některého z nich, aby jejich odpovědi psal na spodní polovinu tabule, pod šipku 
směrující dolů nebo vedle ní. (Mohli byste vysvětlit, že slovo zatvrzelý znamená nekajícný 
a bez výčitek svědomí či lítosti.)

Připomeňte studentům, že díky misionářskému úsilí Nefiho a Lehiho v předcházejícím 
roce byly pokřtěny tisíce Lamanitů v Zarahemle a většina Lamanitů v zemi Nefi byla obrá-
cena k evangeliu. (Viz Helaman 5:19–20, 50–51.) Požádejte některého studenta, aby přečetl 
Helamana 6:1, 3–5. Vyzvěte členy třídy, aby tyto verše sledovali také a vyhledali skutky 
a postoje, které vedly k tomu, že se Lamanité těšili většímu vlivu Ducha. Předtím, než se 
studenti začnou dělit o to, co našli, požádejte některého z nich, aby jejich odpovědi psal na 
horní polovinu tabule, nad šipku směrující nahoru nebo vedle ní.

• Co pro vás znamená být pevný a stálý ve víře? (Viz Helaman 6:1.)

• Jak lidé v Církvi zareagovali na obrácení Lamanitů? (Mohli byste poukázat na to, že sdí-
lení evangelia a navazování přátelských vztahů se Svatými může přinášet velikou radost, 
i když jsme obklopeni zlovolností.)

Shrňte Helamana 6:7–14 tím, že vysvětlíte, že přibližně po dobu tří let se Nefité a Lamanité 
těšili z míru. Jak mezi nimi rostl průmysl a obchod, oba národy vzkvétaly. Pak v šedesátém 
šestém roce vlády soudců byli zabiti dva hlavní soudci. Požádejte některého studenta, aby 
přečetl Helamana 6:16–17. Vyzvěte členy třídy, aby tyto verše sledovali také a vyhledali další 
postoje a skutky, jež vedly k tomu, že se Duch od Nefitů vzdálil. Předtím, než se studenti 
začnou dělit o to, co našli, požádejte některého z nich, aby jejich odpovědi psal na spodní 
polovinu tabule, pod šipku směrující dolů nebo vedle ní.

Úvod
V důsledku Nefiova a Lehiova misionářského úsilí se La-
manité stali spravedlivějším lidem. Naproti tomu Nefité 
se stali zlovolnými, začali podporovat Gadiantonovy lu-
piče a Duch Páně je opustil. Nefi prorokoval, že pokud 

budou Nefité nadále žít ve zlovolnosti, pak zahynou. 
Také prorokoval, že Pán bude k Lamanitům díky jejich 
spravedlivosti milosrdný a bude je ochraňovat.

LEKCE 109

Helaman 6–7
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Podělte se se studenty o následující fakta:

Srdce je nezbytné k našemu fyzickému přežití. Pumpuje v těle krev, aby se kyslík a další 
živiny dostaly do všech buněk. Průměrné dospělé srdce, které je veliké zhruba jako pěst, za 
den přepumpuje 7 570 litrů krve. Bije přibližně 70x za minutu neboli 100 000x za den.

• Když víte, jak důležité vaše srdce je, co jste ochotni dělat pro to, abyste si ho udržovali 
zdravé?

Napište na tabuli následující odkazy na písma: Helaman 6:17, 21, 26, 28–31. Poukažte na to, 
že každý z těchto veršů obsahuje slovo srdce, čímž je myšleno naše duchovní srdce. Dejte 
studentům čas na to, aby si tyto verše prostudovali a zamysleli se nad odpověďmi na násle-
dující otázky. (Abyste ušetřili čas, napište tyto otázky na tabuli před začátkem hodiny nebo 
je rozdejte studentům na papíře, aby je měli na očích při studiu veršů napsaných na tabuli.)

Proč se podle vás Satan tak moc zajímá o srdce dětí Božích?

Co Nefité udělali, že umožnili Satanovi, aby se zmocnil jejich srdce? (Viz Helaman 6:17.)

Co se stane člověku, jehož srdce ovlivňuje nebo ovládá Satan? (Viz Helaman 6:21, 28, 30–31.)

Požádejte několik studentů, aby na tyto otázky odpověděli. Poté požádejte některého stu-
denta, aby přečetl následující slova presidenta Boyda K. Packera z Kvora Dvanácti apoštolů. 
Vyzvěte členy třídy, aby pozorně poslouchali a určili, jakými způsoby se Satan snaží zasadit 
nám do srdce pokušení.

„Můžete se setkat s napodobeninami zjevení, nabádáními od ďábla, pokuše-
ními! Dokud budete živi, protivník se vás bude různými způsoby pokoušet 
svést z cesty. …

Pokud budete někdy nabádáni k tomu, abyste udělali něco, co způsobí, že se 
budete cítit neklidně, něco, o čem v mysli víte, že je to špatné a odporuje to 
zásadám spravedlivosti, nereagujte na to!“ („Personal Revelation: The Gift, 

the Test, and the Promise“, Ensign, Nov. 1994, 61.)

K seznamu ve spodní polovině tabule doplňte slova naslouchání a podléhání pokušení. 
Požádejte několik studentů, aby se střídali při čtení Helamana 6:20–21, 37–38. Vyzvěte 
členy třídy, aby tyto verše sledovali také a zaměřili se na to, jak rozdílně reagovali Lamanité 
a Nefité na vliv Gadiantonových lupičů.

Řekněte studentům, že poté, co Mormon zaznamenal, co se stalo Nefitům a Lamanitům, 
uvedl zásady, kterým se z jejich zkušenosti můžeme naučit. Na tabuli napište tuto nedo-
končenou větu:

Nefité ztratili Ducha, protože …

Pán vylil svého Ducha na Lamanity, protože …

Vyzvěte studenty, aby si přečetli Helamana 6:34–36 a vyhledali informace, s nimiž budou 
moci dokončit věty na tabuli.

• Jak byste na základě toho, co jste četli v těchto verších, dokončili věty na tabuli? (Věty na 
tabuli byste mohli dokončit pomocí odpovědí studentů.)

• Co tyto verše učí o tom, co můžeme dělat, abychom měli Ducha stále při sobě? (Ačkoli 
studenti mohou odpovídat různě, ujistěte se, že vyjádří tuto myšlenku: Když věříme 
Pánovým slovům a jsme jich poslušni, bude na nás Pán vylévat svého Ducha. 
Studenti by také měli vyjádřit myšlenku, že když dovolíme Satanovi, aby se zmocnil 
našeho srdce, Duch Páně se od nás vzdálí.)

Obraťte pozornost studentů na seznamy, které napsali nad a pod šipky na tabuli. Zdůraz-
něte, že skutky a postoje v horní polovině tabule představují ochotu věřit Pánovým slovům 
a být jich poslušni, zatímco skutky a postoje v dolní polovině tabule představují zlovolnost 
a zatvrzelost srdce.

• Co děláte pro to, abyste do svého života aktivně přivolávali vliv Ducha Svatého a abyste 
udržovali vliv Satana daleko od svého srdce?

• Jak vám některý skutek z horní poloviny tabule pomáhá přivolávat do života Ducha 
Svatého? (Také byste mohli studenty vyzvat, aby se zamysleli nad tím, zda dělají některý 
ze skutků nebo zastávají některý z postojů uvedených v dolní polovině tabule, a aby 
přemýšleli o tom, zda to způsobilo pokles vlivu Ducha v jejich životě.)
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Vyzvěte studenty, aby si do studijního deníku nebo zápisníku zapsali jednu věc, kterou 
budou dělat pro to, aby do svého života přivolali Ducha Páně. Povzbuďte je, aby své cíle 
naplňovali.

Helaman 7
Nefi káže zlovolným Nefitům a přikazuje jim, aby činili pokání
Vyzvěte studenty, aby co nejrychleji našli v písmech odpovědi na všechny následující 
otázky. Řekněte jim, aby se postavili, jakmile najdou odpověď. Požádejte prvního studenta, 
který se postaví, aby na otázku odpověděl. Poté studenty vyzvěte, aby se posadili, a přečtěte 
další otázku.

• Jak se podle Helamana 7:1 jmenoval prorok, který se vrátil ze země severní?

• Která slova v Helamanovi 7:2 popisují, čemu Nefi učil lid v zemi severní?

• Proč podle Helamana 7:3 Nefi opustil zemi severní?

• Kdo podle Helamana 7:4 zastával soudcovskou stolici v době, kdy se Nefi vrátil do 
Zarahemly?

Požádejte některého studenta, aby přečetl Helamana 7:5, a vyzvěte členy třídy, aby určili, 
jakým způsobem vládli lidu Gadiantonovi lupiči.

Shrňte Helamana 7:6–12 tím, že vysvětlíte, že když Nefi uviděl, v jakém stavu se jeho 
lid nacházel, „srdce se mu v hrudi sevřelo zármutkem“. (Helaman 7:6.) Vylezl na svou 
zahradní věž, kde se modlil a truchlil nad zlovolností svého lidu. Když lidé zaslechli jeho 
modlitby a truchlení, shromáždil se jich celý zástup, aby zjistili, proč je tak nešťastný. Nefi 
této příležitosti využil k tomu, aby je něčemu naučil.

Vyzvěte studenty, aby si přečetli Helamana 7:15–16.

• Proč Nefi řekl, že lidé „[mají] … zapotřebí se podivovati“?

• O co se snaží Satan?

Vyzvěte studenty, aby chvíli přemýšleli o obraze, který Nefi použil. Poté, co Satan ovládne 
srdce lidí, se snaží uvrhnout jejich duši dolů do věčné bídy.

• Proč podle vašeho názoru Nefi varoval lid před Satanovými záměry? Čemu si Nefi přál, 
aby se vyhýbali?

Požádejte několik studentů, aby se střídali při čtení Helamana 7:17–22, 26–28. Vyzvěte 
jednu polovinu členů třídy, aby vyjmenovali hříchy, kterých se Nefité dopouštěli, a druhou 
polovinu třídy vyzvěte, aby vyjmenovali následky těchto hříchů, které by podle Nefiho na 
Nefity dopadly, kdyby nečinili pokání.

Až bude první polovina třídy říkat, co zjistili, poukažte na podobnosti se seznamem napsa-
ným ve spodní části tabule. Až bude odpovídat druhá polovina třídy, položte následující 
otázky:

• Jaká slova v Helamanovi 7:22 naznačují, co Pán odnímá těm, kteří odmítají činit pokání. 
(Mohli byste studentům navrhnout, aby si tato slova v písmech označili.)

• Jaké jsou podle Helamana 7:28 následky toho, když lidé odmítnou činit pokání? (Zahy-
nou. Mohli byste vysvětlit, že v případě Nefitů by jejich neochota činit pokání zname-
nala, že zahynou jak fyzicky, tak duchovně.)

Napište na tabuli následující pravdu: Pokud odmítáme činit pokání z hříchů, ztrácíme 
Pánovu ochranu a požehnání věčného života.

Abyste studentům pomohli porozumět této zásadě, vyzvěte je, aby vysvětlili, s jakými 
následky by mohli počítat lidé v následujících situacích: 1) Mladý muž odmítá činit pokání 
ze závislosti na pornografii; 2) Nejvyšší prioritou mladé ženy je stát se známou a populární, 
přestože ji rodiče učili něčemu jinému; 3) Mladý muž odmítá studovat písma a modlit se, 
přestože ví, že nás tomu učí prorok.

Vyzvěte studenty, aby přemítali o tom, z čeho by měli činit pokání. Povzbuďte je, aby činili 
pokání, aby tak mohli v životě stále pociťovat Pánovu sílu a ochranu.
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Úvod
Poté, co Nefi prohlásil, že lidé musí činit pokání, jinak 
budou zničeni, popuzovali proti němu zkažení soudci 
mnoho lidí. Někteří lidé ho odvážně bránili. Nefi učil, 
že ti, kteří zavrhovali jeho svědectví, zavrhovali také 

svědectví všech proroků, kteří přišli před ním a kteří 
všichni svědčili o Ježíši Kristu. Jako důkaz, že byl prorok, 
jim Nefi zjevil, že hlavní soudce byl zavražděn. Když se 
Nefiova slova potvrdila, někteří ho přijali za proroka.

LEKCE 110

Helaman 8–9

Náměty pro výuku

Helaman 8:1–10
Zkažení soudci se snaží popudit lid proti Nefimu
• Jaké vlivy se vás snaží přesvědčit, abyste nevěřili ve slova proroků?

Až budou studenti o této otázce diskutovat, požádejte některého z nich, aby jejich odpo-
vědi psal na tabuli. Vyzvěte studenty, aby vyhledali postřehy o tom, co by měli dělat, když 
budou čelit vlivům podobným těm, o kterých dnes budou číst v Helamanovi 8.

Připomeňte studentům, že Nefi svému lidu odvážně předal poselství o pokání. (Viz He-
laman 7.) Požádejte několik studentů, aby se střídali při čtení Helamana 8:1–6. Požádejte 
členy třídy, aby tyto verše sledovali také a zjistili, jak soudci reagovali na Nefiovo učení. 
Mohli byste zdůraznit, že někteří soudci náleželi k tajné Gadiantonově tlupě.

• Jaké bylo poselství soudců určené lidu? (Snažili se popudit lid proti Nefimu.)

• Proč podle Helamana 8:4 soudci Nefiho nepotrestali?

Vyzvěte studenty, aby se zamysleli nad tím, co by dělali, kdyby se je někdo snažil přesvěd-
čit, aby nedbali slov proroků.

Řekněte studentům, že někteří lidé slovům soudců oponovali. Požádejte některého stu-
denta, aby přečetl Helamana 8:7–9. Zdůrazněte, že stejně jako někteří lidé v davu i my 
můžeme pozvedat hlas k podpoře proroka, i když to nemusí být zrovna populární.

• Zažili jste v životě nějaké situace, kdy jste pozvedli hlas, abyste podpořili žijícího proroka, 
ačkoli jeho učení nebylo populární? Jak vám to změnilo život? Jak to ovlivnilo druhé?

Vyzvěte studenty, aby si přečetli Helamana 8:10 a zjistili, co změnila slova těchto lidí.

• Jaký dopad mělo to, že někteří lidé podpořili proroka? Proč je podle vás důležité, aby-
chom toto dělali i my v dnešní době?

Požádejte některého studenta, aby přečetl následující slova staršího M. Russella Ballarda 
z Kvora Dvanácti apoštolů:

,,Musíme mít na paměti prohlášení Edmunda Burkeho: ‚Jedinou věcí nutnou 
pro triumf zla je, aby dobří lidé nic nedělali.‘ [Attributed in John Bartlett, 
comp., Familiar Quotations, 15th ed. (1980), ix.] Musíme pozvedat hlas 
s dalšími znepokojenými občany na celém světě a postavit se současným 
trendům. Musíme říci podporovatelům nepřístojných médií, že toho máme 
dost. Musíme podporovat programy a produkty, které jsou pozitivní a po-

vznášející. Spojením se sousedy a přáteli, kteří sdílejí naše obavy, můžeme vyslat jasné 
poselství těm, již jsou za to zodpovědni.“ („Nechť je slyšet náš hlas“, Liahona, listopad 
2003, 18.)

• Jak můžeme odolávat vlivům, které se nás snaží přesvědčit proti slovům proroků?

• Jaké vás napadají vhodné způsoby, jak můžeme otevřeně vystupovat proti zlým vlivům 
a ve prospěch slov proroků?

Požádejte studenty, aby vyprávěli o nějakém zážitku, kdy se oni nebo někdo, koho znají, 
otevřeně postavili takovýmto vlivům.
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HELAMAN 8 – 9

Helaman 8:11–24
Helaman učí, že všichni proroci svědčí o Ježíši Kristu
Požádejte některého studenta, aby přečetl Helamana 8:13. Požádejte členy třídy, aby tento 
verš při četbě sledovali a zjistili, co lidé podle Nefiho popřeli. Ukažte studentům obrázek 
„Mojžíš a měděný had“. (62202; Kniha obrázků z evangelia [2009], č. 16.) Vyzvěte je, aby si 
přečetli Helamana 8:14–15 a zjistili, čemu učil Mojžíš o Spasiteli.

• Jakými způsoby například můžeme „pohlížeti na Syna Božího s vírou“?

• Mít „ducha zkroušeného“, jak je to uvedeno v Helamanovi 8:15, znamená být pokorný, 
kajícný a ochotný přijímat Pánovu vůli. Proč je tento postoj nezbytný, zatímco hledíme 
ke Spasiteli?

• Jak nám znalost o Spasitelově poslání pomáhá odolávat zlu?

Požádejte studenty, aby vlastními slovy vyjádřili zásadu uvedenou v Helamanovi 8:15. Na-
příklad mohou říci, že budeme- li se zaměřovat na Ježíše Krista a používat víru v Něj, 
obdržíme věčný život.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Helamana 8:16. Vyzvěte členy třídy, aby tento 
verš při četbě sledovali a zjistili, kdo jiný také učil zásadě vyjádřené v Helamanovi 8:15. 
Poté studenty požádejte, aby v Helamanovi 8:17–22 rychle vyhledali jména dalších proroků, 
kteří svědčili o Kristu. Vyzvěte studenty, aby se zamysleli nad mnohými svědectvími o Ježíši 
Kristu, která četli nebo slyšeli od dávných proroků i od proroků posledních dnů.

Vysvětlete, že mnoho lidí Nefiho a jeho poselství zavrhlo. Vyzvěte studenty, aby si pře-
četli Helamana 8:24–26 a zjistili, jakým důsledkům Nefité čelili, protože zavrhli svědectví 
proroků.

• Proč podle vás ti, kteří soustavně popírají pravdu a bouří se proti Bohu, čelí tak závažným 
důsledkům?

• Kdy vám nějaké prorokovo poselství pomohlo obrátit se k Pánu?

Vyzvěte studenty, aby se zamysleli nad tím, jak se mohou zdokonalit ve své snaze obracet 
se ke Spasiteli. Povzbuďte je, aby se zaměřili na jednu věc, ve které se během příštího týdne 
zlepší.

Helaman 8:25–9:41
Nefi zjevuje, že hlavní soudce byl zavražděn
Shrňte Helamana 8:25–28 vysvětlením, že aby Nefi dokázal, v jak hříšném stavu se lid 
nachází a že on promlouval slovo Boží, tak zjevil, že hlavní soudce byl zavražděn. Rozdělte 
studenty do dvojic. Vyzvěte každou dvojici, aby si představila, že jsou detektivové, kteří 
se snaží zjistit, kdo zabil hlavního soudce. Napište na tabuli nebo na papír, který rozdáte 
každé dvojici, následující otázky.

První den vyšetřování:

 1. Když pět lidí zkoumalo Nefiova prohlášení, na co přišli? Proč padli k zemi? (Viz Helaman 
9:1–5.)

 2. Koho lidé z vraždy podezřívali? (Viz Helaman 9:7–9.)

Druhý den vyšetřování:

 3. Kdo byl osvobozen? (Viz Helaman 9:10–13, 18.)

 4. Kdo byl obviněn? (Viz Helaman 9:16–17, 19.)

 5. Jaké další informace Nefi poskytl? (Viz Helaman 9:25–36.)

 6. Kdo byl vrahem? (Viz Helaman 9:37–38.)

Vyzvěte dvojice, aby našly odpovědi na otázky 1 a 2. Po uplynutí dostatečného času se 
zeptejte:

• Když těchto pět mužů objevilo zavražděného hlavního soudce, v co uvěřili? Čeho se 
báli? (Viz Helaman 9:5.)

Vyzvěte dvojice, aby odpověděly i na zbývající otázky, a tím ukončily vyšetřování. Poté se 
zeptejte:

Dávejte studentům 
čas na přemítání
Pokládejte pečlivě for-
mulované otázky, které 
podněcují k zamyšlení. 
Některé otázky mohou 
vyžadovat více času 
k přemítání, než studenti 
začnou odpovídat. 
V takových případech 
můžete říci: „Přemýšlejte 
prosím chvíli o odpovědi 
a za chvíli se vás na ni 
zeptám.“
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• Co měl podle Nefiho říci Seantum poté, co se přiznal? (Viz Helaman 9:36.)

• Proč podle Helamana 9:39–41 někteří lidé uvěřili Nefimu?

Vyzvěte studenty, aby shrnuli, čemu se naučili z Helamana 9 o slovech proroků. Studenti 
mohou vyjádřit mnoho různých myšlenek, ale ujistěte se, že uvedou následující zásadu: 
Slova proroků se naplní. Abyste tuto zásadu zdůraznili, mohli byste studenty vyzvat, aby 
si přečetli Nauku a smlouvy 1:37–38.

• Jaké zkušenosti a zážitky posílily vaše svědectví, že máme v dnešní době na zemi pravé 
proroky?

Na závěr vydejte svědectví o tom, že slova proroků se naplní.

Komentář a informace o historickém pozadí
Helaman 8:14–15. „Měděný had“ 
Když Nefi hovořil o tom, jak Mojžíš pozvedl „měděného 
hada“, mluvil o době, kdy byly děti Izraele sužovány 
„hady [ohnivými]“. (Viz Numeri 21:6–9; poznamenejte, 
že slovo měděný znamená mosazný.) Izraelitským 
zkouškám předcházelo to, že Izraelité zlořečili Bohu 
a Jeho prorokům. (Viz Numeri 21:5.) Ti, kteří se podívali 
na měděného hada, byli uzdraveni, zatímco ti, kteří 
se rozhodli se na něj nepodívat, zahynuli. (Viz Numeri 
21:9; 1. Nefi 17:41.)

Stejně jako Izraelité také mnozí lidé v době Nefiově 
vystupovali proti Bohu a Jeho prorokům. Když Nefi zmi-
ňoval zprávu o měděném hadu, zdůraznil, že když jeho 
lidé „budou pohlížeti na Syna Božího s vírou“, mohou 
žíti. (Helaman 8:15; viz také Jan 3:14–15, kde sám Ježíš 
Kristus označuje měděného hada za symbol svého blíží-
cího se Ukřižování.) Nefi poté připomněl lidu, že všichni 
proroci svědčili o Kristu. (Viz Helaman 8:16–23.)

Doplňkový námět pro výuku
Helaman 7–9. Videoprezentace
Místo činnosti „vyšetřování vraždy“ byste mohli v této 
lekci pustit video s názvem „The Pride Cycle“ [„Koloběh 

pýchy“], které zachycuje zprávu z Helamana 7–9 a pár 
prvních veršů v Helamanovi 10. Toto video je dostupné 
na DVD Book of Mormon DVD Presentations 1–19 
(54011) a na stránkách LDS. org.
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Lekce pro domácí studium
Helaman 1–9 (22. blok)

Přípravné materiály pro 
učitele domácího studia
Shrnutí denních lekcí domácího studia
Následující shrnutí nauk a zásad, s nimiž se studenti sezná-
mili při studiu Helamana 1–9 (22. blok), nemá být součástí 
vaší lekce. Lekce, kterou učíte, se soustřeďuje pouze na 
některé z těchto nauk a zásad. Při zvažování potřeb svých 
studentů se řiďte nabádáním Svatého Ducha.

1. den (Helaman 1–2) 
Při studiu politických neshod, vražd mezi Nefity a dobytí 
města Zarahemla Lamanity se studenti naučili, že sváry nás 
rozdělují a činí nás zranitelnými vůči vlivu protivníka. Také se 
naučili, že tajná spolčení mohou vést ke zkáze společnosti.

2. den (Helaman 3–4)
Při studiu toho, jak pokorní nefitští následovníci Spasitele 
vytrvali v mnohých pronásledováních, se studenti naučili, že 
navzdory pronásledování a zkouškám může naše víra v Ježíše 
Krista růst, pokud se s pokorou obracíme na Boha a ode-
vzdáváme Mu své srdce. Když studenti studovali, jak rostoucí 
pýcha Nefitů umožnila Lamanitům obsadit polovinu jejich 
země, naučili se, že pýcha a zlovolnost nás mohou odloučit 
od Ducha Páně a ponechat nás vystaveni naší vlastní síle.

3. den (Helaman 5)
Studiem Helamanovy rady dané jeho synům Nefimu a Le-
himu se studenti naučili, že pokud vybudujeme svůj základ 
na Ježíši Kristu, Satan nad námi nebude mít žádnou moc. 
Skrze moc Boží a víru a misionářské úsilí Nefiho a Lehiho 
činilo mnoho Lamanitů pokání. Studenti se naučili, že když 
používáme víru v Ježíše Krista a činíme pokání z hříchů, Duch 
Svatý nám naplní srdce pokojem a radostí.

4. den (Helaman 6–9)
Studenti se naučili, že když věříme Pánovým slovům a jsme 
jich poslušni, bude na nás Pán vylévat svého Ducha. Nefi 
varoval zlovolné Nefity před následky jejich zlovolnosti a zdů-
raznil, že pokud odmítáme činit pokání z hříchů, ztrácíme 
Pánovu ochranu a požehnání věčného života. Poté, co si lidé 
vyslechli Nefiova slova, se za něj někteří postavili. Studenti 
se naučili, že pokud se postavíme zlu, můžeme mu zabránit 
v dalším rozvoji. Nefi připomněl lidu, že mnoho proroků 
svědčilo o Spasiteli a učilo, že budeme- li se zaměřovat na 
Ježíše Krista a používat víru v Něj, obdržíme věčný život. 
Z Nefiova učení zaznamenaného v Helamanovi 7–9 se stu-
denti naučili, že slova proroků se naplní.

Úvod
Uprostřed rostoucích nesvárů a zlovolnosti učil Nefi své syny, že 
základem jejich víry má být Ježíš Kristus. Nefiovo učení o pokání 
a poslouchání slov Pánových proroků bylo životně důležité pro 
štěstí celého lidu.

Náměty pro výuku

Helaman 1–5
Nefité zakoušejí porážku kvůli svárům a zlovolnosti; mnoho 
Lamanitů se obrátilo díky Nefiovu a Lehiovu kázání evangelia
Požádejte studenty, aby se zamysleli nad tím, proč některé bu-
dovy zůstávají stát dlouho, zatímco jiné se po čase zřítí? Poté se 
zeptejte: Proč je pro budovu důležité, aby měla pevné základy?

Požádejte některého studenta, aby přečetl Helamana 5:12. 
Protože se jedná o verš z mistrovství v písmu, požádejte několik 
studentů, aby ho zkusili odříkat zpaměti. Povzbuďte je, aby se 
o to pokusili, i když se ho možná ještě nenaučili nazpaměť celý. 
Poté se zeptejte:

• Co je nám v tomto verši přislíbeno, pokud svůj život posta-
víme na základech Ježíše Krista? (Součástí odpovědí studentů 
by měla být zásada, že pokud vybudujeme svůj základ na 
Ježíši Kristu, Satan nad námi nebude mít žádnou moc.)

• Co děláte pro to, abyste svůj život stavěli na základech Ježíše 
Krista?

Požádejte studenty, aby vyprávěli o zážitcích, kdy jim jejich 
svědectví o Spasiteli pomohlo odolat pokušením a vytrvat ve 
zkouškách. Podělte se o své svědectví o duchovní síle, kterou jste 
obdrželi díky tomu, že jste vybudovali svůj život na základech 
Ježíše Krista. Povzbuďte studenty, aby se zamysleli nad jedním 
nebo více způsoby, jak se budou snažit lépe stavět svůj život na 
skále Kristově.

Helaman 6–7
Lamanité se stávají spravedlivějšími, zatímco Nefité se stávají 
zlovolnějšími; Nefi káže zlovolným Nefitům a přikazuje jim činit 
pokání
Připomeňte studentům, že zatímco mnoho Lamanitů činilo po-
kání a zesílilo v evangeliu, Nefité žili ve zlovolnosti a Svatý Duch 
se od nich vzdálil. Požádejte studenty, aby přemýšleli o nějakém 
zážitku z vlastního života, kdy se od nich Duch vzdálil v důsledku 
rozhodnutí, která učinili.

Vysvětlete, že když Nefi uviděl, v jakém stavu se jeho lid nachá-
zel, „srdce se mu v hrudi sevřelo zármutkem“. (Helaman 7:6.) 
Odebral se na svou zahradní věž, kde se modlil a truchlil nad 
zlovolností svého lidu. Kolem něj se shromáždil zástup lidí a Nefi 
toho využil k tomu, aby je učil.
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Požádejte některého studenta, aby přišel dopředu a představoval 
Nefiho na věži. Požádejte ho, aby přečetl Helamana 7:15–22, 
26–28, zatímco zbytek třídy bude tyto verše sledovat také. Než 
začne tento student číst, rozdělte třídu na polovinu. Jednu po-
lovinu vyzvěte, aby zjistila, jakých hříchů se podle Nefiho Nefité 
dopouštěli, a druhou polovinu vyzvěte, aby určila následky, které 
měly podle Nefiova svědectví přijít na Nefity, nebudou- li činit 
pokání. Poté studenty požádejte, aby se podělili o to, co našli.

Poté, co studenti odpovědí, je vyzvěte, aby zformulovali zásady, 
kterým se z této zprávy můžeme naučit. Studenti mohou zmínit 
různé zásady, ale měli by vyjádřit, že pokud odmítáme činit 
pokání z hříchů, ztrácíme Pánovu ochranu a požehnání 
věčného života.

Abyste studentům pomohli porozumět této zásadě, vyzvěte je, 
aby vysvětlili, s jakými následky by mohli počítat lidé v následují-
cích situacích: 1) Mladý muž odmítá činit pokání ze závislosti na 
pornografii. 2) Nejvyšší prioritou mladé ženy je stát se známou 
a populární, přestože ji rodiče učili něčemu jinému. 3) Mladý 
muž odmítá studovat písma a modlit se, přestože ví, že nás 
tomu učí prorok.

Vyzvěte studenty, aby přemítali o tom, zda je něco, z čeho 
potřebují činit pokání, aby mohli mít v životě ve větší míře sílu od 
Pána.

Helaman 8
Nefi učí, že všichni proroci svědčí o Ježíši Kristu
Na tabuli napište slova přijmout a popřít. Požádejte studenty, aby 
vysvětlili rozdíl mezi těmito dvěma slovy. Požádejte některého 
studenta, aby přečetl Helamana 8:13, a ať členové třídy řeknou, 
co podle Nefiho lidé popřeli. Mohli byste studenty povzbudit, 
aby si to, co našli, označili.

Ukažte studentům obrázek „Mojžíš a měděný had“. (62202; 
Kniha obrázků z evangelia [2009], č. 16.) Vyzvěte je, aby si 

přečetli Helamana 8:14–15 a zjistili, čemu učil Mojžíš o Spasiteli. 
Ať poté studenti řeknou, co zjistili. Poté se zeptejte:

• Jakými způsoby může člověk pohlížet na Spasitele s vírou?
• Co to znamená mít „ducha zkroušeného“? (Být pokorný, 

kajícný a ochotný přijímat Pánovu vůli.) Proč je tento postoj 
nezbytný, zatímco hledíme ke Spasiteli?

• Jak nám poznání Spasitelova Usmíření pomáhá odolávat zlu 
a činit pokání, když zhřešíme?

Vyzvěte studenty, aby vyjádřili zásadu, které se z těchto veršů 
můžeme naučit. Studenti mohou použít různá slova, ale měli by 
vyjádřit, že budeme- li se zaměřovat na Ježíše Krista a použí-
vat víru v Něj, obdržíme věčný život.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Helamana 8:16, a vy-
zvěte členy třídy, aby zjistili, kdo další učil o Spasitelově poslání. 
Ať studenti rychle vyhledají v Helamanovi 8:17–22 jména dalších 
proroků, kteří svědčili o Ježíši Kristu. Vyzvěte studenty, aby se 
zamysleli nad tím, jak proroci v dávných dobách, stejně jako 
proroci v dnešní době, vydávali a vydávají svědectví o Spasitelově 
poslání a smírné oběti.

Požádejte studenty, aby se podělili o svědectví o tom, jaký 
význam má Spasitelovo Usmíření v jejich životě. Také byste se 
mohli podělit o své svědectví.

Další blok (Helaman 10–16)
Požádejte studenty, aby si představili, že jim Pán slíbil, že pro ně 
udělá cokoli, oč Ho požádají. Nefi byl tak věrný, že mu Pán tako-
výto slib dal a předal mu pečeticí moc. Povzbuďte studenty, aby 
se tento týden při studiu Helamana 10–11 zaměřili na způsoby, 
jak Nefi používal moc od Pána k tomu, aby pomohl svému lidu. 
Také je vyzvěte, aby dávali pozor na to, kolik znamení o narození 
a smrti Ježíše Krista se jim podaří najít při studiu proroctví Samu-
ela Lamanity v Helamanovi 13–16.
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Úvod
Soud, který zjišťoval, kdo zabil hlavního soudce, skončil 
poté, co se potvrdilo Nefiovo zjevení o tom, kdo byl 
vrahem. Když Nefi unikl trestu, který mu hrozil kvůli 
falešným obviněním, vydal se na cestu domů. Přemítal 
o tom, co mu Pán ukázal, a byl zarmoucen zlovolností 

lidu. V tomto okamžiku zamyšlení a smutku uslyšel hlas 
Páně. Pán mu požehnal pečeticí mocí a přikázal mu, aby 
nadále kázal lidu o pokání. Nefi Pánův příkaz okamžitě 
uposlechl.

LEKCE 111

Helaman 10

Náměty pro výuku

Helaman 10:1–11
Nefi získává pečeticí moc
Připomeňte studentům Nefiovo zjevení ohledně vraždy hlavního soudce zaznamenané 
v Helamanovi 8–9. Vyzvěte studenty, aby si představili sami sebe na místě Nefiho krátce 
poté, co odhalil, kdo zabil hlavního soudce.

• Jak byste se cítili? Jak byste očekávali, že budou druzí reagovat?

• Co byste chtěli lidem říci?

• Jak byste se cítili, kdyby vás lidé ignorovali a odešli pryč?

Vysvětlete, že poté, co byl Nefi zproštěn viny za vraždu hlavního soudce, se vydal na cestu 
domů. Požádejte některého studenta, aby přečetl Helamana 10:1–3, a vyzvěte členy třídy, 
aby se zaměřili na to, co Nefi dělal cestou domů. Mohli byste studentům navrhnout, aby si 
označili všechny výskyty slovesa přemítat v těchto verších.

• Proč byl Nefi „sklíčen“?

• Co se stalo, zatímco Nefi přemítal? (Přišel k němu hlas Páně.) Jaký je vztah mezi přemí-
táním a obdržením zjevení?

Zatímco budou studenti odpovídat, pomozte jim rozpoznat tuto zásadu: Přemítání o vě-
cech Páně nás připravuje na obdržení zjevení. Tuto zásadu byste mohli napsat na tabuli.

Zeptejte se studentů, zda si vzpomenou na nějaké příklady z písem nebo z historie Církve, 
kdy lidé obdrželi zjevení v důsledku toho, že přemítali o věcech Páně. (Možné příklady: 
Lehiův syn Nefi, který obdržel zjevení poté, co toužil spatřit věci, které viděl jeho otec, 
a přemítal v srdci svém [viz 1. Nefi 10:17; 11:1]; Joseph Smith, jehož První vidění přišlo až 
poté, co „uvažoval … znovu a znovu“ o tom, co četl v Jakubovi 1:5 [viz Joseph Smith– 
Životopis 1:11–17]; či Joseph F. Smith, který obdržel vidění o vykoupení mrtvých poté,  
co přemítal a uvažoval o slovech Páně [viz NaS 138:1–6, 11].)

• Kdy vám přemítání pomohlo obdržet osobní zjevení? (Mohli byste podotknout, že 
osobní zjevení obvykle nepřichází v tak dramatické podobě, jakou uvádějí některé 
příklady v písmech. Zjevující zážitky jsou většinou chvíle náhlého osvícení, jako když 
najednou porozumíme něčemu, čemu jsme předtím porozumět nedokázali.)

• Jaké okamžiky a situace jsou zvláště vhodné k tomu, abychom přemítali o věcech Páně? 
(Například během a po shromáždění svátosti, před a po osobní modlitbě a studiu písem, 
po sledování nebo poslouchání generální konference, při půstu, při službě v chrámu či 
během uctívání Pána o sabatu.)

Povzbuďte studenty, aby si pravidelně vyhrazovali čas na přemítání. Navrhněte jim, aby si 
vnuknutí, která při přemítání obdrží, zapisovali.

Abyste studenty připravili na další studium Nefiova zážitku, vyzvěte je, aby si představili, 
že jejich sousedé někam na čas odjíždějí a potřebují, aby se jim někdo postaral o dům a 
o majetek.

• Jakého člověka, který by dohlížel na jejich dům, by si podle vás sousedé přáli?

Atmosféra ve třídě
Ideální prostředí pro 
výuku evangelia se vy-
značuje pocity lásky, re-
spektu, uctivosti a klidu. 
Je to místo pořádku, 
které přispívá k pocitu 
smysluplnosti. President 
Boyd K. Packer učil, že 
„inspirace přichází snad-
něji v klidném prostředí“ 
a že „uctivost přivolává 
zjevení“. („Reverence 
Invites Revelation“, En-
sign, Nov. 1991, 21, 22.)
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• Jak byste mohli sousedům dokázat, že jste připraveni na to, aby vám svěřili takovou 
zodpovědnost?

Vyzvěte studenty, aby si přečetli Helamana 10:4–5 a zaměřili se na to, proč Pán Nefimu 
svěřil veliká požehnání a zodpovědnosti. (Možná budete muset vysvětlit, že neúnavnost 
znamená čilost, pracovitost a píli.) Požádejte studenty, aby řekli, co našli.

• Jak může být naše neúnavná služba důkazem toho, že nám Pán může svěřovat požeh-
nání a zodpovědnosti?

• Jak nám může následování Nefiova příkladu v tom, že se nebál lidí, pomoci připravit se 
na zodpovědnosti v Pánově království?

• Jaký význam pro vás mají slova „nehleděl jsi na to, abys zachoval svůj vlastní život“?

Napište na tabuli tuto větu: Pán nám svěřuje požehnání a zodpovědnosti tehdy, když … 
Zeptejte se studentů, jak by dokončili tuto větu na základě toho, čemu se naučili o Nefim 
v Helamanovi 10:4–5. Studenti mohou větu dokončit například takto: Pán nám svěřuje 
požehnání a zodpovědnosti tehdy, když upřednostňujeme Jeho vůli před svou 
vlastní. Mohli byste studentům navrhnout, aby si tuto zásadu napsali do písem, studijního 
deníku nebo zápisníku.

Vyzvěte studenty, aby přemítali o následujících otázkách a na jednu z nich písemně 
odpověděli:

• Čím jste v poslední době Pánovi dokázali, že Jeho vůle je pro vás důležitější než ta vaše?

• V jaké oblasti svého života byste mohli více usilovat o to, abyste znali Pánovu vůli?

Vydejte svědectví o tom, že Pán nám bude svěřovat stále větší požehnání, pokud budeme 
usilovat o to, abychom konali Jeho vůli a dodržovali Jeho přikázání.

Vyzvěte studenty, aby si přečetli Helamana 10:5–7 a zaměřili se na požehnání a zodpověd-
nosti, které dal Pán Nefimu. Zatímco budou studenti číst, napište na tabuli toto:

Verš 5

Verš 6

Verš 7

Požádejte několik studentů, aby na tabuli k odpovídajícím veršům napsali požehnání, 
kterými Pán obdařil Nefiho.

Zdůrazněte, že jedním z požehnání, která dal Pán Nefimu, byla pečeticí moc. Poté napište 
na tabuli tuto pravdu: Pečeticí moc svazuje a rozvazuje na zemi i v nebi. Mohli byste 
studentům navrhnout, aby si tuto pravdu napsali do písem vedle Helamana 10:7.

Zeptejte se studentů, zda kromě Helamana vědí ještě o někom jiném, kdo obdržel pe-
četicí moc. Poté, co studenti odpovědí, byste jim mohli navrhnout, aby si k Helamanovi 
10:7 napsali následující odkazy: 1. Královská 17:1 (Eliáš); Matouš 16:15–19 (Petr); Nauka 
a smlouvy 132:46 (Joseph Smith).

Vysvětlete, že držitelem klíčů k téže moci je v dnešní době president Církve Ježíše Krista 
Svatých posledních dnů. Stejně jako Nefi, i presidenti Církve sloužili neúnavně a dokázali 
Pánu, že jim může svěřovat veliká požehnání a zodpovědnosti. Nejčastěji se o pečeticí moci 
zmiňujeme ve spojení s pečetěním rodin prostřednictvím chrámových obřadů.

Abyste studentům pomohli lépe porozumět pečeticí moci, požádejte některého z nich, aby 
přečetl následující slova staršího Russella M. Nelsona z Kvora Dvanácti apoštolů:

„Chrámy, obřady, smlouvy, obdarování a pečetění byly znovuzřízeny, přesně 
jak bylo prorokováno. Obřady chrámu zajišťují smíření s Pánem a pečetí 
rodiny, aby mohly být spolu na věky. Poslušnost posvátných smluv uzavře-
ných v chrámu nás činí způsobilými obdržet věčný život – největší ze všech 
Božích darů člověku.“ („Připravte se na požehnání chrámu“, Liahona, říjen 
2010, 42.)

• Jak jste byli požehnáni vědomím toho, že rodina může být sjednocena na věčnost?

• Jak můžete v budoucnu získat požehnání pramenící z pečeticí moci? (Možné odpovědi: 
studenti se mohou připravovat na sňatek v chrámu a mohou vykonávat chrámovou práci 
a věnovat se rodinné historii, díky čemuž budou moci být připečetěni ke svým zesnulým 
předkům.)
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Podělte se o své pocity ohledně požehnání pramenících z pečeticí moci a toho, jak je důle-
žité obdržet pečeticí obřady v chrámu.

Helaman 10:12–19
Nefi je poslušen Pánova příkazu kázat lidu pokání
Zeptejte se studentů, zda někdy odložili něco, o co byli požádáni, aby udělali. (Možné 
příklady: odkládání domácích prací nebo úkolů do školy či do práce.)

• Jaké poselství nejspíš vysíláme druhým, když odkládáme to, o co nás požádali?

Požádejte některého studenta, aby přečetl Helamana 10:11–12. Vyzvěte členy třídy, aby tyto 
verše sledovali také a zaměřili se na to, jak Nefi zareagoval, když mu Pán přikázal, aby šel 
kázat lidu pokání.

• Co ukazujeme Pánu, když na Jeho rady a přikázání reagujeme okamžitě a bezodkladně?

Požádejte některého studenta, aby přečetl Helamana 10:13–14. Poté požádejte jiného stu-
denta, aby přečetl Helamana 10:15–17.

• Čemu nás Nefiův příklad v těchto verších učí?

• Jak Pán Nefimu pomohl?

Pomozte studentům uvědomit si, že Pán Nefiho díky jeho věrnosti ochránil a požehnal mu 
velikou mocí. Nefi byl odhodlán naplnit poslání, které mu Pán dal.

• Jak můžete projevovat odhodlání sloužit Pánu?

Povzbuďte studenty, aby vyhledávali způsoby, jak mohou stavět Pánovu vůli před svou 
vlastní a jak mohou být bez odkladů poslušni. Vydejte svědectví o požehnáních, která při-
cházejí, když jsme poslušni Pána.

Procvičení mistrovství v písmu
Vzhledem k délce této lekce je možné, že budete mít čas na níže uvedenou činnost na 
procvičení mistrovství v písmu.

Zadejte každému studentovi jeden z následujících veršů z mistrovství v písmu a vyzvěte 
studenty, aby si zadaný verš přečetli: 1. Nefi 3:7; 2. Nefi 2:27; 2. Nefi 31:19–20; Mosiáš 2:17. 
Vyzvěte studenty, aby si přečetli zadané verše a zamysleli se nad tím, jak se to vztahuje 
na Nefiho a jeho službu zaznamenanou v Helamanovi 10. Po uplynutí dostatečně dlouhé 
doby požádejte několik studentů, aby se podělili o své myšlenky.
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Helaman 11
Nefité procházejí koloběhem spravedlivosti a zlovolnosti
Na tabuli překreslete následující schéma. Vysvětlete, že tento diagram představuje jev, který 
se často nazývá koloběh pýchy.

Vyzvěte studenty, aby se zamysleli nad tím, co by napsali jako čtvrtou součást koloběhu. 
Nechte studenty diskutovat o možných odpovědích. Po diskusi napište do schématu vedle 
čísla 4 slova Pokora a pokání. Vysvětlete, že následující činnost zaměřená na písma nám 
ukáže, jak lidé v Knize Mormonově prošli tímto koloběhem. Poukažte na to, že tento 
koloběh je často patrný ve velkých společnostech, ale může také odrážet vzor v životě rodin 
a jednotlivců.

Připomeňte studentům, že i poté, co Nefi lidem řekl o smrti jejich hlavního soudce, „za-
tvrdili srdce své a neposlouchali slova Páně“. (Helaman 10:13.) Na konci 71. roku vlády 
soudců se lidé „rozdělili proti sobě a počali se navzájem pobíjeti mečem“. (Helaman 10:18.)

• Kde se podle vás v této době tito Nefité nacházeli v koloběhu pýchy?

Před začátkem hodiny překreslete na tabuli následující tabulku. Neuvádějte ale odpovědi 
psané kurzívou ve třetím a čtvrtém sloupci. Je- li to možné, nakopírujte tuto tabulku tak, 
abyste ji mohli rozdat všem studentům. Pokud to možné není, vyzvěte studenty, aby si 
tabulku překreslili do zápisníku nebo studijního deníku.

Předveďte, jak vyplnit tabulku, tím, že vyplníte první řádek společně s celou třídou. Požá-
dejte některého studenta, aby přečetl Helamana 11:1–2. Vyzvěte členy třídy, aby stručně 
shrnuli stav lidu, jak je popsán v těchto verších. Jejich odpovědi pište do tabulky. Poté stu-
denty vyzvěte, aby určili, v jaké fázi koloběhu pýchy se lid nacházel. Zapište jejich odpovědi 
do tabulky.

Jakmile budou studenti rozumět tomu, jak mají tabulku vyplňovat, poskytněte jim čas na 
to, aby ji vyplnili. Můžete je požádat, aby pracovali samostatně, ve dvojicích či v malých 
skupinkách nebo dohromady jako celá třída.

 1. Spravedlivost 
a blahobyt

 2. Pýcha 
a zlovolnost

 3. Utrpení  
a zničení

 4.   
 

Ukázkové činnosti 
z písem
Pokud se chystáte pro-
vést se studenty nějakou 
činnost z písem, určete 
stupeň obtížnosti této 
činnosti a zvažte schop-
nosti svých studentů. 
V některých případech 
byste mohli předvést část 
činnosti vy, aby studenti 
viděli, co budou muset 
dělat, až budou dokon-
čovat daný úkol sami.

Úvod
Kapitoly 11 a 12 v knize Helamanově pokrývají 14 let 
nefitské historie, kdy lid prošel koloběhem spraved-
livosti a zlovolnosti. Tato historie ukazuje, jak rychle 

mohou lidé zapomenout na Pána a jak je Pán ukázňuje, 
aby jim pomohl činit pokání a navrátit se k Němu.

LEKCE 112

Helaman 11–12
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Roky vlády 
soudců

Verše v Hela-
manovi 11

Popis stavu lidu Fáze 
v koloběhu

72–73 1–2 Přibývá sporů a válek a tajná tlupa lupičů 
provádí dílo zkázy.

2, 3

73–75 3–6 Následkem Nefiovy žádosti k Pánu vystřídal 
válku hladomor a tisíce lidí začaly umírat 
hlady.

2, 3

75 7–11 Lid se počíná rozpomínat na Pána a pokořuje 
se a potírá mezi sebou Gadiantonovu tlupu.

3, 4

76 17–20 Lid se raduje a oslavuje Boha. Je spravedlivý 
a opět se mu začíná dařit.

4, 1

77–79 21–23 Je znovuzřízen blahobyt a mír. Sváry jsou jen 
malé a jsou řešeny prostřednictvím zjevení 
a učení evangelia.

1

80 24–26 Lid se opět stává pyšným, rozhněvaným 
a zlým. Mezi lidem se opět objevuje zlá tlupa 
lupičů s vraždami a tajnými plány.

2, 3

80–81 27–35 Lupiči způsobují chaos a zničení, a ani vojska 
Nefitů a Lamanitů nedokážou tuto zlou tlupu 
zničit. Lupiči mnoho lidí zabíjejí a některé, 
včetně žen a dětí, odvádějí jako zajatce do 
pustiny. Tyto zkoušky vedou lid k rozpome-
nutí se na Pána.

3, 4

Poté, co studenti měli dostatek času na vyplnění tabulky, je požádejte, aby řekli, čemu se 
z této činnosti naučili. Poté položte následující otázky:

• Proč se podle Helamana 11:4 Nefi modlil o hladomor? (Doufal, že hladomor povede lid 
k rozpomenutí se na Pána a k pokání.)

• Co býval mohl lid udělat pro to, aby zabránil v koloběhu fázi „utrpení a zničení“?

Studenti mohou na tuto otázku poskytnout mnoho správných odpovědí. Ujistěte se, že 
uvedou následující zásadu: Skrze pokoru a pokání se můžeme vyvarovat pýchy a zni-
čení. Poukažte na to, že Nefité bývali mohli v koloběhu přeskočit druhou a třetí fázi. Mohli 
by neustále žít spravedlivě a pokorně a bez odkladů činit pokání, kdykoli by zhřešili. Pokud 
by takto žili, stále by zakoušeli určité zkoušky, ale nemuseli by snášet tak strašlivé utrpení 
a zkázu, které nastaly v důsledku jejich zlovolnosti.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Helamana 11:36–37. Vyzvěte členy třídy, aby tyto 
verše sledovali také a soustředili se na změnu, která nastala ve velice krátkém období.

• Jak dlouho poté, co se Nefité rozpomenuli na Pána, „opět dozrávali ke zkáze“? (Čtyři 
roky.)

• Která fáze z koloběhu pýchy je popsána na konci Helamana 11?

Vyzvěte studenty, aby určili konkrétní okamžiky, kdy tento koloběh viděli do určité míry 
ve svém vlastním životě nebo v životě lidí, které znají, a aby se nad tím zamysleli. Vyzvěte 
je, aby přemítali o tom, co mohou udělat pro to, aby se vyhnuli druhé a třetí fázi koloběhu. 
Povzbuďte je, aby si zapsali konkrétní myšlenky, které je při přemítání napadnou.

Helaman 12
Mormon vysvětluje, proč Pán ukázňuje svůj lid
Napište na tabuli tato slova: „A tak můžeme viděti …“ Vysvětlete, že Mormon použil tato 
slova proto, aby poukázal na zásady, kterým se ze zaznamenaných událostí můžeme naučit.
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• Jak byste na základě Helamana 11 dokončili větu na tabuli?

Požádejte některého studenta, aby přečetl Helamana 12:1, a členy třídy vyzvěte, aby se 
zaměřili na to, jak tuto větu dokončil Mormon.

• Co pro vás znamenají slova „vrtkavé je srdce [dětí lidských]“?

• Co pomáhá vašemu srdci zůstat pevné v oddanosti Pánu?

Vyzvěte studenty, aby si prostudovali Helamana 12:2–3 a vyhledali další zásady, kterým 
se podle Mormonova přání máme z této historie Nefitů naučit. Připomeňte studentům, 
že Mormon často používal slova „můžeme viděti“ (verš 2) a „tak vidíme“ (verš 3), když se 
dělil o pravdy, kterým se můžeme naučit ze zpráv v písmech.

• Popište vlastními slovy, jakým zásadám nás chtěl Mormon naučit. (Studenti mohou od-
povědět například takto: Když nejsme opatrní, náš blahobyt nás může svést k tomu, 
že zapomeneme na Pána; Pán ukázňuje svůj lid, aby ho podnítil k tomu, aby na 
Něj pamatovali.)

• Proč podle vás lidé, kteří jsou bohatí a úspěšní, občas zapomínají na Pána?

• Proč podle vás lidé občas potřebují být ukázněni, než se rozpomenou na Pána? (Možná 
bude potřeba blíže objasnit slovo ukázňovat, které znamená někoho pokárat nebo napo-
menout skrze trest nebo nějaký druh utrpení.)

Vyzvěte studenty, aby se zamysleli nad touto otázkou:

• Jak nás může Pán ukázňovat v dnešní době?

Abyste studentům pomohli na tuto otázku odpovědět, přečtěte jim následující slova star-
šího D. Todda Christoffersona z Kvora Dvanácti apoštolů:

„Božské ukázňování má nejméně trojí účel: 1) přimět nás činit pokání, 2) vytříbit a posvě-
tit nás a 3) občas nás znovu nasměrovat na onu cestu, o které Bůh ví, že je pro nás lepší.“ 
(„Kteréžkoli miluji, kárám a [ukázňuji]“, Liahona, květen 2011, 98.) 

• V jakém smyslu je Pánovo ukázňování projevem Jeho lásky?

Požádejte některého studenta, aby přečetl Helamana 12:4–6. Vyzvěte členy třídy, aby tyto 
verše sledovali také a zaměřili se na postoje, které lidem znemožňují pamatovat na Boha. 
Požádejte studenty, aby se podělili o to, co našli.

Vysvětlete, že o lidech, kteří odmítají Pána jako svého průvodce, Mormon prohlásil, že jsou 
„méně nežli prach země“. (Helaman 12:7.) Požádejte některého studenta, aby přečetl Hela-
mana 12:7–8.

• Proč je možné takové lidi považovat za „méně nežli prach země“? (Pomozte studen-
tům pochopit, že Mormon neučil tomu, že by lidé měli v očích Nebeského Otce menší 
hodnotu nežli prach země. Spíše chtěl poukázat na skutečnost, že prach je vždy poslušen 
Božích příkazů, zatímco lidé často nikoli.)

Shrňte Helamana 12:9–22 konstatováním, že Mormon nám v těchto verších připomíná 
Pánovu velikou moc – že Pán může přikázat fyzickým elementům, aby se přemístily nebo 
přeměnily, a že může způsobit, aby hříšná osoba byla odříznuta z Jeho přítomnosti. Vyzvěte 
studenty, aby v Helamanovi 12:23–26 vyhledali důkazy, jež ukazují, že naše hodnota je 
větší nežli prach země. Mohli byste studentům navrhnout, aby si v písmech označili ta 
slova a části textu, které jsou pro ně důležité.

• Jaký dar je nám k dispozici, pokud činíme pokání a posloucháme hlas Pána?

• Jak to dokazuje naši hodnotu v očích Božích?

Napište na tabuli následující neúplné věty. Vyzvěte studenty, aby ve svém studijním deníku 
či zápisníku formulovali závěr dnešní hodiny tím, že dokončí tyto věty.

A tak vidím v Helamanovi 11–12, že …

A proto budu …

Vydejte svědectví, že pokud se rozpomínáme na Pána, posloucháme Jeho hlas a činíme 
pokání, vyjadřujeme pokoru a víru v Něho. On na druhou stranu dodržuje svůj slib, že nám 
bude žehnat a pomáhat nám a že nám nakonec daruje věčný život.
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Helaman 13
Úvod
Několik let před Spasitelovým narozením vyslal Pán 
lamanitského proroka Samuela, aby Nefitům kázal po-
kání. Nefitům v Zarahemle hlásal radostné zvěsti o vy-
koupení skrze Usmíření Ježíše Krista. Také se vyjádřil 

proti tomu, jak odmítali proroky a jak byli náchylní 
k hledání štěstí v nepravosti. Varoval je před zničením, 
které by na ně přišlo, kdyby nečinili pokání.

Náměty pro výuku

Helaman 13
Samuel varuje Nefity před zničením, pokud nebudou činit pokání
Před začátkem hodiny si připravte materiál na rozdávání, který je uveden na konci této 
lekce. Tento materiál byste mohli rozstřihnout na tři části, přičemž na každé části bude 
uvedeno zadání pro jednu skupinu. Před začátkem hodiny také napište na tabuli následu-
jící přehled Helamana 13.

Helaman 13:1–4. Pán povolává Samuela Lamanitu, aby kázal Nefitům.

Helaman 13:5–23. Samuel varuje Nefity před zničením, které na ně přijde, pokud nebudou činit 
pokání.

Helaman 13:24–39. Samuel varuje lid před důsledky toho, že zavrhují proroky a odmítají činit 
pokání.

Začněte hodinu tím, že ukážete obrázek „Samuel Lamanita na zdi“. (62370; Kniha obrázků 
z evangelia [2009], č. 81.) Zeptejte se studentů, zda vědí, proč chtěli Nefité Samuela zabít. 
Poté, co odpovědí, jim řekněte, že Helaman 13–16 obsahuje zprávu o lamanitském proro-
kovi Samuelovi. Tato zpráva je jedinečná, protože je to jediný záznam v Knize Mormonově, 
kdy lamanitský prorok volá Nefity k pokání. Lamanité byli v této době spravedlivější než 
Nefité. Pomocí přehledu uvedeného na tabuli studentům stručně vysvětlete, co se odehrává 
v Helamanovi 13.

Rozdělte studenty do tří skupin. (Pokud je to možné, měla by mít každá skupina stejný 
počet studentů.) Dejte každému studentovi papír se zadáním úkolu pro jeho skupinu (uve-
dený na konci lekce). Řekněte studentům, že budou mít za úkol samostatně si prostudovat 
část Helamana 13 a pak budou učit jeden druhého o tom, čemu se naučili. Vyzvěte každého 
studenta, aby se připravil na to, že bude učit zásadám ze zadaných pasáží v písmech, a aby 
si také připravil odpovědi na doprovodné otázky. Dejte studentům možnost, aby si své 
odpovědi zapsali. (Díky této činnosti se budou moci zapojit všichni studenti a ve třídě 
vznikne prostředí, ve kterém se budou moci studenti navzájem dělit o své pocity, myšlenky 
a svědectví.)

Poté, co měli studenti dostatek času na osobní studium, je rozdělte do skupin po třech. 
Pokud je to možné, měl by být v každé skupině jeden student, který studoval Helamana 
13:1–7, 11, jeden, který studoval Helamana 13:17–23, a další, který studoval Helamana 
13:24–33. Dejte studentům dostatek času na to, aby se mohli podělit o své odpovědi 
s ostatními členy skupiny. Během diskuse ve skupinkách procházejte třídou a naslouchejte 
odpovědím studentů. Bude- li to vhodné, zapojte se do diskuse tím, že přidáte své vlastní 
postřehy.

Po uplynutí dostatečně dlouhé doby, kdy se studenti navzájem učili, několik z nich po-
žádejte, aby se s celou třídou podělili o nějakou pravdu či postřeh, který získali od jiného 
studenta během této činnosti.

Shrňte Helamana 13:9–14 tím, že vysvětlíte, že Nefité by byli během 400 let zničeni (viz 
Helaman 13:9–10), a jediným důvodem, proč dosud zničeni nebyli, bylo to, že mezi nimi 
byli stále ještě spravedliví lidé (viz Helaman 13:13–14). Vydejte svědectví o tom, že Samuel 

Umožňujte studentům 
dělit se o to, čemu se 
od sebe navzájem učí
Slova a myšlenky stu-
dentů mohou mít skrze 
moc Ducha Svatého 
významný vliv na srdce 
a mysl jejich vrstevníků. 
Když je žádáte, aby se 
dělili o pravdy, kterým 
se od sebe navzájem 
naučili, pomáháte jim 
vytvářet prostředí lásky, 
respektu a jednoty.
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byl k Nefitům vyslán Pánem a že promlouval slova, která mu Pán vložil do srdce, zatímco 
vyzýval Nefity, aby činili pokání a navrátili se k Pánu. (Viz Helaman 13:11.)

Požádejte některého studenta, aby přečetl Helamana 13:27–28. Vyzvěte členy třídy, aby tyto 
verše sledovali také a zaměřili se na to, jak Nefité reagovali na falešné proroky.

• Jak podle Samuela reagovali Nefité na ty, kteří je učili lživým naukám? Proč podle vás 
někteří jeho nabádání přijali a jiní ho odmítli?

• Jak jsou prohlášení a postoje, o kterých jsme četli v Helamanovi 13:27, patrné v dnešní 
době?

Požádejte některého studenta, aby přečetl následující slova presidenta Ezry Tafta Bensona:

„To, jak reagujeme na slova žijícího proroka, když nám říká, co musíme vědět, ale co by-
chom raději neslyšeli, je zkouškou naší věrnosti.“ („Fourteen Fundamentals in Following 
the Prophet“ [BYU devotional address, Feb. 26, 1980], 3–4, speeches. byu. edu.)

• Co z toho, co nám proroci radí, by mohlo být pro některé lidi v dnešní době obtížné 
následovat?

• Jakou prorockou radu jste se například rozhodli uposlechnout? Jak jste byli požehnáni 
díky tomu, že jste se touto radou řídili?

Vyzvěte studenty, aby si do zápisníku či studijního deníku zapsali jeden způsob, jak se 
mohou zlepšit v následování rad žijících proroků.

Až budou studenti se psaním hotovi, požádejte některého z nich, aby přečetl Helamana 
13:33–37. Vyzvěte členy třídy, aby tyto verše sledovali také a zaměřili se na to, co měli 
nekajícní Nefité nakonec zažít a jak o sobě měli mluvit. Poté požádejte jiného studenta, aby 
přečetl Helamana 13:38. Vyzvěte členy třídy, aby se soustředili na smutnou pravdu, kterou 
Samuel prohlásil ohledně budoucích nefitských pokolení.

• Jakou smutnou pravdu prohlásil Samuel ohledně budoucích nefitských pokolení?

• Co měl podle vás Samuel na mysli, když řekl, že jejich „dny zkoušky pominuly“? (Bu-
doucí pokolení Nefitů budou odkládat den svého pokání, až bude příliš pozdě na to, aby 
činili pokání. A protože pokání činit nebudou, jejich hříchy povedou k jejich zničení.)

• Co je špatného na hledání „štěstí v konání nepravosti“? (Pomozte studentům porozumět 
tomu, že pravého štěstí můžeme dosáhnout jedině tehdy, když dodržujeme Boží 
přikázání.)

• Jak například lidé hledají štěstí v konání nepravosti?

Připomeňte studentům další zprávy z Knihy Mormonovy, ve kterých jednotlivci přetrvávali 
ve vzpouře a zlovolnosti tak dlouho, dokud se jejich srdce nestalo zatvrzelým vůči vlivu 
Ducha Svatého. (Možné příklady: Laman a Lemuel, kteří „neměli citu“ [1. Nefi 17:45] 
a odmítali poslouchat Boha; nebo král Noé a jeho lid, kteří odmítli činit pokání i přesto, že 
je varoval prorok Abinadi.) Samuel zdůraznil, že to, že Nefité odmítají činit pokání, povede 
ke zničení jejich lidu v budoucích pokoleních.

Pomozte studentům porozumět tomu, že pokud jde o nás osobně, existuje naděje pro 
každého, kdo se rozhodne činit pokání. Skrze pokání můžeme obdržet Pánovo odpuštění 
a zabránit tomu, aby se naše srdce stalo zatvrzelým. Abyste studentům pomohli porozumět 
tomu, že můžeme napravit svůj kurs skrze pokání, přečtěte jim následující slova presidenta 
Dietera F. Uchtdorfa z Prvního Předsednictva:

„Během své přípravy na to, abych se stal kapitánem aerolinek, jsem se musel naučit, jak 
řídit letadlo na velké vzdálenosti. Lety přes obrovské oceány, překonávání rozsáhlých 
pouští a spojení mezi světadíly musí být pečlivě naplánováno, aby se zajistil bezpečný přílet 
do plánovaného cíle. Některé z těchto nonstop letů mohou trvat až čtrnáct hodin a jsou 
dlouhé téměř devět tisíc mil.

Při těchto dlouhých letech existuje jeden důležitý bod rozhodnutí, běžně známý jako bod 
bezpečného návratu. Až do tohoto bodu má letadlo dostatek paliva na to, aby se otočilo 
a bezpečně se vrátilo na letiště, odkud vyletělo. Při překročení bodu bezpečného návratu 
kapitán tuto možnost ztrácí a musí pokračovat dál. Z tohoto důvodu se o tomto bodu často 
hovoří jako o bodu bez návratu.

… Satan si přeje, abychom si mysleli, že když jsme zhřešili, minuli jsme ‚bod bez návratu‘ – 
že je příliš pozdě na to, abychom změnili svůj kurs. …
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… Aby nás přiměl ztratit naději, cítit se bídně, jako se cítí on sám, a věřit, že jsme mimo do-
sah odpuštění, může dokonce zneužívat slova z písem, která zdůrazňují Boží spravedlnost, 
aby z toho vyplynulo, že neexistuje milosrdenství. …

Kristus přišel, aby nás zachránil. Pokud jsme nabrali špatný kurs, Usmíření Ježíše Krista 
nám může dodat ujištění, že hřích není bodem bez návratu. Bezpečný návrat je možný, 
budeme- li se řídit Božím plánem pro naše spasení.“ („Bod bezpečného návratu“, Liahona, 
květen 2007, 99.)

• Jak může proslov presidenta Uchtdorfa dát naději někomu, kdo zhřešil?

Povzbuďte studenty, aby přemítali o pravdách, o kterých diskutovali. Povzbuďte je, aby se 
řídili všemi vnuknutími, která obdrží od Ducha Svatého. Vydejte svědectví o tom, že ti, kteří 
uposlechnou Pánovu výzvu k pokání, obdrží štěstí.

Poznámka: Připravte následující materiál na rozdávání pro tři skupiny, o nichž se mluví na 
začátku lekce.

Skupina č. 1 – Helaman 13:1–7, 11

Proroci pronášejí poselství, která jim Bůh vloží do srdce.

 1. Které verše podle vás učí této pravdě?

 2. Jaké poselství vložil Bůh do srdce Samuelovi?

 3. Proč podle vás mohlo být předání tohoto poselství pro Samuela obtížné?

 4. Jak Samuel doufal, že jeho poselství ovlivní Nefity?

 5. Kdy jste například měli pocit, že rodič nebo církevní vedoucí byl inspirován k tomu,  
aby pronesl poselství, které bylo určeno vám? Jak vás to ovlivnilo?

 6. Jaké další pravdy nacházíte v těchto verších?

Skupina č. 2 – Helaman 13:17–23

Když nepamatujeme na Pána, jsme náchylní k pýše a nepravostem.

 1. Které verše podle vás učí této pravdě?

 2. Jaké prokletí by podle Samuela přišlo na Nefity, kdyby nadále setrvávali v nepravosti?

 3. K jakým dalším hříchům svedla Nefity láska k bohatství?

 4. Na co dalšího, co může vést k pýše a hříchu, mohou mladí upínat srdce?

 5. Proč je podle vás nezbytné „[pamatovat] na Pána, svého Boha, v těch věcech, ve kterých 
vám požehnal“? (Helaman 13:22.)

 6. Jaké další pravdy nacházíte v těchto verších?

Skupina č. 3 – Helaman 13:24–33

Budeme- li zavrhovat slova Pánových proroků, budeme toho litovat a budeme pociťovat zármutek.

 1. Které verše podle vás učí této pravdě?

 2. Proč podle Samuela Nefité zavrhovali pravé proroky?

 3. Proč podle vás někteří lidé přijímají falešné proroky, jak to popsal Samuel?

 4. Čemu konkrétnímu nás například učí žijící proroci a apoštolové?

 5. Před jakými „pošetilými a slepými průvodci“ (Helaman 13:29) nás žijící proroci a apo-
štolové varují?

 6. Jaké další pravdy nacházíte v těchto verších?
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Helaman 14
Úvod
Samuel Lamanita pokračoval v kázání Nefitům v Za-
rahemle a ohlásil znamení, která budou předcházet 
narození a smrti Ježíše Krista. Vysvětlil, že o těchto 
znameních prorokoval proto, aby pomohl lidem věřit 
v Ježíše Krista a aby je přesvědčil činit pokání z hříchů. 

Učil, že prostřednictvím Usmíření Ježíše Krista bude celé 
lidstvo přivedeno zpět do přítomnosti Boží. Volal lid 
k pokání a slíbil, že tomu, kdo činí pokání, budou hříchy 
odpuštěny, zatímco ti, kteří pokání nečiní, budou znovu 
odříznuti z přítomnosti Boží.

Náměty pro výuku

Helaman 14:1–13
Samuel prorokuje o znameních týkajících se Spasitelova narození
Před začátkem hodiny nakreslete na tabuli tři šipky, jak je to uvedeno níže. V průběhu lekce 
budete k šipkám připisovat různé výrazy. 

Vyzvěte studenty, aby si vybavili diskusi z předešlé lekce, která byla o Helamanovi 13. 
Pokud si nemohou vzpomenout, připomeňte jim, že se učili o proroku Samuelovi. Požá-
dejte je, aby se podělili o podrobnosti, které si o něm pamatují – například kdo to byl, kam 
šel, čemu učil a v jakém duchovním stavu byli ti, jež učil. Vyzvěte studenty, aby si vybavili, 
jak lidé reagovali na Samuelovo poselství. Vysvětlete, že v Helamanovi 14 Samuelovo učení 
pokračuje.

Vysvětlete, že Samuel prorokoval o událostech, ke kterým dojde v budoucnosti, třeba až 
tisíce kilometrů od Zarahemly. Vyzvěte studenty, aby si zběžně přečetli Helamana 14:1–2 
a zjistili, o které události zde Samuel prorokuje (o narození Ježíše Krista). 

Vyzvěte studenty, aby si přečetli Helamana 14:3–6 a vyhledali znamení, která Nefité uvidí 
při Spasitelově narození. Mohli byste studentům navrhnout, aby si tato znamení označili 
v písmech. Také můžete poukázat na poznámky pod čarou u těchto veršů, které poukazují 
na naplnění Samuelových proroctví.

• Jaký význam má narození Spasitele pro vás?

Přečtěte Helamana 14:8–9. Zdůrazněte důležitost víry ve Spasitele, abychom mohli obdržet 
věčný život. Za poslední šipku na tabuli napište Věčný život. Vysvětlete, že „věčný život“ je 
život, který vede Bůh, a znamená to žít na věky v Jeho přítomnosti s naší rodinou. Samuel 
učil Nefity v Zarahemle o tom, co musí dělat, aby mohli věčný život získat.

Vyzvěte studenty, aby si přečetli Helamana 14:11–13 a vyhledali, co Samuel chtěl, aby lidé 
věděli a dělali. Mohli byste studentům navrhnout, aby si to, co Samuel chtěl, aby lidé věděli 
a dělali, označili.

Nalevo od první šipky na tabuli napište Poznání. Poté se zeptejte studentů, co zjistili, že 
Samuel chtěl, aby lidé věděli. Požádejte několik studentů, aby napsali tyto věci na tabuli 
ke slovu Poznání. (Odpovědi mají obsahovat: Samuel chtěl, aby lidé věděli o soudech 
Božích pro ty, kteří hřeší, o podmínkách pokání, o příchodu Ježíše Krista a o znameních 
souvisejících s Jeho příchodem.)

• V co Samuel doufal, že bude lid na základě tohoto poznání dělat? (Věřit v Ježíše Krista 
a činit pokání z hříchů.) 

Vyzvěte studenty, aby si zapsali zásadu, jež bude vycházet z Helamana 14:13. Poté několik 
z nich požádejte, aby se podělili o to, co si napsali. (Jedna z možných odpovědí: Víra  
v Ježíše Krista vede k pokání a odpuštění hříchů.)

Vydávání svědectví
Svědectví je prosté 
a přímé prohlášení 
pravdy. Často vydávejte 
svědectví o Ježíši Kristu 
a Jeho znovuzřízeném 
evangeliu. Tím přivoláte 
vliv Ducha Svatého, který 
posílí studenty ve snaze 
učit se evangeliu, rozu-
mět mu a žít podle něj. 

Hledejte pisatelův 
nebo řečníkův záměr
Když dávní proroci 
připravovali písma, byli 
inspirováni k tomu, aby 
zahrnuli poselství, která 
se budou vztahovat 
na potřeby, jež máme 
dnes. Kdykoli se snažíte 
najít v Knize Mormo-
nově záměr nějakého 
pisatele nebo řečníka, 
dbejte na to, abyste nešli 
dál, než co je v textu 
jasně uvedeno. Myslete 
na to, že základním 
záměrem proroků vždy 
bylo vydávat svědectví 
o Ježíši Kristu.
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Abyste studentům pomohli pochopit význam slov „skrze zásluhy jeho“, vysvětlete, že 
zásluhy jsou vlastnosti nebo jednání, díky nimž si člověk zasluhuje odměnu. Abychom 
byli hodni obdržet odpuštění hříchů, musíme dělat určité věci – například upřímně činit 
pokání, být pokřtěni a konfirmováni a dodržovat přikázání. Dar odpuštění však získáváme 
díky zásluhám Spasitele, nikoli díky zásluhám svým. Mohli byste studentům připomenout 
2. Nefiho 25:23, verš z mistrovství v písmu: „Milostí jsme spaseni po všem, co my můžeme 
učiniti.“ Také můžete studentům navrhnout, aby si přečetli Almu 22:14 a Almu 24:10–11.

Dokončete schéma na tabuli následovně:

Poznání Víra v Krista Pokání Věčný život

• Jak díky získanému poznání Spasitele vzrostla vaše víra v Něho?

• Jak vás víra v Ježíše Krista vede k pokání a ke snaze být více takovými, jako je On?

Vydejte svědectví, že jedině skrze zásluhy Ježíše Krista můžeme obdržet odpuštění hříchů 
a věčný život.

Helaman 14:14–31
Samuel prorokuje o znameních týkajících se Spasitelovy smrti
Požádejte některého studenta, aby přečetl Helamana 14:14. Poté vyzvěte studenty, aby si 
přečetli Helamana 14:20–27 a vyhledali znamení, která Nefité uvidí v době smrti Ježíše 
Krista. Mohli byste studentům doporučit, aby si tato znamení označili. Po uplynutí do-
statečně dlouhé doby studenty požádejte, aby se podělili o to, co našli. Řekněte jim, že 
naplnění těchto znamení je zaznamenáno ve 3. Nefim. (Viz Helaman 14:20, poznámka pod 
čarou a.)

Požádejte některého studenta, aby přečetl Helamana 14:28–29. Vyzvěte členy třídy, aby tyto 
verše sledovali také a zaměřili se při tom na důvody, proč Pán poskytuje znamení a zázraky. 
Požádejte několik studentů, aby tyto důvody vyjmenovali vlastními slovy. (Přestože mohou 
studenti použít různá slova, ujistěte se, že zmíní následující pravdu: Pán poskytuje zna-
mení a zázraky, aby pomohl lidem v Něho věřit.)

• Čemu nás tato pravda učí o znameních, která budou předcházet Spasitelovu Druhému 
příchodu?

Vyzvěte studenty, aby se zamysleli nad znameními nebo důkazy, které dal Pán jim, aby jim 
pomohl v Něho věřit. Můžete studenty povzbudit, aby se o své zkušenosti podělili s dru-
hými (ale připomeňte jim, že není třeba, aby měli pocit, že se musí dělit o zážitky, které jsou 
příliš osobní nebo důvěrné). Vydejte svědectví, že i v dnešní době Pán poskytuje znamení 
a posílá proroky, jako byl Samuel, aby přesvědčili lidi, aby v Něho věřili.

Poznámka: Jelikož mnoho veršů v písmech nás varuje před tím, abychom nepožadovali 
znamení, studenti se během této diskuse o znameních možná budou cítit do jisté míry 
nejistě. Pomozte jim porozumět rozdílu mezi rozpoznáváním znamení Boží lásky a usi-
lováním o znamení ze sobeckých důvodů. (Viz Jákob 7:9–14; Alma 30:43–50; NaS 46:9; 
63:7–11.) Když proroci varují před usilováním o znamení, mají na mysli lidi, kteří odmítají 
uvěřit, dokud jim nejsou ukázána znamení, a ne lidi, kteří s použitím víry usilují o zázraky 
podle Pánovy vůle.

Vysvětlete, že ačkoli je dobré vědět o znameních, jež měli Nefité vidět při Spasitelově smrti, 
je mnohem důležitější rozumět Samuelovu učení o významu smrti a Vzkříšení Ježíše Krista. 
Nakreslete na tabuli následující schéma, ale vynechte číslované vysvětlivky. Tyto vysvětlivky 
připíšete až v příhodném čase během diskuse o Helamanovi 14:15–19. (Mohli byste zvážit, 
zda studenty vyzvete, aby si toto schéma překreslili do zápisníku nebo studijního deníku.)
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Vysvětlete, že slova „duchovní smrt“ označují odloučení z Boží přítomnosti. Požádejte 
některého studenta, aby přečetl Helamana 14:15–16.

• Co je onou první duchovní smrtí, o které se mluví v Helamanovi 14:16? (Možná budete 
muset vysvětlit, že následkem Pádu Adama a Evy jsme odloučeni z Boží přítomnosti.)

Požádejte některého studenta, aby přečetl Helamana 14:17. Vyzvěte členy třídy, aby tento 
verš sledovali také a přemítali o tom, jak mohou překonat první duchovní smrt. Napište 
na tabuli následující pravdu: Ježíš Kristus vykoupil veškeré lidstvo z Pádu, takže se 
můžeme navrátit do Boží přítomnosti. Vysvětlete, že všichni lidé se vrátí do přítomnosti 
Boží, aby byli souzeni. (Viz 2. Nefi 2:10.)

Požádejte některého studenta, aby přečetl Helamana 14:18–19.

• Co je onou druhou duchovní smrtí, o které se mluví v Helamanovi 14:18–19? (Možná 
budete muset vysvětlit, že ti, kteří nečiní pokání, budou opět odříznuti z Otcovy 
přítomnosti.)

• Co můžeme dělat pro to, abychom se této druhé smrti, o které mluvil Samuel, vyhnuli? 
(Zvažte možnost vyzvat studenty, aby si přečetli Helamana 14:13 a Mormona 7:7–8. 
Zdůrazněte zásadu, že skrze Usmíření Ježíše Krista budou lidé, kteří činí pokání, 
dlít v přítomnosti Boha na věky.)

Abyste zdůraznili důležitost svobody jednání při usilování o požehnání Spasitelova Usmí-
ření, vyzvěte studenty, aby si přečetli Helamana 14:30–31. Řekněte jim, aby vyhledali slova 
nebo části textu, jež se týkají jejich svobody jednání. Požádejte je, aby se o to, co našli, po-
dělili. Požádejte je, aby vysvětlili, jak jim tato slova a části textu pomáhají chápat důležitost 
rozhodnutí, která každý den činí.

Komentář a informace o historickém pozadí 
Helaman 14:18–19. Božský dar pokání
Starší D. Todd Christofferson z Kvora Dvanácti apoštolů 
svědčil o radosti, která přichází tehdy, když činíme 
pokání:

„S vděčností uznávám, a svědčím o tom, že nepředsta-
vitelné utrpení, smrt a Vzkříšení našeho Pána ‚naplňuje 

podmínky pokání‘. (Helaman 14:18.) Božský dar pokání 
je klíčem ke štěstí zde i na onom světě. Slovy Spasitele 
a s hlubokou pokorou a láskou vyzývám všechny, aby 
činili ‚pokání …; neboť se přiblížilo království nebeské‘. 
(Matouš 4:17.) Vím, že když přijmete tuto výzvu, 
najdete radost nyní i na věky.“ („Božský dar pokání“, 
Liahona, listopad 2011, 41.)

Boží 
přítomnost

Země

Smrt 
a duchovní 

svět

 1. Pád Adama a Evy 
přivodil první duchovní 
smrt. (Viz Helaman 
14:16.)

 2. Vzkříšení přivádí všechny lidi 
zpět do přítomnosti Boží, aby 
byli souzeni. (Viz 2. Nefi 2:10; 
Helaman 14:17.)

 3. Ti, kteří činí 
pokání a získá-
vají odpuštění 
hříchů, přebývají 
v přítomnosti 
Boží na věky. (Viz 
Helaman 14:13; 
Mormon 7:7–8.)

 4. Ti, kteří nečiní pokání, 
budou opět odříznuti 
z přítomnosti Boží a vytrpí 
druhou duchovní smrt. 
(Viz Helaman 14:18.)
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Úvod
Samuel Lamanita varoval Nefity, že pokud nebudou 
činit pokání, budou zničeni. Prohlásil, že Pán prodlouží 
dny Lamanitů, kteří se stali spravedlivějšími než Nefité. 

Někteří Nefité Samuelovu učení uvěřili a Nefi je pokřtil. 
Ti, kteří Samuelovi nevěřili, se ho snažili zabít. Samuela 
ale chránila moc Boží a on se vrátil do své země.

LEKCE 115

Helaman 15–16

Náměty pro výuku

Helaman 15
Samuel varuje Nefity a vysvětluje, jak se Lamanité stali lidem zaslíbení
Přečtěte následující situace:

Jednoho mladého muže vychovali rodiče, kteří nebyli členy Církve a nekladli důraz na 
učení Ježíše Krista. Dovolili mu pít alkohol, v čemž pokračoval i na vysoké škole. Pak ale 
potkal misionáře Svatých posledních dnů. Po několika schůzkách s misionáři se zavázal, že 
se alkoholu vzdá. O několik dnů později byl se skupinou přátel, kteří mu nabídli alkoho-
lický nápoj.

Jiný mladý muž vyrostl v rodině Svatých posledních dnů. Jeho rodiče pořádali pravidelný 
rodinný domácí večer a měli rodinné studium písem. Osvojil si zvyk denně číst písma 
a modlit se. Chodil do Primárek, sloužil v kvorech Aronova kněžství a absolvoval seminář, 
díky čemuž získal znalosti ohledně přikázání a cest Páně. Na vysoké škole získal nové 
přátele. Jednou večer mu jeden z nich nabídl alkoholický nápoj.

• Bylo by přijetí alkoholického nápoje větším prohřeškem pro prvního mladého muže 
nebo pro druhého? Proč ano nebo proč ne?

Napište na tabuli:

Duchovní stav Nefitů – Helaman 15:1–3, 17

Duchovní stav Lamanitů – Helaman 15:4–6

Vyzvěte studenty, aby si přečetli verše z písem napsané na tabuli. (Než začnou číst, mohli 
byste je upozornit na slova v obezřetnosti, která se nacházejí v Helamanovi 15:5. Dělat 
něco v obezřetnosti znamená dělat to opatrně a pečlivě.) Vyzvěte studenty, aby si napsali 
dvě věty – v jedné ať shrnou duchovní stav Nefitů a ve druhé duchovní stav Lamanitů. Po 
uplynutí dostatečné doby se zeptejte:

• Který ze dvou mladých mužů, o nichž jsme mluvili na začátku hodiny, se podobá Nefi-
tům popisovaným v těchto verších? Který se podobá Lamanitům?

• Jak je možné, že Lamanité obdrželi tolik požehnání navzdory tomu, že za sebou měli 
dlouhou historii vyznačující se zlovolností?

• Proč Nefitům hrozilo, že budou zničeni?

• V jakém smyslu je Pánovo ukázňování znamením Jeho lásky? (Možná bude potřeba blíže 
objasnit slovo ukázňovat, které znamená někoho pokárat nebo napomenout skrze trest 
nebo nějaký druh utrpení.)

Napište na tabuli tuto větu:

Když lidé poznají pravdu a uvěří písmům, jsou vedeni k … a …, což přináší …

Vyzvěte studenty, aby si přečetli Helamana 15:7 a přemýšleli o tom, jak by doplnili větu 
na tabuli. Po dostatečně dlouhé době se studentů zeptejte, jak by větu dokončili. (Studenti 
by mohli například uvést tuto zásadu: Když lidé poznají pravdu a uvěří písmům, jsou 
vedeni k víře a pokání, což přináší změnu srdce.)

Požádejte některého studenta, aby přečetl Helamana 15:8. Vyzvěte členy třídy, aby tento 
verš sledovali také a zaměřili se na to, jak Samuel popsal Lamanity, kteří zakusili proměnu 
srdce. (Byli „pevní a stálí ve víře“.)
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Dejte studentům čas na to, aby se zamysleli nad tím, zda díky studiu písem získávají silnější 
víru v Pána. Také je vyzvěte, aby se zamysleli nad tím, zda jim to pomáhá být pevní a stálí 
ve víře. Také byste mohli požádat jednoho nebo dva studenty, aby řekli něco o tom, jak jim 
studium písem pomáhá mít silnější víru v Ježíše Krista.

Obraťte pozornost studentů na Helamana 15:9–17. Vysvětlete, že v těchto verších zájmeno 
vy odkazuje na Nefity a zájmeno oni ve všech jeho tvarech odkazuje na Lamanity. Za-
čněte číst tyto verše nahlas a kdykoli bude potřeba něco vysvětlit či odpovědět na otázky, 
zastavte. Poté dejte studentům čas na to, aby si verše pročetli ještě jednou a v jedné větě 
formulovali pravdu vyučovanou těmito verši.

Požádejte několik studentů, aby přečetli, co napsali. Studenti mohou mimo jiné napsat tuto 
pravdu: Pokud lidé přestanou věřit poté, co obdrželi plnost evangelia, obdrží větší 
zatracení. Mohli byste studentům navrhnout, aby si tuto pravdu napsali do písem vedle 
Helamana 15:9–17.

Zatímco budou studenti o této pravdě diskutovat, zdůrazněte veliká požehnání, která 
získáváme z toho, že nyní rozumíme evangeliu a žijeme podle něj. To, čemu Samuel učil, 
neomlouvá nové členy Církve v páchání hříchů. Stejně tak to nenaznačuje, že můžeme 
uniknout zodpovědnosti a zatracení, když budeme odmítat příležitosti učit se o evangeliu. 
Je sice pravdou, že poznání evangelia nás vede k větší zodpovědnosti, když uděláme něco 
špatného, ale také nám dává více síly v našem úsilí dělat to, co je správné. A když se řídíme 
Pánovou vůlí a pomáháme druhým dělat totéž, On nám žehná klidem a štěstím, které 
nelze obdržet žádným jiným způsobem.

Helaman 16
Ti, kteří Samuelovi věří, činí pokání a jsou pokřtěni, zatímco ostatní 
zatvrzují srdce
Ukažte obrázek současného presidenta Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Požá-
dejte studenty, aby vyjmenovali různé způsoby, jichž byli svědky, jak lidé (členové i nečle-
nové Církve) reagovali na prorokova poselství.

Vyzvěte polovinu členů třídy, aby si přečetli Helamana 16:1–5 a zaměřili se na skutky těch, 
kteří věřili Samuelovu poselství. Druhou polovinu vyzvěte, aby si přečetli Helamana 16:2–3, 
6–7 a zaměřili se na skutky těch, kteří Samuelovu poselství nevěřili. (Tyto odkazy byste 
mohli napsat na tabuli.) Požádejte několik studentů, aby se podělili o to, co zjistili.

• Proč podle vás lidé reagují na proroky a jejich poselství tolika různými způsoby?

• Proč se podle vás někteří lidé zlobí, když proroci poskytnou rady, jakými jsou například 
slova v brožurce Pro posílení mládeže ?

Požádejte některého studenta, aby přečetl tato slova presidenta Ezry Tafta Bensona:

„Když prorok poukazuje na hříchy světa, tak ti, kteří jsou ze světa, raději než 
aby činili pokání ze svých hříchů, chtějí buď proroka umlčet, nebo jednají tak, 
jako by prorok neexistoval. Oblíbenost není nikdy zkouškou pravdy. Mnoho 
proroků bylo zabito či vyvrženo. Čím více se přibližujeme k Pánovu Druhému 
příchodu, můžete očekávat, že jak se lidé budou stávat stále zlovolnějšími, 
prorok bude v jejich očích méně a méně oblíbený.“ (The Teachings of Ezra Taft 
Benson [1988], 133.)

• Jaké znáte příklady lidí, kteří se řídili radou proroků i přesto, že jiní tuto radu zavrhli?

Vyzvěte studenty, aby zavřeli písma. Požádejte jednoho studenta, aby si písma znovu 
otevřel a přečetl Helamana 16:13–14, zatímco ostatní budou poslouchat. Zeptejte se členů 
třídy, jak by podle nich na tato znamení a zjevení reagovali nevěřící.

Vyzvěte studenty, aby si písma znovu otevřeli a sledovali text, zatímco budete číst He-
lamana 16:15–16. Poté jim řekněte, aby si představili, že jim bylo umožněno promluvit 
k lidem v Zarahemle v době, kdy byla dána tato znamení. Vyzvěte je, aby přemýšleli o tom, 
jaké otázky by rádi položili věřícímu či nevěřícímu člověku. Po chvilce, až budou mít stu-
denti otázky rozmyšlené, několik z nich požádejte, aby se o své otázky podělili s ostatními.

Vyzvěte studenty, aby přemítali o této otázce, aniž by na ni odpovídali nahlas:

• Kdybyste tam v té době byli a stali se svědky těchto znamení a divů, jak myslíte, že byste 
reagovali?
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Po uplynutí dostatečné doby na to, aby o tom studenti mohli přemítat, se zeptejte:

• Proč podle Helamana 16:16 někteří lidé odmítli naplnění proroctví proroků, včetně zna-
mení z nebe?

Dejte studentům několik minut na to, aby si přečetli Helamana 16:17–21 a vyhledali další 
výmluvy těch, kteří nevěřili Samuelovým proroctvím. Požádejte několik studentů, aby řekli, 
jaké výmluvy v těchto verších objevili.

• Které z těchto výmluv či argumentů proti prorokům jsou podle vás běžné v dnešní době?

Požádejte některého studenta, aby přečetl Helamana 16:22–23 a vyzvěte členy třídy, aby se 
zaměřili na to, co se stalo, když mnoho lidí stále ignorovalo Samuelova varování. Požádejte 
studenty, aby se podělili o to, co našli.

• Co se stane nám, když budeme odmítat Pánovy proroky posledních dnů?

Až budou studenti odpovídat, zdůrazněte tuto zásadu: Když odmítáme Pánovy svědky, 
umožňujeme Satanovi, aby se zmocnil našeho srdce. (Tuto větu byste mohli napsat na 
tabuli.)

Na závěr dnešní lekce požádejte některého studenta, aby přečetl následující slova presi-
denta Henryho B. Eyringa z Prvního předsednictva. Zbytek členů třídy vyzvěte, aby poslou-
chali a všímali si toho, co si ve skutečnosti volíme, když odmítáme rady od Boha, z nichž 
většina přichází skrze proroky posledních dnů:

„Když se odmítneme řídit radou přicházející od Boha, nezvolili jsme si tím nezávislost na 
vnějších vlivech. Jen jsme si zvolili, že se necháme ovlivňovat někým jiným. Odmítli jsme 
ochranu dokonale milujícího, všemocného a vševědoucího Otce v nebi, jehož jediným 
cílem, jakož i cílem Jeho Milovaného Syna, je dát nám věčný život, dát nám vše, co má On, 
a přivést nás jako rodinu zpět domů do Jeho láskyplného objetí. Odmítnutím Jeho rady 
jsme si zvolili, že se necháme ovlivňovat jinou mocí, jejímž cílem je učinit nás nešťastnými 
a jejíž pohnutkou je nenávist. Naše mravní svoboda jednání je dar od Boha. Toto naše ne-
zadatelné právo ale není ani tak právem rozhodnout se, že se nenecháme ovlivnit, jako spíš 
právem zvolit si, které z oněch mocí se podrobíme.“ („Finding Safety in Counsel“, Ensign, 
May 1997, 25.)

• Co si podle presidenta Eyringa ve skutečnosti volíme, když odmítáme rady od Boha 
a Jeho proroků?

Vyzvěte studenty, aby se v tichosti zamysleli nad tím, zda někdy nějakým způsobem za-
tvrdili své srdce vůči radám od Boha, které získáváme skrze proroky a apoštoly. Povzbuďte 
je, aby byli pevní a stálí v životu podle evangelia a aby naslouchali radám Páně, které nám 
dávají Jeho proroci. Vydejte svědectví o pravdách, o kterých jste v této lekci mluvili.

Shrnutí Helamana
Věnujte určitý čas tomu, abyste studentům pomohli shrnout knihu Helamanovu. Požádejte 
je, aby se zamysleli nad tím, čemu se z této knihy naučili – jak na semináři, tak při osobním 
studiu písem. Vyzvěte je, ať si zběžně pročtou záhlaví některých kapitol v Helamanovi, aby 
si mohli lépe vzpomenout. Požádejte několik studentů, aby se podělili o něco, co je v knize 
Helamanově inspirovalo nebo co jim pomohlo posílit víru v Ježíše Krista. Poté, co jste se 
tomu věnovali dostatečně dlouho, požádejte některé další studenty, aby se podělili o své 
myšlenky a pocity.
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Lekce pro domácí studium
Helaman 10–16 (23. blok)

Přípravné materiály pro 
učitele domácího studia
Shrnutí denních lekcí domácího studia
Následující shrnutí nauk a zásad, s nimiž se studenti sezná-
mili při studiu Helamana 10–16 (23. blok), nemá být součástí 
vaší lekce. Lekce, kterou učíte, se soustřeďuje pouze na 
některé z těchto nauk a zásad. Při zvažování potřeb svých 
studentů se řiďte nabádáním Svatého Ducha.

1. den (Helaman 10)
Helaman 10 studentům umožnil poznat blíže Nefiovu du-
chovní sílu. Z jeho příkladu se studenti naučili, že přemítání 
o věcech Páně nás připravuje na obdržení zjevení. Také se 
naučili, že Pán nám svěřuje požehnání a zodpovědnosti 
tehdy, když upřednostňujeme Jeho vůli před svou vlastní. 
Když Nefi upřednostnil Pánovu vůli před svou vlastní, předal 
mu Pán pečeticí moc.

2. den (Helaman 11–12)
Studiem 14 let nefitské historie se studenti naučili, že skrze 
pokoru a pokání se můžeme vyvarovat pýchy a zničení. Když 
nejsme opatrní, náš blahobyt nás může svést k tomu, že 
zapomeneme na Pána. Nefi učil, že aby Pán pomohl lidem se 
této chyby vyvarovat, Pán ukázňuje svůj lid, aby ho podnítil 
k tomu, aby na Něj pamatovali.

3. den (Helaman 13–14)
Lamanitský prorok Samuel ukázal, že proroci pronášejí 
poselství, která jim Bůh vloží do srdce. Při studiu tohoto pro-
rockého varování se studenti naučili, že budeme- li zavrhovat 
slova Pánových proroků, budeme toho litovat a budeme po-
ciťovat zármutek. Samuel vyzval lid, aby věřili v Ježíše Krista, 
a dosvědčil, že Pán dává znamení a divy proto, aby pomohl 
lidem na Něj pamatovat.

4. den (Helaman 15–16)
Protože Pán Nefitům v hojnosti žehnal, Samuel se jim snažil 
pomoci porozumět Božím soudům, které by na ně přišly, 
kdyby nečinili pokání. Z tohoto se studenti naučili, že pokud 
lidé přestanou věřit poté, co obdrželi plnost evangelia, obdrží 
větší zatracení. Z reakce Nefitů na Samuela se studenti nau-
čili, že když odmítáme Pánovy svědky, umožňujeme Satanovi, 
aby se zmocnil našeho srdce.

Úvod
V Helamanovi 10–16 je zdůrazněna role proroků při hlásání po-
kání. V průběhu tohoto týdne měli studenti příležitost studovat 
věrnost proroků Nefiho a Samuela Lamanity. Oba muži získávali 
duchovní projevy a měli pravomoc sloužit mezi vzpurnými Nefity. 
Bez ohledu na zatvrzelost srdce lidí oba muži hlásali pokání. 
Učili, že štěstí lze nalézt v životě podle zásad daných Ježíšem 
Kristem, a ne v konání nepravosti.

Náměty pro výuku

Helaman 10–16
Helaman a Samuel věrně slouží lidu
Zeptejte se studentů, zda někdy byli v situaci, kdy zastávání 
 měřítek popsaných v brožurce Pro posílení mládeže nebylo 
v přítomnosti jejich přátel zrovna populární. Mohli byste požádat 
několik studentů o to, aby se podělili o své zkušenosti a řekli,  
co pociťovali a čemu se z toho naučili.

Řekněte studentům, že Helaman 10–16 uvádí příklady dvou 
mužů, kteří se postavili za Pánova měřítka i přesto, že tato 
 měřítka nebyla mezi lidem zrovna populární. Vyzvěte studenty, 
aby se zamysleli nad tím, čemu se mohou z příkladů Nefiho  
a Samuela Lamanity naučit, aby jim to pomohlo ve chvílích,  
kdy se ocitnou v podobné situaci.

Na tabuli nebo na papír nakreslete následující tabulku:

Podobnosti mezi Nefim a Samuelem Lamanitou

Nefi (Helaman 
10:1–5, 12, 15–16)

Samuel (Helaman 
13:1–6; 16:1–2)

Vyzvěte studenty, aby si přečetli verše uvedené v tabulce a vy-
hledali podobnosti mezi Nefim a Samuelem. Požádejte několik 
studentů, aby tyto podobnosti napsali do prázdné kolonky 
v tabulce. Seznam by mohl vypadat například takto: byli lidmi 
odmítnuti; slyšeli hlas Páně; ihned uposlechli Pánovy pokyny; 
říkali to, co jim Pán vložil do srdce; varovali Nefity, že pokud 
nebudou činit pokání, budou zničeni; byli chráněni mocí Boží, 
aby mohli předat Jeho poselství.

Poté, co studenti zapíší podobnosti, které našli, požádejte někte-
rého z nich, aby přečetl Helamana 10:4. Poté položte následující 
otázky:

• Jaké důvody měl podle vás Nefi pro svou neúnavnost?
• Jak projevoval neúnavnost i Samuel? Jak si můžeme osvojit 

takovou neúnavnost i my?
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Požádejte některého studenta, aby přečetl následující slova star-
šího Neala A. Maxwella z Kvora Dvanácti apoštolů, pomocí nichž 
starší Maxwell učí, jak si můžeme osvojit tuto vlastnost:

„Pokud jsme upřeni na Ježíše a Jeho dílo, naše radosti a vytrva-
lost rostou. … Nefi nehleděl sobecky jen na to, aby zachoval svůj 
vlastní život, nýbrž hleděl konat vůli Boží. Tím získal dodatečnou 
a nepřerušovanou energii, díky níž dokázal pokračovat s neúnav-
nou pílí. Nefi věděl, kterým směrem hleděl – k Bohu.“ (If Thou 
Endure It Well [1996], 116.)

Zeptejte se:

• Co můžeme podle staršího Maxwella dělat pro to, abychom 
sloužili s neúnavnou pílí?

• Která slova v Helamanovi 10:4 ukazují, že Nefi hleděl k Bohu, 
neboli jinými slovy, soustředil se na konání Boží vůle?

• Která slova v Helamanovi 13:3–5 ukazují, že Samuel stavěl 
Boží vůli před svou vlastní?

• Jaké pravdě se můžeme naučit ze zkušeností Nefiho a Samu-
ela? (Jedna z možných odpovědí by mohla odrážet pravdu, 
které se studenti naučili tento týden během svého osobního 
studia: Pán nám svěřuje požehnání a zodpovědnosti 
tehdy, když upřednostňujeme Jeho vůli před svou 
vlastní.)

Přečtěte následující příběh, který vyprávěl starší Dallin H. Oaks 
z Kvora Dvanácti apoštolů, o dvanáctileté dívce, která si zvolila 
Boží vůli před svou vlastní:

„Nemůžeme mít opravdovou víru v Pána, aniž bychom měli 
naprostou důvěru v Pánovu vůli a v Pánovo načasování. Když 
máme takovýto druh víry a důvěřujeme Pánu, máme v životě 
skutečnou jistotu. …

Četl jsem o jedné mladé ženě, která projevila právě takovou víru 
a důvěru. Po mnoho měsíců byla její matka vážně nemocná. Na-
konec věrný otec zavolal děti k jejímu lůžku, aby se s maminkou 
rozloučily, protože umírala. Dvanáctiletá dcera ale protestovala:

‚Tatínku, já nechci, aby maminka umřela. Půl roku … jsem s te-
bou chodila do nemocnice; častokrát … jsi jí dal požehnání a jí 
se ulevilo od bolesti a tiše usnula. Chci, abys na maminku vložil 
ruce a uzdravil ji.‘

Otec, kterým byl starší Heber J. Grant, řekl dětem, že má v srdci 
pocit, že čas jejich maminky se naplnil. Děti odešly a on poklekl 
vedle manželčina lůžka. Později vzpomínal na svou modlitbu: 
‚Řekl jsem Pánovi, že uznávám Jeho ruku v životě [i] ve smrti. … 
Ale řekl jsem Pánovi, že nemám sílu postarat se o to, aby se smrt 
mé ženy nedotkla víry našich malých dětí.‘ Prosil Pána, aby dal 
jeho dceři ‚poznat, že je to Jeho přání a vůle, aby její maminka 
zemřela‘.

Během hodiny matka zemřela. Když starší Grant zavolal děti 
zpátky do pokoje a řekl jim, že maminka zemřela, jeho šestiletý 
syn [Heber] začal hořce plakat. Jeho dvanáctiletá sestra ho objala 
a řekla: ‚Neplač, Hebere. Když jsme předtím vyšli z pokoje, hlas 
Páně z nebe mi řekl: Smrtí tvojí maminky se děje vůle Páně.‘ 

(Bryant S. Hinckley, Heber J. Grant: Highlights in the Life of 
a Great Leader, Salt Lake City: Deseret Book Co., 1951, str. 
243–244.)

Když máme takovýto druh víry a důvěry, jakou prokázala tato 
mladá žena, máme sílu, která nás bude podporovat ve všech 
důležitých momentech našeho života.“ („Faith in the Lord Jesus 
Christ“, Ensign, May 1994, 100.)

Zeptejte se:

• Co pomohlo presidentu Heberu J. Grantovi a jeho rodině dát 
Pánovu vůli před jejich vlastní?

• Byli jste někdy v situaci, kdy jste museli vložit důvěru v Boha 
a dát přednost Jeho vůli před svou vlastní? (Zvažte možnost 
požádat několik studentů, aby se se třídou podělili o své 
zážitky. (Připomeňte jim, že se nemají dělit o nic, co je příliš 
důvěrné nebo osobní.)

Ujistěte studenty o tom, že když budeme vkládat důvěru v Boha 
a dávat přednost Jeho vůli před svou vlastní, bude nás podporo-
vat v těžkých chvílích.

Vysvětlete, že důležitou součástí Nefiovy služby bylo to, že 
pomáhal lidem rozpomenout se na Boha a činit pokání z hříchů. 
Oni však i nadále zatvrzovali srdce a nechtěli se napravit.

Rozdělte studenty ve třídě do dvou skupin. Jednu skupinu 
vyzvěte, aby si přečetla Helamana 10:15–18; 11:3–10, a druhá 
skupina Helamana 11:30–37; 12:1–3. (Tyto odkazy byste mohli 
napsat na tabuli.) Řekněte oběma skupinám, aby se připravily, 
že budou diskutovat o důvodech, proč Pán svůj lid ukázňoval. 
Studenti mohou zmínit několik různých důvodů, ale ujistěte se, 
že vyjádří tuto zásadu: Pán ukázňuje svůj lid, aby ho podnítil 
k tomu, aby na Něj pamatovali.

• Jaké druhy ukázňování Pán použil, aby získal pozornost lidu?
• Podle Helamana 12:3 si mnoho lidí na Pána nevzpomene, 

pokud je neukázní. Proč tomu tak podle vás je?

Požádejte některého studenta, aby přečetl Helamana 15:3.

• V jakém smyslu je Pánovo ukázňování projevem Jeho lásky?

Vyzvěte studenty, aby se podělili o své odpovědi na úkol č. 5 
z 2. dne tohoto týdne. Mohli byste znovu zdůraznit, že skrze 
pokoru a pokání se můžeme vyvarovat pýchy a zničení 
a že když nejsme opatrní, náš blahobyt nás může svést 
k tomu, že zapomeneme na Pána.

Příští blok (3. Nefi 1–11)
V příštím bloku budou studenti číst o tom, jak se celý nefitský 
národ shromáždil, aby bojoval proti Gadiantonovým lupičům 
v impozantní bitvě. Jak se Nefitům podařilo porazit zlovolné 
lupiče? Studenti budou číst také o obrovském zničení, které 
postihlo obě Ameriky v době smrti Ježíše Krista v Jeruzalémě. 
V temnotě lidé uslyšeli hlas Ježíše Krista. Poté vzkříšený Spasitel 
přišel, aby jim osobně sloužil. Řekněte studentům, aby se zamys-
leli nad tím, jak by se cítili, kdyby tam v té době byli.
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ÚVOD 

ke 3. Nefimu: knize Nefiově
Proč studovat tuto knihu?
Při studiu 3. Nefiho se studenti dozvědí 
o Spasitelových slovech a činech během 
Jeho třídenního působení mezi Nefity. 
President Ezra Taft Benson učil: „3. Nefi 
obsahuje některé z nejdojemnějších a 
nejsilnějších pasáží z celého písma. Svědčí 
o Ježíši Kristu, Jeho prorocích a naukách o 
spasení.“ („The Savior’s Visit to America“, 
Ensign, May 1987, 6.) Když studenti vidí, 
jak Ježíš Kristus projevil soucit s lidmi – 
s každým zvlášť –, dokáží pak více docenit 
Jeho zájem o ně jako o jednotlivce (viz 
3. Nefi 11:15; 17:21). Mohou si vzít důle-
žitá ponaučení ze spravedlivých příkladů 
těch, kteří se připravili na setkání se Spasi-
telem. Mohou se také poučit z nespraved-
livých příkladů těch, kteří se na setkání se 
Spasitelem nepřipravili.

Kdo napsal tuto knihu?
Mormon vytvořil knihu 3. Nefi při zkraco-
vání záznamů z velkých desek Nefiových. 
Tato kniha je pojmenována po Nefim 
(synu Nefiho), jenž působil před tím, než 
se lidem zjevil Spasitel, během tohoto 
období i poté. V období veliké zlovolnosti, 
které předcházelo návštěvě Ježíše Krista, 
Nefi působil „s mocí a s velikou pravo-
mocí“. (3. Nefi 7:17.) Jeho úsilí předchá-
zelo službě Ježíše Krista, Jehož slova a činy 
představují ústřední bod knihy 3. Nefi. 
Když Mormon zkracoval Nefiovy záznamy, 
připojil rovněž svůj komentář a své svědec-
tví (viz 3. Nefi 5:8–26; 26:6–12; 29–30). 

Pro koho byla tato kniha 
napsána a proč? 
Mormon věnoval spisy obsažené ve 
3. Nefim dvěma skupinám lidí. Zaprvé 
– jak vysvětlil – je napsal pro Lehiovy 
potomky (viz 3. Nefi 26:8). Zadruhé se 
Mormon obrací na pohany v posledních 

dnech a zaznamenává Pánovo nabádání, 
aby k Němu přišli a stali se součástí Jeho 
lidu smlouvy (viz 3. Nefi 30). Kniha 3. Nefi 
podtrhuje tuto výzvu svým mocným 
svědectvím o Ježíši Kristu a důrazem na 
důležitost smluv.

Kdy a kde byla napsána?
Původní záznamy, které byly použity jako 
zdroj pro knihu 3. Nefi, byly pravděpo-
dobně sepsány mezi lety 1 př. Kr. a 35 po 
Kr. Mormon tyto záznamy zkrátil někdy 
mezi lety 345 po Kr. a 385 po Kr. Mormon 
nezaznamenal, kde se nacházel, když tuto 
knihu sestavoval.

Jaké jsou charakteristické rysy 
této knihy?
Kniha 3. Nefi dokládá naplnění proroctví 
týkajících se narození Ježíše Krista, Jeho 
smrti a Vzkříšení (viz 3. Nefi 1; 8; 11).  
V ní obsažený záznam o Spasitelově 
zjevení Nefitům představuje to, co starší 
Jeffrey R. Holland nazval „ústředním bo-
dem, vrcholným okamžikem v celé historii 
Knihy Mormonovy“. (Christ and the New 
Covenant: The Messianic Message of the 
Book of Mormon [1997], 250.) Dvacet 
z třiceti kapitol ve 3. Nefim obsahuje 
učení, které Spasitel předal přímo lidem 
(viz 3. Nefi 9–28).

Stručný přehled
3. Nefi 1–5 Nefi dostává záznamy od 
svého otce. Jsou dána znamení Kris-
tova narození, je zmařeno spiknutí, 
při němž mají být věřící zničeni, a 
mnoho lidí se obrací. Nefité a Lama-
nité se sjednocují, aby bojovali proti 
Gadiantonovým lupičům. Činí po-
kání ze svých hříchů a nakonec pod 
vedením Lachonea a Gidgiddoniho 
lupiče porážejí. Mormon hovoří o 
svém poslání být učedníkem Kristo-
vým a vést záznamy.

3. Nefi 6–7 Blahobyt mezi Nefity 
vede k pýše, zlovolnosti a tajným 
spolčením. Je svržena vláda a lidé 
se rozdělují na kmeny. Nefi slouží 
s velkou mocí.

3. Nefi 8–10 Bouře, zkáza a temnota 
ohlašují Spasitelovo ukřižování a 
Jeho smrt. Lidé oplakávají smrt těch, 
kteří přišli o život během zpusto-
šení. Hlas Ježíše Krista vyzývá ty, 
kteří přežili, aby činili pokání a přišli 
k Němu. 

3. Nefi 11–18 Ježíš Kristus se zje-
vuje velikému zástupu v chrámu a 
všechny vyzývá, aby pocítili stopy 
hřebů na Jeho rukou a nohou. Jme-
nuje dvanáct učedníků a dává jim 
pravomoc vykonávat obřady a spra-
vovat Církev. Spasitel učí své nauce, 
ustanovuje zákony spravedlivosti 

a vysvětluje, že naplnil Mojžíšův 
zákon. Uzdravuje lidi, modlí se za 
ně a žehná jejich dětem. Poté, co 
zavede svátost a předá lidu další 
učení, odchází.

3. Nefi 19–26 Dvanáct učedníků 
slouží lidu a je na ně vylit Duch 
Svatý. Ježíš Kristus přichází po-
druhé a modlí se za všechny ty, 
kdo v Něj uvěří. Podává svátost a 
učí, jakým způsobem Otec naplní 
svou smlouvu s Izraelem. Spasitel 
přikazuje lidu, aby bádal ve slovech 
Izaiáše a všech ostatních proroků, a 
nařizuje Nefimu, aby zaznamenal 
naplnění proroctví oznámených 
Samuelem Lamanitou. Pronáší 
slova, která dal Otec Malachiášovi, a 
vykládá „všechny věci … od počátku 
až do doby, kdy přijde v slávě své“. 
(3. Nefi 26:3.) Pak odchází.

3. Nefi 27–28 Ježíš přichází a nařizuje 
dvanácti učedníkům, aby nazvali 
Církev Jeho jménem. Vykládá své 
evangelium a vyzývá učedníky, aby 
byli takovými, jako je On. Ježíš Kris-
tus dává dvanácti učedníkům to, po 
čem učedníci touží.

3. Nefi 29–30 Mormon vysvětluje, že 
příchod Knihy Mormonovy je zna-
mením, že Bůh započal shromažďo-
vat Izrael v posledních dnech. Pán 
nabádá pohany, aby činili pokání a 
stali se součástí Jeho lidu smlouvy.
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Úvod
Když se přiblížil čas naplnění proroctví Samuela Lama-
nity ohledně Spasitelova narození, věřící lidé vyhlíželi 
znamení, o nichž Samuel pravil, že přijdou. Nevěřící 
hrozili, že ony věřící zabijí, pokud se proroctví do urči-
tého dne nenaplní. Nefi, syn Nefiův a vnuk Helamanův, 
volal k Pánu za věřící. V odpověď na jeho modlitbu 

k němu přišel hlas Páně a řekl, že znamení bude dáno 
té noci. Když zapadlo slunce, nenastala tma a objevila 
se nová hvězda. Navzdory neustálým pokusům Satana 
zničit víru lidí se většina z nich obrátila k Pánu. Nicméně 
o dva roky později začali Gadiantonovi lupiči svádět 
mnoho Nefitů a Lamanitů k zlovolnosti.

LEKCE 116

3. Nefi 1

Náměty pro výuku

3. Nefi 1:1–26
Proroctví ohledně narození Ježíše Krista se naplňují a mnoho Nefitů se obrací
Vyzvěte studenty, aby přemýšleli o lidech, kteří obětovali za evangelium vlastní život. 
(Některé příklady: Ježíš Kristus, Abinadi, někteří Anti- Nefi- Lehité a Joseph a Hyrum Smi-
thovi.) Požádejte studenty, aby vysvětlili, proč se domnívají, že jsou lidé ochotni takovou 
oběť učinit. Poskytněte studentům chvíli na to, aby přemítali o tom, jak by zareagovali, 
kdyby se ocitli v situaci, jež by od nich vyžadovala obětovat za evangelium život. Vysvět-
lete, že pět let poté, co v Zarahemle kázal Samuel Lamanita, měla tuto možnost skupina 
věrných Nefitů.

V rámci shrnutí 3. Nefiho 1:1–3 povězte studentům, že Helamanův syn Nefi předal po-
svátné záznamy svému synu Nefimu a pak ze země odešel. Nikdo nevěděl, kam šel.

Požádejte několik studentů, aby se střídali při čtení 3. Nefiho 1:4–9. Vyzvěte členy třídy, aby 
text sledovali a zjistili, jakým těžkostem věrní Nefité čelili.

• Jakým těžkostem věřící čelili?

• Proč by mohli mít někteří lidé problém zůstat v této situaci věrní?

• Znáte někoho, o kom si myslíte, že by v této situaci zůstal věrný? Proč si myslíte, že by 
tito lidé zůstali věrní? 

Vyzvěte studenty, aby si přečetli 3. Nefiho 1:10–12 a zjistili, co Nefi v tomto rozhodujícím 
okamžiku udělal.

• Jak na vás Nefiova reakce na tuto situaci zapůsobila? Proč?

Požádejte některého studenta, aby přečetl 3. Nefiho 1:13–14, a vyzvěte členy třídy, aby 
věnovali zvláštní pozornost tomu, jak Pán odpověděl na Nefiovu modlitbu.

• Co Pán prohlásil, že „[ukáže] světu“? (Z odpovědí studentů by mělo vyplynout, že Pán 
naplní všechna slova, jež nechal promluvit ústy svých proroků.)

• Když Pán mluvil o tom, že přijde na svět, aby „učinil vůli jak Otce, tak Syna“, hovořil o 
svém Usmíření. Jak nám toto poselství pomáhá, abychom „[byli] dobré mysli“?

Požádejte studenty, aby si přečetli 3. Nefiho 1:4, 14–15, 19–21 a vyhledali slovní spojení, 
která zdůrazňují, že Pán plní slova svých proroků.

• Jak si myslíte, že byste se cítili, kdybyste byli mezi věřícími, když přišlo znamení?

• Jak vám znalost toho, že Pán splní slova proroků, může pomoci v okamžiku, kdy se ně-
kdo vysmívá vašim měřítkům nebo vás pronásleduje kvůli vaší víře?

Požádejte dva nebo tři studenty, aby se střídali při čtení 3. Nefiho 1:16–18. Požádejte členy 
třídy, aby text sledovali a vyhledali, jak zlovolní zareagovali, když uviděli znamení, o nichž 
bylo prorokováno.

• Co zlovolní zjistili poté, co bylo dáno znamení?

• Proč hřích a nevíra vedou ke strachu?
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Požádejte některého studenta, aby přečetl 3. Nefiho 1:22–23. Požádejte členy třídy, aby text 
sledovali a zjistili, co Satan udělal ve snaze přesvědčit lid, aby neuvěřil ve znamení ozna-
mující narození Páně.

• Co Satan udělal? (Vyslal mezi lid lži.) Jaké lži vysílá Satan dnes?

• Jaké pravdě se můžeme naučit z odpovědi lidu na Satanovy lži? (Pomozte studentům 
uvědomit si následující zásadu: Když čelíme Satanovým lžím, můžeme se rozhod-
nout, že uvěříme v Ježíše Krista a budeme obráceni. Tuto zásadu byste mohli napsat 
na tabuli.) 

Abyste pomohli studentům pocítit pravdivost a důležitost této zásady, podělte se s nimi o 
následující slova biskupa Richarda C. Edgleyho z Předsedajícího biskupstva. Zvažte mož-
nost dát studentům kopii tohoto prohlášení, která by se jim vešla do písem.

„Vzhledem ke konfliktům a těžkostem, kterým dnes ve světě čelíme, bych rád navrhl jedno 
rozhodnutí – rozhodnutí naplněné pokojem a ochranou, rozhodnutí, které je vhodné 
pro všechny. Tímto rozhodnutím je víra. … Rozhodněte se pro víru, místo pro pochyby; 
rozhodněte se pro víru, místo pro obavy; rozhodněte se pro víru u toho, co je neznámé a 
neviditelné; rozhodněte se pro víru, místo pro pesimismus. …

Když se logika, rozum nebo osobní intelekt střetne s posvátným učením a naukou, nebo 
když na vaši víru útočí rozporuplné informace … , rozhodněte se nevypudit svou neví-
rou ono seménko ze svého srdce [viz Alma 32:28]. Pamatujte na to, že neobdržíte žádné 
svědectví, teprve až po zkoušce své víry (viz Eter 12:6).“ („Víra – rozhodnutí je na vás“, 
Liahona, listopad 2010, 31, 32–33.)

• Co můžeme udělat, abychom se rozhodli pro víru místo pro pochyby, obavy a pesimis-
mus? (Možné odpovědi: můžeme se rozhodnout, že se budeme modlit a vyhledávat 
Pánovu pomoc, studovat písma, dodržovat přikázání, chodit na shromáždění Církve a 
sloužit ostatním.)

Požádejte studenty, aby si přečetli 3. Nefiho 1:24–25 a vyhledali ještě další překážku, které 
někteří věřící čelili.

• Co se někteří lidé snažili dokázat o Mojžíšově zákoně?

• Co vás zaujalo na reakci těchto lidí, když se dozvěděli, že se mýlili?

Na tabuli napište následující otázku: Když se ve mně protivník snaží vzbudit pochyby, jak si 
zachovám víru v Ježíše Krista a Jeho znovuzřízené evangelium? Vyzvěte studenty, aby si tuto 
otázku přepsali do studijního deníku nebo zápisníku. Dejte jim několik minut čas na to, 
aby si odpovědi zapsali.

3. Nefi 1:27–30
Nefitští odštěpenci a někteří mladí Lamanité se přidávají ke 
Gadiantonovým lupičům
Vybídněte dva studenty, aby přišli dopředu. Jednoho z nich požádejte, aby zavřel oči a po-
stavil se na jednu nohu. Vysvětlete, že tento student představuje někoho, kdo zná pravdu, 
ale neuplatňuje víru v Nebeského Otce a Ježíše Krista a nežije svědomitě podle evangelia.

Vysvětlete, že v tomto názorném příkladu druhý student představuje vlivy, které mohou 
u některých lidí způsobit, že odpadnou od pravdy. Vyzvěte druhého studenta, aby jemně 
popostrčil prvního studenta, dokud ten neztratí rovnováhu nebo nezavrávorá. Poukažte na 
to, že pokud se člověk nesnaží žít podle evangelia, je náchylnější k tomu, aby byl oklamán 
lžemi a pokušeními Satana.

• Co musí první student udělat, aby udržel rovnováhu? (Musí otevřít oči a postavit se na 
obě nohy.)

Řekněte prvnímu studentovi, aby otevřel oči a rozkročil se na šířku ramen. Vysvětlete, že 
tento student nyní představuje někoho, kdo je „[pevný] a [stálý] ve víře“ (Helaman 15:8). 
Pak vyzvěte druhého studenta, aby znovu jemně strčil do prvního studenta. Zdůrazněte, že 
když se člověk snaží studovat evangelium a dodržovat Boží přikázání, zůstane pevný, i když 
přijde protivenství.

Požádejte oba studenty, aby se vrátili na své místo. Vysvětlete, že několik let poté, co byla 
dána znamení o narození Ježíše Krista, se Satan znovu pokoušel přimět lid k tomu, aby 
pochyboval o pravdivosti evangelia.
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3.  NEFI  1

Požádejte několik studentů, aby se střídali při čtení 3. Nefiho 1:27–29. Požádejte členy třídy, 
aby sledovali text a vyhledali, jaký vliv měli nespravedliví lidé na některé mladé Lamanity.

• Co se stalo s některými mladými Lamanity? („[Byli sváděni] některými, kteří byli Zora-
mité“, a připojili se ke Gadiantonovým lupičům.)

• Proč podle 3. Nefiho 1:29 někteří mladí Lamanité uvěřili lžím a lichotivým slovům 
Zoramitů? (Pokud studenti nezmíní Mormonova slova, že se mladí lidé „[stali] samostat-
nými“, upozorněte je na ně.)

• Co podle vás znamená slovní spojení „[stali se] samostatnými“?

Až studenti prodiskutují tuto otázku, přečtěte, co o tomto slovním spojení řekla sestra 
Kathleen H. Hughesová, členka generálního předsednictva Pomocného sdružení:

„Pro mě z toho vyplývá, že se starali v první řadě sami o sebe a oddávali se touhám, před 
kterými je proroci varovali, aby se jim vyhýbali. Podlehli Satanovým lákadlům a svodům.“ 
(„Grow Up unto the Lord“, Ensign, Feb. 2010, 18.)

Požádejte některého studenta, aby přečetl 3. Nefiho 1:30. Požádejte členy třídy, aby text 
sledovali a zjistili, jaký byl vliv „dorůstajícího pokolení“ (mladých lidí) na ostatní.

• Jaký vliv mělo dorůstající pokolení na víru lidí kolem sebe?

Abyste studentům pomohli tento záznam vztáhnout na situace z dnešního života, položte 
jim následující otázky: 

• Jaké „lži“ a „lichotivá slova“ mohou v dnešní době mládež svádět k tomu, aby se stýkala 
se skupinami nespravedlivých lidí?

• Setkali jste se někdy s mladými lidmi, kteří měli negativní vliv na víru ostatních?

Požádejte studenty, aby formulovali zásadu, která shrnuje to, co se dozvídáme z 3. Ne-
fiho 1:29–30. Ve své odpovědi mohou použít různá slova, ale ujistěte se, že si uvědomují 
následující pravdu: Pokud podlehneme pokušení, náš příklad může mít negativní vliv 
na víru a spravedlivost ostatních. Mohli byste studenty vybídnout, aby si tuto pravdu 
napsali do písem.

Zdůrazněte, že zatímco mladí lidé zmínění v 3. Nefim 1:30 měli na víru ostatních negativní 
vliv, mladí lidé mohou mít na ty, kteří jsou kolem nich, rovněž vliv spravedlivý. Vyzvěte 
některého ze studentů, aby přišel k tabuli a byl zapisovatelem. Požádejte ho, aby zapisoval 
odpovědi ostatních studentů na následující otázku:

• Jak můžete pozitivně ovlivňovat víru své rodiny, sboru či odbočky nebo svého okolí?

Povzbuďte studenty, aby si vybrali jednu nebo dvě myšlenky, jež jsou napsány na tabuli, 
kterými se hned začnou řídit. Ujistěte je, že mohou posilovat víru ostatních skrze sílu svého 
spravedlivého příkladu.

Komentář a informace o historickém pozadí 
3. Nefi 1:29–30. „Zlovolnost dorůstajícího 
pokolení“

President Henry B. Eyring z Prvního předsednictva 
objasnil dopad, jaký může mít na rodinu jeden člověk, 
který sejde na scestí:

„Mladí lidé Církve … drží budoucnost ve svých rukou. 
Církev vždy dělila od vymření jen jedna generace. 

Pokud by byla ztracena celá generace, což se nestane, 
ztratili bychom Církev. Ale i jen jeden jediný člověk, 
který zbloudí od evangelia Ježíše Krista, uzavře dveře 
pro celé generace potomků, pokud ovšem Pán ne-
vztáhne svou ruku, aby některé z nich přivedl zpátky.“ 
(„We Must Raise Our Sights“ [proslov určený učitelům 
CVS, 14. srpna 2001], 1, si. lds. org.)
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Úvod
Poté, co lidé viděli znamení narození Ježíše Krista, 
přestali nad znameními postupně žasnout a zatvrdili 
srdce. Mnozí odmítli další znamení a zázraky a jejich 
zlovolnost se prohloubila. V důsledku toho Gadianto-
novi lupiči natolik zesílili, že se jim Nefité a Lamanité 
byli nuceni postavit se zbraněmi v rukou. Obrácení 

Lamanité se připojili k Nefitům a začali být nazýváni 
Nefity. Lachoneus, nejvyšší soudce Nefitů, vyzýval lid  
k pokání a připravil ho k bitvě. Nefité díky pokání, své 
víře v Pána a pilným přípravám nad Gadiantonovými 
lupiči zvítězili. Lidé po svém vysvobození uznali, že byli 
zachováni Boží mocí.

LEKCE 117

3. Nefi 2–5

Náměty pro výuku

3. Nefi 2
Obrácení Lamanité se sjednocují s Nefity, aby se bránili před 
Gadiantonovými lupiči
Vyzvěte studenty, aby věnovali několik minut tomu, že si do studijního deníku nebo 
zápisníku vypíší některé své duchovní zážitky. Připomeňte jim, že duchovní zážitky, mají- li 
být významné, nemusí být vůbec dramatické nebo neobvyklé. Navrhněte, aby přemýšleli o 
chvílích, kdy pociťovali lásku Nebeského Otce nebo vliv Ducha Svatého. Mohou například 
psát o zážitcích, které měli, když se jim dostalo odpovědi na modlitbu, když dostali kněžské 
požehnání nebo když sloužili druhým. Když dopíší, zeptejte se jich, proč by podle nich 
mohlo být důležité pamatovat si tyto duchovní zážitky dnes i po uplynutí 10 nebo 20 let.

Požádejte některého studenta, aby přečetl 3. Nefiho 2:1–3. Požádejte členy třídy, aby sledo-
vali text a zjistili, co se stalo, když lidé začali zapomínat na znamení, která se vztahovala ke 
Spasitelově narození.

• Jakým pravdám nás tento záznam učí o tom, jak je nebezpečné zapomínat na duchovní 
zážitky?

Zatímco se budou studenti dělit o pravdy, které nalezli, zdůrazněte následující zásadu: 
Budeme- li zapomínat na předchozí duchovní zážitky, budeme zranitelnější vůči 
Satanovým pokušením a klamu. Mohli byste tuto zásadu napsat na tabuli. Mohli byste 
také povzbudit studenty, aby si ji zapsali pod svůj seznam duchovních zážitků.

• Proč si myslíte, že nás může zapomínání duchovních zážitků učinit zranitelnými vůči 
Satanovi?

• Jak můžeme zajistit, abychom nezapomínali na své duchovní zážitky? (Možné odpo-
vědi: můžeme se o své zážitky při vhodných příležitostech dělit s ostatními, psát si deník 
nebo zapisovat zážitky z činností v rámci programů Povinnost vůči Bohu nebo Osobní 
pokrok.)

Požádejte některého studenta, aby přečetl následující slova, kterými president Henry B. Ey-
ring z Prvního předsednictva vysvětluje, jak mu pomohlo zapisování duchovních zážitků 
do deníku. Požádejte členy třídy, aby si všímali požehnání, která mohou plynout z vedení 
takového záznamu.

„Po mnoho let jsem si každý den zapsal pár řádků. Nikdy jsem nevynechal 
jediný den, bez ohledu na to, jak jsem byl unavený nebo jak brzy ráno jsem 
musel vstávat. Než jsem začal psát, vždy jsem přemítal o této otázce: ‚Viděl 
jsem dnes ruku Boží, jak se dotkla nás nebo našich dětí nebo naší rodiny?‘ 
Zatímco jsem přemítal, něco se začalo dít. Když jsem vzpomínal na to, co se 
toho dne stalo, viděl jsem důkazy toho, co Bůh udělal pro někoho z [členů 

naší rodiny], čeho jsem si během rušného dne nevšiml. A když se toto stalo, a stávalo se to 
často, uvědomil jsem si, že díky snaze se na to rozpomenout, mi Bůh mohl ukázat, co On 
udělal. 
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3.  NEFI  2– 5

V srdci jsem začal pociťovat něco více než jen vděčnost. Mé svědectví rostlo. Začal jsem mít 
ještě větší jistotu, že Nebeský Otec slyší naše modlitby a odpovídá na ně. Pociťoval jsem 
větší vděčnost za ono zjemňování a tříbení, které přichází díky usmíření Spasitele Ježíše 
Krista. A více jsem se spoléhal na to, že Duch Svatý nám může připomenout všechno – do-
konce i to, čeho jsme si nevšimli nebo čemu jsme nevěnovali pozornost, když se to stalo.“ 
(„Ó pomněte, pomněte“, Liahona, listopad 2007, 67.)

Požádejte studenty, aby se s ostatními podělili o to, jak jim pamatování na duchovní zá-
žitky – ať již pomocí jejich zapisování do deníku nebo jiným způsobem – pomohlo zůstat 
věrnými navzdory Satanovu úsilí je pokoušet nebo oklamat.

Shrňte 3. Nefiho 2:4–19 a vysvětlete, že když lidé pokračovali ve zlovolném jednání, rostl 
počet Gadiantonových lupičů a také jejich síla. Gadiantonovi lupiči se dopouštěli stále vět-
šího násilí a agrese a obrácení Lamanité spojili síly s Nefity, aby proti nim bojovali. Ačkoli 
Nefité (spolu s obrácenými Lamanity, kteří se nyní nazývali Nefity) dosáhli jistého úspěchu 
ve snaze vyhnat Gadiantonovy lupiče ze svých zemí, přesto se 15 let poté, co se objevilo 
znamení předcházející narození Ježíše Krista, ocitali v nebezpečné situaci.

3. Nefi 3:1–10
Vůdce Gadiantonových lupičů požaduje, aby se Nefité vzdali
Vysvětlete, že v 3. Nefim 3:1–10 vidíme příklad toho, jak někdy může protivník působit 
skrze jiné lidi, aby se pokusil oslabit naši víru a svést nás na scestí. Giddiani, vůdce Gadian-
tonových lupičů, napsal dopis Lachoneovi, hlavnímu soudci Nefitů, aby ho přesvědčil, že se 
má Gadiantonovým lupičům vzdát.

Napište na tabuli Giddiani pokouší Lachonea. Požádejte polovinu třídy, aby si přečetla 3. Ne-
fiho 3:2–5, a druhou polovinu, aby si přečetla 3. Nefiho 3:6–10. Vyzvěte studenty, aby se 
během čtení zaměřovali na slova nebo slovní spojení, která dokládají, jaké taktiky Giddiani 
použil ve snaze oslabit Lachoneovu víru a svést ho na scestí. Až budou studenti se čte-
ním hotovi, požádejte je, aby řekli, co zjistili. Požádejte některého studenta, aby psal jejich 
odpovědi na tabuli.

Abyste shrnuli taktiky, které studenti našli v 3. Nefim 3:2–10, napište na tabuli pod jimi vy-
tvořený seznam následující pravdu: Satan a jeho následovníci často používají lichotky, 
lživé sliby a hrozby, aby svedli lidi na scestí. Požádejte studenty, aby si vybrali jednu  
z Giddianiho taktik, jež jsou napsány na tabuli, a vysvětlili, jak by Satan a jeho následov-
níci mohli použít podobnou taktiku na dnešní mladé lidi. Abyste studentům pomohli najít 
nějaké příklady, můžete jim položit například tyto otázky:

• Můžete jmenovat příklady toho, jak může protivník dnešním mladým lidem lichotit 
(nebo používat neupřímnou nebo přehnanou chválu)? Jaké lživé sliby nebo plané hrozby 
může protivník použít? Jak podle vás mohou mladí lidé těmto taktikám odolat?

3. Nefi 3:11–5:7
Lachoneův lid se připravuje k obraně a poráží Gadiantonovy lupiče
Požádejte některého studenta, aby přečetl 3. Nefiho 3:11–12. Požádejte členy třídy, aby 
sledovali text a zjistili, jak Lachoneus reagoval na Giddianiův výhružný dopis.

• Jaké pravdy se dozvídáme díky tomu, jak Lachoneus na Giddianiho zareagoval? (Jedna 
z pravd, kterou studenti mohli nalézt, zní takto: Spravedliví muži a ženy se nemusejí 
obávat zlovolných a nemají podléhat jejich zastrašování.)

Rozdělte třídu do čtyř skupin. Každé z nich dejte větší kus papíru. Požádejte je, aby si papír 
rozdělily na dva sloupce, jeden nadepsaly slovy: Lachoneovy přípravy a druhý: Novodobé 
paralely. Napište na tabuli tyto odkazy na verše z písma a každé skupině přidělte jeden  
z nich: 3. Nefi 3:12–15; 3. Nefi 3:16–21; 3. Nefi 3:22–26; 3. Nefi 4:1–4. Vyzvěte studenty, aby 
si přečetli přidělené verše a zjistili, jak Lachoneus připravil svůj lid jak po stránce duchovní, 
tak po stránce fyzické, aby odolali útoku Gadiantonových lupičů. Ať jeden student z každé 
skupiny napíše pod nadpis: Lachoneovy přípravy, co lidé v rámci své přípravy dělali. (Po-
známka: Když studenti studují tyto verše, ujistěte se, že si uvědomují rozdíl mezi Giddia-
nim, vůdcem Gadiantonových lupičů, a Gidgidonim, velkým prorokem a hlavním velitelem 
Nefitů.) 
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Poté, co jste studentům poskytli dostatek času na vytvoření seznamu pod nadpisem: 
Lachoneovy přípravy, požádejte je, aby si pod sloupec Současné paralely zapsali duchovní a 
časné přípravy, které jsou nám v posledních dnech doporučovány. Poté, co jste studentům 
poskytli dostatek času na dokončení úkolu, požádejte jednoho studenta z každé skupiny, 
aby se se třídou podělil o to, co jeho skupina zjistila. Abyste pomohli studentům poznat, 
jak mohou v životě uplatnit to, co zjistili, položte jim během jejich prezentace, nebo po ní, 
následující otázky:

• Jak můžeme opevnit své domovy před útoky protivníka?

• Proč jsou v posledních dnech důležité časné přípravy, jako například získání vzdělání 
nebo domácí zásoby?

• Jak nás ochraňuje to, že se shromažďujeme v rodinách a ve sborech nebo v odbočkách?

• Kdy vám modlitba pomohla získat duchovní sílu?

• Jak nás může pokání připravit na budoucnost?

• Jaká požehnání pramení z toho, že následujeme žijící proroky a apoštoly?

• Jak můžeme do svého života přizvat ducha zjevení?

Požádejte několik studentů, aby se střídali při čtení 3. Nefiho 4:7–12. Požádejte členy třídy, 
aby text sledovali a zjistili, jak byl lid požehnán díky svým duchovním a časným přípravám.

• Jakým pravdám jste se z této zprávy naučili? (Zatímco se budou studenti dělit o své 
odpovědi, zdůrazněte následující zásadu: Když se budeme připravovat duchovně i 
časně, Pán nás posílí, abychom dokázali překonat překážky.)

Shrňte 3. Nefiho 4:13–29 tím, že vysvětlíte, že Lachoneus a jeho lid porazili Gadiantonovy 
lupiče a popravili jejich vůdce. Přečtěte 3. Nefiho 4:30–33. Požádejte studenty, aby text 
sledovali a zjistili, jak lid na toto vítězství reagoval.

• Jak lid reagoval poté, co ho Pán vysvobodil od nepřátel?

• V čem lid spatřoval příčiny svého osvobození od Gadiantonových lupičů? (Ve svém po-
kání a pokoře a Boží dobrotivosti. Mohli byste poukázat na to, že když činíme pokání 
a pokoříme se, Bůh nám bude během našich zkoušek pomáhat a vysvobodí nás 
z nich.)

Mohli byste se podělit o zkušenost, kdy jste se spolehli na Boha a On vám pomohl vytrvat 
během nějaké zkoušky nebo ji překonat. Mohli byste také požádat jednoho či dva studenty, 
aby se podělili o takovouto zkušenost.

Požádejte některého studenta, aby přečetl 3. Nefiho 5:1–4. Požádejte členy třídy, aby text 
sledovali a zjistili, co Nefité udělali v důsledku toho, že v bitvě proti Gadiantonovým lupi-
čům obdrželi pomoc a požehnání. Když se studenti budou dělit o to, co zjistili, zdůrazněte, 
že jedním ze způsobů, jak lid zareagoval, bylo to, že kázali evangelium druhým.

3. Nefi 5:8–26
Mezi lidem je znovu nastolen mír; Mormon vysvětluje, proč zkrátil záznamy
Sdělte studentům, že zbývající část 3. Nefiho 5 obsahuje Mormonovo vysvětlení, proč zkrá-
til tento záznam. Požádejte studenty, aby si přečetli 3. Nefiho 5:12–15 a zjistili, co Mormon 
řekl o své zodpovědnosti zkrátit záznamy Nefitů.

• Jakou pravdu, jež popisuje naši zodpovědnost jakožto učedníků Ježíše Krista, jste se do-
zvěděli z těchto veršů? (Přestože mohou studenti použít různá slova, měli by si uvědomit 
následující pravdu: Jako učedníci Ježíše Krista máme zodpovědnost za to, abychom 
učili druhé o cestě k věčnému životu. Tuto pravdu byste mohli napsat na tabuli.)

Podotkněte, že jeden z nejdůležitějších způsobů, jak Pánu ukázat svou vděčnost za požeh-
nání, která nám dává, je pomoci ostatním přijít k Němu a dosáhnout týchž požehnání. Po-
žádejte studenty, aby navrhli několik způsobů, jimiž by jakožto učedníci Ježíše Krista mohli 
učit druhé o cestě k věčnému životu. Povzbuďte studenty, aby si jeden nebo dva z těchto 
námětů na sdílení evangelia vybrali a s modlitbou usilovali o to, aby jim Pán pomohl pro-
vést to, k čemu se rozhodli.
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Úvod
Nefité po zázračném osvobození od Gadiantonových 
lupičů prožili asi tři roky v míru. Mezi lidmi se však ob-
jevily pýcha, třídní rozdělení a pronásledování. Zatímco 
někteří zůstávali věrní Pánu, mnoho jiných vstoupilo 

do tajných spolčení. Kvůli těmto tajným spolčením byl 
zavražděn hlavní soudce a nefitská vláda byla svržena. 
Lid se rozdělil na kmeny a jmenoval si vlastní vůdce. 
Nefi sloužil lidu s mocí a velkou pravomocí.

LEKCE 118

3. Nefi 6–7

Náměty pro výuku

3. Nefi 6:1–18
Po období blahobytu se Nefité stávají pyšnými a Církev se tříští
Před začátkem hodiny napište na tabuli následující otázky. Požádejte studenty, aby je zod-
pověděli a své odpovědi vysvětlili.

Je možné, aby někdo byl …

bohatý a pokorný?

chudý a pyšný?

vzdělaný a pokorný?

nevzdělaný a pyšný?

Povzbuďte studenty, aby o těchto otázkách dál přemýšleli během studia 3. Nefiho 6. Shrňte 
3. Nefiho 6:1–9 a vysvětlete, že poté, co Nefité a Lamanité porazili Gadiantonovy lupiče, 
nastolili v zemi mír a začalo se jim dařit. Krátce poté se však mír a blahobyt ocitly  
v ohrožení.

Požádejte některého studenta, aby přečetl 3. Nefiho 6:5, 10–12, a vyzvěte členy třídy, aby 
vyhledali, co začalo ohrožovat mír a blahobyt lidu.

• Co začalo ohrožovat mír a blahobyt lidu?

• Byli jste někdy svědky toho, že by hromadění bohatství nebo vědění vedlo k podobným 
problémům ve vaší škole, okolí nebo zemi? Pokud ano, jakými způsoby? 

Nakreslete uprostřed tabule odshora dolů svislou čáru a rozdělte ji tak na dva sloupce. 
Jeden sloupec nadepište slovem Pyšní a druhý slovem Pokorní. Požádejte studenty, aby  
v 3. Nefi 6:13–14 vyhledali slova a slovní spojení, která popisují, jak lidé reagovali, když je 
bohatství a učenost začaly rozdělovat. (Možná bude zapotřebí vysvětlit, že spílat někomu 
znamená ho rozhněvaně kritizovat nebo o něm urážlivě hovořit.) Poté, co studenti dočtou, 
požádejte je, aby do správného sloupce na tabuli napsali slova nebo slovní spojení, která 
našli.

• Jaké vidíte v 3. Nefim 6:13 důkazy toho, že někdo, kdo byl pronásledován pyšnými lidmi, 
na to sám reagoval pýchou?

• Proč si myslíte, že „spíláním [oplácet] za spílání“ (neboli oplácet kritiku kritikou) je pro-
jevem pýchy?

• Jak na vás působí to, jak během tohoto období reagovali obrácení Lamanité?

• Jakým zásadám se můžeme naučit z 3. Nefiho 6:13–14? (Studenti mohou přijít s různými 
odpověďmi, měli by si však uvědomit následující zásadu: Můžeme se rozhodnout být 
pokorní a věrní bez ohledu na okolnosti.)

Obraťte pozornost studentům ke sloupci na tabuli, kde jste napsali, jak lidé reagovali  
s pokorou. Položte níže uvedené otázky: 

• Jaké kroky nám mohou pomoci zůstat pokornými a věrnými za jakýchkoli okolností? 
(Připište odpovědi studentů na tabuli do sloupce nadepsaného slovem Pokorní.)
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• Přemýšlejte o někom, o kdo je podle vás dobrým příkladem rozhodnutí být pokorný a 
věrný bez ohledu na okolnosti. V čem je tento člověk příkladem pokory?

Vysvětlete, že vzhledem k tomu, že většina Nefitů nečinila pokání ze své pýchy, jejich 
situace se zhoršila. Požádejte několik studentů, aby se střídali při čtení 3. Nefiho 6:15–18. 
Požádejte členy třídy, aby sledovali text a zjistili, jak pýcha lidí umožnila Satanovi získat nad 
nimi vliv.

• Co se z těchto veršů dozvídáme o tom, jak souvisí pýcha se Satanovou mocí nás po-
koušet? (Když budou studenti odpovídat, pomozte jim uvědomit si následující pravdu: 
Jsme- li pyšní, dopřáváme Satanovi větší moc nás pokoušet a svádět k tomu, aby-
chom páchali další hříchy. Můžete je povzbudit, aby si tuto zásadu napsali do písem, 
do zápisníku nebo do studijního deníku.)

• Jaká slova a slovní spojení podle 3. Nefiho 6:15–18 popisují změnu srdce k zlovolnosti, 
ke které u těchto lidí kvůli pýše došlo? („Byvše vysvobozeni …, byli unášeni …, ať již je 
[Satan] chtěl unésti kamkoli, a aby činili jakoukoli nepravost, kterou po nich chtěl.“ „Byli 
ve stavu strašlivé zlovolnosti“ a „[bouřili se] proti Bohu záměrně“.)

• Proč má podle vás pýcha vliv na to, do jaké míry nás Satan může ovlivňovat?

V rámci doplnění odpovědí studentů můžete požádat některého z nich, aby 
přečetl následující slova presidenta Henryho B. Eyringa z Prvního předsed-
nictva. Vyzvěte studenty, aby věnovali pozornost tomu, co je podle slov 
presidenta Eyringa jedním z nebezpečí plynoucích z pýchy.

„Pýcha v nás způsobuje hluk, kvůli kterému je obtížné uslyšet tichý hlas Du-
cha. A ve své domýšlivosti se ho brzy už ani nesnažíme zaslechnout. Hbitě 

docházíme k závěru, že ho nepotřebujeme.“ („Modlitba“, Liahona, leden 2002, 17.)

• Proč je nebezpečné přestat naslouchat hlasu Ducha? (Pomozte studentům porozumět 
tomu, že když nedbáme našeptávání Ducha Svatého, snadněji podléháme ďáblovým 
pokušením.)

Obraťte znovu pozornost studentů k seznamu pokorných reakcí, které jsou uvedeny na 
tabuli. Požádejte je, aby si vybrali jednu z nich, o níž jsou přesvědčeni, že by pro ně osobně 
byla nejpřínosnější. Dejte jim několik minut na to, aby si napsali, jak mohou onen návrh 
okamžitě začít uplatňovat ve škole či doma.

3. Nefi 6:19–7:14
Tajná spolčení ničí nefitskou vládu a lidé se rozdělují do kmenů
Přepište na tabuli tuto časovou přímku:

Rozdělte třídu do čtyř skupin a každé skupině zadejte jednu z pasáží z písem, které jsou 
napsány na tabuli. Vyzvěte studenty, aby si zadané pasáže přečetli a vyhledali hlavní udá-
losti, jež se mezi Nefity staly. Poté, co jim poskytnete dostatek času na přečtení, požádejte 
jednoho studenta z každé skupiny, aby napsal hlavní události ze své pasáže pod příslušný 
úsek časové přímky (ostatní studenti z každé skupiny mu mohou pomoci). Když studenti 
úkol dokončí, vysvětlete, že tento seznam událostí ukazuje, jak tajná spolčení vedla k pádu 
nefitské vlády a k rozdělení lidí do kmenů.

Požádejte několik studentů, aby se střídali při čtení 3. Nefiho 6:27–30. Požádejte členy třídy, 
aby sledovali text a zjistili, kdo založil tajná spolčení a za jakým účelem se tak stalo. Jakmile 
studenti odhalí zakladatele tajných spolčení (ďábla), zeptejte se:

• Jaká slova a slovní spojení popisují účely tajných spolčení? (Možné odpovědi: „spolčili 
[se] proti veškeré spravedlivosti“, „zničí“ lid Páně, „postavili se na odpor zákonu a prá-
vům své vlasti“ a „aby již v zemi nebyla svoboda“.)

• Jak ti, kteří zavraždili proroky, unikli trestu? (Jejich přátelé a příbuzní, kteří byli rovněž 
členy onoho tajného spolčení, se sjednotili, aby jim pomohli jejich činy utajit a vyhnout 
se jejich následkům.)

3. Nefi 6:19–24 3. Nefi 6:25–30 3. Nefi 7:1–8 3. Nefi 7:9–14
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• Představte si, že máte nějaké přátele, kteří se chtějí vyhnout tomu, aby nesli následky 
svých činů. Jak jim můžete namísto toho pomoci žít podle evangelia a jeho měřítek?

Požádejte několik studentů, aby se střídali při čtení 3. Nefiho 7:1–8. Požádejte členy třídy, 
aby text sledovali a zjistili, jaký vliv měla tato tajná spolčení na Nefity. Vysvětlete, že ďábel, 
ve snaze zničit spravedlivost a šířit nepravosti, láká lidi, aby vstupovali do tajných 
spolčení. Pomozte studentům porozumět tomu, že způsoby a pohnutky tajných spolčení 
jsou často rafinované a není vždy lehké je odhalit. Povzbuďte je, aby se vyhýbali vzta-
hům s jakoukoli skupinou či jednotlivcem, kteří se jakýmkoli způsobem podobají tajným 
spolčením.

3. Nefi 7:15–26
Během období, kdy jen málo lidí zůstává věrnými, Nefi dál slouží a někteří lidé se 
obracejí
• Jak byste se asi cítili, kdybyste žili mezi Nefity poté, co byla svržena jejich vláda? Proč?

• Kam byste se obrátili, abyste získali vedení?

Požádejte několik studentů, aby se střídali při čtení 3. Nefiho 7:15–20. Požádejte členy třídy, 
aby sledovali text a vyhledali důvody, proč by chtěli za těchto okolností následovat Nefiho. 
Zvažte možnost požádat studenty, aby se po každém verši či dvou zastavili, aby mohli 
vysvětlit, co by je inspirovalo k následování Nefiho.

• Jaké měl Nefi v této době pro lid poselství? (Viz 3. Nefi 7:16.)

• Čím připomínají dnešní vedoucí Církve Nefiho?

• Kdy jste viděli některého církevního vedoucího „sloužit s mocí a velikou pravomocí“? 
(3. Nefi 7:17.)

Požádejte studenty, aby si přečetli 3. Nefiho 7:21–26 a zjistili, jak bylo těm, kteří se obrátili, 
požehnáno za to, že následovali Nefiho a činili pokání z hříchů. Požádejte několik stu-
dentů, aby vysvětlili, co zjistili.

• Jakým zásadám se můžeme naučit z příkladu těch, kteří činili pokání a následovali 
Nefiho?

Studenti se spolu mohou podělit o různé pravdy, měli by ale rozpoznat následující zásadu: 
Pokud činíme pokání a následujeme Pánovy služebníky, obdržíme vliv Ducha 
Svatého.

• Proč je pokání nezbytné k tomu, aby byl s námi Duch Svatý?

• Proč myslíte, že pokud budeme následovat Pánovy služebníky, budeme vnímavější vůči 
vedení Ducha Svatého?

Přečtěte tato slova presidenta Jamese E. Fausta z Prvního předsednictva:

„Usoudil jsem, že duchovní vedení do značné míry závisí na schopnosti být 
v souladu s presidentem Církve, s Prvním předsednictvem a s Kvorem 
Dvanácti – jimž všem se vyjadřuje podpora … jako prorokům, vidoucím a 
zjevovatelům. Nevím, jak bychom mohli očekávat, že budeme v úplném 
souladu s Duchem Páně, pokud bychom nebyli v souladu s presidentem 
Církve a s ostatními proroky, vidoucími a zjevovateli.“ („Povoláni a vyvoleni“, 

Liahona, listopad 2005, 53.)

• Kdy jste pocítili vliv Ducha Svatého, protože jste se rozhodli poslechnout Pánovy 
služebníky?

Povzbuďte studenty, aby si zapsali dojmy, které pocítili ohledně toho, jak by mohli uplat-
ňovat pravdy, kterým se dnes naučili. Zdůrazněte, že i když se ostatní lidé rozhodnou 
žít v rozporu s Pánovými přikázáními, jak se to stalo v tomto případě mezi Nefity, my se 
můžeme rozhodnout pokorně následovat Boha a Jeho vyvolené služebníky.
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Úvod
Třicet tři let poté, co Nefité spatřili znamení Spasitelova 
narození, začali vyhlížet znamení Spasitelovy smrti, jak 
o něm prorokoval Samuel Lamanita. Ačkoli byla dána 
mnohá znamení, mezi lidmi vyvstaly pochybnosti a 
spory. V průběhu následujícího roku se Samuelovo pro-
roctví naplnilo. Poté, co ohromné bouře, zemětřesení 

a další pohromy způsobily rozsáhlé zničení, byla země 
tři dny pokryta temnotou. Lidé, kteří pohromy přežili, 
uslyšeli v temnotě hlas Ježíše Krista. Vyzval je, aby činili 
pokání a obrátili se k Němu. Když temnota pominula, 
zármutek lidí se změnil v radost a chválu Ježíši Kristu.

LEKCE 119

3. Nefi 8–10

Náměty pro výuku

3. Nefi 8:1–18
Velké zničení ohlašuje smrt Ježíše Krista a naplňuje proroctví Samuela Lamanity
Začněte výuku tím, že položíte tuto otázku: 

• Víte o nějakých znameních, která se již naplnila a která poukazují na to, že se blíží Spa-
sitelův Druhý příchod? (Můžete upozornit na to, že mnohá proroctví se již naplnila nebo 
se naplňují – například Znovuzřízení evangelia, příchod proroka Eliáše a kázání evange-
lia po celém světě.)

• Jaké máte pocity, když poznáte něco, co je jasným znamením toho, že se blíží Spasitelův 
Druhý příchod?

Vysvětlete, že žijeme v době, která se podobá době těsně předtím, než Ježíš Kristus navští-
vil Nefity. Právě tak, jak Nefité vyhlíželi znamení smrti a Vzkříšení Ježíše Krista, jak o nich 
prorokoval Samuel Lamanita, i my bychom měli vyhlížet znamení Spasitelova Druhého 
příchodu.

Vyzvěte studenty, aby si přečetli 3. Nefiho 8:3–4 a vyhledali rozdílné postoje, které měli 
někteří Nefité ohledně těchto znamení. Požádejte studenty, aby uvedli, co našli. (Ačkoli lidé 
vyhlíželi znamení „s velikou horlivostí“, byly mezi nimi „velké pochybnosti a spory“.)

• Jak se situace popsaná ve 3. Nefim 8:3–4 podobá podmínkám v dnešním světě?

• Jak můžeme posilovat víru v Ježíše Krista, i když mnoho lidí kolem nás pochybuje?

Zeptejte se studentů, zda někdy zažili ničivou bouři, zemětřesení či jinou katastrofu. Když 
budou studenti odpovídat, vyzvěte je, aby se podělili o to, jaké pocity měli během onoho 
zážitku a po něm.

Vyzvěte některého studenta, aby přečetl 3. Nefiho 8:5–7. Požádejte členy třídy, aby text sle-
dovali a zaměřili se na to, co se přihodilo ve 34. roce po narození Ježíše Krista. Pak vyzvěte 
studenty, aby si přečetli 3. Nefiho 8:8–18 a vyhledali, co se stalo obyvatelům měst. Požá-
dejte studenty, aby řekli, co našli. Připomeňte studentům, že Samuel Lamanita o tomto 
prorokoval. (Viz Helaman 14:20–27.) Zdůrazněte, že slova proroků se všechna naplní a 
že Bůh bude volat zlovolné k zodpovědnosti za jejich skutky.

3. Nefi 8:19–25
Zemi pokrývá temnota po dobu tří dnů
Vysvětlete, že poté, co bouře a zemětřesení ustaly, zemi pokryla na tři dny temnota. 
Zhasněte v místnosti na chvíli světla. Pak se studentů zeptejte, zda byli někdy na naprosto 
temném místě, například v jeskyni nebo v místnosti bez oken.

• Jaké jste měli na takovém místě pocity?

Poukažte na to, že temnota, která 3 dny pokrývala zemi, se lišila od temnoty, která nastane, 
když zhasneme světla nebo jsme v místnosti bez oken. Požádejte studenty, aby si přečetli 



413

3.  NEFI  8 –10

3. Nefiho 8:19–23 a vyhledali slovní spojení, která popisují temnotu, jakou zakusili Nefité. 
(Možné odpovědi: „hustá temnota“, „pára temnoty“, „mlhy temnoty“ a „žádné světlo“.)

Požádejte studenty, aby si přečetli 3. Nefiho 8:23–25 a zaměřili se na to, jaký vliv měla tem-
nota na Nefity, kteří zničení přežili. Požádejte studenty, aby řekli, co našli. 

3. Nefi 9:1–14
Ježíš Kristus vyzývá v temnotě ty, kteří zničení přežili, aby činili pokání a přišli 
k Němu
Na tabuli napište následující otázky. Vyzvěte studenty, aby si přečetli 3. Nefiho 9:1–12 a 
vyhledali na tyto otázky odpovědi.

Proč k tomuto zničení došlo?

Jak na toto zničení reagoval Satan?

Čemu nás to učí o Satanovi a o tom, jak jedná s těmi, kteří ho následují?

Přečtěte třídě 3. Nefiho 9:13–14. Požádejte studenty, aby text sledovali a zaměřili se na to, 
k čemu Spasitel vyzval ty, kteří byli před zničením uchráněni. Požádejte studenty, aby si 
představili, jak tito Nefité naslouchají Spasitelově hlasu uprostřed naprosté temnoty. Byli 
„ušetřeni, protože … byli spravedlivější nežli“ ti, kteří byli zničeni, avšak i přesto museli 
činit pokání a změnit se. (Viz 3. Nefi 9:13; 10:12.)

• Jak se podle vás Nefité cítili, když uslyšeli tuto Spasitelovu výzvu? Proč?

Vyzvěte některého studenta, aby přečetl tato slova staršího C. Scotta Growa ze Sedmdesáti:

„Ježíš Kristus je velikým Uzdravovatelem naší duše. …

Když zhřešíme, Satan nám říká, že jsme ztraceni. Vykupitel, na rozdíl od Satana, nabízí 
vykoupení všem, dokonce i vám a mně – nehledě na to, co jsme udělali špatně.“ („Zázrak 
Usmíření“, Liahona, květen 2011, 109.)

Ujistěte studenty o tom, že Spasitelova výzva ve 3. Nefim 9:13 – abychom k Němu přišli 
a byli uzdraveni – se vztahuje na každého z nás. Aby nás Spasitel mohl uzdravit, musíme 
přijmout Jeho výzvu přijít k Němu, činit pokání z hříchů a být obráceni. Požádejte studenty, 
aby přemýšleli o tom, v jaké oblasti svého života potřebují Spasitelovo uzdravení. Pak je 
vyzvěte, aby ve studijním zápisníku nebo deníku odpověděli na tuto otázku:

• Co musíte dělat, abyste v životě obdrželi Spasitelovo uzdravení?

3. Nefi 9:15–22
Spasitel prohlašuje, že prostřednictvím Jeho oběti se naplnil zákon Mojžíšův
Přečtěte 3. Nefiho 9:19. Požádejte členy třídy, aby text sledovali a zaměřili se na to, co Ježíš 
Kristus řekl, že již nebude od Nefitů přijímat. Možná bude nutné, abyste studentům při-
pomněli, že Nefité v této době žili podle zákona Mojžíšova. V rámci Mojžíšova zákona Pán 
svému lidu přikázal přinášet zvířecí oběti, což bylo předobrazem a náznakem Spasitelovy 
oběti, kterou měl vykonat prostřednictvím Usmíření.

Vyzvěte studenty, aby si přečetli 3. Nefiho 9:20, a vyhledali, jakou oběť měli Nefité podle 
Spasitelových slov nyní přinášet. Požádejte studenty, aby řekli, co našli. 

• Co podle vás znamená přinášet jako oběť srdce zlomené a ducha zkroušeného?

• Jaká požehnání slibuje Spasitel těm, kteří k Němu přicházejí se srdcem zlomeným a 
duchem zkroušeným?

Vysvětlete, že starší D. Todd Christofferson z Kvora Dvanácti apoštolů mluvil o jedné 
z možností, jak nahlížet na slovní spojení „srdce zlomené“ a „duch zkroušený“. Pře-
čtěte následující citát a požádejte studenty, aby se zaměřili na to, jakými slovy nám starší 
Christofferson pomáhá těmto slovním spojením porozumět:

Osobní otázky
Osobní otázky mohou 
pomoci studentům 
uplatňovat zásady  
evangelia. Vzhledem  
k povaze těchto otázek 
však mohou studenti 
váhat s ústní odpovědí. 
Když studenty vyzvete, 
aby odpověděli na 
osobní otázky písemnou 
formou, umožníte jim 
odpovídat v soukromí a 
jejich odpovědi budou 
otevřenější a upřímnější. 
Měli byste je však upo-
zornit na to, aby nepsali 
o důvěrných záležitos-
tech, jakými mohou 
být minulé hříchy nebo 
přestupky.



414

LEKCE 119

„Můžete Pánovi obětovat dar svého zlomeného neboli kajícného srdce a 
zkroušeného neboli poslušného ducha. Ve skutečnosti je to dar sama sebe 
– toho, čím jste a čím se stáváte.

Je ve vás nebo ve vašem životě něco nečistého nebo nesprávného? Když se 
toho zbavíte, je to dar Spasiteli. Chybí vám v životě nějaký dobrý návyk nebo 
vlastnost? Když si ji osvojíte a zapojíte ji do svého charakteru, dáváte dar 

Pánovi.“ („Až se obrátíš“, Liahona, květen 2004, 12.)

• Jaké slovo použil starší Christofferson, aby nám pomohl porozumět slovnímu spojení 
„zlomené srdce“? (Kajícné.) Co podle vás znamená mít kajícné srdce?

• Jaké slovo použil starší Christofferson, aby nám pomohl porozumět slovnímu spojení 
„zkroušený duch“? (Poslušný.) Jak byste popsali někoho, kdo má poslušného ducha?

Požádejte studenty, aby si přečetli 3. Nefiho 9:21–22 a zaměřili se na to, jak máme podle 
Spasitelových slov k Němu přicházet. Požádejte studenty, aby řekli, co našli. Zvedněte 
obrázek malého dítěte – může to být někdo z vaší rodiny.

• Jak podle vás přichází ke Spasiteli malé dítě? Jak vám to pomáhá porozumět tomu, jak 
bychom měli přicházet ke Spasiteli my?

Na tabuli napište toto:

Přicházíme- li ke Kristu se zlomeným srdcem a zkroušeným duchem, On nás …

Požádejte studenty, aby si znovu prošli 3. Nefiho 9:13–15, 19–22 a uvedli, jak mohou do-
končit větu na tabuli. Vyzvěte je, aby řekli, co našli. Možné odpovědi: Pán nás uzdraví (viz 
3. Nefi 9:13), dá nám věčný život (viz 3. Nefi 9:14) a přijme nás (viz 3. Nefi 9:22). Jakmile 
studenti odpovědí, doplňte větu na tabuli: Přicházíme- li ke Kristu se zlomeným srdcem a 
zkroušeným duchem, On nás přijme, uzdraví a dá nám věčný život.

3. Nefi 10
Pán nabízí svému lidu, že jej shromáždí, jako slepice shromažďuje svá kuřátka
Shrňte 3. Nefiho 10:1–3 tím, že vysvětlíte, že poté, co lidé slyšeli Spasitelův hlas, byli tak 
užaslí, že zůstali mnoho hodin v tichosti. Potom Spasitel k lidem opět promluvil.

Požádejte několik studentů, aby se střídali při čtení 3. Nefiho 10:4–6. Poukažte na to, že 
Spasitel v těchto verších mluví o domu Izraele, o svém lidu smlouvy.

• V jakém smyslu jedná Spasitel podobně jako slepice, která ochraňuje svá kuřátka před 
nebezpečím? Proč Spasitel neshromáždil a neochránil celý dům Izraele? (Lidé k Němu 
nechtěli přijít.)

• Co slíbil Spasitel těm, kteří budou činit pokání a navrátí se k Němu? (Shromáždí je tak, 
jako slepice shromažďuje svá kuřátka.)

Požádejte studenty, aby ve studijním zápisníku nebo deníku odpověděli na následující 
otázku: (Mohli byste tuto otázku napsat na tabuli nebo ji pomalu studentům přečíst, aby si 
ji mohli zapsat.)

• Kdy jste pocítili Spasitelovu výzvu přijmout Jeho péči a ochranu?

Vyzvěte některého studenta, aby přečetl 3. Nefiho 10:9–11. Požádejte členy třídy, aby  
text sledovali a vyhledali, co se přihodilo poté, co Spasitel k lidem promluvil. Mohli byste 
zakončit lekci tím, že vydáte svědectví o tom, že Spasitel je milosrdný ke všem těm, kteří  
k Němu přicházejí se zlomeným srdcem a zkroušeným duchem. Mohli byste také studen-
tům vysvětlit, že v příští lekci budou diskutovat o tom, jak Spasitel navštívil lid a jak osobně 
sloužil každému z nich.
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Úvod
Po zkáze a třech dnech temnoty, které oznámily Spa-
sitelovu smrt, se asi 2500 nefitských mužů, žen a dětí 
shromáždilo u chrámu v zemi Hojnosti. (Viz 3. Nefi 
17:25.) Když spolu hovořili, uslyšeli hlas Nebeského 
Otce, který představil svého Syna Ježíše Krista, jenž se 

následně zjevil. Ježíš Kristus vyzval lid, aby se osobně 
přesvědčil o tom, že On byl zabit pro hříchy světa.  
Přicházeli k Němu jeden po druhém a dotýkali se rány  
v Jeho boku a stop hřebů na Jeho rukou a nohou.

LEKCE 120

3. Nefi 11:1–17

Náměty pro výuku

3. Nefi 11:1–7
Nefité slyší hlas Otce, který oznamuje zjevení svého Syna
Když budou studenti přicházet do třídy, pusťte potichu – jen tak, aby byla stěží slyšet 
– nahrávku posvátné hudby nebo záznam z generální konference. Nahrávku zastavte, 
jakmile je čas na úvodní modlitbu a duchovní myšlenku. Po modlitbě se studentů zeptejte, 
zda nahrávku slyšeli. (Nemáte- li pomůcky potřebné k provedení této činnosti, zvažte 
možnost požádat některého studenta, aby při příchodu studentů do místnosti četl potichu 
3. Nefiho 11. Zvolíte- li si tuto možnost, zadejte tento úkol nejlépe s předstihem, například 
studentovi, který obvykle přichází brzy.)

• Co musí člověk dělat, aby slyšel jemný hlas a porozuměl mu?

• Jaké bylo poselství písně (nebo proslovu z generální konference či pasáže z písem), která 
hrála, když jste dnes přicházeli do třídy?

• Bylo snadné či obtížné slyšet slova a rozumět jim, zatímco všichni studenti vcházeli do 
třídy? Proč?

Vyzvěte některého studenta, aby přečetl 3. Nefiho 11:1–3. Požádejte členy třídy, aby text 
sledovali a zaměřili se na to, čemu bylo pro Nefity obtížné porozumět.

• Jak je popsán onen hlas ve 3. Nefim 11:3? (Mohli byste studentům navrhnout, aby si 
označili popis tohoto hlasu v písmech.)

• Jaký vliv měl tento hlas na ty, kteří ho slyšeli?

Požádejte studenty, aby si přečetli 3. Nefiho 11:4–7 a vyhledali, co udělali Nefité jinak, aby 
porozuměli hlasu, když ho slyšeli potřetí.

• Co udělali Nefité jinak, když slyšeli hlas potřetí?

• Podle toho, co jste si přečetli ve 3. Nefim 11:7, čí hlas lidé slyšeli? (Slyšeli hlas Nebeského 
Otce, jak představuje svého Syna, Ježíše Krista.)

Zvažte možnost požádat studenty, aby si přečetli Helamana 5:30 a vyhledali další popis 
Pánova hlasu.

• Jak se hlas, který Nefité slyšeli, podobá nabádáním, která získáváme od Ducha Svatého? 
(Studenti mohou použít různá slova, avšak jejich odpovědi by měly odrážet tuto pravdu: 
Duch Svatý k nám často promlouvá prostřednictvím našich pocitů.)

• Proč je důležité dbát na inspiraci, kterou od Pána získáváme skrze Ducha Svatého?

Vyzvěte studenty, aby se podělili o zkušenosti s tím, když jim na mysl nebo do srdce přišla 
inspirace od Ducha Svatého. Požádejte je, aby popsali, jak se cítili. Také byste se mohli 
podělit o vlastní zkušenost.

Vyzvěte některého studenta, aby přečetl tato slova presidenta Boyda K. Packera z Kvora 
Dvanácti apoštolů ohledně toho, jak máme naslouchat a rozumět Pánovu hlasu skrze 
Ducha Svatého:

Časové rozložení výuky
Rozložte si každou lekci 
tak, abyste věnovali 
dostatek času nejdůleži-
tějším částem. Například 
na konci lekce mohou 
mít studenti příležitost 
vydat svědectví o Ježíši 
Kristu. Ačkoli jsou další 
části lekce důležité, 
dbejte na to, aby vám 
zbylo dostatek času pro 
vydávání svědectví.
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„Duch si naši pozornost nezískává křikem. Nikdy s námi mocně netřese. 
Duch našeptává. Dotýká se nás vskutku tak jemně, že pokud jsme příliš 
zaneprázdněni, nejsme schopni ho vůbec pocítit.

Příležitostně nás Duch pobídne, jen tak jasně či jen tak často, abychom mu 
věnovali pozornost; avšak většinou mám tu zkušenost, že pokud nedbáme 
na onen jemný pocit, pokud oněm pocitům nenasloucháme, Duch se stáhne 

a čeká, dokud ho sami nevyhledáme a sami nevyjádříme touhu mu naslouchat.“ („How 
Does the Spirit Speaks to Us?“ New Era, Feb. 2010, 3.)

• Jaké zásadě se můžeme naučit z 3. Nefiho 11:1–7 a od presidenta Packera? (Studenti 
mohou použít různá slova, avšak jejich odpovědi by měly odrážet tuto pravdu: Když se 
naučíme naslouchat Pánovu hlasu skrze Ducha Svatého, budeme schopni porozu-
mět slovům, která nám předává.)

• Co vám pomáhá připravit mysl a srdce k tomu, abyste slyšeli a chápali našeptávání 
 Ducha Svatého?

3. Nefi 11:8–17
Ježíš Kristus se zjevuje Nefitům a vyzývá je, aby se jeden po druhém dotkli stop 
po ranách na Jeho rukou, nohou a boku
Vyzvěte některého studenta, aby přečetl 3. Nefiho 11:8–10. Požádejte členy třídy, aby text 
sledovali a představili si, jak by se asi cítili, kdyby v oné době mohli být mezi Nefity. Vy-
stavte obrázek Ježíš učí na západní polokouli (62380 121; Kniha obrázků z evangelia [2009], 
č. 82) a zeptejte se:

• Jaké myšlenky by vás napadaly a jaké pocity by to ve vás vyvolávalo, kdybyste byli mezi 
Nefity, když je navštívil Spasitel?

Připomeňte studentům temnotu a zkázu, které Nefity postihly těsně předtím, než se jim 
zjevil Spasitel. Pak požádejte některého studenta, aby přečetl následující slova staršího 
Jeffreyho R. Hollanda z Kvora Dvanácti apoštolů o důležitosti toho, že se Spasitel zjevil 
Nefitům:

„Ono zjevení se a ono prohlášení tvořilo ústřední bod a vrcholný okamžik  
v celé historii Knihy Mormonovy. Bylo to toto zjevení a slova, jež byly 
zdrojem ponaučení a inspirace pro každého nefitského proroka v předcháze-
jících šesti stech letech, nemluvě o jejich izraelitských a jareditských předcích 
tisíce let předtím.

Každý o Něm mluvil, zpíval, snil a modlil se, aby se zjevil – avšak nyní 
skutečně přišel. Den dnů! Bůh, který každou tmavou noc změní v paprsky rozbřesku, 
přišel.“ (Christ and the New Covenant: The Messianic Message of the Book of Mormon [1997], 
250–251.)

Vysvětlete studentům, že další část lekce je určena k tomu, aby mohli přemítat o Spasi-
telově návštěvě sami. Před začátkem lekce si připravte vytištěné pokyny a otázky, které 
rozdáte studentům (nebo je napište na tabuli nebo na plakát). Dejte studentům dostatečný 
čas na to, aby si přečetli 3. Nefiho 11:11–17 a aby postupovali podle pokynů na papíru. 
Povzbuďte je, aby při studiu pozorně přemítali o významu těchto veršů.

 1. Přečtěte si 3. Nefiho 11:11–12. Zaměřte se na to, co si Ježíš Kristus přál, aby o Něm a 
o tom, co během své služby ve smrtelnosti vykonal, lidé věděli. Přemítejte nad těmito 
otázkami:

• Která Spasitelova slova v 3. Nefim 11:11 mají pro vás největší význam? Proč?

• Co měl Spasitel na mysli, když řekl: „Pil jsem z onoho hořkého kalicha, který mi dal 
Otec“? Proč je důležité vědět, že se Ježíš Kristus vždy podroboval vůli Nebeského 
Otce?

 2. Přečtěte si 3. Nefiho 11:13–15 a přemítejte o těchto otázkách:

• K čemu Spasitel Nefity vyzval? Co si přál, aby díky tomu poznali?

• Lidé přicházeli ke Spasiteli „jeden po druhém, až předstoupili všichni“. (3. Nefi 11:15.) 
Uvážíme- li, že v zástupu bylo okolo 2500 lidí (viz 3. Nefi 17:25), čemu vás to učí o tom, 
jak Spasitel nahlíží na každého z nás?
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3.  NEFI  11:1–17

 3. Do studijního zápisníku nebo deníku si napište odpovědi na tyto otázky:

• Proč si podle vás Pán přál, aby Ho lidé viděli a dotkli se Ho „jeden po druhém“?

• Jaký vliv by na vás mělo to, kdybyste se směli dotknout ran, které Spasitel utrpěl, když 
přinášel smírnou oběť za vaše hříchy?

 4. Zvažte možnost zapsat si tuto pravdu na okraj stránky v písmech vedle 3. Nefiho 
11:11–15. Ježíš Kristus mě vyzývá, abych získal osobní svědectví o tom, že je můj 
Spasitel. Do studijního zápisníku nebo deníku si napište odpovědi na tyto otázky:

• Jaké zážitky vám pomohly získat osobní svědectví o tom, že Ježíš Kristus je váš 
Spasitel?

• Co by si podle vás Spasitel přál, abyste dělali, abyste tím posilovali své svědectví o 
Něm?

• Kdy jste pocítili, že vás Spasitel zná a že vám osobně požehnal?

Poté, co jste studentům poskytli dostatečný čas na dokončení této činnosti, vyzvěte někte-
rého z nich, aby přečetl 3. Nefiho 11:16–17. Požádejte členy třídy, aby text sledovali a vy-
hledali, co lidé učinili poté, co měli tento osobní zážitek se Spasitelem. Můžete vysvětlit, že 
hosana je hebrejské slovo, které znamená „spas nyní“ nebo „prosíme, spas nás“ a používá 
se v písmech jako provolání chvály a úpěnlivé prosby. (Viz Průvodce k písmům, „Hosana“, 
scriptures.lds.org.)

• Proč podle vás lidé po svém zážitku se Spasitelem provolávali „hosana“?

Vyzvěte studenty, aby se podrobněji podívali na 3. Nefiho 11:15. Požádejte je, aby uvedli, co 
dělali lidé poté, co uviděli Spasitelovy rány a dotkli se jich. (Lidé vydali svědectví, že to je 
Ježíš Kristus.)

• Potřebujeme vidět Spasitele a dotknout se Ho, abychom poznali, že žije? (Viz Moroni 
10:5.) Jak můžeme vydávat svědectví o Ježíši Kristu?

• Jak na sebe můžeme vztáhnout to, co je uvedeno v 3. Nefim 11:15? Co by měl každý  
z nás udělat poté, co obdrží svědectví o Ježíši Kristu? (Když obdržíme osobní svědec-
tví o Ježíši Kristu, je naší zodpovědností vydávat o Něm svědectví.)

Na závěr lekce vyzvěte studenty, aby vyprávěli o tom, kdy se o své svědectví o Ježíši Kristu 
dělili s druhými. Podle časových možností vyzvěte všechny ty, kteří si to přejí, aby vydali 
stručné svědectví o Spasiteli a možná i vyprávěli o tom, co udělali proto, aby své svědectví 
získali. Máte- li čas, mohli byste je také vyzvat, aby se podělili o něco z toho, co si dnes 
během studia 3. Nefiho 11 zapsali nebo co pocítili.

Komentář a informace o historickém pozadí 
3. Nefi 11:3. „Hlas jemný“

President Boyd K. Packer z Kvora Dvanácti apoštolů 
vysvětlil, jak působí hlas Ducha Svatého na naši mysl a 
srdce:

„Hlas Ducha k nám přichází spíše jako pocit než zvuk. 
Naučíte se, stejně jako jsem se to naučil já, ‚naslouchat‘ 
onomu hlasu, kterého lze spíše pociťovat než slyšet  …

Dar Ducha Svatého, pokud mu to dovolíte, vás bude 
vést a chránit a dokonce napravovat vaše jednání. Je 
to duchovní hlas, který přichází do mysli jako myšlenka 
nebo jako pocit, který je vám vložen do srdce. …

Neočekává se, že půjdete životem, aniž byste dělali 
chyby, ale neuděláte závažnou chybu, aniž byste byli 
předem varováni skrze nabádání Ducha.“ („Rady mlá-
deži“, Liahona, listopad 2011, 17–18.)
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Úvod
Činnost týkající se 3. Nefiho 1–7 v této lekci zdůrazňuje některé 
nauky a zásady, které mohou pomoci studentům lépe porozu-
mět tomu, co to znamená být obrácen k evangeliu Ježíše Krista. 
Vzdělávací činnosti týkající se 3. Nefiho 8–10 připraví studenty 
na to, aby přemýšleli o svém svědectví o Spasiteli, až se budou 
ve 3. Nefim 11 učit o tom, jak se zjevil Lehiovým potomkům.

Náměty pro výuku

3. Nefi 1–7
Znamení a divy oznamují narození Ježíše Krista; lidé se pohybují 
v koloběhu spravedlivosti a zlovolnosti a nakonec se vláda hroutí
Nakreslete na tabuli tuto čáru:

Zeptejte se: Jak by na základě vašeho studia z uplynulého týdne 
tato čára mohla představovat Nefity ve 3. Nefim 1–7? (Můžete 
vyzvat studenty, aby si prošli nadpisy kapitol k 3. Nefimu 1–7 a 
připomněli si, jak Nefité v letech 1 po Kr. až 33 po Kr. kolísali 
mezi spravedlností a zlovolností.)

Abyste pomohli studentům přemýšlet o tom, co se můžeme 
z 3. Nefiho 1–7 dozvědět ohledně toho, jak se stát opravdově 
obrácenými k Ježíši Kristu a Jeho evangeliu, vyzvěte některého 
studenta, aby přečetl následující slova presidenta Mariona G. 
Romneyho z Prvního předsednictva. (Je- li to možné, poskytněte 
výtisk citátu každému studentovi a požádejte ho, aby si podtrhl 
slovní spojení nebo slova, která podle něj nejlépe popisují obrá-
ceného člověka.)

„Obrácení je duchovní i morální proměnou. Být obrácen nepřed-
pokládá jen to, že v mysli přijímáme Ježíše a Jeho učení, ale i to, 

Lekce pro domácí studium
3. Nefi 1–11:17 (24. blok) 

Přípravné materiály pro 
učitele domácího studia
Shrnutí denních lekcí domácího studia
Následující shrnutí nauk a zásad, s nimiž se studenti seznámili 
při studiu 3. Nefiho 1–11:17 (24. blok) nemá být součástí vaší 
lekce. Lekce, kterou učíte, se soustřeďuje pouze na některé 
z těchto nauk a zásad. Při zvažování potřeb svých studentů se 
řiďte nabádáním Svatého Ducha.

1. den (3. Nefi 1)
Když studenti četli o naplnění proroctví Samuela Lamanity tý-
kajícího se narození Ježíše Krista, dozvěděli se, že Pán naplní 
všechna slova, která dal promluvit skrze své proroky. Studenti 
se z příkladu těch, kteří byli věrnými i tehdy, když se je 
nevěřící chystali zničit, dozvěděli, že když čelíme Satanovým 
lžím, můžeme se rozhodnout, že budeme věřit v Ježíše Krista 
a zůstaneme věrnými. Vzpoura některých mladých Lamanitů 
studentům ukázala, že poddáme- li se pokušení, může mít 
náš příklad negativní vliv na víru a spravedlivost druhých.

2. den (3. Nefi 2–5)
Když studenti četli o tom, jak mezi lidem poklesla spraved-
livost, všimli si toho, že pokud zapomeneme na předchozí 
duchovní zážitky, staneme se zranitelnějšími vůči Satanovým 
pokušením a klamům. Studenti při rozboru Giddianiho lsti-
vého dopisu Lachoneovi zjistili, že Satan a jeho následovníci 
ve snaze svést lidi na scestí často používají lichotky, falešné 
sliby a hrozby. Studenti se díky Nefitům a Lamanitům, kteří  
se úspěšně ubránili Gadiantonovým lupičům, seznámili  
s tím, že když se připravíme duchovně a časně, Pán nás posílí, 
abychom mohli těžkosti překonat. Když studenti četli o tom, 
jak Nefité chválili Pána za své vysvobození, poznali, že když 
při svém vysvobození z těžkostí uznáváme Boží dobrotivost a 
milost, pomáhá nám to zůstat pokornými. Úsilí Nefitů kázat 
evangelium a Mormonovo prohlášení o jeho povinnosti 
dokládají, že jako učedníci Ježíše Krista máme zodpovědnost 
učit druhé o cestě k nekonečnému životu.

3. den (3. Nefi 6–10)
Studenti při četbě o tom, jak Nefité a Lamanité opětovně 
upadli do zlovolnosti, zjistili, že když jsme pyšní, umožňujeme 
Satanovi mít větší moc k tomu, aby nás pokoušel a vedl nás 
k páchání dalších hříchů. Věrný příklad některých lidí však 
ukazuje, že se můžeme rozhodnout, že budeme pokornými 
a věrnými navzdory okolnostem. Nefitská vláda se rozpadla a 
ti, kteří následovali Nefiho, ukázali, že budeme- li činit pokání 
a následovat Pánovy služebníky, budeme se ve svém životě 
těšit vlivu Ducha Svatého. Po strašlivé zkáze slyšeli všichni 
lidé po celé zemi hlas Ježíše Krista, který z temnoty prohlásil, 
že přijdeme- li k Němu se zlomeným srdcem a zkroušeným 
duchem, On nás uzdraví a dá nám věčný život.

4. den (3. Nefi 11:1–17)
Když studenti četli o tom, jak Otec ohlásil Ježíše Krista, zjistili, 
že Duch Svatý k nám často promlouvá prostřednictvím našich 
pocitů. Také poznali, že když se budeme učit tomu, jak na-
slouchat Pánovu hlasu skrze Ducha Svatého, budeme schopni 
porozumět slovům, která nám předává. Studenti se ze zprávy 
o Spasiteli a o začátku Jeho služby mezi Nefity dozvěděli, 
že Ježíš Kristus nás všechny vyzývá k tomu, abychom získali 
osobní svědectví o tom, že je náš Spasitel, a jakmile ono 
svědectví jednou získáme, máme zodpovědnost vydávat o 
Něm svědectví.
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že máme v Něj a v Jeho evangelium víru, která nás k něčemu 
motivuje. … V člověku, který je skutečně zcela obrácen, touha 
po tom, co je v rozporu s evangeliem Ježíše Krista, ve skuteč-
nosti uhasla. A místo toho nastoupila láska k Bohu s pevným a 
vědomým odhodláním dodržovat Jeho přikázání.“ (Conference 
Report, Guatemala Area Conference 1977, 8.)

Zeptejte se: Jaká slovní spojení nebo slova podle vás nejlépe 
popisují obráceného člověka?

Nakreslete na tabuli následující schéma nebo si ho připravte na 
papír, který rozdáte studentům:

Postoje a skutky, 
které vedou  
k obrácení

Postoje a skutky, 
které oslabují 
obrácení

3. Nefi 1:15–23, 
27–30

3. Nefi 2:1–3; 
3:1–10

3. Nefi 4:7–12, 
30–33

3. Nefi 6:13–18; 
7:1–5

3. Nefi 7:15–22

Každému studentovi zadejte jednu pasáž z písem z tohoto 
schématu. Dejte členům třídy čas na to, aby v zadaných pasážích 
vyhledali postoje a skutky, jež vedly k obrácení, nebo ho oslabily. 
Většina zásad, které studenti mohou nalézt, se nachází v Shrnutí 
denních lekcí domácího studia pro 1.–3. den na začátku této 
lekce. Když studenti uvedou, co našli, napište jejich odpovědi na 
tabuli nebo je povzbuďte, aby si je napsali na svůj papír s otáz-
kami. Pomozte studentům uplatnit zásady, které našli, tím, že 
jim položíte otázky podobné těm, které jsou zde uvedeny a které 
se týkají jedné nebo dvou pravd, které studenti rozpoznali:

• Jak se vy sami, nebo někdo, koho znáte, řídíte v životě podle 
této pravdy či jak jste tuto zásadu vyzkoušeli ?

• Jakou radu byste na základě pravdy, kterou jste objevili, dali 
někomu, abyste mu pomohli ve větší míře se obrátit a získat 
duchovní vyrovnanost?

3. Nefi 8–11:17
Velká zkáza a temnota jsou znameními smrti Ježíše Krista; po 
svém Vzkříšení navštěvuje Lehiovy potomky
Vyzvěte některého studenta, aby shrnul události ve 3. Nefim 8 a 
podělil se se členy třídy o pocity nebo dojmy, které získal, když 
tuto kapitolu v uplynulém týdnu studoval. Požádejte některého 

studenta, aby přečetl 3. Nefiho 8:20–23. Vyzvěte členy třídy, aby 
vysvětlili, proč je znamení, které tyto verše popisují, vhodným 
znamením smrti Ježíše Krista. Abyste zdůraznili, jakou temnotu 
Nefité prožívali, mohli byste použít následující činnost:

Dejte každému studentovi baterku a zhasněte v místnosti světla. 
(Nemáte- li dostatek baterek, možná bude zapotřebí, aby se o 
jednu baterku podělilo několik studentů.) Požádejte studenty, 
aby baterku rozsvítili, a několik jich vyzvěte, aby se střídali při 
čtení z 3. Nefiho 9:13–20. Požádejte členy třídy, aby text sledo-
vali a zaměřili se na pravdy týkající se Ježíše Krista, které lidé po-
znali, když zakusili temnotu po Jeho smrti. Rozsviťte v místnosti 
světla a na tabuli shrňte pravdy, které studenti uvedli. Zdůrazněte 
tyto zásady: Ježíš Kristus je světlo a život světa. Přijdeme- li 
k Ježíši Kristu se zlomeným srdcem a zkroušeným duchem, 
On nás přijme, uzdraví a dá nám věčný život.

Shrňte 3. Nefiho 11:1–7 tím, že vysvětlíte, že lidé, kteří zkázu 
přežili, se shromáždili u chrámu v zemi Hojnosti.

Vystavte obrázek Ježíš učí na západní polokouli (62380 121; 
Kniha obrázků z evangelia [2009], č. 82) nebo Ježíš uzdravuje 
Nefity (Kniha obrázků z evangelia, č. 83). Zatímco budete stu-
dentům číst 3. Nefiho 11:8–17, vyzvěte je, aby si tyto události 
představovali. Při četbě se občas zastavte a vyzvěte studenty, aby 
se podělili o své pocity, když si tento zážitek představují, zejména 
okamžik, kdy Nefité „jeden po druhém“ přicházeli ke Spasiteli, 
jak je to popsáno v 3. Nefim 11:15.

Po přečtení 3. Nefiho 11:8–17 položte studentům následující 
otázky. Vyzvěte je, aby předtím, než odpoví, na pár okamžiků 
nad otázkami v tichosti přemítali. (Dbejte na to, abyste studen-
tům ponechali k zodpovězení těchto otázek dostatečný čas, aby 
neměli pocit, že musí při přemítání a sdílení pocitů a svědectví 
spěchat.)

• Kdybyste byli mezi Nefity a měli příležitost dotknout se Spasi-
telových ran, co byste Mu řekli?

• Když se Ježíš Kristus Nefitům představil, proč myslíte, že bylo 
důležité, aby jejich pozornost obrátil na hořký kalich? (3. Nefi 
11:11.)

• Co je oním hořkým kalichem, který Ježíš Kristus zmínil? (Viz 
NaS 19:16–19.)

Vydejte své svědectví o Spasiteli a o světle, které vstoupilo do 
vašeho života tím, že Ho následujete. (Můžete také povzbudit 
studenty, aby si zapamatovali pocity, které během této lekce 
měli, a napsali si je doma do osobního deníku.)

Další blok (3. Nefi 11:18–16:20)
Vyzvěte studenty, aby při studiu dalšího bloku zvážili tyto otázky: 
Považuji někoho za svého nepřítele? Pokud ano, jak se k těmto 
lidem chovám? Jaké ctnosti v mém životě považuje Bůh za 
důležité? Je přijatelné soudit druhé? Studenti mohou nalézt od-
povědi na tyto otázky při studiu Spasitelových slov ve 25. bloku.
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Úvod
Poté, co Nefité přišli a dotkli se stop po ranách na Spasi-
telových rukou, nohou a boku, Pán dal Nefimu a dalším 
moc křtít a vykonávat další kněžské funkce. Spasitel 

také lidi varoval, aby se vyhýbali sváru, a slíbil, že ti, 
kteří žijí podle Jeho nauky, zdědí království Boží.

LEKCE 121

3. Nefi 11:18–41

Náměty pro výuku

3. Nefi 11:18–27
Ježíš Kristus dal Nefimu a dalším moc křtít
Před začátkem hodiny napište na tabuli tyto otázky: Kdo mě může pokřtít? Jak se křest 
provádí?

Učíte-li jednoho nebo více studentů, kteří nedávno vstoupili do Církve, mohli byste tuto 
lekci začít tím, že je požádáte, aby se podělili o nějaké zážitky, které měli, když se učili o 
Církvi. Zeptejte se jich, zda když se rozhodli být pokřtěni, přemýšleli o odpovědích na ony 
dvě otázky na tabuli.

Mohli byste začít tuto lekci také tím, že vyzvete studenty, aby si představili, že někdo z je-
jich přátel se nedávno rozhodl vstoupit do Církve a položil jim ony dvě otázky uvedené na 
tabuli. Požádejte studenty, aby vysvětlili, jak by mohli tyto otázky zodpovědět. Můžete také 
vyzvat dva studenty, aby s použitím těchto otázek názorně předvedli diskusi mezi členem 
Církve a jeho přítelem.

Připomeňte studentům, že v předchozí lekci se učili tomu, jak se Ježíš Kristus zjevil skupině 
Nefitů. Ježíš Kristus je vyzval, aby byli sami svědky Jeho vzkříšení a božskosti tím, že se 
dotknou stop po ranách na Jeho rukou, nohou a boku. Vysvětlete, že Spasitel ihned po této 
události učil lid své nauce, která spočívá v tom, že lidé v Něj mají věřit, mají být pokřtěni a 
mají přijmout Ducha Svatého.

Vyzvěte některého studenta, aby přečetl 3. Nefiho 11:18–22. Požádejte členy třídy, aby text 
sledovali a hledali odpovědi na otázku: Kdo mě může pokřtít? Požádejte některého studenta, 
aby pod otázku na tabuli zapisoval odpovědi. Studenti mohou použít různá slova, avšak 
jejich odpovědi by měly odrážet tuto pravdu: Křest musí být vykonán tím, kdo je nosi-
telem náležité pravomoci. (Není- li tato myšlenka ještě napsaná na tabuli, mohli byste ji 
přidat na seznam odpovědí.)

Abyste studentům pomohli lépe porozumět této pravdě, mohli byste stručně vysvětlit, že 
křest může být vykonán pouze tím, kdo je nositelem úřadu kněze v Aronově kněžství (viz 
NaS 20:46), nebo někým, komu bylo předáno Melchizedechovo kněžství (viz NaS 20:38–
39; 107:10–11). Kromě toho musí tento člověk jednat pod vedením vedoucího kněžství, 
který je držitelem klíčů kněžství nutných ke schválení vykonání tohoto obřadu (například 
biskup, president odbočky nebo president misie).

• Proč podle vás Pán požaduje, aby byl obřad křtu vykonán oprávněným nositelem 
kněžství?

Vyzvěte některého studenta, aby přečetl 3. Nefiho 11:23–27. Požádejte členy třídy, aby text 
sledovali a hledali odpovědi na otázku: Jak se křest provádí? Požádejte některého studenta, 
aby pod otázku na tabuli psal odpovědi.

• Co se stane během křtu, nejsou- li slova obřadu vyřčena správně nebo není- li osoba, 
která se křtí, plně ponořena pod vodu? (Obřad se zopakuje.) Jaké pravdě se z toho 
můžeme naučit? (Studenti mohou použít různá slova, avšak jejich odpovědi by měly od-
rážet tuto pravdu: Křest musí být vykonán způsobem, který stanovil Pán. Tuto větu 
můžete napsat na tabuli.)

Přizpůsobte lekci
Mnoho lekcí v této 
příručce začíná návrhem 
nějaké činnosti nebo 
otázky, jejímž záměrem 
je připravit studenty 
na studium písem. Tyto 
návrhy mohou být při-
způsobeny potřebám a 
situaci studentů.



421

3.  NEFI  11:18 – 41

• Proč je podle vás důležité, aby byly křty vykonávány přesně podle způsobu stanoveného 
Pánem?

Abyste pomohli studentům pocítit důležitost pravd, o kterých jste diskutovali ve 3. Nefim 
11:18–27, můžete jim položit některé z těchto otázek:

• Jaké jste měli pocity, když jste byli pokřtěni? Co pro vás znamená vědět, že jste byli po-
křtěni tím, kdo je nositelem náležité pravomoci, a způsobem, který stanovil Pán?

• Byli jste v nedávné době svědky křtu? Jaké jste měli pocity?

Jsou- li někteří z vašich studentů nositeli úřadu kněze v Aronově kněžství, zeptejte se jich:

• Jaký vliv má na vás znalost toho, že máte pravomoc křtít? (Můžete zjistit, zda měl někdo 
ze studentů ve vaší třídě příležitost někoho pokřtít. Pokud ano, vyzvěte je, aby se podělili 
o to, co během své zkušenosti pocítili a čemu se z ní naučili.)

Mohli byste se podělit o vlastní zážitky a pocity týkající se posvátného obřadu křtu.

3. Nefi 11:28–30
Ježíš Kristus varuje, že svár je od ďábla
Na tabuli napište slovo svár.

• Co je to svár? (Hádka, konflikt, nebo spor.)

Vyzvěte studenty, aby si do studijního zápisníku nebo deníku stručně vypsali situace nebo 
činnosti, při kterých může dojít ke sporu. Poté, co studentům poskytnete dostatečný čas 
k této činnosti, požádejte některého z nich, aby přečetl 3. Nefiho 11:28–30. Vyzvěte členy 
třídy, aby text sledovali a určili, co bylo předmětem sporu některých Nefitů.

• O co se zřejmě někteří Nefité přeli? (O obřad křtu [viz také 3. Nefi 11:22] a o nauku 
Kristovu.)

• Odkud podle 3. Nefiho 11:29 pochází duch sváru? (Na tabuli napište tuto pravdu: Ten, 
kdo má ducha sváru, není ode mne, ale je od ďábla. Můžete studentům navrhnout, aby 
si tuto pravdu ve 3. Nefim 11:29 označili.)

• Proč je podle vás důležité vyhýbat se sváru, když diskutujeme s druhými o evangeliu? 
Proč jsou pře špatným způsobem, jak učit evangeliu? (Studenti mohou odpovídat různě, 
avšak ujistěte se, že rozumějí tomu, že když se ohledně evangelia sváříme nebo hádáme 
s druhými, Duch Svatý nebude přítomen, aby nám pomáhal učit, ani nebude vnášet 
svědectví o pravdě do srdce těch, které učíme.)

Abyste zdůraznili závažný důsledek sváru, napište na tabuli následující slova presidenta 
Jamese E. Fausta z Prvního předsednictva. Mohli byste povzbudit studenty, aby si je napsali 
do písem vedle 3. Nefiho 11:29. (Tato slova se nacházejí v proslovu: „What I Want My Son 
to Know before He Leaves on His Misson“, Ensign, May 1996, 41.)

„Tam, kde je svár, Duch Páně odejde nehledě na to, čí je to vina.“ (President James E. Faust.)

• Kdy jste zažili, že od vás Duch Svatý odešel kvůli sváru? Jak jste poznali, že Duch odešel?

Poukažte na Spasitelova slova ohledně sváru ve 3. Nefim 11:30: „Naukou mou je to, že 
takové věci mají skončiti.“

• Jak můžeme „skončiti“ se svárem a spory? (Možné odpovědi: Můžeme usilovat o to být 
mírotvorci. [Viz 3. Nefi 12:9.] Můžeme se modlit o moudrost a trpělivost, abychom určitý 
svár překonali. Můžeme se snažit vyhýbat situacím, ve kterých bychom mohli být pokou-
šeni, abychom se svářili s druhými.)

• Kdy jste pociťovali požehnání za své úsilí vyhnout se sváru nebo ho překonat?

• Když jste v situaci, která je nebo by se mohla stát kontroverzní, jak vám může pomoci, 
když budete pamatovat na Spasitelovo učení uvedené ve 3. Nefim 11:29–30?

Mohli byste se podělit o zkušenost, kdy jste pociťovali požehnání za své úsilí vyhnout se 
sváru nebo ho překonat. Povzbuďte studenty, aby uplatňovali to, čemu se naučili ve 3. Ne-
fim 11:28–30 tím, že je vyzvete, aby se vrátili k svému seznamu situací nebo činností, ve 
kterých by mohli mít sklon ke sváru. Vyzvěte je, aby si stanovili a napsali cíl, jak se budou 
snažit vyhýbat sváru nebo ho překonávat v situacích nebo činnostech, které si napsali.
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3. Nefi 11:31–41
Ježíš Kristus oznamuje svou nauku
Připravte studenty na studium 3. Nefiho 11:31–41 tím, že napíšete na tabuli toto:

Čin Důsledek

Vyzvěte studenty, aby stručně popsali spolužákovi něco, co nedávno udělali a z čeho vyply-
nul pozitivní důsledek, a vysvětlili, co oním důsledkem bylo. Mohli byste je také požádat, 
aby vám řekli o něčem, co udělali nebo viděli a z čeho vyplynul negativní důsledek. (Upo-
zorněte studenty, aby nemluvili o ničem, co je nevhodné nebo příliš osobní.)

Přečtěte třídě 3. Nefiho 11:31. Vysvětlete, že zbývající část 3. Nefiho 11 obsahuje záznam o 
tom, jak Ježíš Kristus hlásal svou nauku lidu Nefiovu. Tato kapitola také popisuje důsledky 
přijetí či odmítnutí Jeho nauky.

Napište na tabuli tyto odkazy na verše z písem: 3. Nefi 11:32–34; 3. Nefi 11:35–36; 3. Nefi 
11:37–38; 3. Nefi 11:39–40. Rozdělte studenty do dvojic a každé dvojici zadejte ke studiu 
jednu pasáž z písem. Požádejte je, aby vyhledali činy a důsledky, o kterých Ježíš Kristus učil. 
(Můžete studentům navrhnout, aby porovnali toto učení se čtvrtým článkem víry.)

Poté, co měli studenti dost času na prostudování, požádejte několik z nich, aby řekli, jaké 
činy a důsledky v zadaných verších našli. Vyzvěte je, aby své odpovědi napsali na tabuli pod 
slovo Čin nebo Důsledek. Když studenti budou hovořit o jednotlivých pasážích, položte jim 
následující otázky související s dotyčnými pasážemi:

Dvojic, které měly za úkol studovat 3. Nefiho 11:32–34, se zeptejte:

• Jak nám Duch Svatý pomáhá věřit v Ježíše Krista a Nebeského Otce? (Duch Svatý 
svědčí o Nebeském Otci a o Ježíši Kristu.) Kdy vám Duch Svatý vydal svědectví o 
tom, že Nebeský Otec a Ježíš Kristus skutečně žijí a že vás milují?

Dvojic, které měly za úkol studovat 3. Nefiho 11:35–36, se zeptejte:

• Jak podle těchto veršů rozhodnutí věřit v Nebeského Otce a Ježíše Krista přivolává do 
našeho života vliv Ducha Svatého?

Dvojic, které měly za úkol studovat 3. Nefiho 11:37–38, se zeptejte:

• Jaké podobné myšlenky jste našli ve 3. Nefim 11:37 a ve 3. Nefim 11:38?

• Jaké dobré vlastnosti má malé dítě? Proč je podle vás důležité „státi se jako malé děti“?

Dvojic, které měly za úkol studovat 3. Nefiho 11:39–40, se zeptejte:

• Jak Spasitelovo učení v těchto verších zdůrazňuje důležitost toho, zda se rozhodneme 
řídit se Jeho naukou, či nikoli?

Požádejte studenty, aby shrnuli hlavní kroky, které podle Ježíše Krista musíme splnit, aby-
chom mohli vstoupit do nebeského království. Studenti mohou použít různá slova, avšak 
jejich odpovědi by měly odrážet tuto pravdu: Abychom mohli vstoupit do nebeského 
království, musíme činit pokání, věřit v Ježíše Krista, být pokřtěni a přijmout Ducha 
Svatého. Lekci byste mohli zakončit tím, že o této pravdě vydáte svědectví. Povzbuďte 
studenty, aby žili podle nauky Ježíše Krista a mohli tudíž zdědit království Boží. Mohli byste 
jim také připomenout, aby pracovali na svých cílech vyhýbat se sváru a překonávat ho.



423

Úvod
Ježíš Kristus učil Nefity, jak mohou získat požehnání 
Jeho evangelia a nabádal je, aby druhé ovlivňovali  
k dobrému. Prohlásil, že naplnil zákon Mojžíšův a dal 

lidu vyšší zákon, který je měl připravit na to, aby se stali 
více takovými, jako je On a náš Otec v nebi.

LEKCE 122

3. Nefi 12

Náměty pro výuku

3. Nefi 12:1–12
Ježíš Kristus učí zástup o požehnáních, která získáváme, když žijeme podle  
Jeho evangelia
Před začátkem hodiny napište na tabuli tyto otázky:

Očekává Nebeský Otec, že budeme dokonalými?

Musíme se v tomto životě stát dokonalými, abychom mohli vstoupit do celestiálního království?

Můžeme se vůbec někdy stát dokonalými?

Na začátku hodiny vyzvěte studenty, aby o těchto otázkách přemítali. Požádejte je, aby o 
nich přemýšleli v průběhu celé lekce.

Požádejte některého studenta, aby přečetl 3. Nefiho 12:48. Poukažte na to, že se jedná o 
pasáž z mistrovství v písmu. Mohli byste studentům navrhnout, aby si tuto pasáž výrazně 
označili, aby ji byli schopni snadno najít.

Požádejte některého studenta, aby přečetl následující slova staršího Russella M. Nelsona 
z Kvora Dvanácti apoštolů ohledně přikázání být dokonalými:

„Nemusíme se strachovat, když se nám naše upřímná snaha dosáhnout 
dokonalosti zdá být příliš náročnou a nekonečnou. Dokonalost je nablízku. 
Ve své plnosti se může projevit až po Vzkříšení a pouze skrze Pána. Čeká na 
všechny ty, kteří Ho milují a dodržují Jeho přikázání.“ („Perfection Pending“, 
Ensign, Nov. 1995, 88.)

• Proč podle vás může dokonalost přijít „pouze skrze Pána“? 

Projděte se studenty tři otázky z úvodu lekce. Zeptejte se studentů, zda by poté, co si pře-
četli 3. Nefiho 12:48 a vyslechli vysvětlení staršího Nelsona, změnili své odpovědi na tyto 
otázky. Pomozte studentům porozumět tomu, že Nebeský Otec od nás neočekává, že se 
staneme dokonalými během smrtelného života, ale pokud se budeme pilně snažit dodržo-
vat přikázání a spoléhat se na Usmíření, nakonec dokonalými být můžeme.

Napište na tabuli slovo požehnaní. Vyzvěte studenty, aby si přečetli 3. Nefiho 12:1–12 a 
vyhledali, k rozvíjení jakých vlastností nás Spasitel vybízí a jaká požehnání nám na jejich 
základě slibuje.

• Jaká požehnání jste v životě získali díky tomu, že žijete podle učení Ježíše Krista uvede-
ného ve 3. Nefim 12:1–12?

Poukažte na to, jak často se slovo požehnaní v těchto verších vyskytuje. Podělte se o své 
svědectví o tom, jak jste požehnáni, když žijete podle Spasitelova učení.

Požádejte studenty, aby si do studijního zápisníku nebo deníku napsali o některém požeh-
nání popsaném ve 3. Nefim 12:1–12, po kterém touží. Požádejte je, aby si napsali, jakou 
vlastnost musí rozvíjet, aby toto požehnání získali. Poté je vyzvěte, aby si napsali, co se 
chystají udělat, aby tuto vlastnost rozvíjeli. Vyzvěte několik studentů, aby se podělili o to,  
co napsali a proč to napsali. 

3. Nefi 12:48  
je pasáž z mistrovství  
v písmu. Podívejte se na 
námět k výuce, který je 
uveden na konci lekce, 
abyste tak pomohli 
studentům si tuto pasáž 
osvojit.
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3. Nefi 12:13–16
Spasitel nabádá zástup, aby byl spravedlivým příkladem světu
Ukažte studentům nádobu se solí. Vyzvěte členy třídy, aby popsali, proč je sůl užitečná. Za-
tímco studenti odpovídají, ujistěte se, že rozumějí tomu, že sůl ochucuje jídlo a používá se 
jako konzervant na maso, aby se nezkazilo. Také byste mohli vysvětlit, že podle Mojžíšova 
zákona bylo kněžím přikázáno, aby sůl přinášeli jako oběť. (Viz Leviticus 2:13.) Sůl se tak 
stala symbolem smlouvy mezi Pánem a Jeho lidem.

Vyzvěte studenty, aby si přečetli 3. Nefiho 12:13 a zjistili, koho Spasitel přirovnal k soli. Za-
tímco studenti odpovídají, vysvětlete, že Spasitel měl na mysli nejen zástup, který byl toho 
dne u chrámu, ale všechny ty, kteří jsou pokřtěni do Jeho Církve a žijí podle Jeho evangelia.

• Jak můžeme my, následovníci Ježíše Krista, být jako sůl? (Máme pomáhat zachraňovat 
druhé a měnit svět k lepšímu tím, že budeme druhé ovlivňovat k dobrému.)

• Co podle vás znamená, že sůl pozbude své chuti?

Zatímco studenti diskutují o této otázce, mohli byste přečíst tato slova staršího Carlose 
E. Asaye ze Sedmdesáti:

„Sůl nepozbývá své chuti stářím. Chuti pozbývá smícháním s jinou látkou a znečištěním. … 
Rysy a přednosti člověka opouštějí tehdy, když svou mysl zamoří nečistými myšlenkami, když 
svá ústa znesvětí tím, že neříká celou pravdu, a když svou sílu zneužije ke konání zlovolných 
skutků.“ („Salt of the Earth: Savor of Men and Saviors of Men“, Ensign, May 1980, 42.)

• Proč musíme být čistými, abychom mohli druhé ovlivňovat k dobrému?

Vysvětlete, že Spasitel používal ještě další symbol, pomocí něhož učil, jak členové Jeho 
Církve, kteří s Ním uzavřeli smlouvu, mají ovlivňovat druhé k dobrému. Požádejte někte-
rého studenta, aby přečetl 3. Nefiho 12:14–16. Požádejte ostatní, aby tyto verše sledovali 
v písmech a vyhledali, jak Spasitel pomocí symbolu světla učil tomu, jakou úlohu zastává 
ve světě Jeho lid smlouvy. Než student začne číst, mohli byste vysvětlit, že slovo kbelec 
znamená kbelík.

• Jak mohou být členové Církve pro druhé světlem? Co podle vás znamená nechat své 
světlo zářit? (Zatímco studenti odpovídají na tuto otázku, pomozte jim porozumět tomu, 
jak jejich příklad spravedlivého života může pomáhat druhým lidem.)

• Jak mohou někteří členové Církve skrývat své světlo?

• Proč si podle 3. Nefiho 12:16 Spasitel přeje, abychom své světlo nechali zářit? (Jsme- li 
spravedlivým příkladem, můžeme druhým pomáhat oslavovat Nebeského Otce. 
Mohli byste studentům navrhnout, aby si tuto zásadu napsali do písem svými slovy.)

• Čí spravedlivý příklad vám pomohl přiblížit se Nebeskému Otci a posílil vaši touhu žít 
podle evangelia?

Vyzvěte studenty, aby přemítali o tom, jakým příkladem jsou pro druhé. Povzbuďte je, aby 
přemýšleli o tom, jak mohou druhým lépe pomáhat prohlubovat lásku k Nebeskému Otci a 
touhu následovat Ho.

3. Nefi 12:17–48
Ježíš Kristus učí zástup vyššímu zákonu, který jim pomůže stát se více takovými 
jako je On a Nebeský Otec
Vysvětlete, že Spasitel dál učil Nefity, jak mohou přijít k Němu a jak mohou vstoupit do 
nebeského království. Požádejte některého studenta, aby přečetl 3. Nefiho 12:19–20. Požá-
dejte ostatní, aby tyto verše sledovali v písmech a vyhledali slovo, které se v nich několikrát 
opakuje.

• Které důležité slovo Spasitel v této výzvě, abychom k Němu přišli, použil třikrát? 
(Přikázání.)

Vysvětlete, že 3. Nefi 12:21–47 obsahuje několik konkrétních přikázání, která nám Spasitel 
dal a která nám pomohou přijít k Němu a stát se více takovými, jako je On. Když těmto 
přikázáním učil Nefity, zmiňoval předpisy, které byly součástí Mojžíšova zákona, a poté je 
učil vyššímu zákonu. Když zmiňoval tradiční chápání Mojžíšova zákona, použil slovní spo-
jení, jakými jsou například „ti ve starých časech říkali“ a „je psáno“. Když řekl „ale já vám 
pravím“, uvedl tím, jak si přeje, abychom toto přikázání dodržovali v dnešní době.
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Abyste studentům pomohli si tyto verše prostudovat, překreslete na tabuli následující 
tabulku. Rozdělte třídu do čtyř skupin. Každé skupině přidělte jeden řádek z tabulky a 
požádejte je, aby si přečetli uvedené verše a odpověděli na otázky.

Jaké bylo tradiční chápání 
podle Mojžíšova zákona?

Jak nám Spasitel radil, že 
máme žít?

Co může mladý muž nebo 
mladá žena udělat, aby 
uplatňoval/a Spasitelovo učení?

3. Nefi 12:21 3. Nefi 12:22–26

3. Nefi 12:27 3. Nefi 12:28–30

3. Nefi 12:38 3. Nefi 12:39–42

3. Nefi 12:43 3. Nefi 12:44–46

Studentům, kteří budou číst 3. Nefiho 12:22, byste mohli vysvětlit, že Rácha je hanlivý nebo 
posměšný výraz, který vyjadřuje opovržení nebo posměch. Také byste mohli vysvětlit, že 
starší David E. Sorensen ze Sedmdesáti učil, že slovní spojení „dohodni se s protivníkem 
svým rychle“ (3. Nefi 12:25) znamená, že máme odstranit „své neshody dříve, než naše 
chvilkové vzplanutí přeroste ve fyzickou nebo citovou krutost a my upadneme do zajetí své 
zloby“. („Odpuštění změní hořkost v lásku“, Liahona, květen 2003, 11.)

Až si studenti zadané verše prostudují, vyzvěte každou skupinu, aby se podělila o své od-
povědi. Odpovědi by mohli psát do tabulky na tabuli.

• K jakým změnám došlo mezi zákonem Mojžíšovým a vyšším zákonem, kterému učil 
Ježíš Kristus?

Mohli byste poukázat na to, že vyšší zákon se zaměřuje více na naše touhy, myšlenky a 
motivace než na naše vnější skutky.

• Proč je tak důležité, abychom se ve své snaze o zdokonalení zaměřovali na své touhy, 
myšlenky a motivace?

Vyzvěte studenty, aby si vybrali jednu část ze Spasitelova učení ve 3. Nefim 12 a napsali 
odstavec o tom, jak se v této oblasti zlepší.

Požádejte některého studenta, aby přečetl 3. Nefiho 12:19–20. Pomozte studentům porozu-
mět tomu, že díky pokání a usilovné snaze dodržovat přikázání, kterým učil Spasitel, se mů-
žeme skrze Usmíření stát dokonalými a vstoupit „do království nebeského“. (3. Nefi 12:20.)

Jakmile budou studenti s těmito činnostmi hotovi, vyzvěte je, aby se podělili o to, co je 
nejvíce oslovilo. Shrňte tuto kapitolu tím, že na tabuli napíšete tuto zásadu: Když přijdeme 
ke Kristu a budeme dodržovat Jeho přikázání, můžeme se stát více takovými, jako je 
On a náš Otec v nebi, kteří jsou dokonalí. Připomeňte studentům, že máme- li vůbec 
dosáhnout nějakého stupně dokonalosti, musíme se spoléhat na Usmíření Ježíše Krista. 
Vyzvěte studenty, aby popsali jedním nebo dvěma příklady, jak chtějí uplatňovat učení 
Spasitele, které dnes probírali. Na závěr se podělte o své svědectví týkající se zásady, kterou 
jste napsali na tabuli.

Mistrovství v písmu – 3. Nefi 12:48
Vyzvěte studenty, aby si v písmech nalistovali 3. Nefiho 12:48. Požádejte je, aby verš 
jednohlasně přečetli. Dejte studentům čas na prostudování verše a poté je požádejte, aby 
zavřeli písma a verš odříkali zpaměti, jak nejlépe to dokáží. Požádejte je, aby tento postup 
opakovali – nejprve se podívají na verš, zavřou písma a poté ho odříkají zpaměti.

• Jak jste se postupně zlepšovali?

• Jak vám tato činnost pomáhá porozumět vaší cestě za dokonalostí?

Poukažte na to, že naše úsilí je v životě rozhodující. Připomeňte studentům, že Pán však od 
nás neočekává, že se během smrtelného života staneme dokonalými ve všem. Skrze Usmí-
ření a pilné úsilí následovat Spasitele se ale nakonec dokonalými stát můžeme. Vyzvěte 
studenty, aby přemýšleli o jednom ze způsobů, jak se mohou snažit následovat Spasitele.

Poznámka: Vzhledem k rozsahu této lekce byste mohli tuto činnost použít jiný den, až 
budete mít více času.
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Úvod
Spasitel pokračoval ve svém kázání u chrámu v zemi 
Hojnosti. Varoval lid před pokrytectvím a učil ho konat 
spravedlivé skutky, z nichž by měl Nebeský Otec radost. 

Také zástup vyzval, aby si ukládal poklady v nebi, a 
nabádal své učedníky, aby namísto uspokojování svých 
časných zájmů nejprve hledali království Boží.

LEKCE 123

3. Nefi 13

Náměty pro výuku

3. Nefi 13:1–18
Spasitel varuje Nefity před pokrytectvím a učí je konat spravedlivé skutky, z nichž 
by měl Nebeský Otec radost.
Před začátkem výuky si připravte papír s dotazníkem pro osobní zhodnocení, který rozdáte 
studentům. Pokud to není možné, mohli byste dotazník pro osobní zhodnocení přečíst 
nebo napsat na tabuli.

 1. Almužny (nábožensky motivované skutky nebo služba druhým) dávám z tohoto důvodu:

a) Očekává se to ode mne.

b) Miluji Pána a rád pomáhám druhým lidem.

c) Chci, aby o mně druzí měli dobré mínění.

 2. Modlím se z tohoto důvodu:

a) Chci být schopen svým rodičům a biskupovi odpovědět „ano“, když se mě zeptají, zda 
se modlím.

b) Je to součást něčeho, co dělám pravidelně každý den.

c) Chci komunikovat s Nebeským Otcem.

 3. Postím se z tohoto důvodu:

a) Půst mi pomáhá těsněji přilnout k Pánu.

b) Druzí si budou myslet, že jsem slaboch, pokud se nedokážu postit.

c) Rodiče mi říkají, že se mám postit.

Lekci zahajte tím, že studenty požádáte, aby si vyplnili osobní zhodnocení (buď vytištěné 
na papíru nebo zapsané ve studijním zápisníku nebo deníku), na kterém uvedou, která 
tvrzení nejlépe vystihují jejich motivy a důvody, proč dávají almužny, modlí se a postí se. 
Ujistěte studenty, že je nebudete žádat, aby se o své odpovědi podělili s ostatními. Až 
studenti zhodnocení dokončí, poukažte na to, že různé odpovědi uvedené pod otázkami 
o almužnách, modlitbě a půstu odrážejí různé motivy nebo důvody, kvůli nimž tyto a 
další činnosti týkající se evangelia děláme (můžeme je dělat například z povinnosti nebo 
závazku, abychom zapůsobili na druhé, nebo abychom udělali radost Nebeskému Otci).

• Záleží na tom, z jakého důvodu konáme spravedlivé skutky? Proč ano, nebo proč ne? 

Napište na tabuli tato témata a související odkazy na verše z písem (mohli byste to udělat 
před začátkem hodiny):

Almužny: 3. Nefi 13:1–4

Modlitba: 3. Nefi 13:5–6

Půst: 3. Nefi 13:16–18

Vysvětlete, že 3. Nefi 13 popisuje, jak Ježíš Kristus pokračoval v předávání pokynů zástupu 
Nefitů u chrámu a učil je, jak důležité jsou naše motivy pro dávání almužen, při modlitbě a 
půstu.
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Vyzvěte studenty, aby si vybrali jedno z témat uvedených na tabuli. Požádejte je, aby si pře-
četli související verše z písem a vyhledali odpovědi na tyto otázky (tyto otázky byste mohli 
napsat na tabuli):

• Před jakým motivem nás Pán varoval při této činnosti?

• Jak Pán řekl, že máme tuto činnost vykonávat?

Než studenti s činností začnou, může být užitečné vysvětlit, že pokrytec je ten, kdo před-
stírá, že je spravedlivý, nebo ten, kdo něco jiného říká a něco jiného dělá.

Vyzvěte několik studentů, aby se podělili o odpovědi, které na tyto dvě otázky nalezli. (Stu-
denti by při hledání měli zjistit, že Pán varoval před konáním spravedlivých skutků z toho 
důvodu, abychom se tím zviditelnili před lidmi, a učil, že máme spravedlivé skutky konat 
proto, abychom potěšili Nebeského Otce.) Abyste studentům pomohli dále přemýšlet o 
tom, čemu Spasitel učil a jak to máme uplatňovat v životě, položte jim tyto otázky:

• Jak mohou naše motivy pro konání spravedlivých skutků ovlivnit to, jak je vykonáváme?

• Jaké spravedlivé motivy mohou člověka inspirovat k tomu, aby v skrytu dával almužny, 
modlil se nebo se postil?

Na tabuli napište: Konáme- li spravedlivé skutky proto, abychom potěšili Nebeského Otce, …

• Jaké požehnání získají podle 3. Nefiho 13:4, 6, 18 ti, kteří konají spravedlivé skutky proto, 
aby potěšili Nebeského Otce? (Zatímco studenti odpovídají, dokončete větu na tabuli: 
Konáme- li spravedlivé skutky proto, abychom potěšili Nebeského Otce, On nás 
odmění zjevně.)

Vyzvěte studenty, aby si krátce prošli své osobní zhodnocení a přehodnotili své motivy pro 
dávání almužen, modlitbu nebo půst. Povzbuďte je, aby se zamysleli nad tím, jak mohou 
Spasitelovo učení uplatňovat při snaze zlepšit své motivy pro vykonávání těchto a dalších 
činností, jakými jsou například studium písem, placení desátku, chození na shromáždění a 
přijímání svátosti.

3. Nefi 13:19–24
Ježíš Kristus učí zástup, aby si ukládal poklady v nebi
Napište na tabuli tato slovní spojení: Poklady na zemi a Poklady v nebi. Vyzvěte studenty, 
aby ve dvojicích diskutovali o této otázce:

• Můžete uvést příklady některých pokladů na zemi a některých pokladů v nebi?

Poté, co měli studenti čas na prodiskutování této otázky ve dvojicích, můžete několik z nich 
požádat, aby se o své odpovědi podělili s ostatními. Zvažte možnost zmínit nějaký příklad 
pokladu na zemi z vlastního života (mohli byste ukázat něco, co vlastníte, co je pro vás dra-
hocenné) a nějaký příklad pokladu v nebi (mohli byste ukázat obrázek své rodiny nebo se 
zmínit o důležitosti svého svědectví). Požádejte některého studenta, aby přečetl 3. Nefiho 
13:19–23. Vyzvěte ostatní, aby tyto verše sledovali v písmech a vyhledali radu, kterou dal 
Spasitel ohledně hledání pokladů na zemi a v nebi.

• Jak se podle 3. Nefiho 13:19–20 liší poklady na zemi od pokladů v nebi?

• Jak nás hledání pokladů na zemi může odvádět od hledání pokladů v nebi? (Mohli byste 
objasnit, že Spasitel neučil, že peníze nebo pozemský majetek jsou hříšné; spíše zdů-
razňoval, jak je důležité, abychom ve svém srdci toužili po nebeských pokladech, které 
přetrvají.)

• Co podle vás znamená slovní spojení „je- li … oko tvé čisté“ ve 3. Nefim 13:22? Jak mů-
žete ukládáním pokladů v nebi prokázat svou oddanost?

Vyzvěte některého studenta, aby na list papíru napsal slovo Bůh a umístil ho na jeden 
konec třídy. Vyzvěte dalšího studenta, aby na list papíru napsal slovo světskost a umístil ho 
na protilehlý konec třídy. Požádejte třetího studenta, aby předstoupil před třídu a otočil 
se čelem k listu se slovem Bůh. Poté ho požádejte, aby se otočil čelem k listu se slovem 
světskost. Vyzvěte ho, aby se snažil stát čelem k oběma listům papíru současně. Požádejte 
členy třídy, aby si přečetli 3. Nefiho 13:24 a zvážili, jak tento verš souvisí se studentovou 
snahou stát čelem k oběma listům papíru současně. Vysvětlete, že slovo mamon představuje 
světskost nebo bohatství.

Vysvětlování obtížně 
srozumitelných slov 
a slovních spojení
Pro studenty může být 
někdy obtížné poro-
zumět jazyku písem. 
Vysvětlování obtížně 
srozumitelných slov a 
slovních spojení může 
studentům pomoci lépe 
porozumět nejen obsahu 
konkrétního verše, ale 
také celkovému poselství 
prorockého pisatele. 
Slovníky, poznámky pod 
čarou a pomůcky pro 
studium písem mohou 
být užitečnými nástroji, 
které studentům po-
mohou odhalit význam 
určitých slov či slovních 
spojení.
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• Jak se snaha sloužit Bohu i mamonu podobá tomu, když se snažíme stát čelem k oběma 
stranám třídy?

• Můžete uvést nějaké příklady toho, když se někdo snaží sloužit současně Bohu i 
mamonu?

Vyzvěte členy třídy, aby se postavili čelem k listu papíru se slovem Bůh.

• Proč je pro vás důležité mít Boha jako svého pána?

• Jak můžete na základě Spasitelových slov ve 3. Nefim 13:24 poznat, že vaším pánem je 
Bůh? (Přestože studenti mohou uvést mnoho správných odpovědí, ujistěte se, že rozpoz-
nají tuto zásadu: Aby naším pánem mohl být Bůh, musíme Mu sloužit a milovat Ho 
nade všechno na světě.)

Zatímco studenti stojí, přečtěte níže uvedené situace a požádejte je, aby se otočili čelem 
k tomu konci třídy, který představuje pána, kterému podle nich daný člověk slouží –  
k Bohu, nebo ke světskosti (mamonu). Požádejte studenty, aby vysvětlili, proč se otočili tam, 
kam se otočili. (Mohli byste tyto situace upravit tak, aby odpovídaly okolnostem a zájmům 
studentů, které učíte.)

 1. Mladý muž odmítne nabídku zaměstnání, které by vyžadovalo, že by nemohl chodit 
na nedělní shromáždění, a místo toho přijme zaměstnání s nižším platem, které to 
nevyžaduje.

 2. Mladá žena si často stěžuje rodičům, že potřebuje nové oblečení. Oblečení, které by si 
chtěla koupit, stojí víc než si její rodina může dovolit.

 3. Mladý muž platí pravidelně desátek z peněz, které dostává v zaměstnání. Celý zbytek 
výplaty však používá na nákup věcí pro pobavení, včetně nevhodných filmů a písní, a 
nešetří si žádné peníze na misii ani na vzdělání.

 4. Mladá žena často používá část svého příjmu ke koupi drobných dárků, aby druhým uká-
zala, že je má ráda.

Poté studenty vyzvěte, aby se posadili, a položte jim tyto otázky:

• Proč je podle vašich zkušeností možná obtížné vždy sloužit Bohu a milovat Ho nade 
všechno na světě? Proč stojí za to dát Boha na první místo?

3. Nefi 13:25–34
Spasitel nabádá dvanáct učedníků, aby místo uspokojování svých časných zájmů 
nejprve hledali království Boží
Shrňte 3. Nefiho 13:25–31 tím, že studentům řeknete, že Ježíš Kristus vyzval svých dvanáct 
učedníků, aby si nedělali starosti ohledně časných potřeb, jídla a oblečení. Poukažte na to, 
že i když toto učení bylo určeno konkrétně dvanácti učedníkům, zásady v něm obsažené 
mají všeobecnou platnost. Požádejte některého studenta, aby přečetl 3. Nefiho 13:32–33. 
Požádejte ostatní, aby tyto verše sledovali v písmech a vyhledali, jak Spasitel uklidnil své 
učedníky ohledně jejich časných potřeb.

• Jak nám může pomoci, když si uvědomíme, že Bůh zná naše potřeby?

• Co podle 3. Nefiho 13:33 Ježíš Kristus slíbil těm, kteří ve svém životě dávají Boha a Jeho 
království na první místo? (Přestože studenti mohou uvést mnoho různých odpovědí, 
ujistěte se, že rozpoznají tuto zásadu: Když budeme nejprve hledat Boží království, 
Bůh nám pomůže zaopatřit naše potřeby. Tuto zásadu byste mohli napsat na tabuli.) 

• Jak se cítíte, když nějaký blízký přítel nebo člen rodiny dá přednost vašim zájmům a po-
třebám před těmi svými? Co dáváme Nebeskému Otci a Spasiteli najevo, když jim dáme 
přednost před svými časnými potřebami a zájmy?

Vyzvěte studenty, aby si do studijních zápisníků nebo deníků napsali cíl týkající se něčeho, 
co mohou dělat, aby více dávali Boha na první místo ve svém životě. V závěru lekce byste 
mohli vydat svědectví o požehnáních, která jste obdrželi, když jste usilovali o to, abyste ve 
svém životě dávali na první místo Boha a Jeho království.
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Úvod
Ježíš Kristus pokračoval ve svém kázání u chrámu v zemi 
Hojnosti a varoval lid před souzením druhých a nabádal 
je, aby skrze modlitbu a konání Jeho vůle usilovali o 

požehnání od Nebeského Otce. Spasitel je také varoval 
před falešnými proroky a zdůrazňoval, jak důležité je 
konat Boží vůli.
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3. Nefi 14

Náměty pro výuku

3. Nefi 14:1–6
Spasitel učí o tom, jak posuzovat spravedlivě
Abyste studenty připravili na studium Spasitelova učení ohledně toho, jak posuzovat spra-
vedlivě, přečtěte tento příběh, který vyprávěl president Thomas S. Monson:

„Mladý manželský pár, Lisa a John, se přestěhovali do nové čtvrti. Jednou 
ráno, při snídani, se Lisa podívala z okna a zadívala se na sousedku, která 
právě věšela prádlo. 

‚To prádlo není čisté!‘ zvolala Lisa. ‚Naše sousedka neví, jak se prádlo pere!‘ 

John se podíval také, ale mlčel. 

Pokaždé, když jejich sousedka věšela prádlo, Lisa to komentovala stejně. 

Po několika týdnech byla Lisa překvapená, když se podívala z okna a uviděla, jak u sousedů 
na zahradě visí krásně čisté prádlo. Řekla manželovi: Koukni, Johne, už se konečně naučila 
prát! Zajímalo by mě, jak to dokázala.‘ 

John odpověděl: ‚No, miláčku, já ti řeknu jak. Možná tě bude zajímat, že jsem dnes ráno 
vstal brzo a umyl jsem nám okna!‘“ („Pravá láska nepomíjí“, Liahona, listopad 2010, 122.)

• Čemu se z tohoto příběhu můžeme naučit?

Vysvětlete, že 3. Nefi 14 obsahuje pokračování učení, které Spasitel pronesl u chrámu 
k Nefitům. Vyzvěte některého studenta, aby přečetl 3. Nefiho 14:1–2. Požádejte ostatní, 
aby text sledovali v písmech a vyhledali varování, která Ježíš Kristus dal ohledně souzení 
druhých. 

• Jak byste tuto pravdu ze 3. Nefiho 14:2 vyjádřili vlastními slovy? (Odpovědi studentů by 
měly odrážet tuto pravdu: Budeme souzeni podle toho, jak soudíme druhé.)

Abyste studentům pomohli porozumět Spasitelovu přikázání „nesuďte“, které se nachází 
ve 3. Nefim 14:1, požádejte některého studenta, aby přečetl následující slova staršího 
Dallina H. Oakse z Kvora Dvanácti apoštolů. Požádejte ostatní, ať si všímají, jakému druhu 
souzení druhých se máme vyhýbat. 

„Poslední soud … je onou budoucí událostí, při které všichni staneme před 
soudcovskou stolicí Kristovou, abychom byli souzeni podle svých skutků. … 
Jsem přesvědčen, že onen příkaz v písmech, abychom nesoudili, se nejzřetel-
něji týká tohoto posledního soudu. …

… Proč Spasitel přikázal, abychom nevynášeli konečné soudy? Jsem 
přesvědčen, že toto přikázání bylo dáno z toho důvodu, že si dovolujeme 

vynášet konečné soudy, kdykoli o někom prohlásíme, že půjde do pekla (nebo do nebe) 
za nějaký konkrétní čin nebo v nějakou konkrétní dobu. Když toto děláme – a pokušení 
dopustit se toho je veliké – ubližujeme sobě i tomu, koho si troufáme soudit. …

… Evangelium je evangeliem naděje a nikdo z nás nemá právo odpírat druhým moc 
Usmíření, které za náležitých podmínek přináší očištění od osobních hříchů, odpuštění a 
nápravu života.“ („‚Judge Not‘ and Judging“, Ensign, Aug. 1999, 7, 9.)

• Jak vám slova staršího Oakse pomáhají pochopit Spasitelův příkaz „nesuďte“?
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Ukažte studentům nějaké smítko – například drobnou třísku. Poté studentům ukažte (nebo 
na tabuli nakreslete) dřevěný trám nebo dlouhý kus dřeva. Řekněte studentům, že Spasitel 
použil slova smítko a trám, aby nám pomohl porozumět tomu, k jakým problémům do-
chází, když druhé soudíme nespravedlivě. Vyzvěte některého studenta, aby přečetl 3. Ne-
fiho 14:3–5, a požádejte ostatní, aby přemýšleli o tom, co smítko a trám představují.

• Co představuje smítko? (Chybu, kterou vidíme na druhém.) Co představuje trám? (Naše 
vlastní chyby.)

Poukažte na to, že Spasitelovo podobenství pojednává o předmětech, které uvízly v oku. 
Takové předměty mají vliv na vidění dotyčného člověka.

• Jak mohou naše chyby ovlivňovat to, jak pohlížíme na druhé?

Vyzvěte studenty, aby zvážili, zda je vůbec někdy vhodné soudit druhé. Poskytněte jim 
chvíli na to, aby se nad touto otázkou zamysleli. Poté vysvětlete, že v inspirovaném pře-
kladu Matouše 7:1 Prorok Joseph Smith toto Spasitelovo učení o souzení druhých objasnil. 
Podle Josepha Smitha Spasitel řekl: „Nesuďte nespravedlivě, abyste nebyli souzeni; ale 
suďte spravedlivý soud.“ (Překlad Josepha Smitha, Matouš 7:1.) Vyzvěte některého stu-
denta, aby přečetl toto vysvětlení z příručky Věrni víře:

„Někteří lidé si myslí, že posuzovat druhé je špatné v každém směru. I když je pravda, že 
nemáte druhé odsuzovat nebo je nespravedlivě soudit, budete muset během svého života 
posuzovat myšlenky, situace i lidi. Pán dal mnoho přikázání, která nemůžete dodržovat, 
aniž byste soudili.“ (Věrni víře – slovník evangelia [2004], 112.)

Abyste studentům pomohli pochopit, že Spasitel učil, že je důležité soudit spravedlivě, 
vyzvěte je, aby si přečetli 3. Nefiho 14:6. Požádejte je, aby vyhledali, jaké soudy nám Pán 
nařídil vynášet. Požádejte je, aby se podělili o to, co našli.

• Co to znamená dávat to, co je svaté, psům nebo házet perly před svině? (Podělit se o 
něco posvátného s těmi, kteří si toho nebudou vážit nebo kteří nebudou ctít posvátnost 
dotyčné věci.)

• Jak máme podle Spasitelových slov ve 3. Nefim 14:6 posuzovat druhé?

Poté, co studenti odpovědí, přečtěte tato slova staršího Dallina H. Oakse o dalších situa-
cích, při nichž musíme spravedlivě posuzovat druhé:

„My všichni posuzujeme druhé, když si vybíráme přátele, při rozhodování, jak nalo-
žíme se svým časem a penězi, a samozřejmě při výběru svého věčného společníka nebo 
společnice. …

… Spravedlivé posuzování je vedeno Duchem Páně, ne zlobou, touhou po odplatě, žárli-
vostí, ani prospěchářstvím.“ („‚Judge Not‘ and Judging“, 9.)

• Proč je důležité posuzovat spravedlivě druhé v takových situacích, jako je například výběr 
přátel, rozhodování se, jak naložíme se svým časem a penězi, a výběr věčného společníka 
či společnice?

• V jakých dalších situacích musíme posuzovat druhé? (Studenti mohou zmínit výběr 
potenciálního zaměstnavatele nebo rozhodování, zda přijmout pozvání na rande.)

3. Nefi 14:7–11
Spasitel učí o tom, že máme usilovat o požehnání od Nebeského Otce
Požádejte studenty, aby si přečetli 3. Nefiho 14:7–11 a vyhledali, čemu Spasitel učil ohledně 
ochoty Nebeského Otce odpovídat na naše modlitby. Vysvětlete, že pokud pozemští otcové, 
kteří jsou laskaví a milující, ale nedokonalí, dají svým dětem chléb a rybu místo kamenů 
a hadů, náš Nebeský Otec, který je dokonale laskavý a milující, zajisté odpoví, když se 
k Němu Jeho děti modlí o pomoc.

• Jakým zásadám se můžeme naučit ze 3. Nefiho 14:7–11? (Studenti mohou rozpoznat 
různé zásady. Jednou ze zásad, kterou byste mohli zdůraznit, je ta, že Nebeský Otec 
nám žehná, když se k Němu modlíme o pomoc.)

• Proč je pro vás důležité vědět, že Nebeský Otec na vaše modlitby odpoví?

• Kdy jste pocítili lásku, kterou k vám Nebeský Otec chová, skrze to, jak odpověděl na 
vaše modlitby? (Mohli byste dát studentům čas na to, aby o této otázce přemítali, než je 
požádáte o odpověď. Také zvažte možnost podělit se o vlastní zážitek.)
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3. Nefi 14:12–27
Spasitel učí o tom, jak je důležité konat vůli Nebeského Otce
Požádejte studenty, aby si přečetli 3. Nefiho 14:12 a zamysleli se nad tím, jak jim Spasite-
lovo učení v tomto verši může pomoci, aby se stali více takovými, jako je Nebeský Otec.

• Jak nám může dodržování rady ze 3. Nefiho 14:12 pomoci, abychom se stali více tako-
vými jako Nebeský Otec?

Řekněte studentům, že Spasitel pokračoval ve výuce a použil mocná podobenství, aby nám 
pomohl porozumět tomu, jak je důležité konat vůli Nebeského Otce.

Abyste studenty připravili na studium Spasitelových podobenství ve 3. Nefim 14, proveďte 
tuto činnost:

Rozdělte studenty do skupinek po dvou až čtyřech. Dejte každému studentovi list papíru. 
Napište na tabuli tyto odkazy na verše z písem a každé skupince jeden z nich přidělte: 
3. Nefi 14:13–14; 3. Nefi 14:15–20; 3. Nefi 14:24–27. (Máte- li ve třídě hodně studentů, za-
dejte tytéž odkazy více skupinám.) Požádejte studenty, aby si zadané verše z písem přečetli 
a nakreslili ke Spasitelovu podobenství obrázek. Požádejte je také, aby napsali, čemu se 
z podobenství naučili.

Až budou studenti hotovi, požádejte je, aby svůj obrázek ukázali ostatním a vysvětlili, čemu 
se naučili. Zatímco se studenti dělí o to, čemu se naučili, pokládejte jim například tyto 
otázky:

• Jak se poslušnost učení Ježíše Krista podobá tomu, když jdeme po úzké cestě? Jak se 
zavrhování učení Ježíše Krista podobá tomu, když jdeme po široké cestě? (Viz 3. Nefi 
14:13–14.) Jak se liší Spasitelovy nauky od nauk světa?

• Proč by se vlk chtěl oblékat do ovčího roucha? (Viz 3. Nefi 14:15.) Co nám toto podoben-
ství říká o přáních a skutcích falešných proroků?

• Pokud stromy ve 3. Nefim 14:16–20 představují lidi, co může představovat ovoce? 
(Možné odpovědi: myšlenky lidí, jejich slova, skutky a jejich vliv na druhé.)

• Když slyšíme Spasitelova slova a řídíme se jimi, jak se podobáme muži, který staví svůj 
dům na skále? (Viz 3. Nefi 14:24–25.) Když se rozhodneme neřídit se Spasitelovými 
slovy, jak se podobáme muži, který staví svůj dům na písku? (Viz 3. Nefi 14:26–27.)

Poté, co se studenti podělí o své příspěvky a ukončí diskusi, požádejte některého studenta, 
aby přečetl 3. Nefiho 14:21–23.

• Čemu se můžeme naučit ze 3. Nefiho 14:21? (Studenti mohou použít různá slova, ale 
měli by rozpoznat tuto pravdu [tuto pravdu napište na tabuli]: Abychom mohli vstoupit 
do nebeského království, musíme konat vůli Nebeského Otce.)

• Co má tato pravda společného s obrázky široké a úzké cesty, dobrého a zkaženého 
stromu nebo moudrého a pošetilého muže?

Dejte studentům čas na to, aby přemítali o tom, čemu se ze 3. Nefiho 14 naučili a jak by to 
použili ve svém životě. Vyzvěte je, aby si do studijních zápisníků nebo deníků napsali, jak 
se budou lépe snažit následovat Spasitelovo učení uvedené v 3. Nefim 14. Máte- li dosta-
tek času, vyzvěte několik studentů, aby shrnuli, čemu se naučili, a aby se podělili o to, co 
díky tomu udělají. Mohli byste zakončit tím, že vydáte svědectví o požehnáních, která jste 
obdrželi, když jste následovali vůli Nebeského Otce.
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Úvod
Ježíš Kristus pokračoval v učení lidu u chrámu v zemi 
Hojnosti a prohlásil, že Mojžíšův zákon je naplněn a že 
On je světlem a zákonem, ke kterému mají lidé hledět. 
Poté dvanácti učedníkům vysvětlil, že lidé na americkém 

kontinentu jsou ony „další ovce“, o nichž mluvil v Jeru-
zalémě. (Viz Jan 10:14–16.) Slíbil také, že ti, kteří budou 
činit pokání a vrátí se k Němu, budou počítáni mezi 
Jeho lid smlouvy.
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3. Nefi 15–16

Náměty pro výuku

3. Nefi 15:1–10
Spasitel prohlašuje, že naplnil Mojžíšův zákon
Před začátkem hodiny napište na tabuli tyto otázky:

Proč máme platit desátek? Proč máme světit sabatní den? Proč máme ctít své rodiče?

Na začátku lekce ukažte na otázky na tabuli a zeptejte se:

• Někteří lidé se možná podivují nad tím, proč nám Pán dává přikázání. Jak byste vysvětlili, 
jaký mají přikázání účel?

Řekněte studentům, že když Ježíš Kristus vyučoval Nefity, učil je, že jedním z účelů Jeho 
přikázání je nasměrovat lidi k Němu. Vyzvěte studenty, aby se na tento účel zaměřili při 
studiu 3. Nefiho 15.

Vysvětlete, že když Spasitel mluvil k zástupu, poznal, že někteří z nich mají otázky. Požá-
dejte studenty, aby si zběžně přečetli 3. Nefiho 15:1–2 a vyhledali, co si tito lidé přáli vědět. 
(Přemýšleli, co si Spasitel přeje, aby dělali „ohledně zákona Mojžíšova“. Uctívání, obřady 
a církevní organizace Nefitů byly postaveny na zákonu Mojžíšovu, kterýžto zákon připra-
voval lid na příchod Ježíše Krista a pomáhal jim očekávat Jeho smírnou oběť. Zdálo se, 
že někteří z nich byli zmatení ohledně toho, co mají dělat namísto dodržování Mojžíšova 
zákona.)

Požádejte některého studenta, aby přečetl 3. Nefiho 15:3–5, 9. Vyzvěte ostatní, aby verše 
sledovali v písmech a vyhledali ve Spasitelově vysvětlení slovní spojení, která mohla Nefity 
ujistit, že se tím nemusí měnit jejich víra. Požádejte několik studentů, aby se podělili o 
slovní spojení, která našli. Požádejte je, aby vysvětlili, proč podle nich tato slovní spojení 
mohla Nefitům pomoci.

• Čemu podle vás Ježíš učil, když prohlásil, že On je „zákon“? (3. Nefi 15:9.)

Studenti mohou odpovídat různě. Zatímco budou odpovídat, pomozte jim rozpoznat 
tyto pravdy (napište je na tabuli): Ježíš Kristus je původcem zákona. Všechny zákony 
evangelia nás směrují k Ježíši Kristu a k Jeho Usmíření. Když budeme dodržovat Jeho 
přikázání, obdržíme věčný život.

• Proč bylo v té době pro Nefity důležité, aby těmto pravdám porozuměli? (Mohli byste 
poukázat na to, že nový zákon směřoval ke Spasiteli a Jeho Usmíření právě tak jako zá-
kon Mojžíšův. Zatímco některé způsoby uctívání se pro Nefity změnily, měli dál používat 
víru v Ježíše Krista a uctívat Otce v Jeho jménu.)

Shrňte 3. Nefiho 15:6–8 tím, že vysvětlíte, že Spasitel lid ujistil, že tak, jak se slova proroků 
ohledně Vykupitele naplnila v Něm, tak se naplní i jejich proroctví ohledně budoucích 
událostí. Také vysvětlil, že smlouva, kterou uzavřel se svým lidem, nadále platí a bude 
naplněna.

Požádejte některého studenta, aby přečetl 3. Nefiho 15:9–10. Požádejte ostatní, aby text 
sledovali v písmech a vyhledali, jak si Spasitel přeje, aby Jeho lid naložil se znalostí pravd, 
které jsou napsány na tabuli.
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3.  NEFI  15 –16

• Co pro vás znamená hledět ke Kristu?

Vyzvěte studenty, aby si prošli 3. Nefiho 15:9–10 a shrnuli, jak si Pán přeje, abychom přistu-
povali k životu podle evangelia a k požehnání, které díky tomu získáváme. (Studenti mo-
hou pasáž shrnout různými slovy, ale jejich odpovědi by měly odrážet tuto zásadu: Když 
hledíme k Ježíši Kristu tím, že dodržujeme Jeho přikázání a snažíme se vytrvat až do 
konce, dá nám věčný život.)

• Je možné následovat Ježíše Krista, aniž bychom dodržovali Jeho přikázání? Proč ne? 

Vyzvěte studenty, aby se zamysleli nad otázkami, které jste před začátkem hodiny napsali 
na tabuli.

• Je možné, aby někdo navenek dodržoval přikázání, aniž by hleděl k Ježíši Kristu?

• Z jakého důvodu by někdo mohl navenek dodržovat přikázání, aniž by hleděl k Ježíši 
Kristu? (Možné odpovědi: z povinnosti, ze strachu z trestu, z touhy zapadnout mezi 
druhé nebo si udržet určitý dojem či z lásky k pravidlům.)

• Z jakého důvodu máme dodržovat přikázání? (Přikázání máme dodržovat, protože Pána 
milujeme, protože si přejeme udělat Mu radost a přejeme si k Němu přijít.)

• Jak jste byli požehnáni, když jste přikázání dodržovali s opravdovým záměrem?

Vyzvěte studenty, aby přemýšleli o přikázání nebo měřítku evangelia, které pro ně bylo 
těžké pochopit a následovat. Vyzvěte je, aby se zamysleli nad tím, jak by se mohl změnit je-
jich postoj k tomuto přikázání nebo měřítku, kdyby se důvodem pro jeho dodržování stala 
láska k Pánu. Povzbuďte je, aby dodržovali přikázání z lásky k Pánu. Podělte se o to, jak vám 
přikázání pomohla, abyste se přiblížili Nebeskému Otci a Spasiteli.

3. Nefi 15:11–16:5
Ježíš Kristus mluví k učedníkům o svých dalších ovcích
Požádejte studenty, ať se přihlásí, pokud se někdy cítili být méně důležitými než někdo jiný. 
Požádejte je, aby se zamysleli nad tím, jestli se někdy cítili opomenuti nebo osamělí nebo 
jestli někdy přemýšleli o tom, zda je Nebeský Otec zná.

Na tabuli napište tuto větu: Bůh se zajímá o všechny své děti a zjevuje se jim. Ujistěte 
studenty o pravdivosti těchto slov a vyzvěte je, aby hledali důkaz o jejich pravdivosti, za-
tímco budou studovat zbývající část 3. Nefiho 15 a začátek 3. Nefiho 16.

Vyzvěte některého studenta, aby přečetl 3. Nefiho 15:11–17, a požádejte studenty, aby 
vyhledali, co Pán řekl lidu v Jeruzalémě o svém lidu na americkém kontinentu. Také byste 
studenty mohli požádat, aby si přečetli Jana 10:14–16. (Pomozte studentům porozumět 
tomu, že „další ovce“ představují další následovníky Pastýře – Ježíše Krista. Slovo stádo 
může označovat skupinu zvířat, ale také skupinu lidí se společným přesvědčením.)

• Jak Pán podle 3. Nefiho 15:17 slíbil, že se zjeví svým dalším ovcím neboli následovní-
kům? (Uslyší Jeho hlas.)

Požádejte některého studenta, aby přečetl 3. Nefiho 15:18–19. Vyzvěte ostatní, aby tyto 
verše sledovali v písmech a vyhledali, proč Nebeský Otec přikázal Ježíši Kristu, aby lidu 
v Jeruzalémě nedal vědět o svých dalších ovcích. Až se studenti podělí o to, co našli, zep-
tejte se:

• Jakou zásadu zde můžeme najít? (Odpovědi studentů by měly odrážet tuto zásadu: Bůh 
nám dává poznání a pravdu podle naší víry a poslušnosti.)

Shrňte 3. Nefiho 15:21–23 tím, že vysvětlíte, že Pán řekl Nefitům, že oni jsou těmi dalšími 
ovcemi, o kterých mluvil; Židé v Jeruzalémě si však mysleli, že mluvil o pohanech neboli o 
těch, kteří nejsou izraelité. Neporozuměli tomu, že pohané neuslyší Jeho hlas osobně.

Vyzvěte některého studenta, aby přečetl 3. Nefiho 15:24 a požádejte ostatní, aby vyhledali, 
jak Pán ujistil Nefity, že se o ně zajímá. Mohli byste se studentů zeptat, jaké by měli pocity, 
kdyby slyšeli, jak Pán tato slova pronáší k nim.

Vyzvěte studenty, aby si přečetli 3. Nefiho 16:1–3 a vyhledali, kdo další uslyší Spasitelův 
hlas. Vysvětlete, že o těchto dalších místech a lidech, které Spasitel navštívil, nemáme 
záznam, ale je zřejmé, že navštívil další skupiny neboli „stáda“.
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Abyste studenty seznámili s myšlenkou, že Spasitel se projevuje i těm, kteří Jeho hlas ne-
slyší, položte jim nejprve tyto otázky, než je vyzvete, aby v písmech vyhledali odpovědi:

• Co se stane s těmi, kteří nemohou slyšet Spasitelův hlas? Jak jim Spasitel ukáže, že se o 
ně zajímá?

Vyzvěte studenty, aby ve 3. Nefim 15:22–23 a ve 3. Nefim 16:4 vyhledali, jak se Pán podle 
svých slov projeví pohanům (skrze kázání druhých, skrze svědectví Ducha Svatého a skrze 
spisy proroků).

• Jak tyto projevy dokládají, že Bůh se zajímá o všechny své děti?

• Jak se Pán projevil vám osobně a vaší rodině?

• Jak můžeme Pánovi pomáhat v Jeho úsilí projevovat se všem Jeho lidem?

3. Nefi 16:6–20
Ježíš Kristus pronáší požehnání a varování určené pohanům, kteří obdrží 
evangelium v posledních dnech
Zeptejte se studentů, zda si někdy přáli být členy nějaké skupiny, klubu nebo družstva. 
Zeptejte se jich, jaké předpoklady museli splnit, aby se členy této skupiny mohli stát. Na-
značte, že ta nejúžasnější skupina, jaké můžeme být členy, je Pánův lid smlouvy.

Požádejte některého studenta, aby přečetl 3. Nefiho 16:6–7. Vyzvěte ostatní, aby tyto verše 
sledovali v písmech a vyhledali, co se podle Pánových slov stane v posledních dnech v dů-
sledku toho, že v Něho budou věřit pohané, ale dům Izreale nikoli. (Mohli byste vysvětlit, 
že proroci Knihy Mormonovy používali výraz pohané k označování těch, kteří nepocházejí 
ze Svaté země. Toto slovo proto může označovat jak členy Církve, tak nevěřící a členy jiných 
vyznání.) Až studenti odpovědí, shrňte 3. Nefiho 16:8–9 tím, že vysvětlíte, že Ježíš Kristus 
prorokoval, že v posledních dnech rozptýlí nevěřící pohané členy domu Izraele a budou 
s nimi špatně zacházet. Požádejte některého studenta, aby přečetl 3. Nefiho 16:10. Vyzvěte 
ostatní, aby verš sledovali v písmech a vyhledali, co se s těmito nevěřícími pohany stane.

• O co podle Pánových slov nevěřící pohané přijdou?

• Jak by se to mohlo týkat těch, kteří znají pravdu, ale povyšují se v pýše?

Vysvětlete, že Pán slíbil, že smlouvu s domem Izraele dodrží tím, že jim přinese evange-
lium. (Viz 3. Nefi 16:11–12.) Požádejte některého studenta, aby přečetl 3. Nefiho 16:13. 
Vyzvěte ostatní, aby tyto verše sledovali v písmech a vyhledali, co je od člověka požado-
váno, aby se stal členem Pánova lidu smlouvy. Na tabuli napište toto: „Když … , pak …“ 
Požádejte studenty, aby pomocí 3. Nefiho 16:13 větu doplnili. Studenti by měli být schopni 
rozpoznat tuto pravdu: Když budeme činit pokání a vrátíme se k Ježíši Kristu, budeme 
pak počítáni mezi Jeho lid.

• Proč je požehnáním být počítán mezi Pánův lid?

Na závěr se podělte o své svědectví o pravdách, které jste dnes v lekci probírali.

Komentář a informace o historickém pozadí 
3. Nefi 15:5–8. Smlouva není ještě zcela naplněna

Co měl Ježíš na mysli, když řekl: „Smlouva, kterou jsem 
učinil s lidem svým, není ještě zcela naplněna“? (3. Nefi 
15:8.) Jehova uzavřel v dávných dobách smlouvu 

s Abrahamem. Abrahamovi bylo přislíbeno: 1) věčné 
potomstvo, 2) země dědictví a 3) Boží kněžská moc. 
Tyto sliby byly dány i Abrahamovým potomkům (viz NaS 
132:30–31) a budou naplněny v budoucnu.

Vyhledávací otázky
Vyhledávací otázky 
pomáhají studentům 
osvojit si základní poro-
zumění bloku písma tím, 
že je při čtení vyzývají 
k vyhledání důležitých 
detailů. Studentům 
pomáhá, když jim 
tyto otázky položíme 
předtím, než si verše, 
ve kterých se odpověď 
nachází, přečtou. To 
upoutá pozornost stu-
dentů a pomůže jim to 
během čtení objevovat 
odpovědi v určité pasáži 
z písem. 
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Úvod
V této lekci se studenti zamyslí nad tím, jak sváry ovlivňují jejich 
schopnost pociťovat Ducha. Také budou mít možnost přemýšlet 
o těch, kteří jsou pro ně dobrým příkladem, a zamyslet se nad 
tím, jak mohou být lepším příkladem pro druhé.

Náměty pro výuku

3. Nefi 11:18–41
Ježíš Kristus ustanovuje způsob křtu, odsuzuje sváry a hlásá svou 
nauku
Napište na tabuli slovo svár a požádejte studenty, aby toto slovo 
vysvětlili (hádka, konflikt nebo spor).

Vyzvěte studenty, aby ve stručnosti vypsali na tabuli některé 
situace nebo činnosti, při kterých mají sklon zažívat sváry. (Mohli 
byste požádat jednoho studenta, aby zapisoval, zatímco ostatní 
budou odpovídat.) Během této činnosti se vyvarujte používání 
toho, co starší Dallin H. Oaks z Kvora Dvanácti apoštolů nazval 
„technikami protivníka“, které mají vyvolávat „spor a pole-
miku“. (The Lord’ s Way [1991], 139.)

Připomeňte studentům, že ve 3. Nefim 11 četli, že Ježíš Kristus 
se zjevil Nefitům, kteří se shromáždili u chrámu. Vyzvěte někte-
rého studenta, aby přečetl 3. Nefiho 11:28, a ostatní požádejte, 
aby vyhledali téma, o kterém se někteří Nefité dohadovali. 

Zeptejte se: Proč je podle vás důležité vyvarovat se sporů a svárů, 
když s druhými diskutujeme o evangeliu?

Na tabuli napište: Duch sváru není od Boha, ale  … Vyzvěte ně-
kterého studenta, aby přečetl 3. Nefiho 11:29–30, a požádejte 
studenty, aby vyhledali, odkud duch sváru pochází. Pravdu, kte-
rou najdou, lze vyjádřit takto: Duch sváru není od Boha, ale 
od ďábla. Mohli byste studentům navrhnout, aby si v písmech 
tuto pravdu označili.

Zeptejte se: Jak vám pamatování na Spasitelovo učení ve 3. Ne-
fim 11:29–30 může pomoci, když se ocitnete v situaci, která by 
mohla vést ke sváru? (Mohli byste poukázat na konkrétní situace 
napsané na tabuli nebo byste studenty mohli požádat, aby si 
představili nějakou situaci, ve které se někdo chce dohadovat o 
určitých naukách evangelia.)

Abyste studentům pomohli porozumět jednomu důležitému 
důsledku sporů, přečtěte nebo vystavte tato slova presidenta 
Jamese E. Fausta z Prvního předsednictva: „Když dojde ke sporu, 
Duch Páně odejde bez ohledu na to, kdo nese vinu.“ („What 
I Want My Son to Know before He Leaves on His Mission“, 
Ensign, May 1996, 41.)

Mohli byste studentům navrhnout, aby si tato slova zapsali do 
písem nebo do studijního deníku.

Zeptejte se: Pocítili jste někdy, jak Duch Páně kvůli sporům ode-
šel? Jak jste se při tom cítili? 

Lekce pro domácí studium
3. Nefi 11:18–16:20 (25. blok)

Přípravné materiály pro 
učitele domácího studia
Shrnutí denních lekcí domácího studia
Následující shrnutí nauk a zásad, kterým se studenti naučili 
při studiu 3. Nefiho 11:18–16:20 (25. blok), nemá být 
součástí vaší lekce. Lekce, kterou učíte, se soustřeďuje pouze 
na některé z těchto nauk a zásad. Při zvažování potřeb svých 
studentů se řiďte nabádáním Svatého Ducha.

1. den (3. Nefi 11:18–12:48)
Studenti se dozvěděli, že křest musí být proveden tím, kdo je 
nositelem náležité pravomoci, a musí být proveden způsobem 
určeným Pánem. Studovali také nauku Kristovu a dozvěděli 
se, že Duch Svatý svědčí o Nebeském Otci a o Ježíši Kristu. Při 
studiu blahoslavenství a Spasitelova vysvětlení vyššího zákona 
poznali, že když žijeme podle učení Ježíše Krista, budeme 
požehnáni a připraveni vstoupit do nebeského království. 
Naučili se také, že když přicházíme ke Kristu a dodržujeme 
Jeho přikázání, můžeme se stát více takovými, jako je On a 
náš Otec v nebi, kteří jsou dokonalí.

2. den (3. Nefi 13)
Ze Spasitelova učení o pohnutkách, na základě nichž dáváme 
almužny, modlíme se a postíme, se studenti dozvěděli, že 
pokud konáme spravedlivé skutky pro to, abychom udělali 
radost Nebeskému Otci, On nás odmění zjevně. Když studo-
vali Spasitelovo učení o tom, že nelze sloužit dvěma pánům, 
naučili se těmto zásadám: Aby naším pánem mohl být Bůh, 
musíme Ho milovat nade všechno na světě a sloužit Mu. Když 
budeme nejprve hledat Boží království, Bůh nám pomůže 
zajistit naše potřeby.

3. den (3. Nefi 14)
Spasitelovo učení o spravedlivém posuzování pomohlo 
studentům porozumět tomu, že budeme souzeni podle toho, 
jak sami soudíme druhé. Naučili se také tomu, že Nebeský 
Otec nám žehná, když se k Němu modlíme o pomoc. Stu-
denti nakreslili obrázky zobrazující Spasitelovo učení a naučili 
se, že máme- li vstoupit do nebeského království, musíme 
konat vůli Nebeského Otce.

4. den (3. Nefi 15–16)
Studenti se dozvěděli, že Ježíš Kristus je původcem všech 
zákonů a přikázání evangelia. Když hledíme k Ježíši Kristu 
tím, že dodržujeme Jeho přikázání a snažíme se vytrvat až do 
konce, dá nám věčný život. Když studenti studovali Spasite-
lova slova o dalších ovcích (viz 3. Nefi 15:21), dozvěděli se, 
že Bůh se zajímá o všechny své děti a projevuje se jim. Naučili 
se také tomu, že Bůh nám dává poznání a pravdu podle naší 
víry a poslušnosti.
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Poukažte na Spasitelova slova ohledně sporů ve 3. Nefim 11:30: 
„Naukou mou je to, že takové věci mají skončiti.“ Poté se 
zeptejte: 

• Jak můžeme skončit se spory a sváry?
• Jak můžeme s druhými nesouhlasit a zároveň se vyvarovat 

sporů?
• Jak jste byli požehnáni za svou snahu vyvarovat se sporů nebo 

je překonávat?

Mohli byste se podělit o vlastní zkušenost, kdy jste se cítili být 
požehnáni za svou snahu vyvarovat se sporů nebo je překonávat. 
Vyzvěte studenty, aby se podívali na tabuli a vybrali si situaci, ve 
které by možná často měli sklon dostávat se do sporů. Dejte jim 
čas na to, aby si napsali cíl, který jim pomůže vyvarovat se v této 
situaci sporu nebo ho překonat.

3. Nefi 12–16
Ježíš Kristus učí zásadám, které Jeho dětem pomáhají postupovat 
směrem k dokonalosti
Vyzvěte studenty, aby se postavili a zpaměti odříkali 3. Nefiho 
12:48. Možná bude nutné nechat je to několikrát procvičit, 
aby se tuto pasáž z písem naučili dokonale přednášet zpaměti. 
Požádejte studenty, aby v písmech vyhledali charakteristické rysy 
dokonalosti, které jsou zmíněny ve 3. Nefim 12:1–12 a které by 
si rádi lépe osvojili.

Dejte na lžičku trošku soli a vyzvěte studenty, aby hádali, co 
je to za látku. Poté jednoho studenta vyzvěte, aby předstoupil 
a ochutnáním určil, o jakou látku se jedná. Až student určí, 
že se jedná o sůl, požádejte ostatní, aby popsali, čím je sůl 
užitečná. Zatímco odpovídají, ujistěte se, že rozumějí tomu, že 
sůl ochucuje jídlo a používá se jako konzervant na maso, aby se 
nezkazilo.

Požádejte studenty, aby si přečetli 3. Nefiho 12:13 a zjistili, koho 
Spasitel přirovnal k soli. Zatímco studenti odpovídají, vysvětlete, 
že Spasitel měl na mysli nejen zástup, který byl toho dne u 
chrámu, ale všechny ty, kteří jsou pokřtěni do Jeho smlouvy.

Zeptejte se: Jak můžeme my, následovníci Ježíše Krista, být jako 
sůl? (Máme pomáhat uchovávat a zachraňovat lid a zlepšovat 
svět tím, že budeme druhé ovlivňovat k dobrému.)

Vysvětlete, že ve 3. Nefim 12:13 slovo chuť označuje nejen to, 
jak sůl chutná, ale i její funkci jako konzervantu.

Požádejte některého studenta, aby přečetl tato slova staršího 
Carlose E. Asaye ze Sedmdesáti o tom, jak sůl může ztratit svou 
chuť:

„Sůl nepozbývá své chuti stářím. Chuti pozbývá smícháním s ji-
nou látkou a znečištěním. … Rysy a přednosti člověka opouštějí 

tehdy, když svou mysl zamoří nečistými myšlenkami, když svá 
ústa znesvětí tím, že neříká celou pravdu, a když svou sílu zneu-
žije ke konání zlovolných skutků.“ („Salt of the Earth: Savor of 
Men and Saviors of Men“, Ensign, May 1980, 42.)

Zeptejte se: Proč se musíme snažit být čistými, abychom mohli 
druhé ovlivňovat k dobrému?

Ukažte studentům baterku. Rozsviťte ji a vyzvěte studenty, aby 
si přečetli 3. Nefiho 12:14–16 a vyhledali, jak Spasitel používal 
světlo k tomu, aby vysvětlil úlohu Jeho lidu smlouvy ve světě. Než 
začnou číst, mohlo by být užitečné vysvětlit, že kbelec je kbelík.

Zeptejte se: Jak mohou být členové Církve, kteří dodržují své 
smlouvy, pro druhé světlem?

Zakryjte světlo kbelíkem nebo ručníkem a položte tyto otázky:

• Jak můžeme být například pokoušeni, abychom své světlo 
zakrývali?

• Proč si podle 3. Nefiho 12:16 Spasitel přeje, abychom pro 
druhé byli spravedlivým příkladem? (Když jsme spravedli-
vým příkladem, můžeme druhým pomáhat oslavovat 
Nebeského Otce. Mohli byste studentům navrhnout, aby si 
tuto zásadu napsali na okraj stránky v písmech.)

• Čí spravedlivý příklad vám pomohl přiblížit se Nebeskému Otci 
a posílil vaši touhu žít více podle evangelia?

Povzbuďte studenty, aby byli solí a světlem světu tím, že se roz-
hodnou být spravedlivým příkladem.

Vysvětlete, že Spasitel učil dál Nefity tomu, že skutečnou 
odměnu za spravedlivé dodržování přikázání získají tehdy, když 
budou uctívat Boha bez pokrytectví a aniž by se v srdci upínali 
k pozemským pokladům nebo odměnám. Napište na tabuli tyto 
odkazy na verše z písma: 3. Nefi 13:22; 13:31–33; 14:7–8; 15:9; 
16:13. Vyzvěte studenty, aby v těchto pasážích vyhledali některé 
z odměn, které nám Otec v nebi přislíbil, pokud se v srdci 
budeme zaměřovat na to, abychom žili spravedlivě. Po uplynutí 
přiměřené doby je požádejte, aby se podělili o to, co našli.

Podělte se se studenty o své svědectví, že Nebeský Otec a Ježíš 
Kristus jim pomohou a požehnají jim v jejich úsilí překonávat 
spory a být světu spravedlivým příkladem.

Příští blok (3. Nefi 17–22)
Řekněte studentům, že při studiu 3. Nefiho 17–22 se dočtou, 
že Ježíš Kristus plakal, když byl s dětmi Nefitů. Požádejte je, aby 
vyhledali odpovědi na tyto otázky: Co pro ně vykonal? Jaké další 
zázraky Ježíš vykonal, když působil mezi Nefity?
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Úvod
Když se Spasitelův první den mezi Nefity chýlil ke konci, 
pocítil, že mnozí z nich úplně nerozumějí Jeho slovům. 
Učil je, jak získat větší porozumění, a zdůraznil důleži-
tost modlitby a přemítání. Lidé plakali, když jim sdělil, 

že odchází. Spasitel byl naplněn soucitem a zůstal o 
něco déle, aby uzdravil nemocné, pomodlil se za lid a 
požehnal dětem. Nefité byli přemoženi radostí.
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3. Nefi 17

Náměty pro výuku

3. Nefi 17:1–3
Ježíš nabádá Nefity, aby přemítali o Jeho slovech a modlili se o porozumění
Požádejte studenty, aby si představili, že se ocitli v této situaci: Vy a váš přítel máte sedadla 
v přední řadě na generální nebo oblastní konferenci, na níž promlouvá prorok. Na konfe-
renci máte oba příležitost se s prorokem setkat. Když konference skončí, odcházíte spolu  
s přítelem domů.

• O čem myslíte, že byste se svým přítelem po tomto setkání hovořili?

Připomeňte studentům, že Ježíš Kristus učil Nefity pravděpodobně téměř celý den. Když 
se chystal odejít, postřehl, že lid plně neporozuměl tomu, čemu ho učil. Vyzvěte studenty, 
aby si přečetli 3. Nefiho 17:1–3, a zjistili, co řekl Spasitel Nefitům, že mají udělat, aby získali 
větší porozumění. (Mohli byste studentům navrhnout, aby si to, co najdou, označili.) Až 
studenti pohovoří o tom, co našli, zeptejte se: 

• Co to znamená přemítat? 

Vyzvěte některého studenta, aby přečetl následující slova presidenta Henryho B. Eyringa 
z Prvního předsednictva. Požádejte členy třídy, aby zjistili, čemu učil ohledně toho, co to 
znamená přemítat. 

„Čtení, studium a přemítání není totéž. Čteme slova a můžeme pochopit 
myšlenky. Studujeme a můžeme v písmech objevit zákonitosti a spojitosti. 
Ale když přemítáme, přivoláváme zjevení skrze Ducha. Podle mě přemítat 
znamená přemýšlet a modlit se, což dělám poté, co si něco přečtu v písmech 
a pečlivě to studuji.“ („Služte s Duchem“, Liahona, listopad 2010, 60.)

• Jak nám podle vás mohou přemítání a modlitba společně pomáhat poro-
zumět tomu, čemu se učíme na shromáždění nebo na semináři?

Poukažte na to, že ve 3. Nefim 17:3 Spasitel nabádá Nefity k tomu, aby „[připravili] mysl 
svou na zítřek“, až se k nim vrátí, aby je znovu učil.

• Jak by člověk mohl připravit svou mysl předtím, než přijde na shromáždění nebo na 
seminář?

• Jaký má význam, když připravíme svou mysl na takovéto příležitosti se něčemu naučit?

Abyste pomohli studentům rozpoznat zásadu, jež je učena v 3. Nefim 17:1–3, napište na 
tabuli následující neúplný výrok a vyzvěte studenty, aby ho doplnili na základě toho, co 
zjistili.

Budeme- li přemítat a modlit se k Otci, můžeme …

Přestože mohou studenti použít různá slova, měli by rozpoznat následující zásadu: 
Budeme- li přemítat a modlit se k Otci, můžeme dosáhnout většího porozumění.

Na tabuli napište toto:

Připravit svou mysl, než přijdu na shromáždění nebo na seminář

Přemítat nad tím, co na shromáždění nebo na semináři uslyším

Modlit se ohledně toho, co na shromáždění nebo na semináři uslyším
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Požádejte studenty, aby si vybrali jeden z kroků uvedených na tabuli. Poskytněte jim nějaký 
čas, aby se zamysleli nad tím, 1) jak daný krok provedli a 2) jak jim to pomohlo v tom, aby 
se toho během shromáždění či semináře více naučili. Vyzvěte několik studentů, aby se o 
své myšlenky podělili s ostatními členy třídy. Povzbuďte studenty, aby se zamysleli nad tím, 
jak by se mohli zlepšit v jedné z těchto tří oblastí, a aby si naplánovali, jak toho dosáh-
nou. Mohli byste jim navrhnout, aby si tyto plány zapsali do zápisníku nebo do studijního 
deníku. Řekněte studentům, že další část lekce jim poskytne příležitost k tomu, aby si 
procvičili přemítání.

3. Nefi 17:4–25
Spasitel mezi Nefity uzdravuje nemocné, modlí se za lid k Otci a žehná dětem
Ukažte studentům obrázek Ježíš učí na západní polokouli. (62380 121; Kniha obrázků 
z evangelia [2009], č. 82.) Vyzvěte některého studenta, aby přečetl 3. Nefiho 17:4. Upo-
zorněte na slovní spojení „nyní jdu k Otci“. Vyzvěte studenty, aby si představili, že právě 
strávili den se Spasitelem a On jim teď oznámil, že nastal čas, aby odešel. Požádejte několik 
z nich, aby vyjádřili, jak by se v takovéto situaci asi cítili. Požádejte některého studenta, aby 
přečetl 3. Nefiho 17:5, a vyzvěte členy třídy, aby vyhledali, jak Nefité zareagovali, když jim 
Spasitel oznámil, že se chystá odejít.

Vysvětlete, že kdyby nebylo spravedlivých tužeb Nefitů, události zaznamenané v 3. Nefim 
17 a 18 by se možná nikdy nestaly. Následující činnost je určena k tomu, aby studentům 
pomohla lépe porozumět lásce, kterou Ježíš Kristus chová k svému lidu, a aby jim pomohla 
samostatně nacházet v písmech pravdy týkající se povahy Ježíše Krista. Na tabuli napište 
následující odkazy na verše z písem a požádejte studenty, aby si je přepsali do zápisníku 
nebo studijního deníku:

3. Nefi 17:6–10

3. Nefi 17:11–18

3. Nefi 17:19–25

Přečtěte tato slova presidenta Ezry Tafta Bensona:

„Nejvýznačnějším, nejpožehnanějším a nejšťastnějším člověkem je ten, jehož 
život se v maximální míře blíží vzoru, který nám dal Kristus. Nemá to nic 
společného se světskými statky, mocí nebo postavením. Jedinou opravdovou 
zkouškou význačnosti, požehnanosti a štěstí je to, nakolik se život člověka 
dokáže přiblížit tomu, aby byl takovým, jako je náš Mistr – Ježíš Kristus. On 
je tou pravou cestou, plnou pravdou a životem v hojnosti.“ („Jesus Christ 

– Gifts and Expectations“, Ensign, Dec. 1988, 2.)

Dejte studentům 5 až 10 minut na to, aby si prostudovali všechny pasáže z písem, jež jste 
napsali na tabuli. Vybídněte je, aby vyhledali pravdy týkající se Spasitelovy povahy. Během 
studia by měli nalézt alespoň jednu pravdu v každé pasáži z písem. Požádejte je, aby si 
pravdy, které najdou, zapsali.

Když studenti dočtou, pozvěte několik z nich k tabuli a požádejte je, aby pod odpovídající 
odkaz na verš z písem napsali jednu z pravd, které se o Spasiteli dozvěděli. Po splnění této 
činnosti jim položte tyto otázky:

• Proč je pro nás důležité, abychom znali tyto pravdy o Spasiteli? 

• Jaké jste nalezli důkazy toho, že Spasitel je vnímavý vůči našim potřebám a přáním?

• Které části tohoto záznamu v písmech na vás nejvíce zapůsobily? Proč?

• Proč byli podle vás lidé přemoženi radostí? (Viz 3. Nefi 17:18.)

• Proč byla podle vás toho dne Spasitelova radost úplná? (Viz 3. Nefi 17:20.)

Požádejte studenty, aby shrnuli, čemu se naučili z 3. Nefiho 17:6–25. Studenti mohou uvést 
celou řadu odpovědí. Jednou z pravd, kterou mohou nalézt, je ta, že Spasitel k nám chová 
hluboký soucit. Napište tuto pravdu na tabuli. Mohli byste navrhnout studentům, aby si 
tuto pravdu nebo jinou, kterou nalezli, napsali do písem na okraj stránky k 3. Nefimu 17:6.

Abyste pomohli studentům uvědomit si, jak nám porozumění povaze Ježíše Krista pomáhá 
prohloubit víru, přečtěte následující slova:
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„Víru v Krista můžete používat, když máte ujištění, že Kristus existuje, když máte správnou 
představu o Jeho povaze a když víte, že se snažíte žít podle Jeho vůle.“ (Věrni víře – slovník 
evangelia [2004], 172.)

• Jak vám porozumění Spasitelově soucitné povaze pomáhá používat víru v Něj?

Upozorněte na slovní spojení „jakkoli sužováni“ v 3. Nefim 17:9.

• Jaké nemoci a obtíže by bylo možné zahrnout do slovního spojení „jakkoli sužováni“? 
(Nejrůznější fyzické, citové, duševní i duchovní problémy.)

Požádejte studenty, aby přemítali o tom, jak jsou oni sami možná „sužováni“ a z čeho by 
chtěli, aby je Spasitel uzdravil, kdyby jim měl osobně požehnat. Připomeňte jim, že i když 
zde Spasitel není osobně, aby nám sloužil, Jeho moc žehnat nám a uzdravovat nás je nám 
k dispozici skrze kněžství.

• Za kým si chodíte pro kněžská požehnání?

• Kdy jste ve svém životě naposledy pocítili uzdravující vliv Spasitele?

Připomeňte studentům zásadu o přemítání, o níž hovořili na začátku lekce. Uveďte, že 
jedním ze způsobů, jímž mohou přemítat, je ten, že si představí sami sebe v situacích, které 
jsou popsány v příbězích z písem, jež čtou. Vyzvěte studenty, aby si představili sami sebe 
mezi Nefity v době, kdy se odehrávaly události, o nichž se píše v 3. Nefim 17. Dejte stu-
dentům čas na to, aby si do zápisníku nebo do studijního deníku napsali, co by asi slyšeli, 
viděli, pociťovali a poznali, kdyby byli v oné době mezi Nefity a mohli se setkat se Spasite-
lem. Mohli byste jim navrhnout, aby si zaznamenali, z jaké nemoci by chtěli, aby je Spasitel 
vysvobodil. Poté, co dopíší, mohli byste vyzvat několik z nich, aby to, co si zapsali, přečetli 
ostatním členům třídy. Ujistěte se, že vědí, že se nemusí dělit o nic, co je příliš osobní nebo 
soukromé.

Poté, co se několik studentů podělí o to, co si zapsali, mohli byste požádat jednoho nebo 
dva z nich, aby řekli, jak zjistili, že je Ježíš Kristus miluje a má s nimi soucit. Vybídněte 
studenty, aby přemítali nad touto lekcí a důvěřovali v soucit Spasitele, když se spoléhají na 
Jeho pomoc ve chvílích, kdy po něčem touží, pociťují slabost nebo zármutek či procházejí 
zkouškou.

Představování si
Představování si je jedna 
z dovedností při studiu 
písem, která studentům 
pomáhá rozebrat to, co 
čtou, porozumět tomu a 
také to uplatňovat. Po-
mozte studentům naučit 
se představovat si udá-
losti popsané v písmech 
tím, že je vybídnete, 
aby se snažili si v mysli 
představit lidi, místa a 
události, o kterých čtou. 
Jedním ze způsobů, 
jak to mohou provést, 
je představit si, že jsou 
účastníky příběhu, který 
čtou.
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Úvod
Když se první den služby Ježíše Krista mezi Nefity chýlil 
ke konci, podal jim Kristus svátost. Přikázal jim, aby 
přijímali svátost, neustále se modlili k Otci a projevovali 
přátelství ke všem lidem. Spasitel slíbil těm, kteří toho 

budou poslušni, velká požehnání. Pak dal dvanácti ne-
fitským učedníkům pokyny vztahující se k jejich službě 
v Církvi. Než vystoupil na nebe, předal jim moc udílet 
dar Ducha Svatého.
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3. Nefi 18

Náměty pro výuku

3. Nefi 18:1–14
Ježíš Kristus podává Nefitům svátost
Požádejte některého studenta, aby přečetl níže uvedená slova staršího Geralda N. Lunda 
ze Sedmdesáti. (Řekněte studentům, že jméno Czenkusch se vyslovuje „Zenkuš“.) Vyzvěte 
členy třídy, aby si sami sebe představili na místě horolezce, o kterém starší Lund hovořil.

„Před nějakým časem byl v jednom lékařském časopise zajímavý článek o horolezectví. …

Psalo se v něm o muži jménem Czenkusch, který provozuje horolezeckou školu. … Czen-
kusch popisoval novináři horolezecký systém jištění. Pomocí tohoto systému se horolezci 
chrání před pádem. Jeden z horolezců se dostane do bezpečné pozice a jistí lano pro 
dalšího horolezce – obvykle si ho uváže kolem vlastního těla. ‚Jistím tě,‘ znamená ‚Mám tě 
přivázaného. Pokud by se něco stalo, zachráním tě před pádem.‘ Toto je důležitou součástí 
horolezectví. Povšimněte si nyní, co se v článku psalo dál: ‚Jištění přineslo Czenkuschovi 
ty nejlepší i ty nejhorší okamžiky, které v horách zažil. Jednou spadl z vysoké strmé stěny, 
přičemž vytrhl tři skoby a stáhl ze skalní římsy i muže, jenž ho jistil. Zastavil se vzhůru 
nohama asi tři metry nad zemí, když se [Donovi], který ho jistil a nyní visel na skále s roz-
taženýma rukama i nohama, podařilo zarazit jeho pád silou svých napřažených paží. „Don 
mi zachránil život,“ říká Czenkusch. „Jak se odvděčit takovému muži? Dát mu k Vánocům 
použité horolezecké lano? To ne, ale pamatujete na něj. Vždy na něj pamatujete.“‘ [Eric G. 
Anderson, „The Vertical Wilderness“, Private Practice, November 1979, 21; zvýraznění 
přidáno.] („The Grace and Mercy of Jesus Christ“, v Jesus Christ: Son of God, Savior, ed. 
Paul H. Peterson, Gary L. Hatch, and Laura D. Card [2002], 48.)

• Proč měl podle vás tento horolezec dojem, že dát svému zachránci materiální dar by 
nebylo dostatečným projevem jeho vděčnosti?

Vyzvěte studenty, aby si přečetli 3. Nefiho 18:1–7 a zjistili, o co Spasitel požádal Nefity, že 
mají dělat, aby na Něj pamatovali. (Mohli byste studentům navrhnout, aby si v 3. Nefim 
18:7 označili slova na památku a pamatovati.) Poté, co se studenti podělí o to, co zjistili, 
položte jim tyto otázky:

• Jak nám přijímání svátosti pomáhá pamatovat na oběť, kterou za nás Spasitel přinesl?

• Na co měli Nefité podle 3. Nefiho 18:7 pamatovat, když přijímali chléb?

Dejte studentům nějaký čas na to, aby se znovu podívali na 3. Nefiho 11:14–15. Poté se 
zeptejte:

• Proč mohlo být pro Nefity obzvláště významné, aby pamatovali na tělo Spasitele?

• I když jste na rozdíl od Nefitů neviděli rány na Spasitelově těle, proč je pro vás přesto 
důležité, abyste při svátosti přijímali chléb „na památku těla“ Spasitele? (NaS 20:77.)

• Co můžete udělat pro to, abyste měli Spasitele vždy na paměti?

Na tabuli napište: Když přijímáme svátost, dosvědčujeme Otci, že …

Požádejte studenty, aby si přečetli 3. Nefiho 18:8–11 a vyhledali slova a slovní spojení, která 
doplňují výrok na tabuli. Vyzvěte několik studentů, aby se podělili o to, co našli. (Studenti 
mohou výrok doplnit takto: Když přijímáme svátost, dosvědčujeme Otci, že budeme 
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vždy pamatovat na Ježíše Krista. Další možná odpověď: Když přijímáme svátost, do-
svědčujeme Otci, že jsme ochotni činit všechno to, co nám Spasitel přikázal.)

Položte studentům některé nebo všechny následující otázky, abyste jim pomohli prohloubit 
porozumění roli svátosti v tom, jak nám pomáhá pamatovat na Spasitele, a lépe ji docenit:

• Které stránky života a služby Spasitele bychom si mohli připomínat během obřadu 
svátosti? (Možné odpovědi: Jeho smrt a smírnou oběť, to, v jak skromných podmínkách 
byl zrozen, Jeho zázraky a učení, Jeho láskyplnou péči o druhé a Jeho poddajnost vůči 
Nebeskému Otci.)

• Přestože přijetí svátosti trvá jen chvíli, účinky plynoucí z přípravy na tento obřad a z 
účasti na něm jsou věčné. Co můžeme udělat pro to, abychom vždy pamatovali na Spasi-
tele i poté, co jsme přijali svátost, a po zbytek týdne?

• Jak nám může upřímnost a pozornost, kterou věnujeme přijímání svátosti, pomoci pa-
matovat na Spasitele během týdne?

• Jaký význam má svátost, pokud na Něj nepamatujeme? 

• Co Spasitel podle 3. Nefiho 18:7, 11 slíbil těm, kteří přijímají svátost a pamatují na Něj?  
(Když přijímáme svátost a vždy pamatujeme na Spasitele, budeme mít Jeho 
Ducha, aby byl s námi.)

Požádejte některého studenta, aby přečetl 3. Nefiho 18:12–14, a poté požádejte jiného stu-
denta, aby přečetl Helamana 5:12. Požádejte ostatní studenty, aby text sledovali a přemítali 
o spojitostech mezi těmito dvěma pasážemi z písem.

• Jak vám pravidelné přijímání svátosti může pomoci vytvořit z Ježíše Krista základ, na 
němž postavíte svůj život?

Abyste studentům pomohli více pamatovat na Ježíše Krista, vyzvěte je, aby si každý den 
během celého příštího týdne zapisovali do studijního nebo osobního deníku, co dělají pro 
to, aby na Spasitele pamatovali. Povzbuďte je, aby si zapisovali myšlenky, jež je během 
shromáždění svátosti napadly, nebo to, jak jejich snaha pamatovat na Spasitele ovlivnila 
jejich myšlenky, slova a činy.

Se studenty se k tomu vraťte během příštích několika lekcí a povzbuďte je, aby v psaní dál 
pokračovali každý den. Během týdne byste jim mohli dát několik minut na začátku každé 
hodiny, aby si zaznamenali, co dělají pro to, aby na Spasitele pamatovali.

3. Nefi 18:15–25
Ježíš učí Nefity, aby se vždy modlili k Otci a často se spolu scházeli
Rozdělte studenty do dvojic. Požádejte všechny dvojice, aby si spolu přečetly 3. Nefiho 
18:15–21 a zjistily, co podle Spasitele máme dělat, abychom odolali pokušení. Jakmile 
dočtou, požádejte každou z dvojic, aby napsala jednu větu, jež podle nich shrnuje toto 
učení o překonávání pokušení. Požádejte několik dvojic, aby se podělily o to, co napsaly. 
(Ačkoli studenti mohou shrnutí vyjádřit různými slovy, měla by z nich být patrná násle-
dující pravda: Budeme- li bdělí a budeme- li se vždy modlit k Otci, dokážeme odolat 
Satanovým pokušením.)

• Co podle vás znamená slovo bdíti v 3. Nefim 18:18? (Být duchovně ostražitý, pozorný či 
opatrný.)

• Proč jsou podle vás bdělost a modlitba nezbytné pro to, abychom odolali pokušení?

Poukažte na to, že 3. Nefi 18:15, 20–21 je pasáž z mistrovství v písmu. Mohli byste studen-
tům navrhnout, aby si tuto pasáž nějakým jednoznačným způsobem označili, aby ji pak 
mohli snadno najít.

• Jak nám modlitba pomáhá v tom, abychom zůstali bdělí a ostražití vůči Satanovu úsilí 
nás pokoušet?

Vyzvěte studenty, aby si do studijního deníku nebo zápisníku napsali odpověď na jednu  
z následujících otázek. (Otázky byste mohli napsat na tabuli nebo je pomalu přečíst, aby si 
je studenti mohli zapsat.)

• Jak vám modlitba pomohla odolat Satanovým pokušením?

• Co můžete udělat pro zlepšení svých osobních modliteb?

• Jakých požehnání jste byli svědky, když se modlíte s rodinou?

3. Nefi 18:15, 
20–21 je pasáž 
z mistrovství v písmu. 
Použijte námět pro 
výuku na konci lekce, 
abyste studentům 
pomohli si tento verš 
osvojit.
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• Jak můžete své rodině pomoci v tom, abyste měli pravidelné a smysluplné rodinné 
modlitby?

Budete- li mít dostatek času, požádejte několik studentů, aby se s ostatními členy třídy 
podělili o to, co si zapsali.

Požádejte studenty, aby přemýšleli o někom, komu by chtěli pomoci přiblížit se k Spasi-
teli. Napište na tabuli tuto zásadu a požádejte studenty, aby si ji zapsali: Když sloužíme 
druhým, můžeme jim pomoci přijít ke Kristu. Vyzvěte studenty, aby si přečetli 3. Nefiho 
18:22–24.

• O co nás Spasitel žádá, abychom udělali, abychom tak pomohli ostatním přijít k Němu? 
(Nemáme jiné lidi vykazovat z církevních shromáždění a máme se za ně modlit.)

• Spasitel řekl, že On je tím světlem, které máme vyzdvihnout světu. Jak může každý z nás 
žít tak, aby pozvedal světlo Spasitele?

Přečtěte následující slova staršího Roberta D. Halese z Kvora Dvanácti apoštolů. Požádejte 
studenty, aby zjistili, co starší Hales řekl, že se stane, když budeme vést spravedlivý život.

„Cožpak by Ježíše nepotěšilo, kdybychom dokázali nechat své světlo zářit 
natolik, že ti, kteří by nás následovali, by zároveň následovali Spasitele? Jsou 
lidé, kteří hledají světlo a kteří s radostí projdou branou křtu na onu přímou a 
úzkou cestu, jež vede k věčnému životu (viz 2. Nefi 31). Budete vy tím 
světlem, které je povede do bezpečného přístavu?“ („That Ye May Be the 
Children of Light“, [proslov na firesidu Univerzity Brighama Younga, 3. 

listopadu 1996], 8, speeches. byu. edu.) 

• Jaké myšlenky vás napadají, když přemítáte nad otázkou: „Cožpak by Ježíše nepotěšilo, 
kdybychom dokázali nechat své světlo zářit natolik, že ti, kteří by nás následovali, by 
zároveň následovali Spasitele?“

Vysvětlete, že druhým lidem můžeme sloužit tím, že se za ně modlíme, zveme je na cír-
kevní shromáždění a dáváme jim křesťanský příklad. Požádejte několik studentů, aby se 
podělili o zážitek, při němž pozvedli světlo Spasitele, aby tak někomu pomohli k Němu 
přijít.

3. Nefi 18:26–39
Spasitel učí své učedníky, aby projevovali přátelství ke všem lidem
Shrňte 3. Nefiho 18:26–39 a vysvětlete, že poté, co Spasitel promluvil k zástupu, obrátil 
se k dvanácti učedníkům, které si vybral, a dal jim pokyny ohledně toho, jak vést a řídit 
záležitosti Církve. Vyzvěte studenty, aby si přečetli 3. Nefiho 18:32 a vyhledali, jak se máme 
chovat k těm, kteří sešli z cesty víry.

• Proč je důležité nadále sloužit těm, kteří sešli z cesty víry?

Zvažte možnost podělit se o nějaký zážitek, kdy jste sloužili některému z dětí Božích a tím 
mu pomohli přijít ke Kristu.

Mistrovství v písmu – 3. Nefi 18:15, 20–21
Poznámka: Vzhledem k délce této lekce byste mohli zahájit touto činností na procvičení 
mistrovství v písmu až další lekci. Tuto činnost lze rovněž využít i v jedné z budoucích lekcí, 
kdy budete mít více času na zopakování pasáží z mistrovství v písmu.

Věnujte několik minut tomu, abyste studentům pomohli naučit se zpaměti verše 3. Nefi 
18:15, 20–21. Napište všechny tři verše na tabuli a vyzvěte studenty, aby tyto verše nahlas 
odříkávali. Poté, co studenti všechny verše několikrát přečtou, postupně umazávejte různé 
části veršů, zatímco studenti budou dále recitovat celou pasáž. Tento postup opakujte, 
dokud nesmažete z tabule všechna slova.
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Úvod
Poté, co Spasitel ukončil svou první návštěvu u Nefitů, 
se zpráva o Jeho návštěvě mezi lidem během noci rychle 
rozšířila. (Všechny události zaznamenané v 3. Nefim 
11–18 se staly během jednoho dne.) Celou noc se lidé 
„nesmírně namáhali…, aby mohli nazítří býti na místě“, 
kde se měl Spasitel znovu objevit (3. Nefi 19:3). Ráno 

dvanáct učedníků učilo lid a modlilo se s ním. Zjevil se 
Ježíš Kristus a přikázal lidem, aby se modlili, zatímco i 
On se za ně modlil k Otci. Díky víře bylo dvanáct  
učedníků očištěno. Ježíš se modlil, aby učedníci i všichni 
ti, kteří věřili jejich slovům, mohli být zajedno s Ním a  
s Jeho Otcem.

LEKCE 128

3. Nefi 19

Náměty pro výuku

3. Nefi 19:1–14
Dvanáct apoštolů slouží lidem tak, jak jim to přikázal Spasitel
Vyzvěte studenty, aby si představili, co by asi dělali nebo jak by se asi cítili, kdyby věděli, 
že Ježíš Kristus zítra přijde do chrámu (nebo střediska kůlu, do centra města nebo na jiné 
místo, kam se studenti dostali jen poté, co by museli vyvinout určité úsilí).

• Jak byste se tam dostali? 

• Kdo byste chtěli, aby šel s vámi?

• Co byste dělali, abyste se na tento zážitek připravili? 

Připomeňte studentům, že když se Spasitelova návštěva u Nefitů prvního dne chýlila ke 
konci, vyzval Spasitel lidi, aby se vrátili domů, přemítali o Jeho učení a také se ohledně něj 
modlili, aby se tak připravili na Jeho zítřejší návštěvu (viz 3. Nefi 17:3). Požádejte studenty, 
aby si přečetli 3. Nefiho 19:1–3 a zjistili, jak Nefité zareagovali na Spasitelův příslib, že se 
druhý den vrátí. Poté, co se podělí o to, co zjistili, shrňte 3. Nefiho 19:4–8 tím, že vysvětlíte, 
že jakmile se zástup druhého dne shromáždil, dvanáct učedníků rozdělilo lidi do dvanácti 
skupin, které pak začali učit. Poté, co dali zástupu pokyn, aby poklekl k modlitbě, se dva-
náct učedníků rovněž modlilo a pak učilo lid týmž pravdám, které je Spasitel učil předcho-
zího dne. Pak učedníci znovu poklekli k modlitbě.

Požádejte některého studenta, aby přečetl 3. Nefiho 19:8–9. Vyzvěte členy třídy, aby text 
sledovali a zjistili, o co se učedníci modlili. 

• Po čem učedníci toužili nejvíce?

• Dvanáct učedníků mělo po Spasitelově odchodu řídit mezi Nefity záležitosti Církve. Proč 
podle vás ke své službě potřebovali Ducha Svatého?

• Po čem ve svých modlitbách nejvíc toužíte?

• Modlíte se o Ducha Svatého? Proč ano nebo proč ne? 

Požádejte některého studenta, aby přečetl 3. Nefiho 19:10–12. Poté, co dočte, vysvětlete, 
že tento druhý křest se odehrál za zvláštních okolností. Přestože Nefité byli již předtím 
pokřtěni na odpuštění hříchů a byli hodni pobývat v přítomnosti Ježíše Krista, Spasitel jim 
nařídil, aby byli pokřtěni znovu, protože zorganizoval Církev nanovo.

Požádejte některého studenta, aby přečetl 3. Nefiho 19:13–14. Požádejte členy třídy, aby 
text sledovali a zjistili, jaká požehnání učedníci obdrželi v odpověď na jejich spravedlivé 
tužby. Abyste studentům pomohli pociťovat v životě větší touhu po vlivu Ducha Svatého, 
proveďte následující činnost:

Rozdělte studenty do dvojic. Požádejte je, aby si jako dvojice zapsali do zápisníku nebo 
studijního deníku seznam toho, co dělá Duch Svatý pro ty, kteří žijí způsobile. Pak dejte 
studentům možnost porovnat svůj seznam s následujícími slovy staršího Roberta D. Halese 
z Kvora Dvanácti apoštolů. (Před začátkem hodiny tato slova nakopírujte nebo napište 
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na tabuli.) Požádejte studenty, aby ke svým seznamům přidali jakékoli nové myšlenky, na 
které při čtení těchto slov narazí.

„Duch Svatý … je zdrojem našeho svědectví o Otci a Synu. …

Potřebujeme Ducha Svatého jako stálého společníka, aby nám pomáhal lépe 
volit v rozhodnutích, s nimiž se denně setkáváme. … Společenství s Duchem 
jim [naší mládeži] dá sílu odporovat zlu a, pokud je to nutné, sílu činit pokání 
a vrátit se na těsnou a úzkou cestu. … Všichni potřebujeme opevnění, jež je 
k dispozici skrze Ducha Svatého. … Když členové rodiny mají dar Ducha 

Svatého, pomáhá jim to moudře se rozhodovat – přijmout rozhodnutí, jež jim pomohou 
vrátit se se svou rodinou ke svému Otci v nebi a k Jeho Synu Ježíši Kristu, aby s nimi žili 
věčně.“ („Smlouva křtu: Být v království a z království“, Liahona, leden 2001, 8.)

• Jak by požehnání uvedená na vašem seznamu mohla pomoci mládeži v Církvi?

Požádejte studenty, aby si znovu prošli seznam požehnání, který napsali, a přemýšleli 
o tom, co musíme dělat, abychom byli oprávněni je obdržet. Vyzvěte je, aby si přečetli 
3. Nefiho 19:9, 13 a vyhledali zásadu týkající se přijímání vlivu Ducha Svatého. Požádejte 
je, aby si nalezenou zásadu zapsali. Vyzvěte několik z nich, aby se podělili o to, co napsali. 
(Studenti mohou říci například toto: Naše spravedlivé tužby a modlitby nás uschop-
ňují k tomu, abychom mohli být naplněni Duchem Svatým.)

• Kdy vám vaše spravedlivé tužby a modlitby pomohly pocítit vliv Ducha?

Napište na tabuli následující nedokončenou větu. Požádejte studenty, aby si ji opsali a pak 
ji doplnili vlastními slovy.

Prokáži Nebeskému Otci svou touhu po společenství Ducha Svatého tím, že …

3. Nefi 19:15–36
Spasitel se zjevuje a modlí se za lidi, aby byli očištěni skrze svou víru
Požádejte některého studenta, aby přečetl 3. Nefiho 19:15–16. Upozorněte studenty na to, 
že zatímco lidé klečeli, byli svědky toho, jak Ježíš Kristus pronesl tři různé modlitby za své 
učedníky a za zástup. (Vysvětlete, že později během této lekce budou studovat Spasitelovu 
třetí modlitbu.)

Před začátkem hodiny napište na tabuli tyto odkazy na písma (nebo si je pro každého 
studenta připravte vytištěné na papíře):

3. Nefi 19:17–18, 24–26, 30

3. Nefi 19:19–23

3. Nefi 19:27–29

Co se můžete z této pasáže dozvědět o modlitbě?

Jak můžete použít to, co jste se z těchto veršů dozvěděli, při svých osobních modlitbách?

Rozdělte třídu do skupin po třech studentech. (Pokud učíte malou třídu, budete ji možná 
muset rozdělit na menší skupinky.) V každé skupině určete některého studenta, aby si pře-
četl jednu z pasáží z písem uvedených na tabuli. Řekněte studentům, že se všichni v rámci 
své skupiny mají připravit zodpovědět otázky uvedené na tabuli. 

Poté, co jim poskytnete dostatek času, je požádejte, aby se podělili o své odpovědi na 
otázky s ostatními členy své skupiny. Buďte připraveni odpovědět, pokud se studenti 
zeptají, proč se učedníci modlili ke Spasiteli (viz 3. Nefi 19:18). Zdůrazněte, že v tomto jedi-
nečném případě se učedníci modlili k Ježíši Kristu, protože s nimi byl osobně jako zástupce 
Otce (viz 3. Nefi 19:22).

Požádejte některého studenta, aby přečetl 3. Nefiho 19:31–34. Požádejte členy třídy, aby 
text sledovali a přemýšleli o tom, proč Spasitelova modlitba lidi tak hluboce ovlivnila. 
Požádejte několik studentů, aby řekli, co zjistili. Zatímco se studenti, když se dělí o své 
myšlenky, mohou jeden od druhého dozvědět mnoho pravd, následující činnost zdůrazní 
dvě zásady, které mohou během svého studia objevit.

Na tabuli napište: Když projevujeme víru v Ježíše Krista, …

Požádejte studenty, aby si znovu prošli 3. Nefiho 19:28 a zjistili, jak by bylo možné doplnit 
tvrzení napsané na tabuli. (Vyzvěte je, aby si odpovědi zapsali. Studenti mohou tuto větu 
doplnit například takto: Když projevujeme víru v Ježíše Krista, můžeme být očištěni.)
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• Co to znamená být očištěn? Jak nám to, že projevujeme víru v Ježíše Krista, pomáhá být 
čistými? 

• Jak učedníci projevili víru během událostí, jež jsou zaznamenány v 3. Nefim 19?

Abyste pomohli studentům porozumět tomu, že Duch Svatý nás očišťuje, připomeňte jim, 
že učedníci přijali Ducha Svatého a byli „naplněni … ohněm“ (3. Nefi 19:13). Vysvětlete, že 
slovní spojení „naplněni … ohněm“ je symbolické a týká se požehnání, kdy jsme skrze vliv 
Ducha Svatého očištěni.

Požádejte studenty, aby si znovu přečetli 3. Nefiho 19:23, 29 a vyhledali další požehnání, jež 
získávají ti, kteří s sebou mají Ducha Páně. (Až dočtou, mohli byste jim navrhnout, aby si 
v obou verších označili slovní spojení „abychom mohli býti jedno“.)

• V jakém smyslu jsou Ježíš Kristus a Otec zajedno? (Jsou to dvě různé, hmatatelné by-
tosti, jsou však zajedno v záměru a v nauce. Jsou dokonale sjednoceny v uskutečňování 
božského plánu spasení, který připravil Nebeský Otec.)

• Co pro nás znamená být zajedno s Bohem Otcem a Synem?

• Co se z 3. Nefiho 19:23, 29 dozvídáme o tom, jak se můžeme stát zajedno s Nimi? 
(Skrze víru můžeme být očištěni a být zajedno s Ježíšem Kristem, jako je i On 
zajedno s Otcem.)

Požádejte některého studenta, aby přečetl následující slova staršího D. Todda Christoffer-
sona z Kvora Dvanácti apoštolů. Požádejte členy třídy, aby zjistili, jak můžeme být zajedno 
s Otcem a Synem:

„Ježíš dosáhl dokonalé jednoty s Otcem tím, že se podvolil v těle i duchu vůli 
Otcově. Jeho služba byla vždy jasně zaměřena, protože v sobě neměl žádnou 
ochromující nebo rozptylující nejednoznačnost. Když Ježíš mluvil o Otci, 
řekl: ‚Což jest jemu libého, to já činím vždycky.‘ (Jan 8:29.) …

Zajisté se nestaneme jedno s Bohem a Kristem, dokud se jejich vůle a zájem 
nestanou naší největší tužbou. Takovéto oddanosti nelze dosáhnout za den, 

ale skrze Ducha Svatého nás Pán povede, jsme- li ochotni nechat se vést, až v průběhu 
času bude možné spolehlivě říci, že je v nás, jako Otec je v Něm.“ („Aby byli jedno v nás“, 
Liahona, listopad 2002, 72, 73.)

Požádejte studenty, aby si přečetli 3. Nefiho 19:35–36 a přemýšleli o síle vlastních modli-
teb. Slibte studentům, že i my můžeme dosáhnout větších duchovních zážitků a postupně 
se stávat jedno s Otcem a Synem, pokud vzroste naše víra a budeme se upřímně modlit o 
společenství Ducha.

Komentář a informace o historickém pozadí 
3. Nefi 19:18, 22. „Modlili se k Ježíšovi“

Z písem a z učení proroků posledních dnů víme, že 
máme uctívat Boha Otce a modlit se pouze k Němu. 
Neměli bychom se modlit k Ježíši Kristu. Spasitel 
například Nefity učil: „Musíte [se] vždy modliti k Otci 
ve jménu mém.“ (3. Nefi 18:19.) Avšak krátce poté, co 
tomuto Spasitel učil, se Jeho nefitští učedníci modlili 
přímo k Němu (viz 3. Nefi 19:18). Činili tak, jak On sám 
řekl, protože byl s nimi (viz 3. Nefi 19:22). Starší Bruce R. 

McConkie z Kvora Dvanácti apoštolů vysvětlil, že se 
jednalo o výjimku – jedinečnou situaci:

„K tomu, aby se toto stalo v tomto jedinečném případě, 
byl zvláštní důvod. Ježíš je již učil, že se mají modlit 
k Otci v Jeho jménu, a oni tak zprvu činili. … Ježíš byl 
mezi nimi přítomen jako symbol Otce. Když ho viděli, 
bylo to, jako kdyby viděli Otce; a když se modlili  
k Němu, bylo to, jako kdyby se modlili k Otci. Jednalo 
se o zvláštní a jedinečnou situaci.“ (The Promised 
 Messiah [1978], 560, 561.)
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Úvod
Ježíš Kristus během druhého dne svého působení 
mezi Nefity opět lidu podal svátost. Svědčil o tom, že 
smlouvy a zaslíbení daná Otcem se v posledních dnech 

naplní. Izrael se shromáždí a všechny národy země 
budou požehnány.

LEKCE 129

3. Nefi 20

Náměty pro výuku

3. Nefi 20:1–9
Spasitel opět podává lidu svátost
Na začátku lekce vysvětlete studentům, že byste chtěli, aby mladí muži a mladé ženy ve 
třídě zvlášť odpověděli na několik různých otázek. Požádejte několik mladých mužů, kteří 
jsou nositeli Aronova kněžství, aby třídě pověděli, jaké jsou jejich zodpovědnosti při pří-
pravě, žehnání nebo roznášení svátosti. Pomozte jim podělit se o své myšlenky nebo pocity 
při vykonávání těchto zodpovědností tím, že jim položíte následující otázky:

• Co pro vás znamená skutečnost, že pomáháte vykonávat obřad svátosti? 

• Jak ukazujete Pánu, že rozumíte posvátné povaze tohoto obřadu?

Pomozte několika mladým ženám podělit se o své myšlenky nebo pocity spojené s posvát-
nou povahou svátosti tím, že jim položíte následující otázky:

• Jak se cítíte, když vidíte způsobilé mladé muže vykonávat obřad svátosti? 

• Jak během vykonávání obřadu svátosti dáváte najevo, že rozumíte posvátné povaze 
tohoto obřadu?

Vysvětlete, že Spasitel během druhého dne svého působení mezi Nefity společně se svými 
učedníky podal lidu podruhé svátost. Vyzvěte studenty, aby si přečetli 3. Nefiho 20:1. Upo-
zorněte na následující větu: „A přikázal jim, aby se neustávali modliti v srdci svém.“

• Co pro vás znamená nepřestávat se v srdci modlit?

Požádejte některého studenta, aby přečetl 3. Nefiho 20:3–5.

• Jak může podle vás modlitba v srdci ovlivnit to, co prožíváte při každotýdenním přijímání 
svátosti?

• Proč je podle vás důležité, abychom se při přijímání svátosti vždy soustředili na 
Spasitele?

Požádejte některého studenta, aby přečetl 3. Nefiho 20:8. Požádejte ostatní studenty, aby 
text sledovali a zjistili, co představují chléb a víno. (Může být užitečné studentům vysvětlit, 
že v současné době je církevní zvyklostí používat místo vína vodu. [Viz NaS 27:2.])

• Co představují chléb a voda svátosti? (Spasitelovo tělo a krev.)

Abyste studentům pomohli porozumět obraznému významu Spasitelovy výzvy, abychom 
jedli Jeho tělo a pili Jeho krev, mohli byste přečíst následující slova staršího Jamese E. 
 Talmage z Kvora Dvanácti apoštolů: 

„Jíst tělo a pít krev Kristovu znamenalo a znamená, že v Něj věříme a přijímáme Ho jako do-
slovného Syna Božího a Spasitele světa a že jsme poslušni Jeho přikázání. Pouze tímto způso-
bem se může Duch Boží stát trvalou součástí dotyčného jednotlivce, stejně jako se potrava, 
kterou přijímáme, vstřebává do tkání lidského těla.“ (Jesus the Christ, 3rd ed. [1916], 342; 
kurzíva přidána.)

• Co symbolizuje přijímání chleba a vody?

• Co podle 3. Nefiho 20:8 slíbil Ježíš Kristus těm, kdo přijímají svátost? (Jejich duše bude 
naplněna.)
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Abyste studentům pomohli porozumět tomu, co znamená, že jejich duše může být napl-
něna, požádejte je, aby se zamysleli nad tím, jaký kousek chleba obvykle snědí a kolik vody 
vypijí při přijímání svátosti. Poté se zeptejte:

• Zasytilo by vás toto množství, kdybyste měli hlad a žízeň?

Požádejte některého studenta, aby přečetl 3. Nefiho 20:9, a zeptejte se třídy:

• Jaké zásadě se můžeme naučit ze Spasitelova učení zaznamenaného ve 3. Nefim 20:8–9? 
(Studenti mohou použít různá slova, ale měli by rozpoznat následující zásadu: Pokud 
přijímáme svátost způsobile, můžeme být naplněni Duchem Svatým.) 

Požádejte některého studenta, aby přečetl následující slova staršího Dallina H. Oakse 
z Kvora Dvanácti apoštolů: Požádejte ostatní studenty, aby věnovali pozornost tomu, jak 
můžeme být požehnáni, když jsme naplněni Duchem:

„Buďme hodni Pánova slibu, že skrze přijímání svátosti, ‚budeme naplněni‘ 
(3. Nefi 20:8; viz také 3. Nefi 18:9), což znamená, že budeme ‚naplněni 
Duchem‘. (3. Nefi 20:9.) Tento Duch, Duch Svatý, je naším utěšitelem, 
pomáhá nám najít správný směr, zprostředkovává naši komunikaci, je naším 
tlumočníkem, naším svědkem a očišťuje nás – je naším neomylným průvod-
cem a posvěcuje nás během naší pozemské pouti k věčnému životu. 

… Tímto zdánlivě nepatrným skutkem, kdy vědomě a s úctou obnovujeme smlouvu křtu, 
opakovaně získáváme požehnání křtu vodou a Duchem, takže vždy můžeme mít jeho Du-
cha, aby byl s námi. Tímto způsobem budeme všichni vedeni a tímto způsobem můžeme 
být všichni očištěni.“ („Always Have His Spirit“, Ensign, Nov. 1996, 61.)

• Jak můžeme být požehnáni, když jsme naplněni Duchem?

• Kdy vám přijímání svátosti pomohlo, abyste byli naplněni Duchem Svatým?

Vydejte svědectví o požehnáních, která jste obdrželi, když jste přijímali svátost a když jste 
byli naplněni Duchem. Ujistěte studenty, že jedním ze způsobů, jak můžeme být připraveni 
přijímat svátost a být naplněni Duchem Svatým, je modlitba v srdci. Povzbuďte studenty, 
aby před přijímáním svátosti strávili nějaký čas modlitbou.

3. Nefi 20:10–46
Spasitel učí Nefity o smlouvách, které budou naplněny v posledních dnech
Vyzvěte studenty, aby si do zápisníků nebo studijních deníků napsali krátký popis svých 
nejdůležitějších vlastností. Když skončí, vyzvěte je, aby se podívali, na jaký druh vlastností 
se zaměřili. Byli to vlastnosti popisující fyzickou stránku osobnosti? Osobnostní rysy? 
Duchovní vlastnosti? (Pokud máte dostatek času, můžete vyzvat několik studentů, aby 
přečetli, co si napsali.) Přečtěte tato slova staršího Davida A. Bednara z Kvora Dvanácti 
apoštolů a požádejte studenty, aby naslouchali tomu, jak starší Bednar vysvětluje, co by 
mělo určovat identitu člověka:

„Může vás bavit hudba, sporty nebo můžete mít sklony k technice, a jednou 
můžete pracovat v průmyslu, v nějaké profesi nebo v humanitních oborech. 
Jakkoli jsou tyto aktivity a zaměstnání důležité, neurčují, kdo jsme. Zaprvé a 
především jsme duchovní bytosti. Jsme [děti] Boží a símě Abrahamovo.“ 
(„Staňte se misionářem“, Liahona, listopad 2005, 47.)

• Kým podle slov staršího Bednara jsme? Proč je podle vás tak důležité, 
abychom na sebe „zaprvé a především“ pohlíželi jako na duchovní bytosti, které jsou 
dětmi Božími?

Zdůrazněte, že kromě toho, že starší Bednar o nás hovoří jako o dětech Božích, také říká, 
že jsme símě Abrahamovo. Vysvětlete, že spojení „símě Abrahamovo“ se může vztahovat 
na ty, kteří jsou Abrahamovými doslovnými potomky. Také se může vztahovat na ty, kteří 
skrze přijetí a poslušnost zákonů a obřadů evangelia Ježíše Krista přijali plnost evangelia, 
požehnání kněžství a tytéž sliby a smlouvy, které Bůh uzavřel s Abrahamem.

Vysvětlete studentům, že ve zbývající části 3. Nefiho 20 se dozvědí, co Pán učil Nefity o 
smlouvách a zaslíbeních daných Abrahamovi a jeho potomkům (domu Izraele). Pán řekl, 
že se mohou o těchto smlouvách více naučit studiem slov Izaiášových. Požádejte některého 
studenta, aby přečetl 3. Nefiho 20:11–12. Požádejte ostatní studenty, aby text sledovali a vy-
hledali, co se podle Spasitele stane, až se slova Izaiášova naplní. Poté, co studenti pohovoří 



448

LEKCE 129

o tom, co zjistili, možná bude zapotřebí vysvětlit, že slova Izaiášova se naplní v posledních 
dnech.

Vyzvěte některého studenta, aby přečetl 3. Nefiho 20:13 a požádejte ostatní studenty, aby 
řekli, jak Nebeský Otec naplní v posledních dnech své smlouvy, které uzavřel s domem 
Izraele. Požádejte několik studentů, aby shrnuli pravdy, které poznali díky studiu 3. Nefiho 
20:11–13. (Odpovědi studentů se mohou lišit, ale měli by uvést následující zásadu: Pán 
v posledních dnech naplní svou smlouvu a shromáždí dům Izraele. Zvažte možnost 
napsat tuto pravdu na tabuli.)

• Jakou znalost, která je v rámci tohoto shromažďování zcela zásadní, obdrží podle 3. Ne-
fiho 20:13 lid domu Izraele? (Získají „poznání Pána, svého Boha, který je vykoupil“.)

Abyste studentům pomohli porozumět tomu, proč je poznání Ježíše Krista nezbytnou sou-
částí shromažďování Izraele, požádejte některého studenta, aby přečetl tato slova staršího 
Bruce R. McConkieho z Kvora Dvanácti apoštolů. Vyzvěte studenty, aby věnovali pozornost 
tomu, co shromažďování Izraele zahrnuje.

„Ke shromažďování Izraele patří to, že věříme ve vše, co Pán kdysi poskytl svému vyvo-
lenému národu, přijímáme to a žijeme podle toho. Patří k tomu to, že máme víru v Pána 
Ježíše Krista, činíme pokání, jsme pokřtěni, přijmeme dar Ducha Svatého a dodržujeme 
Boží přikázání. Patří k tomu to, že uvěříme evangeliu, vstoupíme do Církve a přijdeme do 
království. Patří k tomu to, že přijímáme svaté kněžství, jsme obdarováni ve svatých místech 
mocí z výsosti a skrze obřad celestiálního sňatku se nám dostává všech požehnání zaslí-
bených Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi. A může k tomu patřit také to, že se shromáždíme 
na nějakém určeném místě nebo v zemi uctívání.“ (A New Witness for the Articles of Faith 
[1985], 515.)

• V jakém ohledu je víra a následování Ježíše Krista nezbytnou součástí shromažďování 
Izraele?

Shrňte 3. Nefiho 20:14–22. Vysvětlete, že Spasitel učil Nefity, že Nebeský Otec dal Lehio-
vým potomkům zemi, ve které žili, jako dědictví – což bylo součástí shromažďování Izraele 
a naplnění smlouvy dané Abrahamovi. Také jim vysvětlil, jakým dalším způsobem byli 
Nefité požehnáni jakožto děti smlouvy. Vyzvěte studenty, aby si přečetli 3. Nefiho 20:23–24 
a zjistili, kdo měl podle Mojžíšova proroctví požehnat domu Izraele. Poté, co se studenti 
podělí o své postřehy, vyzvěte je, aby si přečetli 3. Nefiho 20:25–26. Požádejte je, aby určili, 
jak byli Lehiovy potomci požehnáni skrze smlouvu, kterou Pán učinil s Abrahamem. Až 
budou studenti hovořit o tom, co zjistili, zdůrazněte, že Nebeský Otec poslal Ježíše Krista, 
aby navštívil Lehiovy potomky a spasil je od hříchu, protože byli „dětmi smlouvy“.

• Jak jsme požehnáni díky smlouvám, které s Nebeským Otcem uzavíráme?

Požádejte některého studenta, aby přečetl 3. Nefiho 20:27 a požádejte ostatní studenty, aby 
uvedli, jakou zodpovědnost na sebe bereme, když uzavíráme smlouvy s Pánem.

• Jaká je naše zodpovědnost vůči ostatním lidem po celé zemi poté, co jsme uzavřeli 
smlouvy s Pánem? (Studenti by měli uvést následující pravdu: Jako símě Abrahamovo 
máme smluvní zodpovědnost žehnat všem lidem na zemi. Zvažte možnost napsat 
tuto pravdu na tabuli.)

• Jak podle vás můžeme být požehnáním pro všechny lidi na zemi? (Pokud jste již napsali 
tuto nauku na tabuli, připište k ní slova „tím, že se s nimi podělíme o evangelium“.)

Shrňte 3. Nefiho 20:29–46 tím, že stručně vysvětlíte, že Pán, kromě toho, že učil Nefity o 
jejich požehnáních a zodpovědnostech, které jako děti smlouvy mají, je také ujistil, že země 
dědičného podílu Židů bude Jeruzalém. Citoval Izaiášova proroctví, která předpovídají 
dobu, kdy se Židé navrátí do země svého dědičného podílu poté, co uvěří v Ježíše Krista a 
budou se modlit k Otci v Jeho jménu.

Na závěr požádejte některého studenta, aby přečetl 3. Nefiho 20:46. Vyzvěte studenty, aby 
text sledovali a uvedli jeden ze způsobů, jakým mohou v příštím týdnu požehnat něčí život 
skrze evangelium. Naplánujte si, že během příští lekce poskytnete studentům možnost 
podělit se o jejich zkušenosti. Vydejte svědectví o tom, jak je důležité, abychom splnili svoji 
zodpovědnost pomoci shromáždit Izrael.
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Úvod
Když Ježíš Kristus učil Nefity, vysvětlil jim, že vynesení 
Knihy Mormonovy na světlo světa v posledních dnech 
bude znamením toho, že Pán již začal shromažďovat 
dům Izraele a že již začal naplňovat smlouvy uzavřené 

se svým lidem. Spasitel citoval Izaiášova proroctví o 
znovuzřízení lidu smlouvy a zdůraznil, jak velkou lásku 
chová ke svému lidu smlouvy.

LEKCE 130

3. Nefi 21–22

Náměty pro výuku

3. Nefi 21:1–11
Ježíš Kristus učí, že vynesení Knihy Mormonovy na světlo světa bude znamením 
shromažďování Izraele v posledních dnech
Před začátkem hodiny nakreslete na tabuli tyto značky (nebo použijte jiné značky, které se 
běžně používají tam, kde žijete).

Požádejte studenty, aby určili, co která značka znamená. Poté se zeptejte: 

• K čemu se tyto značky používají? (Aby nás na něco připravily, varovaly nás a informovaly 
nás.)

• Proč je důležité, aby byla značka umístěna na správném místě a aby informace na značce 
byla srozumitelná?

Připomeňte studentům, že písma často mluví o znameních, která nás připravují, varují a 
informují o naplnění plánu Nebeského Otce. Vyzvěte studenty, aby si pročetli 3. Nefiho 
21:1–2, 7 a zaměřili se při tom na slovo znamení. Mohli byste jim navrhnout, aby si toto 
slovo označili vždy, když se v těchto verších objeví. Potom je požádejte, aby si pečlivě pře-
četli 1. verš.

• Proč Pán prohlásil, že nám dá toto konkrétní znamení? (Aby lidé věděli, že shromažďuje 
dům Izraele.)

Vyzvěte studenty, aby si přečetli 3. Nefiho 21:1–7 a požádejte je, aby se zaměřili na slovní 
spojení „tyto věci“ a „tato díla“ a zamysleli se nad tím, co tyto výrazy znamenají.

• Když Spasitel promlouval k Nefitům, zmínil „tyto věci, jež vám oznamuji“ (3. Nefi 21:2). 
Kde jsou Jeho slova, která promlouval k Nefitům, zaznamenána? (V Knize Mormonově.)

• Co je podle těchto veršů jedním ze znamení, které ukazuje, že Bůh naplňuje své smlouvy 
v posledních dnech? (Pomozte studentům rozpoznat následující pravdu [napište ji na 
tabuli]: Vynesení Knihy Mormonovy na světlo světa je jedním ze znamení, že Bůh 
naplňuje svoji smlouvu, v níž se zavázal shromáždit Izrael v posledních dnech.)

Požádejte některého studenta, aby přečetl následující slova staršího Russella 
M. Nelsona z Kvora Dvanácti apoštolů. Požádejte ostatní studenty, aby věno-
vali pozornost tomu, jak Kniha Mormonova pomáhá lidem shromažďovat se 
k Pánovu dílu.

„Kniha Mormonova je středem tohoto díla. Hlásá nauku o shromažďování. 
Díky ní se lidé dozvídají o Ježíši Kristu, získávají víru v jeho evangelium a 

připojují se k Jeho Církvi. Kdyby nebylo Knihy Mormonovy, zaslíbené shromáždění Izraele 
by se neuskutečnilo.“ („Shromažďování rozptýleného Izraele“, Liahona, listopad 2006, 80.)

Učte Duchem Svatým
Při přípravě na výuku a 
během výuky se modlete 
o vedení Ducha Svatého. 
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• Kdy vám Kniha Mormonova takto pomohla? Kdy jste byli svědky toho, že podobným 
způsobem pomohla Kniha Mormonova někomu jinému?

Vyzvěte některého studenta, aby přečetl 3. Nefiho 21:9, a požádejte ostatní studenty, aby 
se zaměřili na slovní spojení „velikým a podivuhodným dílem“. Zdůrazněte, že tento výraz 
se týká znovuzřízení evangelia Ježíše Krista, které zahrnuje vynesení Knihy Mormonovy na 
světlo světa.

• Co je na znovuzřízení evangelia Ježíše Krista velikého a podivuhodného?

Zdůrazněte, že ve 3. Nefim 21:9 se hovoří o určitém muži. Vyzvěte studenty, aby se za-
mysleli nad tím, kdo by mohl být oním mužem. Potom vystavte obrázek Josepha Smitha 
(například obrázek „Bratr Joseph“ nebo obrázek „První vidění“ [Kniha obrázků z evangelia 
(2009), č. 87 nebo č. 90]). Vysvětlete studentům, že Jeffrey R. Holland z Kvora Dvanácti apo-
štolů řekl, že oním mužem je Joseph Smith (viz Christ and the New Covenant: The Messianic 
Message of the Book of Mormon [1997], 287–288). Vyzvěte studenty, aby si přečetli 3. Nefiho 
21:10–11 a přemítali o tom, jak se popis v těchto verších hodí na Josepha Smitha.

• Jak ukázal Bůh skrze Josepha Smitha, že Jeho „moudrost … je větší nežli vychytralost 
ďáblova“?

• Co se podle 3. Nefiho 21:11 stane těm, kdo nevěří ve slova Kristova, která vynesl na svět 
Joseph Smith? (Budou „odříznuti“ od požehnání plynoucích ze smluv.)

3. Nefi 21:12–22:17
Spasitel hovoří o zničení nekajícných a o znovuzřízení svého lidu, který bude činit 
pokání a navrátí se k Němu
Shrňte 3. Nefiho 21:12–21 tím, že vysvětlíte studentům, že Spasitel varoval ty, kteří v Něj  
v posledních dnech neuvěří a nebudou činit pokání. Řekl, že jejich hmotný majetek, města, 
pevnosti a zlé praktiky budou zničeny. Také řekl, že budou odříznuti od Jeho lidu smlouvy.

Vyzvěte studenty, aby si přečetli 3. Nefiho 21:22, 25–28 a hledali v těchto verších požehnání 
a zodpovědnosti těch, kdo budou v posledních dnech činit pokání a dbát Pánových slov.

Zeptejte se studentů, jak by mohli shrnout učení ve 3. Nefim 21:12–22, 25–28. Vyzvěte 
některého studenta, aby psal jejich odpovědi na tabuli. Potom shrňte všechny odpovědi 
napsané na tabuli a zdůrazněte, že když činíme pokání a dbáme Pánových slov, jsme 
shromažďováni jako součást Jeho lidu smlouvy. (Tuto pravdu byste mohli napsat na 
tabuli.)

Nakreslete na tabuli nebo na arch papíru stan (toto byste si mohli připravit již před začát-
kem lekce). Vysvětlete, že Ježíš Kristus citoval proroctví, k jehož napsání inspiroval proroka 
Izaiáše před mnoha staletími. V tomto proroctví Izaiáš přirovnává Církev a její smlouvy a 
požehnání ke stanu.

• Jaké výhody plynou z toho, když jsme uvnitř stanu? (Možné odpovědi: stan poskytuje 
ochranu před bouří nebo stín před slunečním žárem.)

• Jak se Církev podobá stanu?

Požádejte některého studenta, aby přečetl 3. Nefiho 22:2.

• Proč by měl být tento „stan“ v posledních dnech rozšířen a posílen? (Protože mnoho lidí 
se připojí k Církvi nebo se vrátí ke smlouvám s Pánem.) Co můžete udělat proto, abyste 
pomohli tento stan rozšířit a posílit jeho kůly? (Povzbuďte studenty, aby se odpovědí na 
tuto otázku řídili i ve vlastním životě.)

Vysvětlete, že Izaiáš použil v tomtéž proroctví ještě další metaforu. Hovořil o domu Izraele 
jako o ženě, jejímž manželem je Pán. Vyzvěte některého studenta, aby přečetl 3. Nefiho 

plachta (stěna) 

kůl

provaz
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22:4–5 a požádejte ostatní studenty, aby se v těchto verších zaměřili na slova útěchy určená 
manželce.

• Jaká slova útěchy nacházíte v 3. Nefim 22:4? (Možné odpovědi: „nebudeš zahanbena“ 
a „zapomeneš na potupu mladosti své“.) Proč je pro nás uklidňující vědomí, že oním 
manželem je „Vykupitel …, Svatý Izraelský“? (3. Nefi 22:5.)

• Jak se tyto verše podobají Pánově reakci na to, když hřešíme?

Vyzvěte studenty, aby si přečetli 3. Nefiho 22:7–10 a vyhledali v těchto verších zaslíbení, 
která dal Pán svému lidu smlouvy, který se k Němu vrátí.

• Co Spasitel slibuje těm, kteří se k Němu vrátí?

• Jakým pravdám o Pánovi se učíme v těchto verších? (Studenti mohou na tuto otázku od-
povědět různě. Ujistěte se, že jejich odpovědi zahrnují následující pravdu: Pán projevuje 
nekonečnou laskavost a milosrdenství těm, kteří se k Němu vrátí. Tuto pravdu byste 
mohli napsat na tabuli. Také můžete studentům navrhnout, aby si ji napsali do písem, 
vedle 3. Nefiho 22:7–10.)

Abyste studentům pomohli lépe pochopit 3. Nefiho 22:4–10, zvažte možnost přečíst násle-
dující slova staršího Jeffreyho R. Hollanda z Kvora Dvanácti apoštolů:

„Ženich (Kristus) zachrání a vykoupí svoji nevěstu (Izrael), i když byla 
neplodná a někdy nevěrná. Představa Jehovy jako ženicha a Izraele jako 
nevěsty je jednou z nejběžněji užívaných metafor v písmech, pomocí které 
Pán a Jeho proroci popisují vztah mezi Božstvím a dětmi smlouvy.

… Kristus se občas oprávněně hněval na upadající Izrael, ale vždy jen krátce 
a dočasně – na ‚malou chvíli‘. Poté se vždy tím nejpřesvědčivějším způsobem 

vrací a vítězí soucit a milosrdenství. Hory a kopce mohou být srovnány se zemí. Voda z ve-
likých moří může vyschnout. Ve světě se mohou dít ty nejméně pravděpodobné věci, ale 
Pánova laskavost a pokoj nebudou nikdy odňaty od Jeho lidu smlouvy. Přísahal nebeskou 
přísahou, že na ně nebude rozhněván na věky.“ (Christ and the New Covenant, 290.)

• Jaké důkazy Pánova milosrdenství a laskavosti jste viděli ve svém životě? (Ujistěte se, že 
studenti rozumí tomu, že nemusí zmiňovat nic, co je příliš osobní nebo soukromé.)

• Jak může znalost Pánova milosrdenství a Jeho laskavosti ovlivnit to, jak věrně smlouvy 
dodržujeme?

Vysvětlete, že Pán dál učil Nefity o požehnáních, která jsou připravena pro spravedlivé. 
Vyzvěte studenty, aby bádali ve verších 3. Nefi 22:13–17 a vyhledali v nich zaslíbené po-
žehnání, které má pro ně nějaký zvláštní význam. Poukažte na to, že když čteme o těchto 
zaslíbených požehnáních, poznáváme, že Pánův lid bude znovuzřízen ve spravedlnosti 
a zvítězí nad zlovolnými.

Na závěr vydejte svědectví o pravdách, které jste v této lekci probírali. Vyzvěte studenty, aby 
si do zápisníku nebo studijního deníku napsali tři nebo čtyři věty o tom, co by dnes mohli 
udělat, aby byli hodni požehnání, která jim Pán touží udělit.

Komentář a informace o historickém pozadí 
3. Nefi 21:22–25. Nový Jeruzalém

Daniel H. Ludlow objasnil, kdo bude budovat město 
Nový Jeruzalém:

„‚Nový Jeruzalém‘ budou v posledních dnech budo-
vat na americkém kontinentě 1) ‚zbytek Jákobův‘, 

2) pohané, kteří ‚vejdou do smlouvy a budou počítáni 
mezi … zbytek Jákobův‘ a 3) ‚[tolik] z domu Izraele, 
kolik jich přijde‘. (3. Nefi 21:22–25. Viz také 3. Nefi 
20:22; Eter 13:1–12.)“ (A Companion to Your Study of 
the Book of Mormon [1976], 281.)
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Úvod
Tato lekce může pomoci studentům porozumět, jakou láskypl-
nost a milosrdenství Spasitel chová ke svému lidu. Kromě toho, 
že si studenti zopakují Pánovy rady ohledně modlitby, mohou se 
zamyslet nad tím, co udělají proto, aby jejich osobní a rodinné 
modlitby byly smysluplnější.

Náměty pro výuku

3. Nefi 17
Spasitel uzdravuje nemocné, modlí se za lidi k Otci a žehná jejich 
dětem
Vyzvěte studenty, aby mysleli na toho nejlaskavějšího člověka, 
kterého znají. Poté se zeptejte: Na koho jste mysleli? Jak tato 
osoba projevuje lásku ostatním a vám?

Vystavte obrázky „Ježíš uzdravuje Nefity“ (Kniha obrázků  
z evangelia [2009], č. 83) a „Ježíš žehná nefitským dětem“ 
(Kniha obrázků evangelia, č. 84.) Poté se zeptejte: Co jste se 
tento týden během studia Knihy Mormonovy dozvěděli o Spasi-
telově lásce k lidem?

Napište na tabuli následující pravdu: Pán k nám pociťuje 
hluboký soucit. Pod tuto myšlenku napište následující odkazy 
na verše z písma: 3. Nefi 17:7, 9, 11, 15–17, 21, 24. Vyzvěte 
studenty, aby si tyto verše prošli a vybrali jeden, který potvrzuje 
myšlenku napsanou na tabuli. Poté, co jste jim poskytli dostatek 
času, můžete studentům položit následující otázky:

• Jak verš, který jste vybrali, ukazuje, že Spasitel k nám pociťuje 
hluboký soucit?

• Co se o Spasiteli dozvídáte ze skutečnosti, že lidem žehnal 
jednomu po druhém? (Viz 3. Nefi 17:21.)

• Jak vám může poznání o Spasitelově soucitu pomoci mít v Něj 
větší víru a pociťovat k Němu větší lásku?

3. Nefi 18–19
Ježíš učil lid, aby se vždy modlil k Otci a aby se často scházel
Rozdělte studenty do dvojic a požádejte každou dvojici, aby 
sepsala seznam pěti největších pokušení, kterým podle nich musí 
dnes mládež čelit. Poté, co skončí, vyzvěte každou dvojici, aby 
si přečetla 3. Nefiho 18:15–20 a vyhledala v těchto verších rady, 
které nám dal Spasitel ohledně překonávání pokušení. Požá-
dejte několik studentů, aby se podělili o nějakou zásadu, kterou 
v těchto verších našli. Jedna ze zásad, které mohou najít, zní, že 
pokud budeme bdělí a budeme se bez ustání modlit  
k Nebeskému Otci, můžeme odolávat pokušením Satana.

Položte studentům následující otázky:

• Čeho by se podle vás měl mladý člověk vyvarovat, aby odolal 
některému z pokušení uvedených na vašem seznamu? 

Lekce pro domácí studium
3. Nefi 17–22 (26. blok)

Přípravné materiály pro 
učitele domácího studia
Shrnutí denních lekcí domácího studia
Následující shrnutí nauk a zásad, s nimiž se studenti seznámili 
při studiu 3. Nefiho 17–22 (26. blok), nemá být součástí vaší 
lekce. Lekce, kterou učíte, se soustřeďuje pouze na některé 
z těchto nauk a zásad. Při zvažování potřeb svých studentů se 
řiďte nabádáním Svatého Ducha.

1. den (3. Nefi 17)
Když studenti bádali ve slovech, která Ježíš Kristus promlouval 
k zástupu Nefitů, dozvěděli se, že přemítáním a modlitbou 
k Nebeskému Otci, mohou získat hlubší porozumění Pánovu 
učení. Spasitel vyhověl žádosti Nefitů, aby s nimi zůstal o 
něco déle tím, že uzdravil jejich nemocné a požehnal jejich 
dětem. Když studenti četli o těchto událostech, dozvěděli se, 
že Ježíš Kristus k nám chová hluboký soucit.

2. den (3. Nefi 18)
Spasitel podává svátost zástupům. Studenti se naučili, že 
když přijímáme svátost, dosvědčujeme Otci, že jsme ochotni 
udělat vše, co nám přikázal a že budeme vždy pamatovat 
na Ježíše Krista. Také se naučili, že když přijímáme svátost a 
vždy pamatujeme na Spasitele, budeme mít Jeho Ducha, aby 
byl s námi. Pánovo učení o modlitbě pomohlo studentům 
pochopit, že pokud budeme bdělí a budeme se vždy modlit 
k Nebeskému Otci, dokážeme odolávat pokušením Satana. 
Také se naučili, že když sloužíme ostatním lidem, můžeme jim 
pomoci přijít ke Kristu.

3. den (3. Nefi 19)
Když Spasitel na konci prvního dne stráveného s Nefity ode-
šel, učedníci vyučovali lid. Modlili se o Ducha Svatého a také 
ho obdrželi. Studenti se naučili, že díky spravedlivým touhám 
a modlitbám můžeme být způsobilí k tomu, abychom byli na-
plněni Duchem Svatým. Spasitel se znovu zjevil a poděkoval 
Otci, že očistil Jeho učedníky. Studenti se dozvěděli, že když 
používáme víru v Ježíše Krista, můžeme být očištěni a být 
zajedno s Ježíšem Kristem, jako je On zajedno a Otcem. 

4. den (3. Nefi 20–22)
Ježíš Kristus lidem opět podával svátost. Studenti se dozvě-
děli, že pokud přijímáme svátost způsobile, můžeme být 
naplněni Duchem Svatým. Spasitel pak učil Nefity, že Otec 
naplní svoji smlouvu a shromáždí v posledních dnech dům 
Izraele. Studenti se také naučili, že jako símě Abrahamovo 
máme zodpovědnost žehnat všem lidem na zemi tím, že se  
s nimi budeme dělit o evangelium.
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• O co by se měl mladý člověk modlit, aby byl schopen odolat 
pokušením uvedeným na vašem seznamu? Jak vám modlitba 
k Nebeskému Otci pomáhá zůstat silnými?

Abyste studentům pomohli posílit jejich svědectví o rodinné 
modlitbě, požádejte některého studenta, aby přečetl 3. Nefiho 
18:21. Poté se zeptejte: Jaká požehnání jste obdrželi díky společ-
ným modlitbám s rodinou? 

Požádejte některého studenta, aby přečetl následující slova pre-
sidenta Jamese E. Fausta z Prvního předsednictva, který hovořil o 
síle rodinné modlitby:

„Rodinná modlitba je mocným a posilujícím vlivem. Během 
temných dnů druhé světové války dopadla vedle domečku bratra 
Pateye, mladého otce v Liverpoolu v Anglii, 250kilová bomba, 
avšak nevybuchla. Manželka už nežila, a tak vychovával svých 
pět dětí sám. V této době plné úzkosti je shromáždil k rodinné 
modlitbě. ‚Horlivě se všichni modlili … a když skončili, děti řekly: 
„Tatínku, všechno dobře dopadne. Dnes večer bude celá naše 
rodina v pořádku.“

A tak si šli lehnout, představte si to, a přímo za dveřmi ležela 
hrozivá bomba, která byla napůl zabořená v zemi. …

Druhý den ráno … se celé okolí na osmačtyřicet hodin vystěho-
valo a bomba byla nakonec odstraněna. …

Při zpáteční cestě se bratr Patey zeptal velitele protiletecké 
ochrany: „Co jste zjistili?“

„Pane Patey, dostali jsme se do bomby u vašich dveří a zjistili 
jsme, že je schopná kdykoli explodovat. Nebyla na ní žádná 
závada. Divíme se, proč nevybuchla.“ ‘ Když se rodiny společně 
modlí, dějí se zázračné věci.“ („The Lifeline of Prayer“, Ensign, 
May 2002, 61.)

Položte studentům následující otázky, přičemž buďte citliví vůči 
studentů, jejichž rodiny se možná společně nemodlí:

• Co můžete udělat proto, abyste své rodině pomohli mít pravi-
delné a smysluplné modlitby?

• Co plánujete udělat, aby se rodinná modlitba stala prioritou ve 
vaší vlastní budoucí rodině?

Vysvětlete, že když se Spasitel druhého dne vrátil, aby učil Nefity, 
tak jak je to zaznamenáno ve 3. Nefim 19, znovu nabádal 
nefitské učedníky, aby se modlili. Požádejte některého studenta, 

aby přečetl 3. Nefiho 19:9, 13, a nechte studenty určit, za co se 
učedníci modlili. Zeptejte se: Jaké zásadě se můžeme ze zkuše-
nosti nefitských učedníků naučit? (Jedna z možností, jak mohou 
studenti vyjádřit tuto zásadu: Díky spravedlivým touhám a 
modlitbám můžeme být hodni toho, abychom byli napl-
něni Duchem Svatým.)

Poté se zeptejte studentů: Kdy jste upřímně toužili po společen-
ství Ducha Svatého a modlili jste se o něj? Jak jste díky tomu byli 
požehnáni? 

3. Nefi 20–22
V posledních dnech začne Bůh shromažďovat dům Izraele
Vysvětlete, že Spasitel, poté co učil Nefity o modlitbě, začal učit 
o shromažďování domu Izraele v posledních dnech. Vyzvěte ně-
kterého studenta, aby přečetl 3. Nefiho 21:9. Požádejte ostatní 
studenty, aby text sledovali a vyhledali v tomto verši slova, která 
popisují Pánovo dílo. Poté se zeptejte:

• K čemu se podle vás vztahuje veliké a podivuhodné dílo? (Ke 
znovuzřízení evangelia Ježíše Krista, které zahrnuje vynesení 
Knihy Mormonovy na světlo světa.)

• Co je podle vašeho názoru velikého a podivuhodného na 
znovuzřízení evangelia Ježíše Krista?

Požádejte studenty, aby shrnuli 3. Nefiho 21:10–11 a přemýšleli 
nad tím, koho Pán označuje za svého služebníka. Zeptejte se: 
Jaká slova nebo věty vám pomáhají poznat, že Pán popisuje 
Proroka Josepha Smitha? Poté vystavte obrázek „Joseph Smith  
v žaláři v Liberty“ (Kniha obrázků z evangelia, č. 97.)

Zeptejte se: Jak Bůh skrze Josepha Smitha ukázal, že Jeho „mou-
drost … je větší nežli vychytralost ďáblova“?

Na závěr vyzvěte studenty, aby se podělili o svědectví o proroku 
Josephu Smithovi a o Znovuzřízení evangelia. Podělte se se stu-
denty o vlastní svědectví ohledně těchto zásad.

Příští blok (3. Nefi 23–30)
Vyzvěte studenty, aby si představili, že jim Pán řekl, že jim splní 
každé přání. Vysvětlete, že když budou příští týden studovat 
3. Nefiho 23–30, dozvědí se o dvanácti mužích, kteří takovou 
zkušenost měli, a poznají, co si přáli.
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Úvod
Poté, co Ježíš Kristus ocitoval slova Izaiášova (viz 3. Nefi 
22), přikázal Nefitům, aby bádali ve slovech tohoto 
proroka. Řekl, že slova Izaiášova jsou požehnáním, 
protože Izaiáš „promlouval o všech věcech týkajících se 
lidu mého, jenž je z domu Izraele“. (3. Nefi 23:2.) Také 

řekl, že všechna slova Izaiášova již byla nebo budou 
naplněna. Spasitel poté přikázal Nefitům, aby bádali ve 
slovech všech proroků a aby přidali ke svým záznamům 
další spisy.

LEKCE 131

3. Nefi 23

Náměty pro výuku

3. Nefi 23:1–5
Ježíš Kristus přikazuje lidu, aby bádali ve slovech proroků
Napište na tabuli tato slova: Požehnání plynoucí z mého studia písem. Požádejte studenty, 
aby přemýšleli o svých zážitcích, které měli tento rok při studiu Knihy Mormonovy jak 
doma, tak na semináři. Vyzvěte je, aby napsali na tabuli jedno slovo nebo krátké slovní 
spojení vyjadřující požehnání, které získali díky studiu písem. Mohli byste požádat několik 
studentů, aby podrobněji vysvětlili, co napsali. Pak ukažte na všechna požehnání vypsaná 
na tabuli.

• Proč jsme podle vás takto požehnáni, když čteme písma?

Požádejte studenty, aby si vzpomněli, čí slova Ježíš Kristus citoval, když učil Nefity. (Slova 
Izaiášova.) Požádejte některého studenta, aby přečetl 3. Nefiho 23:1–3. Požádejte členy 
třídy, aby sledovali text a vyhledali, co máme podle Spasitele dělat se slovy Izaiášovými. 
Mohli byste studentům navrhnout, aby si zvýraznili slova a části textu, které je zaujaly. 
Vyzvěte je, aby se podělili o to, co našli.

• Proč Pán chtěl, aby lidé hledali ve slovech Izaiášových? (Viz 3. Nefi 23:2–3.)

• Proč je znalost, že všechna slova Izaiášova budou naplněna, pro nás požehnáním?

Požádejte některého studenta, aby přečetl 3. Nefiho 23:4–5. Zdůrazněte, že poté, co Spasi-
tel vyzval lid k bádání ve slovech Izaiášových, řekl „hledejte v prorocích“. Na tabuli napište 
tuto pravdu: Spasitel nám přikazuje, abychom pilně hledali ve slovech Izaiášových a 
ve slovech ostatních proroků. 

• Co musíme podle 3. Nefiho 23:5 dělat, abychom byli spaseni? Jak nám slova proroků 
pomáhají dodržovat tato přikázání?

• Jak se pilné bádání ve slovech proroků liší od pouhého čtení slov proroků? Proč je podle 
vás důležité pilně bádat ve slovech Izaiášových a ve slovech ostatních proroků?

• Jaké metody studia písem vám v životě nejlépe pomáhají hledat ve slovech Izaiášových a 
ve slovech ostatních proroků?

Požádejte některého studenta, aby přečetl tato slova staršího Merrilla J. Batemana ze 
Sedmdesáti:

„Když člověk bádá v písmech, obdrží určitá požehnání. Když studuje slova Páně a řídí se 
podle nich, přibližuje se ke Spasiteli a získává větší touhu žít spravedlivým životem. Síla 
odolávat pokušení se zvětšuje a duchovní slabosti jsou překonávány. Duchovní zranění 
jsou zhojena.“ („Coming unto Christ by Searching the Scriptures“, Ensign, Nov. 1992, 28.)

• Kde můžeme, kromě písem, nacházet slova proroků?

Požádejte studenty, aby si do svých zápisníků nebo studijních deníků zapsali odpověď na 
tuto otázku:

• Co můžete změnit, abyste slova proroků studovali pilněji?

Vyzvěte několik studentů, aby vydali svědectví o požehnáních, která přicházejí díky tomu, 
že hledají ve slovech proroků.
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3.  NEFI  23

3. Nefi 23:6–14
Spasitel nařizuje svým učedníkům, aby do písemných záznamů přidali jednu 
důležitou událost
Požádejte několik studentů, aby vyjmenovali své oblíbené události z Knihy Mormonovy. 
Jejich odpovědi pište na tabuli. Potom jednu odpověď smažte. Řekněte studentům, aby si 
představili, že Mormon nebo Nefi či jiný správce záznamů by tuto událost nezaznamenali.

• Jaká důležitá poučení by v Knize Mormonově chyběla, kdyby tato událost nebyla 
zaznamenána?

Vysvětlete, že když Spasitel učil Nefity, upozornil je, že jejich správci záznamů zapomněli 
zapsat jednu důležitou událost, která byla naplněním proroctví. Požádejte několik studentů, 
aby se střídali při čtení 3. Nefiho 23:6–13. Požádejte členy třídy, aby sledovali text a vyhle-
dali, co Nefité zapomněli zaznamenat.

• Nefité již měli záznam Samuelova proroctví. (Viz Helaman 14:25.) Proč bylo podle vás 
důležité, aby měli záznam o naplnění tohoto proroctví?

Upozorněte na to, že ačkoliv nemáme přikázání vést písemné záznamy pro Církev, je nám 
doporučováno vést si osobní deník.

• Jak můžeme Spasitelovo doporučení ve 3. Nefim 23:6–13 vztáhnout na naše úsilí vést si 
osobní deník?

Abyste studenty seznámili s jedním ze způsobů, jak si vést deník, vyzvěte některého 
studenta, aby přečetl tento zážitek, o který se podělil president Henry B. Eyring z Prvního 
předsednictva:

„Přišel jsem jednou pozdě domů, protože jsem plnil nějaký církevní úkol. 
Byla už tma. Když jsem přicházel k hlavním dveřím našeho domu, překvapil 
mě můj tchán, který bydlel nedaleko od nás. Nesl na rameni několik trubek, 
velmi pospíchal a byl oblečen v pracovním. Věděl jsem, že budoval vodovodní 
systém, díky němuž se mohla přivést voda z potůčku pod námi až k našemu 
pozemku. 

Usmál se, něco tiše prohodil a pak pospíchal za svou prací do tmy. Po několika krocích, 
zatímco jsem přemýšlel o tom, co pro nás dělá, a přesně v okamžiku, kdy jsem dorazil  
k našim dveřím, jsem v duchu slyšel – a nebyl to můj hlas, který ke mně promlouval – tato 
slova: ‚Tyto zážitky ti nedávám jen pro tebe. Zapisuj si je.‘

Vešel jsem dovnitř. Nešel jsem si lehnout. I když jsem byl unavený, vzal jsem papír a začal 
jsem psát. A zatímco jsem psal, pochopil jsem poselství, které jsem v duchu uslyšel. Měl 
jsem pro své děti zaznamenávat to, jak jsem viděl ruku Boží žehnat naší rodině, aby si to 
mohly někdy v budoucnu přečíst. Dědeček pro nás nemusel dělat to, co dělal. Mohl zařídit, 
aby to udělal někdo jiný, nebo to nemusel dělat vůbec. Ale on nám, své rodině, sloužil tak, 
jako to vždy činí učedníci Ježíše Krista, kteří uzavřeli smlouvu s Bohem. Věděl jsem, že je 
to tak. A tak jsem to zapsal, aby si na to moje děti mohly jednou vzpomenout, až to budou 
potřebovat. 

Po mnoho let jsem si každý den zapsal pár řádků. Nikdy jsem nevynechal jediný den, bez 
ohledu na to, jak jsem byl unavený nebo jak brzy ráno jsem musel vstávat. Než jsem začal 
psát, vždy jsem přemítal o této otázce: ‚Viděl jsem dnes ruku Boží, jak se dotkla nás nebo 
našich dětí nebo naší rodiny?‘“ („Ó pomněte, pomněte“, Liahona, listopad 2007, 66–67.)

• Proč je podle vás důležité zapisovat si zážitky, které nás duchovně posilují?

• Jak nám prospěje, když budeme následovat příklad presidenta Eyringa? Jak mohou naše 
záznamy pomoci ostatním?

Vysvětlete, že president Eyring mluvil o požehnáních, kterých se mu dostalo díky tomu, 
že si vedl každodenní záznam o tom, jak Bůh žehnal jeho rodině. Požádejte některého 
studenta, aby přečetl následující slova. (Možná jste již část těchto slov četli v lekci 117. Pro 
studenty může být prospěšné, když je uslyší znovu.)

„Zatímco jsem přemítal, něco se začalo dít. Když jsem vzpomínal na to, co se toho dne 
stalo, viděl jsem důkazy toho, co Bůh udělal pro někoho z nás, čeho jsem si během rušného 
dne nevšiml. A když se toto stalo, a stávalo se to často, uvědomil jsem si, že díky snaze se 
na to rozpomenout, mi Bůh mohl ukázat, co On udělal.
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V srdci jsem začal pociťovat něco více než jen vděčnost. Mé svědectví rostlo. Začal jsem mít 
ještě větší jistotu, že Nebeský Otec slyší naše modlitby a odpovídá na ně. Pociťoval jsem 
větší vděčnost za ono zjemňování a tříbení, které přichází díky usmíření Spasitele Ježíše 
Krista. A více jsem se spoléhal na to, že Duch Svatý nám může připomenout všechno – do-
konce i to, čeho jsme si nevšimli nebo čemu jsme nevěnovali pozornost, když se to stalo.“ 
(„Ó pomněte, pomněte“, 67.) 

• Jakou zásadu můžeme najít ve 3. Nefim 23 a v poselství presidenta Eyringa? (Studenti 
mohou na tuto otázku odpovědět různě. Jejich odpovědi by měly odrážet tuto pravdu: 
Když si zaznamenáváme duchovní zážitky, budeme požehnáni jako jednotlivci i 
jako rodiny.)

Někteří studenti mohou mít dojem, že nemají žádné zážitky, které by stály za zapsání. 
Abyste jim pomohli, požádejte některého studenta, aby přečetl tato slova staršího Johna H. 
Groberga ze Sedmdesáti:

„Někteří lidé říkají: ‚Nemám nic, co by stálo za zapsání. Žádné duchovní zážitky mě ne-
potkávají.‘ Já říkám: ‚Začněte zapisovat a duchovní zážitky přijdou. Jsou tady celou dobu a 
tím, že budeme psát, staneme se vůči nim vnímavější.‘“ („Writing Your Personal and Family 
History“, Ensign, May 1980, 48.)

Vyzvěte studenty, aby se zeptali sami sebe, zda nezanedbávají zapisování zážitků, které je 
duchovně posilují. Povzbuďte je, aby si tyto zážitky zapisovali a aby v průběhu svého života 
pokračovali v zapisování dalších zážitků. Mohli byste navrhnout, aby následovali příklad 
presidenta Eyringa a zapsali si něco každý den.

Procvičení mistrovství v písmu
Když se studenti učí řešit problémy pomocí písem, může jim to pomoci během celého 
jejich života. Dejte každému studentovi kousek papíru. Vyzvěte je, aby napsali nějakou 
otázku, kterou řeší, nebo překážku, před kterou stojí. Vysvětlete, že potom papíry od 
studentů vyberete a některé přečtete před třídou. Řekněte studentům, aby se na papír ne-
podepisovali, a připomeňte jim, aby neuváděli podrobnosti, které jsou osobní povahy nebo 
o kterých není vhodné diskutovat při hodině. (Když vyberete papíry, mohli byste si krátce 
projít odpovědi, abyste se ujistili, že jsou vhodné a že nejsou příliš osobní.) Přečtěte ně-
kterou z otázek nebo některý problém a zeptejte se studentů, zda mohou k jejich vyřešení 
použít pasáže z mistrovství v písmu.

Vysvětlete, že Spasitel nám přikázal, abychom učili ostatní to, čemu nás učí On. (Viz 3. Nefi 
23:14.) Abyste studentům pomohli dodržovat toto přikázání, povzbuďte je, aby si procvičo-
vali výukové dovednosti, jako je např. vysvětlování nauk nebo zásad, sdělování zkušeností 
a vydávání svědectví o tom, jak používají verše z mistrovství v písmu k řešení problémů. 
Ostatní otázky nebo problémy, které vám studenti odevzdali na papírech, byste si mohli 
nechat na jindy a podobným způsobem o nich diskutovat na hodinách, kdy vám zbyde čas. 

Poznámka: Vzhledem k délce této lekce je možné, že budete mít čas na procvičení mistrov-
ství v písmu. Tuto činnost můžete provést na začátku výuky, jako přestávku mezi oddíly 
lekce, nebo na konci výuky. Dbejte na to, aby tato činnost byla krátká, abyste měli dost času 
na výuku lekce. Další opakovací činnosti jsou uvedeny v dodatku na konci této příručky.

Průběžně se vracejte 
k cílům a výzvám
Poté, co jste vyzvali 
studenty, aby dělali něco 
konkrétního, např. psali 
si deník, zvažte, jak se 
budete k této výzvě prů-
běžně vracet a připomí-
nat tak studentům jejich 
závazek. Poskytujte jim 
příležitosti dělit se o své 
zážitky s uplatňováním 
pravd, kterým se učí 
během lekcí. Když se dělí 
o zážitky, mohou se tím 
navzájem inspirovat ve 
snaze žít podle evange-
lia. Mohli byste jim tuto 
příležitost dát na za-
čátku lekce. Není třeba, 
aby se o zážitky podělili 
všichni studenti.
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Úvod
Ježíš Kristus splnil přikázání od Nebeského Otce, aby 
Nefitům sdělil některá proroctví pronesená prorokem 
Malachiášem. (Viz 3. Nefi 26:2.) Tato proroctví učí, že 
je třeba, aby členové domu Izraele v rámci přípravy 
na Spasitelův druhý příchod činili pokání a obrátili se 

k Pánu. Ježíš Kristus také Nefitům vykládal „všechny 
věci, dokonce od počátku až do doby, kdy přijde v slávě 
své“. (3. Nefi 26:3.) Mormon učil, že těm, kteří věří 
Knize Mormonově, budou dokonce ukázány větší věci. 
(Viz 3. Nefi 26:9.) 

LEKCE 132

3. Nefi 24–26

Náměty pro výuku

3. Nefi 24:1–6
Ježíš Kristus cituje Malachiášovo proroctví ohledně Druhého příchodu
Lekci zahajte tak, že ukážete zápalku a mýdlo (nebo nakreslete na tabuli oheň a mýdlo). 
Zeptejte se studentů, co mají oheň a mýdlo společného. (Mýdlo i oheň se mohou používat 
jako čistící nebo očisťovací prostředky.)

Vysvětlete, že Ježíš Kristus splnil přikázání, které Mu dal Otec (viz 3. Nefi 26:2), aby předal 
Nefitům některá proroctví Malachiáše, proroka Starého zákona, který žil ve Svaté zemi asi 
170 let poté, co Lehi a jeho rodina opustili Jeruzalém. Požádejte studenty, aby si přečetli 
3. Nefiho 24:1–3 a vyhledali toho, koho Malachiáš přirovnává k ohni tavičovu a mýdlu 
běličovu.

• Kdo je přirovnáván k ohni tavičovu a mýdlu běličovu?(Ježíš Kristus.)

• Jaká událost je popisována v těchto verších? („Den příchodu jeho.“ Jinými slovy, Druhý 
příchod Ježíše Krista. Abyste studentům pomohli odpovědět na tuto otázku, mohli byste 
jim navrhnout, aby si prohlédli záhlaví kapitoly nebo poznámky pod čarou.)

• Co přirovnání Ježíše Krista k ohni a k mýdlu napovídá o událostech, které nastanou při 
Jeho Druhém příchodu? (Studenti mohou použít různá slova, ale měli by rozpoznat tuto 
pravdu: Ježíš Kristus při svém Druhém příchodu očistí svět. Mohli byste studenty 
vybídnout, aby si zapsali tuto pravdu do písem vedle veršů 3. Nefi 24:2–3.)

Vysvětlete, že tavič v ohni zahřívá kov jako např. stříbro nebo zlato do té doby, než se roz-
taví. Proces zahřívání umožňuje, aby struska neboli nečistoty stoupaly na povrch tekutého 
kovu, kde ji tavič odstraňuje, a tím kov očišťuje od nečistot. Bělič je člověk, který čistí neboli 
bělí látky pomocí mýdla. Možná bude potřeba také vysvětlit, že synové Lévíovi byli nositelé 
kněžství v dávném Izraeli. V dnešní době se toto slovní spojení vztahuje na novodobé nosi-
tele kněžství. (Viz NaS 84:33–34.)

Požádejte některého studenta, aby přečetl 3. Nefiho 24:5–6. Požádejte členy třídy, aby sle-
dovali text a vyhledali, kdo bude stráven neboli zničen při Spasitelově Druhém příchodu a 
kdo ne. (Mohli byste vysvětlit, že slovní spojení „synové Jákobovi“ se vztahuje na Pánův lid 
smlouvy v domě Izraele.)

• Co bude podle 3. Nefiho 24:5 Ježíš Kristus dělat při Druhém příchodu? (Studenti mohou 
použít různá slova, ale měli by rozpoznat tuto pravdu: Ježíš Kristus při svém Druhém 
příchodu zničí zlovolné.)

3. Nefi 24:7–18
Ježíš Kristus cituje Malachiášovo učení o tom, jak se může dům Izraele navrátit  
k Pánu
Požádejte studenty, aby si představili, že mají blízkého kamaráda nebo člena rodiny,  
pro kterého je těžké pociťovat lásku a vliv Pána a udržet si svědectví o evangeliu.

• Jak byste se pokusili tomuto člověku pomoci?

Rozhodněte se, o 
čem budete učit
Tato lekce obsahuje více 
látky, než na kolik bu-
dete mít pravděpodobně 
čas. Zvažte s modlitbou, 
které nauky, zásady a 
myšlenky budou pro 
studenty ve vaší třídě 
nejprospěšnější.
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Vyzvěte studenty, aby si přečetli 3. Nefiho 24:7 a požádejte je, aby rozpoznali Pánovu 
radu určenou těm, kteří se začali vzdalovat jak od Něj, tak od dodržování smluv, jež s Ním 
uzavřeli.

• Co podle vás znamená, že lidé „odešli“ od Pánových nařízení? (Již nedodržovali smlouvy 
a obřady evangelia.)

• Jaký příslib dal Pán těm, kteří nedodržovali smlouvy? („Navraťte se ke mně a já se navrá-
tím k vám.“)

• Co podle vás znamená navrátit se k Pánu? Co podle vás znamená, že Pán se navrátí  
k těm, kteří se navrátí k Němu?

Napište na tabuli tuto zásadu: Pokud se navrátíme k Pánu, On se navrátí k nám.

• Čemu vás tato zásada učí o Nebeském Otci a Ježíši Kristu?

Napište na tabuli: Navraťte se k Pánu. Vyzvěte studenty, aby si přečetli 3. Nefiho 24:8–12 a 
vyhledali jednu z možností, jak se podle Pána mohou k Němu navrátit. Zatímco studenti 
odpovídají, pod nadpis Navraťte se k Pánu napište platit desátky a oběti. 

• Proč je ochota platit desátky známkou toho, že člověk chová k Pánu lásku a náklonnost?

Požádejte některého studenta, aby přečetl tato slova presidenta Gordona B. Hinckleyho:

„Desátek jsme schopni platit. Není to ani tak otázka peněz jako otázka víry.“ („Let Us Move 
This Work Forward“, Ensign, Nov. 1985, 85.)

• Proč je ochota platit desátky a oběti známkou naší víry v Pána?

Dejte studentům čas na to, aby si znovu pročetli 3. Nefiho 24:10–12. Požádejte je, aby vy-
hledali Pánovy přísliby určené těm, kteří platí plný a poctivý desátek.

• Jak jste požehnáni díky tomu, že platíte desátek? Jak se ve vašem případě otevírají ony 
průduchy nebeské?

Shrňte 3. Nefiho 24:13–18 tím, že vysvětlíte, že v těchto verších Pán poukázal na to, že si ně-
kteří lidé v dávném Izraeli kladli otázky ohledně nutnosti dodržovat nařízení evangelia. Stě-
žovali si, že se pyšným a zlovolným lidem daří dobře bez ohledu na jejich nespravedlivost. 
Pán dal odpověď ve 3. Nefim 24:16, že bude psána „kniha pamětní“, kde budou zazname-
nána jména věrných. (Viz NaS 85:7–9; 128:6–7; Mojžíš 6:5–8.) Pán poté uvedl, že až přijde 
znovu, ušetří věrné a ponechá si je jako poklad neboli shromáždí je jako „klenoty své“.

• Proč je požehnáním vědět, že Pán ušetří věrné a učiní je svým pokladem?

• Které části textu ve 3. Nefim 24:16 popisují ty, které Pán ušetří jako svůj poklad? („Ti, 
kteří se báli Pána“ a kteří „myslí na jméno jeho“.)

Pod nadpis Navraťte se k Pánu napište bojte se Pána a myslete na Pánovo jméno. (Mohli byste 
vysvětlit, že v tomto kontextu slovo bát se znamená mít v úctě nebo respektovat.) Vyzvěte 
studenty, aby si ve svém studijním zápisníku nebo deníku odpověděli na tuto otázku:

• Zamyslete se nad tím, jak si vedete v placení desátků a obětí a zda často myslíte na 
Krista. Jak se k Němu můžete navrátit neboli zlepšit se v těchto oblastech?

3. Nefi 25
Ježíš Kristus cituje Malachiášovo proroctví o tom, že se před Druhým příchodem 
vrátí Eliáš 
Požádejte některého studenta, aby přečetl 3. Nefiho 25:1–3. Požádejte členy třídy, aby 
sledovali text a vyhledali, z jakého důvodu bude Druhý příchod požehnáním pro ty, kteří 
jsou věrní Ježíši Kristu. Požádejte studenty, aby se podělili o to, co zjistili. Možná bude 
potřeba vysvětlit, že slovo kořen ve 3. Nefim 25:1 se pravděpodobně vztahuje na předky a 
slovo větev na potomstvo. V příštím životě se tudíž zlovolní nebudou moci radovat z požeh-
nání plynoucích z možnosti být připečetěni ke svým předkům a svému potomstvu. Slovní 
spojení „telata ve stáji“ ve 3. Nefim 25:2 poukazuje na telata, která jsou v bezpečí, dobře 
krmena a je o ně pečováno. Pán slibuje, že podobně bude ochraňovat a pečovat o ty, kteří 
se „bojí jména [Jeho]“.

Vysvětlete, že Malachiáš prorokoval o události, která se stane před Druhým příchodem a 
ve které bude figurovat starozákonní prorok Eliáš. Vyzvěte některého studenta, aby přečetl 
3. Nefiho 25:5–6 a požádejte členy třídy, aby vyhledali, co bude Eliáš dělat, aby pomohl 
připravit svět na Pánův příchod.
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Zeptejte se studentů, co vědí o Eliášově návratu na zem v rámci znovuzřízení evangelia. 
Mohli byste jejich odpovědi doplnit vysvětlením, že 3. dubna 1836 se Josephu Smithovi a 
Oliveru Cowderymu zjevil Eliáš v nově zasvěceném chrámu v Kirtlandu. (Viz NaS 110:13–
16.) Při této příležitosti Eliáš znovuzřídil klíče kněžství nezbytné pro zpečetění rodiny na 
věčnost v Pánových svatých chrámech. Tím, že bádáme v rodinné historii, nalézáme členy 
rodiny, pro které mohou být vykonány chrámové obřady.

• Co podle vás znamená, že Eliáš „obrátí srdce otců k dětem a srdce dětí k otcům jejich“?

• Proč je požehnáním vědět, že můžete být s rodinou zpečetěni na věčnost?

Vydejte svědectví o tom, že když se naše srdce obrací k našim otcům skrze rodinnou 
historii a chrámovou práci, pomáháme tím připravovat zem na Druhý příchod Ježíše 
Krista.

3. Nefi 26:1–12
Ježíš Kristus vykládá písma a Mormon vysvětluje, co je třeba dělat pro to, 
abychom obdrželi větší věci, které Spasitel zjevil
Shrňte 3. Nefiho 26:1–5 tím že vysvětlíte, že poté, co Spasitel uvedl Malachiášova proroctví, 
učil lid „všechny věci, jež přijdou na tvář země“ od Stvoření až po Poslední soud. (3. Nefi 
26:3–4.)

Vyzvěte některého studenta, aby přečetl 3. Nefiho 26:6–8, a požádejte členy třídy, aby vy-
hledali, kolik z toho, čemu Ježíš Kristus učil, bylo zaznamenáno v Knize Mormonově. Poté 
vyzvěte studenty, aby si přečetli 3. Nefiho 26:9–11 a vyhledali, z jakého důvodu Mormon 
nezahrnul do tohoto zkrácení vše, o čem Spasitel Nefity učil. Zdůrazněte, že slovo věřit  
v těchto verších vyjadřuje, že je třeba, abychom jednali podle nauk a zásad zjevených 
 Bohem a ne pouze doufali, že jsou pravdivé.

• Co podle 3. Nefiho 26:9 Pán slibuje těm, kteří věří tomu, co On zjevuje, a jednají podle 
toho? (Zatímco studenti odpovídají, zdůrazněte, že pokud věříme tomu, co Bůh zje-
vuje, a jednáme podle toho, připravujeme se na přijetí větších zjevení.)

• Proč je podle vás nezbytné, abychom předtím, než jsme schopni přijmout další pravdu, 
věřili pravdám, které jsme již obdrželi?

• Jak můžeme projevit, že věříme tomu, co Pán již zjevil?

Řekněte studentům, že pokud věrně studují a uplatňují zásady z Knihy Mormonovy, získají 
lepší pochopení evangelia. Abyste studentům pomohli přemítat o tom, jak se jim daří 
přijímat pravdy z Knihy Mormonovy, vyzvěte je, aby do zápisníků nebo studijních deníků 
odpověděli na tyto otázky (mohli byste je napsat na tabuli):

• Čím v životě projevujete svou víru v Knihu Mormonovu?

• Kdy vás čtení Knihy Mormonovy s opravdovým záměrem přivedlo k tomu, že jste obdr-
želi osobní zjevení?

3. Nefi 26:13–21
Spasitel končí svoje pozemské působení mezi Nefity a Jeho učedníci se řídí Jeho 
příkladem služby
Vysvětlete, že ve 3. Nefim 26 Mormon shrnul poslední část Spasitelova působení mezi 
Nefity. Vyzvěte studenty, aby si přečetli 3. Nefiho 26:13–16. Mohli byste jim navrhnout, aby 
si zvýraznili něco z toho, co Spasitel udělal a co se Mormon rozhodl zdůraznit.

Pokud vám to čas dovolí, vyzvěte studenty, aby si pročetli své poznámky a zvýrazněný text 
v písmech ze 3. Nefiho 11–25 a přemítali o nich. Povzbuďte je, aby se zaměřili na učení a 
události ze Spasitelova působení mezi Nefity, které jim připadají významné nebo pozo-
ruhodné. Požádejte několik studentů, aby se podělili o své myšlenky a pocity ohledně 
Spasitelova působení mezi Nefity.
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Úvod
Krátce po Spasitelově službě mezi Nefity se dva-
náct nově povolaných nefitských učedníků sešlo 
v mocné modlitbě a půstu. Zjevil se jim Ježíš Kristus 

a zodpověděl jejich otázku týkající se toho, jaké jméno 
mají dát Církvi. Učil je svému evangeliu a přikázal jim, 
aby byli takovými, jako je On.

LEKCE 133

3. Nefi 27

Náměty pro výuku

3. Nefi 27:1–12
Ježíš Kristus učí dvanáct učedníků, že Jeho Církev má nést Jeho jméno
Rozdělte třídu do skupinek po třech nebo po čtyřech. Pokud je vaše třída malá, nechte 
studenty pracovat samostatně. Vyzvěte každou skupinu (nebo jednotlivce), aby si představili, 
že zakládají nový klub nebo sportovní tým. Požádejte každou skupinu, aby se rozhodla, jaký 
typ klubu nebo sportovního týmu chce vytvořit, například vědecký klub nebo fotbalový tým, 
a potom jim řekněte, ať si zvolí pro svou organizaci vhodné jméno. Ať každá skupina napíše 
své jméno na list papíru. Poté papíry od skupin vyberte. (Tato činnost má být krátká. Nemá 
zabírat příliš mnoho času ani odvádět pozornost od nauk a zásad uvedených ve 3. Nefim 27.)

Přečtěte jména z jednotlivých listů papíru. Po přečtení všech jmen požádejte členy třídy, aby 
na základě jména odhadli, o jaký typ klubu nebo týmu se jedná.

• Co může jméno napovědět o organizaci a o lidech v ní?

Vysvětlete, že krátce poté, co Ježíš Kristus navštívil Nefity, se Jeho dvanáct nefitských učed-
níků spojilo v půstu a modlitbě. (Viz 3. Nefi 27:1.) Požádejte několik studentů, aby se střídali 
při čtení 3. Nefiho 27:2–7. Vyzvěte členy třídy, aby tyto verše sledovali také a zaměřili se na 
otázku učedníků a na Spasitelovu odpověď.

• Jak se měla Spasitelova Církev podle Jeho slov jmenovat?

• Jaké uvedl důvody pro to, aby se Církev jmenovala po Něm?

Vyzvěte studenty, aby si pročetli 3. Nefiho 27:8–12 a soustředili se na to, jak Spasitel popsal 
svou pravou Církev. Zatímco budou studenti číst, napište na tabuli tuto neúplnou větu:

Pravá Církev Ježíše Krista musí být …

Poté, co měli studenti dostatek času na prostudování těchto veršů, se jich zeptejte, jak by na 
základě toho, co četli, doplnili větu na tabuli. (Studenti by měli být schopni uvést následující 
pravdu: Pravá Církev Ježíše Krista musí být nazvána Jeho jménem a postavena na Jeho 
evangeliu.)

• Proč je podle vás důležité, aby Spasitelova Církev nesla Jeho jméno?

• Co podle vás znamená pro Církev to, že má být „postavena na evangeliu [Jeho]“? (3. Nefi 
27:10.) Proč je podle vás pro Církev důležité, aby byla postavena na Jeho evangeliu, a ne na 
skutcích lidských?

Vyzvěte studenty, aby ve svém zápisníku nebo studijním deníku dokončili tuto větu: „Být 
členem Církve Ježíše Krista je pro mě důležité, protože …“

3. Nefi 27:13–22
Ježíš Kristus definuje své evangelium a učí, co musíme činit, abychom před Ním 
a Jeho Otcem mohli stát nevinní
Vyzvěte studenty, aby se zamysleli nad tím, jak se cítili, když byli chyceni při něčem špat-
ném. (Nežádejte je, aby o těchto zkušenostech mluvili.) Potom je vyzvěte, aby si představili, 
jaké by to bylo, kdyby stáli před Pánem, aby byli souzeni. Povzbuďte je, aby se zamysleli 
nad touto otázkou:
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• Jak se budete cítit před Pánem, pokud budete vinni hříchem?

Vysvětlete, že slovo evangelium znamená „dobrá zpráva“. Požádejte několik studentů, aby 
se střídali při čtení 3. Nefiho 27:13–16, a vyzvěte členy třídy, aby v těchto verších vyhledali 
dobré zprávy. Také je vyzvěte, aby se zamysleli nad tím, jak tyto dobré zprávy souvisejí se 
dnem, kdy budou stát před Bohem, aby byli souzeni.

• Spasitel svědčil, že přišel na svět proto, aby vykonal vůli svého Otce. Proč podle 3. Nefiho 
27:14 poslal Nebeský Otec Ježíše Krista na tento svět?

• Co tvoří podle 3. Nefiho 27:13–14 základ evangelia? (Ačkoli studenti mohou použít 
různá slova, měli by vyslovit následující zásadu: Základem evangelia je to, že Ježíš 
Kristus naplnil vůli svého Otce tím, že vykonal Usmíření. Mohli byste studenty 
vybídnout, aby si tuto pravdu zapsali do písem vedle 3. Nefiho 27:13–14.)

• Co se stane veškerému lidstvu díky tomu, že Spasitel naplnil vůli svého Otce? (Budeme 
pozvednuti, abychom před Ním stanuli a byli souzeni za své skutky.)

Vyzvěte studenty, aby se podívali do 3. Nefiho 27:16 a určili, co vše musíme udělat, aby-
chom obdrželi všechna požehnání Usmíření a abychom se připravili na soud. Požádejte 
studenty, aby řekli, co našli. Požádejte některého studenta, aby jejich odpovědi psal na 
tabuli.

• Jaká požehnání získají podle tohoto verše ti, kteří činí pokání, jsou pokřtěni a vytrvají až 
do konce? (Odpovědi studentů by měly vyjadřovat následující pravdu: Když budeme či-
nit pokání, budeme pokřtěni a vytrváme až do konce, budeme nevinní, až budeme 
stát před Bohem při soudu.)

Požádejte některého studenta, aby přečetl 3. Nefiho 27:17–19. Vyzvěte členy třídy, aby tyto 
verše sledovali také a soustředili se na to, co se stane s těmi, kteří nebudou činit pokání 
nebo nevytrvají až do konce.

• Proč podle toho, co jste četli, všechny děti Nebeského Otce potřebují Usmíření Ježíše 
Krista?

• Co je zde pro nás dobrou zprávou, když pomyslíme na to, jak budeme stát před Pánem, 
abychom byli souzeni?

Požádejte některého studenta, aby přečetl následující slova staršího Jeffreyho R. Hollanda 
z Kvora Dvanácti apoštolů:

„Dobrou zprávou [je to], že [můžeme] uniknout smrti a peklu, že [můžeme] 
překonat chyby a hříchy, že [existuje] naděje, že [existuje] pomoc, že neřeši-
telné [je] vyřešeno a že nepřítel [je] poražen. Dobrou zprávou [je to], že hrob 
každého člověka [bude] jednoho dne prázdný, že duše každého člověka [může] 
být znovu čistá, že každé dítě Boží [se může] opět navrátit k Otci, který mu 
dal život.“ („Missionary Work and the Atonement“, Ensign, Mar. 2001, 8, 10.)

Požádejte některého studenta, aby přečetl 3. Nefiho 27:20–21, a členy třídy vyzvěte, aby se 
zaměřili na Spasitelovu výzvu, kterou nám dal.

• K čemu nás v těchto verších Spasitel vyzývá?

Abyste pomohli studentům přemýšlet o jejich úsilí přijmout tuto výzvu za svou, vyzvěte 
je, aby si ve svém zápisníku nebo studijním deníku odpověděli na následující otázky. (Tyto 
otázky byste mohli napsat na tabuli před začátkem hodiny nebo je studentům pomalu 
přečtěte, aby si je stihli zapsat.)

• Proč Spasitel chce, abyste činili pokání a přišli k Němu?

• Jakým způsobem přijímáte Spasitelovu výzvu ve 3. Nefim 27:20–21 za svou?

• Co můžete udělat dnes pro to, abyste stáli před Pánem bez poskvrny?

Požádejte některého studenta, aby přečetl Nauku a smlouvy 76:40–42. Vyzvěte členy třídy, 
aby tyto verše sledovali také a vyhledali další postřehy o tom, proč je evangelium dobrou 
zprávou. (Mohli byste studentům navrhnout, aby si odkaz na NaS 76:40–42 napsali do 
písem vedle 3. Nefiho 27:13.)

V první části lekce jste se studentů zeptali, jak by se cítili před Pánem, kdyby byli vinni 
hříchem. V této části lekce je vyzvěte, aby přemítali o tom, jak by se mohli cítit před Spasi-
telem, kdyby věděli, že byli očištěni skrze Jeho Usmíření a díky poslušnosti zásad, přikázání 
a obřadů evangelia.

• Kdybyste mohli v tu chvíli mluvit se Spasitelem, co byste Mu řekli?
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• Jak byste na základě toho, co jste dnes studovali, vysvětlili nějakému příteli dobré zprávy 
evangelia Ježíše Krista?

3. Nefi 27:23–33
Ježíš Kristus nabádá své učedníky, aby se stali dokonce takovými, jako je On
Shrňte 3. Nefiho 27:23–26 tím, že vysvětlíte, že Spasitel dal pokyny svým dvanácti nefit-
ským učedníkům a učil je jejich zodpovědnostem. Vyzvěte studenty, aby si přečetli 3. Ne-
fiho 27:27 a vyhledali přikázání, které dal Spasitel učedníkům, aby jim pomohl naplňovat 
jejich úlohu jakožto soudců lidu.

• Proč je pro soudce lidu důležité být jako Spasitel?

Vyzvěte studenty, aby si prošli 3. Nefiho 27:21.

• Co přikázal Spasitel učedníkům, aby činili?

• Jaký je vztah mezi tím, že činíme skutky Spasitele, a tím, že se stáváme takovými, jako je 
On?

Zatímco studenti diskutují o této otázce, napište na tabuli následující zásadu: Pán oče-
kává, že Jeho učedníci budou činit Jeho skutky a stanou se takovými, jako je On.

• V jakých ohledech můžeme být například takovými, jako je Spasitel? Jaké skutky mů-
žeme činit, zatímco následujeme Jeho příklad?

• Jaká požehnání jste získali díky tomu, že jste se snažili nebo snažíte následovat Spasite-
lův příklad?

Zakončete hodinu vydáním svědectví o požehnáních, která přicházejí tehdy, když se sna-
žíme stát se takovými, jako je Ježíš Kristus.

Komentář a informace o historickém pozadí
3. Nefi 27:13–21. Evangelium Ježíše Krista

Prorok Joseph Smith popsal ústřední poselství evangelia 
Ježíše Krista takto:

„Základními zásadami našeho náboženství jsou svě-
dectví apoštolů a proroků ohledně Ježíše Krista, že On 
zemřel, byl pohřben a opět vstal třetího dne a vystoupil 
na nebesa; a vše ostatní, co se týká našeho náboženství, 
jsou pouhé přídavky.“ (Učení presidentů Církve: Joseph 
Smith [2008], 49.)

Starší Russell M. Nelson z Kvora Dvanácti apoštolů učil:

„Slovo evangelium znamená ‚dobrá zpráva‘. Dobrou 
zprávou je Pán Ježíš Kristus a Jeho poselství spasení. 
Ježíš uvedl evangelium na stejnou úroveň jako své po-
slání i svou službu ve smrtelnosti. V prohlášení o svém 
poslání Ježíš řekl:

‚A toto je evangelium, které jsem vám dal – že jsem 
přišel na svět, abych vykonal vůli Otce svého, protože 
Otec můj mne poslal.

A Otec můj mne poslal, abych mohl býti pozvednut na 
kříži.‘ [3. Nefi 27:13–14.]

Spasitelovo poslání ve smrtelnosti je nám známo jako 
Usmíření.

Spasitelova služba ve smrtelnosti spočívá ve všem ostat-
ním, co udělal – v Jeho učení, projevech lásky, pozor-
nosti k obřadům, vzorech modlitby, vytrvalosti a tak 
dále. Žil, aby byl naším Příkladem, což také uvedl na 
stejnou úroveň s evangeliem v prohlášení o své službě: 
‚Toto je evangelium mé,‘ řekl, ‚… neboť skutky, jež 
jste mne viděli činiti, máte činiti také.‘ [3. Nefi 27:21.] 
A proto víra, pokání, křest vodou, ohněm a Duchem 
Svatým, shromažďování vyvolených a vytrvání do konce 
jsou všechno součásti evangelia.“ („Starší misionáři 
a evangelium“, Liahona, listopad 2004, 81.)

3. Nefi 27:27. Stát se takovými, jako je Ježíš 
Kristus

President Ezra Taft Benson učil:

„Největší, nejpožehnanější a nejradostnější je ten 
člověk, jehož život se nejvíce podobá vzoru Kristovu. 
Nemá to nic společného s pozemským bohatstvím, 
mocí či prestiží. Jediný pravý test velikosti, blaženosti 
a plnosti radosti spočívá v tom, jak moc v životě doká-
žeme být takovými, jako je Mistr, Ježíš Kristus. On je tou 
správnou cestou, plnou pravdou a životem v hojnosti.“ 
(„Jesus Christ – Gifts and Expectations“ [BYU devotional 
address, Dec. 10, 1974], 1, speeches.byu.edu.)

Vydávejte svědectví 
o Ježíši Kristu
Usmíření Ježíše Krista 
představuje základní 
pravdu, na níž jsou 
založeny všechny nauky 
a zásady evangelia. Má 
být základem veškeré 
výuky a studia evan-
gelia. Vyhledávejte 
příležitosti často svědčit 
o Ježíši Kristu a pomáhat 
studentům prohlubo-
vat lásku k Němu a mít 
touhu být Jeho pravým 
učedníkem.
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Úvod
Když se Ježíš Kristus zeptal každého ze svých dvanácti 
nefitských učedníků, co si od Něj přejí, devět jich po-
žádalo, aby se k Němu mohli urychleně navrátit poté, 
co bude jejich pozemská služba ukončena. Tři požádali 
o to, aby mohli zůstat na zemi a přivádět k Němu duše 

až do Jeho Druhého příchodu. Pán vyhověl oběma spra-
vedlivým přáním. Mormon uvedl několik podrobností 
týkajících se služby oněch tří Nefitů a také se podělil 
o to, co mu Pán zjevil ohledně fyzické změny, kterou 
tito tři Nefité zakusili, aby mohli zůstat na zemi.

LEKCE 134

3. Nefi 28

Náměty pro výuku

3. Nefi 28:1–11
Ježíš Kristus plní přání svých nefitských učedníků
Vyzvěte studenty, aby se zamysleli nad tím, jak by reagovali, kdyby se jim zjevil Ježíš Kristus 
a řekl: „Čeho si ode mne přejete?“ Vyzvěte je, aby si své odpovědi zapsali do zápisníku 
nebo studijního deníku. Umožněte jim podělit se o to, co si napsali, pokud tak chtějí učinit.

Vyzvěte studenty, aby si přečetli 3. Nefiho 28:1–3 a zaměřili se na odpověď devíti nefitských 
učedníků, když jim Pán položil tuto otázku. Poté, co studenti řeknou, co zjistili, se zeptejte:

• Jak na přání těchto devíti učedníků nahlížel Spasitel?

Vyzvěte studenty, aby si přečetli 3. Nefiho 28:4–9 a zaměřili se na to, co si od Spasitele přáli 
zbývající tři učedníci. Nechte studenty říci, co zjistili. (Může být užitečné obrátit pozornost 
studentů na následující slova ve 3. Nefim 28:9: „Neboť jste si přáli, abyste mohli přiváděti 
duše lidské ke mně.“)

• Jak na přání těchto tří učedníků nahlížel Spasitel?

• Co podle 3. Nefiho 28:8–9 Spasitel slíbil těmto třem Nefitům, aby se jejich spravedlivá 
přání mohla vyplnit?

Požádejte některého studenta, aby přečetl 3. Nefiho 28:10, a vyzvěte členy třídy, aby vyhle-
dali požehnání, která Pán třem Nefitům slíbil.

• Co Pán třem Nefitům slíbil? Kdy jste byli svědky toho, jak služba druhým přináší radost?

• Čemu se můžeme z 3. Nefiho 28:1–10 naučit o Pánu? (Možné odpovědi: Pán nám 
žehná podle našich spravedlivých přání nebo Pán je potěšen, když máme touhu 
pomáhat druhým přijít k Němu.)

Abyste studentům pomohli porozumět důležitosti spravedlivých přání, přečtěte následující 
citáty:

Starší Neal A. Maxwell z Kvora Dvanácti apoštolů řekl:

„To, po čem neustále toužíme, se časem stane tím, čím se nakonec staneme a co obdržíme 
ve věčnosti. …

Spravedlivá přání proto musejí být neúnavná.“ („According to the Desire of [Our] Hearts“, 
Ensign, Nov. 1996, 21–22.)

President Brigham Young učil:

„Muži a ženy, kteří touží získat místo v celestiálním království, zjistí, že musejí bojovat s ne-
přítelem veškeré spravedlivosti každý den.“ („Remarks“, Deseret News, Dec. 28, 1864, 98.)

• Proč podle vás musíme každý den bojovat za to, aby se naplnila naše spravedlivá přání?

• Kdy jste například pocítili, že vám Pán požehnal v důsledku vašich spravedlivých přání?

Ať se studenti podívají, jaká přání si napsali na začátku hodiny. Vyzvěte je, aby si napsali 
několik vět o tom, co začnou dnes dělat pro to, aby jejich spravedlivá přání mohla být 
splněna.

Vyhněte se spekulacím 
ohledně tří Nefitů
Existuje mnoho příběhů 
o údajných návštěvách 
či zjeveních tří Nefitů. 
Místo probírání tako-
výchto příběhů učte 
tomu, čemu učí písma. 
Pamatujte na Mormo-
nova slova, že tři Nefité 
budou mezi pohany 
a Židy, kteří „je nepo-
znají“. (3. Nefi 28:27–28.) 
Zdržte se jakýchkoli 
diskusí o příbězích nebo 
jiných informacích, které 
se nenacházejí ve zdro-
jích schválených Církví.
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3. Nefi 28:12–35
Mormon popisuje službu tří Nefitů
Požádejte některého studenta, aby přečetl 3. Nefiho 28:12–16. Vyzvěte členy třídy, aby tyto 
verše sledovali také a vyhledali, co se stalo s nefitskými učedníky poté, co od nich Spasitel 
odešel. Vysvětlete, že služebníci zakusili proměnění – dočasnou změnu ve svém těle.

• Co bylo podle 3. Nefiho 28:15 jedním z důvodů, proč museli být služebníci proměněni? 
(Aby „mohli spatřiti věci Boží“.)

Vysvětlete, že počínaje 3. Nefim 28:17 čteme Moroniův popis služby tří Nefitů. Vyzvěte 
studenty, aby si přečetli 3. Nefiho 28:17 a vyhledali, co Mormon nevěděl o fyzickém stavu 
tří Nefitů, když začal psát tuto zprávu. (Mohli byste studentům říci, že více se o této změně, 
kterou tři Nefité zakusili, dozvědí ke konci lekce.)

Požádejte několik studentů, aby se střídali při čtení 3. Nefiho 28:18–23. Vyzvěte členy třídy, 
aby tyto verše sledovali také a zaměřili se na to, jak Pán požehnal třem Nefitům, aby mohli 
naplňovat svá spravedlivá přání.

• Co tři Nefité dělali pro to, aby se začalo naplňovat jejich přání přivádět druhé ke 
Spasiteli?

• Jak jim Pán požehnal, aby mohli toto přání naplňovat?

Vyzvěte studenty, aby si přečetli 3. Nefiho 28:25–32 a určili, kteří lidé měli a ještě budou 
mít prospěch ze služby tří Nefitů. Mohli byste studentům navrhnout, aby si to, co najdou, 
označili. (Poznamenejte, že ve 3. Nefim 28:27–28 je uveden jeden důvod, proč máme  
být opatrní, pokud jde o uvěření příběhům lidí, kteří tvrdí, že potkali tři Nefity, a proč  
tyto příběhy nemáme šířit dál. Mormon řekl, že lidé, kterým tři Nefité budou sloužit,  
„je nepoznají“.)

3. Nefi 28:36–40
Mormon se dozvídá o podstatě přenesených bytostí
Zeptejte se studentů, zda někdy měli nějakou otázku ohledně evangelia nebo zda si někdy 
přečetli něco v písmech, čemu nerozuměli. Připomeňte jim, že když Mormon poprvé psal 
ohledně proměnění tří Nefitů, řekl, že plně nerozumí změně, která nastala v jejich fyzickém 
stavu během jejich služby na zemi. (Viz 3. Nefi 28:17.)

• Na koho se obvykle obracíte, když máte nějakou otázku ohledně evangelia nebo ohledně 
veršů z písem? Proč?

Vyzvěte studenty, aby si přečetli 3. Nefiho 28:36–37 a zjistili, co Mormon dělal pro to, aby 
našel odpověď na svou otázku.

• Jaké zásadě se můžeme od Mormona naučit ohledně toho, jak získat dodatečné porozu-
mění? (Ačkoli studenti mohou odpovědět na tuto otázku různými způsoby, ujistěte se, 
že uvedou následující zásadu: Když se nám nedostává porozumění, máme se zeptat 
Nebeského Otce, a obdržíme vedení.)

• Jaké příklady dokládají tuto zásadu?

• V jakých situacích bychom mohli potřebovat požádat Nebeského Otce o hlubší 
porozumění?

Přečtěte následující citát, v němž president Spencer W. Kimball zmiňuje několik situací,  
ve kterých se máme modlit o pomoc:

„Každý z nás tolik potřebuje Jeho pomoc, zatímco se snažíme učit se 
pravdám evangelia a žít podle nich, zatímco vyhledáváme Jeho pomoc 
v nejdůležitějších rozhodnutích svého života – rozhodnutích týkajících se 
vzdělání, sňatku, zaměstnání, místa bydliště, výchovy dětí, společné 
služby s druhými na díle Páně a usilování o Jeho odpuštění a neustálé 
vedení a ochranu ve všem, co děláme. Náš seznam potřeb je dlouhý a sku-
tečný a upřímný. …

Díky životu naplněnému modlitbami znám lásku a moc a sílu, které se dostavují z otevřené 
a upřímné modlitby. Znám ochotu našeho Otce pomáhat nám s našimi zkušenostmi ve 
smrtelnosti, učit nás a vést nás. A proto nám náš Spasitel s velikou láskou řekl: ‚Co říkám 
jednomu, říkám všem; modli se vždy.‘ (NaS 93:49.)“ („Pray Always“, Ensign, Oct. 1981, 3, 6.)
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• Jak můžete prohlubovat svou víru v moc modlitby? Kdy jste vy a vaše rodina dostali na 
své modlitby odpovědi?

Povzbuďte studenty, aby se obraceli v modlitbě na Nebeského Otce, zatímco se snaží získat 
porozumění evangeliu a zatímco čelí životním výzvám a problémům. Vydejte svědectví 
o požehnáních, která přišla do vašeho života díky tomu, že jste se se svými problémy 
a otázkami obrátili na Nebeského Otce.

Vysvětlete, že změna, kterou zakusili tři Nefité, se nazývá přenesení. Někteří Pánovi věrní 
služebníci byli přeneseni, aby mohli pokračovat ve své službě na zemi. Zatímco se 
Mormon dále dotazoval na tuto změnu, dozvěděl se více o podstatě přenesených bytostí.

Napište na tabuli Přenesené bytosti. Požádejte některého studenta, aby přečetl 3. Nefiho 
28:37–38. Vyzvěte členy třídy, aby tyto verše sledovali také a vyhledali, co se Mormon do-
zvěděl o změně, která nastala v těle tří Nefitů.

• Co se Mormon dozvěděl o přenesených bytostech? (Požádejte některého studenta, aby 
sloužil jako zapisovatel a psal odpovědi studentů na tabuli. Mezi odpověďmi má zaznít: 
přenesené bytosti neokusí smrti, necítí bolest a nepociťují zármutek, leda zármutek pro 
hříchy světa.)

• Proč byla tato změna na jejich těle nezbytná? (Mohli byste studentům říci, aby se po-
dívali do 3. Nefiho 28:6–7. Změna byla nutná proto, aby se naplnilo jejich spravedlivé 
přání zůstat na zemi a nadále přivádět duše ke Kristu, a to až do Spasitelova Druhého 
příchodu.)

Vyzvěte studenty, aby si přečetli 3. Nefiho 28:39–40 a vyhledali další informace o přene-
sených bytostech. Zatímco se studenti dělí o to, co zjistili, požádejte někoho dalšího, aby 
jejich myšlenky psal na tabuli. (Mezi odpověďmi má zaznít: přenesené bytosti nemohou 
být pokoušeny Satanem, jsou posvěcené a svaté a „moci pozemské je nemohou zadržeti“.) 
Možná bude potřeba vysvětlit, že ačkoli přenesené bytosti netrpí bolestí smrti, nejsou 
vzkříšeny. Tuto „větší proměnu“ neobdrží, dokud nenastane Soudný den, kdy budou 
„v okamžiku“ proměněny ze smrtelnosti v nesmrtelnost. (Viz 3. Nefi 28:8, 40.)

Zakončete vydáním svědectví o zásadách a naukách, o nichž jste hovořili. Vyzvěte studenty, 
aby jednali podle vnuknutí, která obdrželi od Ducha.

Komentář a informace o historickém pozadí
3. Nefi 28. Proměnění a přenesení

Tři Nefité byli proměněni a přeneseni.

Proměnění, které je zmíněno ve 3. Nefim 28:13–17, 
je „stav osob, jejichž zjev a podstata jsou dočasně 
změněny – to znamená, že jsou pozvednuty na vyšší du-
chovní úroveň – takže mohou snésti přítomnost a slávu 
nebeských bytostí“. (Průvodce k písmům, „Proměnění“, 
scriptures.lds.org; viz také NaS 67:11; Mojžíš 1:11.) V pís-
mech se píše o lidech, kteří byli proměněni – například 
Mojžíš (viz Mojžíš 1:9–11); Ježíš Kristus, Petr, Jakub a Jan 

(viz Matouš 17:1–8); a Joseph Smith (viz Joseph Smith–
Životopis 1:14–20.)

Přenesené bytosti jsou „osoby, které jsou proměněny, 
takže až do svého vzkříšení do nesmrtelnosti nezakusí 
bolest ani smrt“. (Průvodce k písmům, „Přenesené by-
tosti“, scriptures.lds.org; viz také 3. Nefi 28:7–9, 20–22, 
37–40.) Jejich účelem je přivádět duše ke Kristu. (Viz 
3. Nefi 28:9.) Písma obsahují zprávy i o lidech, kteří byli 
přeneseni – například Enoch (viz Genesis 5:24; Židům 
11:5); Mojžíš (viz Alma 45:19); Eliáš (viz 2. Královská 
2:11); a Jan Milovaný (viz Jan 21:22–23; NaS 7.)
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Úvod
Mormon v závěru svého zápisu o Spasitelově návštěvě 
mezi Nefity vysvětlil, že vynesení Knihy Mormonovy 
na světlo světa bude znamením, že Pán naplňuje svou 
smlouvu s domem Izraele. Také varoval, že ti, kteří 

zavrhnou Boží díla, budou podrobeni Božímu soudu. 
Nakonec zaznamenal Spasitelovu výzvu, která je určena 
všem lidem, aby činili pokání a byli počítáni mezi dům 
Izraele.

LEKCE 135

3. Nefi 29–30

Náměty pro výuku

3. Nefi 29
Mormon svědčí o tom, že Pán v posledních dnech naplní svoji smlouvu, kterou 
uzavřel s domem Izraele
Před začátkem hodiny překreslete následující tabulku na tabuli (nebo na papír, který roz-
dáte studentům):

  1. Pohané a) Dva významy: 1) potomci starozákonního 
proroka Jákoba (Izraele), s nímž Pán uzavřel 
smlouvy a 2) praví věřící v Ježíše Krista, kteří 
uzavřeli smlouvy s Bohem

  2. Dům Izraele b) Slib věrným, který zahrnoval požehnání 
evangelia, kněžskou pravomoc, věčnou rodinu 
a zemi dědictví

  3. Opovrhovat c) Dva významy: 1) lidé, kteří nepochází  
z izraelské nebo židovské rodové linie a  
2) lidé bez evangelia

  4. Pánova smlouva s Izraelem d) Hluboký smutek a lítost

  5. Běda e) Ignorovat nebo neuctivě odmítnout

Začněte výuku tím, že vyzvete studenty, aby spojili slova v prvním sloupci tabulky s jejich 
správným významem ve druhém sloupci (správné odpovědi: 1- c, 2- a, 3- e, 4- b, 5- d). Když 
budou studenti odpovídat, ujistěte se, že rozumí významu všech slovních spojení. To byste 
mohli provést tak, že vyzvete studenty, aby vysvětlili jednotlivé významy vlastními slovy, 
nebo použili jednotlivá slova nebo slovní spojení v nějaké větě. Řekněte studentům, že 
definice těchto slovních spojení jim pomohou lépe porozumět 3. Nefimu 29–30.

Vysvětlete, že poté, co Mormon napsal o Spasitelově návštěvě mezi Nefity, prorokoval o 
naplnění Pánových zaslíbení v posledních dnech. Zeptejte se studentů, zda mají osobní 
zkušenost s naplněním nějakého božského slibu, který obdrželi skrze písma, od proroka, 
Ducha Svatého nebo skrze kněžské požehnání. Vyzvěte několik studentů, aby se podě-
lili o své zkušenosti, ale připomeňte jim, že se nemusí dělit o zkušenosti, které jsou příliš 
důvěrné nebo osobní.

• Proč podle vás někteří lidé mohou pochybovat o tom, že Bůh splní své sliby?

• Jak víte, že Bůh plní své sliby?

Napište na tabuli slova Až a Pak. Vyzvěte studenty, aby si přečetli 3. Nefiho 29:1–3 a vyhle-
dali v těchto verších slova napsaná na tabuli. Vysvětlete, že tato slova jim pomohou najít 
událost, která potvrdí, že Pán v posledních dnech plní své sliby dané domu Izraele. (Může 

Připomínejte předchozí 
cíle a výzvy
V průběhu lekce 131 jste 
studenty vyzvali, aby si 
napsali něco o zkušenos-
tech, které je duchovně 
posílily. Před začátkem 
dnešní lekce zvažte 
možnost jim tuto výzvu 
připomenout. Také byste 
jim mohli poskytnout 
příležitost hovořit o tom, 
v čem bylo pro ně za-
psání těchto zkušeností 
přínosné.
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být užitečné studentům vysvětlit, že slovní spojení „tato slova“ ve 3. Nefim 29:1 se vztahuje 
na záznamy obsažené v Knize Mormonově.)

• Jak byste shrnuli proroctví zaznamenané v těchto verších? (Studenti mohou použít různá 
slova, ale měli by uvést následující pravdu: Vynesení Knihy Mormonovy na světlo 
světa je znamením, že Pán naplňuje svoji smlouvu, v níž se zavázal, že shromáždí 
Izrael v posledních dnech. Mohli byste studenty povzbudit, aby si tuto pravdu zvýraz-
nili v záhlaví kapitoly 3. Nefi 29.)

Vyzvěte studenty, aby zvedli Knihu Mormonovu nad hlavou. Vysvětlete jim, že v rukou drží 
naplnění Mormonova proroctví a že mohou být ujištěni o tom, že Pán připravuje svůj lid na 
svůj příchod. Požádejte některého studenta, aby přečetl následující slova staršího Rus-
sella M. Nelsona z Kvora Dvanácti apoštolů:

„Kniha Mormonova je hmatatelným důkazem toho, že Pán již započal 
shromažďovat své děti smlouvy – děti Izraele. …

Ne, Pán nezapomněl! Žehná nám i dalším lidem po celém světě Knihou 
Mormonovou. … Pomáhá nám uzavírat smlouvy s Bohem. Vyzývá nás, 
abychom na Něj pamatovali a abychom poznali Jeho Milovaného Syna. Je to 
další svědectví o Ježíši Kristu.“ („Smlouvy“, Liahona, listopad 2011, 88.)

• Jak skutečnost, že máme Knihu Mormonovu, svědčí o tom, že Bůh splní své sliby?

Na tabuli napište následující otázku: Proč se Svatí posledních dnů zajímají o smlouvu, kterou 
Pán uzavřel s domem Izraele? Požádejte studenty, aby věnovali pozornost odpovědím na 
tuto otázku, zatímco budete číst následující slova staršího Russella M. Nelsona, který 
vyjmenovává sliby, které jsou součástí Pánovy smlouvy s Jeho lidem. (Pro každého studenta 
byste mohli připravit výtisk tohoto citátu.)

„Smlouva, kterou Bůh uzavřel s Abrahamem a později znovu stvrdil Izákovi a Jákobovi … 
obsahovala několik zaslíbení, například tato:

• Ježíš Kristus se narodí prostřednictvím Abrahamovy rodové linie.

• Abrahamovo potomstvo bude početné a bude mít nárok na věčné rozrůstání, a také 
bude mít nárok mít kněžství.

• Abraham se stane otcem mnoha národů.

• Jeho potomstvo zdědí určité země.

• Skrze jeho símě budou požehnány všechny národy země. 

• A tato smlouva bude věčná – ‚až do tisícího kolena‘.

Některá z těchto zaslíbení již byla splněna; na jiná se dosud čeká. …

Někteří z nás jsou doslovnými potomky Abrahamovými; ostatní jsou do jeho rodiny adop-
továni. Pán nečiní žádné rozdíly. Tato zaslíbená požehnání získáváme společně – pokud 
vyhledáváme Pána a dodržujeme Jeho přikázání. …

… Brigham Young řekl: ‚Všichni Svatí posledních dnů, když vstupují do této Církve, uza-
vírají novou a věčnou smlouvu.‘“ („Smlouvy“, 87 88; citováno z Učení presidentů církve: 
Brigham Young [1997], 62.) 

• Jak byste mohli odpovědět na otázku napsanou na tabuli, pokud použijete to, co jste se 
dozvěděli ze slov staršího Nelsona? (Odpovědi studentů se mohou lišit, ale ujistěte se, že 
uvedou následující zásadu: Svatí posledních dnů jsou součástí Pánova lidu smlouvy, 
a proto máme zodpovědnost žehnat všem národům.)

• Jak se Svatí posledních dnů snaží žehnat národům země?

• Jakou úlohu v tomto úsilí hraje Kniha Mormonova?

Vraťte se ke slovům opovrhovat a běda z předchozí činnosti. Vysvětlete, že Mormon věděl, 
že v posledních dnech budou tací, kteří budou opovrhovat Knihou Mormonovou a dalšími 
důkazy o naplnění Pánovy smlouvy s Jeho lidem. Požádejte studenty, aby si přečetli 3. 
Nefiho 29:4–9 a zjistili, co čeká ty, kteří opovrhují Spasitelem a Jeho dílem. Poté, co studenti 
vysvětlí, co zjistili, byste jim mohli navrhnout, aby si do písem zapsali následující pravdu: 
Ti, kdo zavrhnou Ježíše Krista a Jeho dílo, pocítí hluboký smutek.

• Proč je hluboký smutek přirozeným důsledkem opovrhování Spasitelem a Jeho dílem?

• Jak byste odpověděli někomu, kdo tvrdí, že Pán nepromlouvá k člověku a nečiní zázraky?
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• Jak můžeme lépe poznat Pána a Jeho dílo ve svém životě a jak si toho můžeme více 
vážit?

3. Nefi 30
Pán nabádá pohany, aby činili pokání a přišli k Němu
Vraťte se ke slovu pohané z předchozí činnosti. Řekněte studentům, že ve 3. Nefim 30 
splnil Mormon příkaz, který obdržel od Pána, aby zaznamenal výzvu Ježíše Krista určenou 
konkrétně pohanům neboli lidem bez evangelia. Vyzvěte studenty, aby si přečetli 3. Nefiho 
30:1–2 a aby našli co nejvíce výzev určených pohanům, které jsou v těchto verších obsa-
ženy. Poté, co se podělí o to, co našli, se zeptejte:

• Která z těchto výzev by mohla podle vás být shrnutím všech ostatních? (Výzva přijít ke 
Kristu zahrnuje pokání, křest, přijetí Ducha Svatého a možnost být počítáni mezi Pánův 
lid.)

• Jaká požehnání slibuje Ježíš Kristus pohanům, pokud k Němu přijdou? (Odpustí jim 
hříchy, budou naplněni Duchem Svatým a budou počítáni mezi Jeho lid.)

• Proč je to, že jsme počítáni mezi Pánův lid, požehnáním?

Napište na tabuli tuto zásadu: Pokud přijdeme ke Kristu, budeme počítáni mezi Jeho 
lid. Vysvětlete, že ačkoli 3. Nefi 30:2 je adresován těm, kteří nejsou členy Církve, můžeme 
použít tuto výzvu Ježíše Krista k zhodnocení vlastního úsilí dodržovat smlouvy, které jsme 
s Bohem uzavřeli. Vydejte svědectví o tom, jaká požehnání získáváme, když dodržujeme 
své smlouvy a Pánova přikázání.

Shrnutí 3. Nefiho
Věnujte určitý čas tomu, abyste studentům pomohli stručně si projít knihu 3. Nefiho. Po-
žádejte je, aby se zamysleli nad tím, čemu se z této knihy naučili – jak na semináři, tak při 
osobním studiu písem. Pokud je to zapotřebí, vyzvěte je, aby si pročetli záhlaví jednotlivých 
kapitol v 3. Nefim, aby si připomněli, čemu se naučili. Poté, co jste jim poskytli dostatek 
času, vyzvěte několik studentů, aby se podělili o to, co je nejvíce inspirovalo při četbě 
3. Nefiho, nebo co jim pomohlo prohloubit víru v Ježíše Krista.

Procvičení mistrovství v písmu
Dejte každému studentovi prázdný list papíru. Požádejte je, aby někomu (buď nějaké 
imaginární osobě, nebo někomu, koho znají), kdo není členem Církve, napsali dopis. Na-
vrhněte jim, aby si prostudovali pasáže z mistrovství v písmu a hledali v nich pravdy, které 
by mohli použít, aby toho, komu dopis píší, vyzvali, aby přišel ke Kristu a byl počítán mezi 
Jeho lid. Požádejte několik studentů, aby se podělili o to, co napsali. 

Poznámka: Vzhledem k délce této lekce je možné, že budete mít na tuto činnost čas. Pře-
hled dalších činností na procvičení mistrovství v písmu najdete v dodatku na konci této 
příručky. 

Komentář a informace o historickém pozadí 
3. Nefi 30:1–2. Shromažďování Izraele

President Spencer W. Kimball učil:

„Shromažďování Izraele spočívá v tom, že lidé vstu-
pují do pravé církve a docházejí k poznání pravého 
Boha. … Tudíž každý člověk, který přijal znovuzřízené 

evangelium a který se nyní snaží uctívat Pána ve svém 
jazyce a se Svatými v národě, kde žije, je v souladu se 
zákonem shromažďování Izraele a je dědicem všech 
požehnání zaslíbených Svatým v těchto posledních 
dnech.“ (The Teachings of Spencer W. Kimball, ed. 
Edward L. Kimball [1982], 439.)
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Úvod
Ačkoli je v 3. Nefim 23–30 mnoho cenných zásad, první polovina 
této lekce se zaměřuje na to, co se mohou studenti dozvědět 
o přípravě na Druhý příchod Ježíše Krista v 3. Nefim 24–25. 
Druhá polovina lekce je zaměřena na zásady obsažené v 3. Ne-
fim 27, které mohou studentům pomoci zamyslet se nad tím, co 
to znamená být učedníkem Ježíše Krista a jak mohou být více 
takovými, jako je On. 

Náměty pro výuku

3. Nefi 23–26
Vzkříšený Ježíš Kristus vykládá Nefitům písma 
Vyzvěte studenty, aby uvedli příklady událostí, na které je nutné 
se určitou dobu pečlivě připravovat. (Například běh na dlouhou 
trať, koncert nebo divadelní hra.) Zeptejte se studentů, co by se 
mohlo stát někomu, kdo by se pokusil zúčastnit takové události, 
aniž by se dostatečně připravil.

Požádejte některého studenta, aby přečetl 3. Nefiho 24:2 a 
potom se zeptejte studentů, jakou událost podle nich předpo-
vídal prorok Malachiáš. Poté, co studenti uvedli „den příchodu 
jeho“ jako Druhý příchod Ježíše Krista, je vyzvěte, aby si označili 
otázku, kterou položil Malachiáš: „Kdo může snésti den pří-
chodu jeho a kdo obstojí, až se ukáže?“

Zeptejte se: Proč je důležité, aby ti, kteří žijí v posledních dnech, 
o této otázce přemýšleli?

Požádejte některého studenta, aby přečetl následující vysvětlení 
od presidenta Henry B. Eyringa z Prvního předsednictva ohledně 
toho, jak nám placení desátku může pomoci připravit se na 
Spasitelův Druhý příchod:

„Naším rozhodnutím být nyní plátcem plného desátku a naší 
vytrvalou snahou být toho poslušni, bude naše víra posílena a 
časem bude naše srdce obměkčeno. A právě tato změna v na-
šem srdci skrze usmíření Ježíše Krista – důležitější než obětování 
našich peněz nebo zboží – umožňuje Pánu, aby plátcům plného 
desátku slíbil ochranu v těchto posledních dnech. Pokud se nyní 
zavážeme, že budeme platit plný desátek a vytrváme v tom, 
můžeme se spolehnout, že budeme hodni tohoto ochranného 
požehnání.“ („Duchovní příprava – začněte včas a buďte vytr-
valí“, Liahona, listopad 2005, 40.)

Zeptejte se: Jak nám podle presidenta Eyringa může placení 
desátku pomoci připravit se na setkání se Spasitelem?

Lekce pro domácí studium
3. Nefi 23–30 (27. blok)

Přípravné materiály pro 
učitele domácího studia
Shrnutí denních lekcí domácího studia
Následující shrnutí nauk a zásad, s nimiž se studenti seznámili 
při studiu 3. Nefiho 23–30 (27. blok), nemá být součástí vaší 
lekce. Lekce, kterou učíte, se soustřeďuje pouze na některé 
z těchto nauk a zásad. Při zvažování potřeb svých studentů se 
řiďte nabádáním Svatého Ducha.

1. den (3. Nefi 23)
Studenti pokračovali ve studiu slov, která Ježíš Kristus 
promlouval k Nefitům. Dozvěděli se, že Spasitel přikázal 
lidem, aby pečlivě studovali slova proroka Izaiáše a ostatních 
proroků. Ze skutečnosti, že Spasitel napomínal lid za to, že 
neuchovává přesné záznamy své vlastní duchovní historie, se 
studenti naučili, že když zaznamenáváme duchovní zkuše-
nosti, říkáme tím Pánu, aby nám dal další zjevení.

2. den (3. Nefi 24–26)
Když studenti přemítali o slovech proroka Malachiáše, která 
Ježíš Kristus sdělil Nefitům, připomněli si, že Spasitel při svém 
Druhém příchodu očistí svůj lid a bude soudit zlovolné. Když 
dále přemýšleli o zásadě desátku a o prorokovaném návratu 
Eliáše v posledních dnech, studenti lépe porozuměli tomu, že 
navrátíme- li se k Pánu, On se navrátí k nám, a je- li naše srdce 
obráceno k našim otcům, pomáháme tím připravovat zemi 
na Druhý příchod Ježíše Krista. Mormonovo vysvětlení týkající 
se toho, proč nezahrnul do své zprávy vše, čemu Spasitel učil 
mezi Nefity, pomohlo studentům pochopit, že když věříme 
tomu, co Bůh zjevil, připravujeme se na přijetí většího zjevení.

3. den (3. Nefi 27)
Zatímco dvanáct nefitských učedníků pokračovalo v modlitbě 
a půstu, Spasitel je navštívil a vysvětlil jim, že pravá Církev 
Ježíše Krista je nazývána Jeho jménem a zbudována na Jeho 
evangeliu. Z toho, čemu Spasitel učil své učedníky, se studenti 
také dozvěděli, že základem evangelia Ježíše Krista je to, že 
Spasitel vykonal vůli svého Otce tím, že vykonal Usmíření. 
Díky tomuto poznání evangelia se studenti také naučili, 
že budeme- li žít podle zásad evangelia, budeme moci stát 
posledního dne před Bohem bez poskvrny. 

4. den (3. Nefi 28–30)
Tím, že vzkříšený Ježíš Kristus splnil přání svých nefitských 
učedníků, se studenti naučili, že Pán nám žehná podle našich 
spravedlivých přání. Z Mormonova příkladu, kdy požádal 
Pána o dodatečné znalosti ohledně tří Nefitů, se studenti 
naučili, že když žádáme Pána o poznání, obdržíme zjevení.  
Z Mormonových závěrečných slov o Spasitelově působení  
mezi Nefity se studenti dozvěděli, že vynesení Knihy 

Mormonovy na světlo světa je znamením, že Pán naplňuje 
svoji smlouvu s domem Izraele, a že pokud přijdeme ke 
Kristu, můžeme být počítáni mezi Jeho lid.
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Požádejte některého studenta, aby přečetl Malachiášovo proroc-
tví ohledně Eliášova příchodu zaznamenané ve 3. Nefim 25:5–6. 
Abyste jim lépe pomohli porozumět tomu, jak naplnění tohoto 
proroctví může ovlivnit jejich život, vyzvěte některého studenta, 
aby přečetl následující výzvu staršího Davida A. Bednara z Kvora 
dvanácti apoštolů:

„Vyzývám mladé členy Církve, aby poznávali a pociťovali ducha 
Eliášova. …

Když tuto výzvu s vírou přijmete, vaše srdce se obrátí k otcům. 
Zaslíbení daná Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi vám budou vští-
pena do srdce. … Vzroste vaše láska k vašim předkům a vděč-
nost za ně. Vaše svědectví o Spasiteli a obrácení k Němu bude 
hluboké a trvalé. A slibuji vám, že budete ochraňováni před stále 
silnějším vlivem protivníka. Když se budete s láskou účastnit této 
svaté práce, budete ochraňováni v mládí i po celý život.“ („Srdce 
dětí se obrátí“, Liahona, listopad 2011, 26–27.)

Zeptejte se: Jaké zkušenosti, které jste získali při práci na rodinné 
historii a při chrámové práci, vás duchovně posílily? 

3. Nefi 27–30
Ježíš Kristus zjevuje jméno a hlavní rysy své Církve a plní 
spravedlivá přání svých učedníků; Mormon končí svůj záznam o 
Spasitelově působení mezi Nefity
Napište na tabuli následující slova proroka Josepha Smitha (mů-
žete tak učinit před začátkem hodiny a nechat je zakryté do té 
doby, než dospějete do tohoto bodu lekce). Požádejte některého 
studenta, aby tato slova přečetl. (Tato slova najdete v příručce 
Učení presidentů Církve: Joseph Smith [2008], 49.)

„Základními zásadami našeho náboženství jsou svědectví apo-
štolů a proroků ohledně Ježíše Krista, že On zemřel, byl pohřben 
a opět vstal třetího dne a vystoupil na nebesa.“ (Joseph Smith.) 

Vysvětlete, že podobně jako to řekl Prorok Joseph Smith, Spasitel 
učil Nefity, že ústředním bodem Jeho evangelia je Jeho smírná 
oběť. Napište na tabuli tuto pravdu: Základem evangelia 
Ježíše Krista je to, že vykonal vůli svého Otce tím, že usku-
tečnil Usmíření.

Vyzvěte studenty, aby si zběžně prolistovali 3. Nefiho 27 a vyhle-
dali věty, ve kterých Spasitel učil této nauce. Požádejte studenty, 
aby se podělili o pasáže, které našli.

Vysvětlete, že 3. Nefi 27:16–20 obsahuje Spasitelovo učení o 
tom, jak můžeme do svého života přivolat moc Jeho Usmíření. 
Napište na tabuli tuto větu: Jestliže budeme … , pak … Vyzvěte 
studenty, aby si přečetli 3. Nefiho 27:20 a vyhledali slova nebo 
slovní spojení, která mohou použít k doplnění prázdných míst 
ve větě na tabuli. Zeptejte se: Jak nám následování této zásady 
může pomoci být pravými učedníky Ježíše Krista?

Vysvětlete studentům, že největší výzva a vrcholný úkol na-
šeho učednictví jsou obsaženy ve 3. Nefim 27:21, 27. Vyzvěte 
studenty, aby si tyto verše přečetli. Zatímco si studenti tyto verše 
čtou, napište na tabuli: Pán Ježíš Kristus očekává od svých učed-
níků, že budou činit Jeho skutky a stanou se. …

Zeptejte se studentů, jak by na základě toho, o čem četli ve 
3. Nefim 27:27, tuto větu doplnili. (Zatímco studenti odpovídají, 
doplňte větu na tabuli takto: Pán Ježíš Kristus očekává od 
Svých učedníků, že budou činit Jeho skutky a stanou se 
takovými, jako je On. Přečtěte následující slova presidenta 
Jamese E. Fausta z Prvního předsednictva:

„Uvažujme o některých věcech, které Ježíš dělal a které my 
všichni můžeme napodobovat. 

1. Ježíš ‚chodil, dobře čině‘. [Skutkové 10:38.] Všichni můžeme 
každý den udělat něco dobrého – pro člena rodiny, přítele, nebo 
dokonce pro cizího člověka – pokud k tomu budeme vyhledávat 
příležitosti. 

2. Ježíš byl Dobrý Pastýř, který bděl nad svými ovcemi a měl sta-
rost o ty, které se ztratily. My můžeme vyhledávat osamělé nebo 
ty, kteří jsou méně aktivní, a přátelit se s nimi.

3. Ježíš měl soucit s mnohými, včetně nebohých malomocných. 
I my můžeme mít soucit. V Knize Mormonově nám je připomí-
náno, že máme ‚truchliti s těmi, kteří truchlí‘. [Mosiáš 18:9.]

4. Ježíš vydával svědectví o svém božském poslání a o velkém 
díle svého Otce. Z naší strany můžeme všichni ‚státi jako svěd-
kové Boží za všech dob‘. [Mosiáš 18:9.]“ („Učednictví“, Liahona, 
listopad 2006, 21.)

Rozdělte studenty do dvojic nebo do skupinek. Vyzvěte každou 
dvojici nebo skupinku, aby napsaly dva nebo tři způsoby, jak mo-
hou ve vlastním životě používat tato čtyři doporučení presidenta 
Fausta.

Poté co skončí, vyzvěte každou dvojici nebo skupinku, aby se 
postupně podělily o jednotlivé myšlenky ze svého seznamu. Na 
tabuli napište jejich návrhy ohledně toho, jak můžeme činit Spa-
sitelovy skutky a stát se takovými, jako je On. Vyzvěte studenty, 
aby se v duchu zavázali, že během následujícího týdne budou 
jednat na základě jednoho nebo dvou těchto návrhů. Vydejte 
svědectví o tom, že když projevujeme víru ve Spasitele, můžeme 
se všichni stát takovými, jako je On.

Příští blok (4. Nefi 1–Mormon 8)
Požádejte studenty, aby se při studiu příštího bloku zaměřili na 
nalezení odpovědí na tyto otázky: Jak se může národ, který 
byl pokojný a prosperující, stát zlovolným? Jak Nefité, kteří byli 
nejvíce prosperujícím a nejšťastnějším lidem, který kdy na zemi 
žil, dospěli k tomu, že se stali naprosto zlovolnými? Jaká byla 
Mormonova závěrečná slova?
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ÚVOD 

ke 4. Nefimu: knize Nefiově
Proč studovat tuto knihu?
Při studiu 4. Nefiho se studenti budou učit 
o požehnáních, která přicházejí k lidem, 
kteří jsou sjednoceni v žití podle evangelia 
Ježíše Krista. Po Spasitelově působení mezi 
potomky Lehiho se všichni lidé v celé zemi 
obrátili. Díky tomu, že dodržovali přiká-
zání, se těšili míru, blahobytu a úžasným 
duchovním požehnáním. Mormon prohlá-
sil, že „zajisté nemohlo býti šťastnějšího 
lidu mezi všemi lidmi, kteří byli stvořeni 
rukou Boží“. (4. Nefi 1:16.) Studenti také 
získají důležitá ponaučení ze záznamu 
o lidu, který postupně upadal do stavu 
zlovolnosti.

Kdo napsal tuto knihu?
Mormon vytvořil knihu 4. Nefi tak, že se-
stavil a zkrátil záznamy čtyř pisatelů. Prv-
ním z nich byl Nefi, podle něhož je kniha 
pojmenována. Nefi byl syn Nefiho, který 
byl jedním z dvanácti učedníků vybra-
ných Pánem během Jeho působení mezi 
potomky Lehiho. (Viz 3. Nefi 11:18–22; 
12:1.) Dalšími třemi pisateli byli Nefiův syn 
Amos a Amosovi synové Amos a Amma-
ron. (Viz 4. Nefi 1:19, 21, 47.)

Pro koho byla tato kniha 
napsána a proč?
Mormon knihou 4. Nefi neoslovuje 
konkrétní čtenáře a ani neuvedl důvod, 
proč ji sepsal. Tato kniha nicméně přispívá 
k celkovému poslání Knihy Mormonovy – 
svědčit o tom, že Ježíš je Kristus, a sezná-
mit druhé se smlouvami Páně. (Viz titulní 

strana Knihy Mormonovy.) K tomuto 
poslání přispívá tím, jak ukazuje požeh-
nání, která lidé obdrží, když činí pokání, 
přicházejí ke Kristu a uzavírají s Ním 
smlouvy. Také ukazuje ničivé následky, 
které nastávají, když lidé zapírají Spasitele 
a Jeho evangelium a upouští od svých 
smluv.

Kdy a kde byla napsána?
Původní záznamy použité jako zdroj 
pro knihu 4. Nefi byly pravděpodobně 
napsány mezi lety 34 po Kr. a 321 po Kr. 
Mormon tyto záznamy zkrátil někdy mezi 
lety 345 po Kr. a 385 po Kr. Mormon 
nezaznamenal, kde se nacházel, když tuto 
knihu sestavoval.

Jaké jsou charakteristické rysy 
této knihy?
Kniha 4. Nefi vypráví v pouhých 49 verších 
o období dlouhém skoro 300 let – což je 
téměř jedna třetina celé nefitské historie 
popsané v Knize Mormonově. Stručnost 
4. Nefiho jen přispívá k působivosti této 
knihy. Výstižně zdůrazňuje rozdíl mezi 
spravedlivostí lidu bezprostředně po Spa-
sitelově působení mezi nimi a zlovolností 
lidu o čtyři generace později. V prvních 
18 verších knihy se hovoří o požehnáních, 
ze kterých se těší společnost postavená 
na evangeliu Ježíše Krista. Další verše 
poskytují svědectví o ničivém účinku pýchy 
a ukazují, jak tato společnost postupně 
slábla, dokud téměř celá neupadla do 
hříchu.

Stručný přehled
4. Nefi 1:1–18 Poté, co Ježíš Kristus 
působil mezi lidem, jsou všichni 
v celé zemi obráceni a pokřtěni. 
Již se nerozdělují na Nefity a La-
manity. Mají „všechny věci mezi 
sebou společné“ (4. Nefi 1:3), 
jsou svědky mnoha zázraků, daří 
se jim a žijí v jednotě a štěstí po 
dobu 110 let.

4. Nefi 1:19–34 Nefi umírá a zá-
znamy vede jeho syn Amos. 
Později Amos předává záznamy 
svému synu Amosovi. Mnozí lidé 
dovolují Satanovi, aby „získával 
vládu nad jejich srdcem“. (4. Nefi 
1:28.) Mezi lidmi se objevují 
rozdělení, pýcha a falešné církve. 
Zlovolní začínají pronásledovat 
členy pravé Církve a „učedníky 
Ježíšovy, kteří zůstali s nimi“. 
(4. Nefi 1:30.)

4. Nefi 1:35–49 Lid se opět 
rozděluje na Nefity a Lamanity. 
Lamanité se vědomě bouří proti 
evangeliu a zakládají tajná 
spolčení Gadiantonova. Nakonec 
se stávají zlovolnými také Nefité. 
Amos umírá a záznamy vede jeho 
bratr Ammaron do doby, kdy 
je nutkán Duchem Svatým, aby 
je ukryl.
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Náměty pro výuku

4. Nefi 1:1–18
Všichni lidé jsou obráceni a žijí v pokoji a štěstí
Před začátkem hodiny připravte pro každého studenta dva čisté papíry – pokud možno je-
den bílý a jeden barevný (stačí půlka papíru). Bílé papíry položte před příchodem studentů 
na stoly nebo na židle. Barevné papíry si dejte stranou pro pozdější použití během hodiny. 
Na tabuli napište tuto otázku: Díky čemu se cítíte opravdu šťastně? Až studenti přijdou do 
třídy, vyzvěte je, aby na tabuli napsali odpověď na tuto otázku.

Hodinu začněte diskusí o odpovědích, které napsali na tabuli. Položte studentům tuto 
otázku:

• Jaký je rozdíl mezi tím, co nás činí dočasně šťastnými, a tím, co vede k trvalému štěstí? 
(Zatímco studenti odpovídají, mohli byste zdůraznit, že skutečné štěstí nemůžeme nalézt 
v dočasných věcech, jako jsou popularita, bohatství či materiální statky.)

Vysvětlete, že 4. Nefi je záznam o několika pokoleních Lehiových potomků žijících v době 
po návštěvě Ježíše Krista. Vyzvěte studenty, aby si přečetli 4. Nefiho 1:16 a vyhledali, jak 
Mormon popsal lid, který žil 100 let po Spasitelově návštěvě. Mohli byste studentům na-
vrhnout, aby si označili slova „zajisté nemohlo býti šťastnějšího lidu“. Požádejte studenty, 
aby na horní část bílého papíru, který jste jim připravili, napsali Nemohlo býti šťastnějšího 
lidu. Ať si poté doprostřed papíru nakreslí velký kruh.

Vyzvěte studenty, aby si přečetli 4. Nefiho 1:1–2 a vyhledali, co lidé dělali pro to, aby mohli 
toto štěstí získat. Vyzvěte je, aby svá zjištění napsali do kruhu. (Možné odpovědi: lidé činili 
pokání, byli pokřtěni, obdrželi Ducha Svatého a byli „všichni obráceni k Pánu“.)

• Co to znamená být obrácen?

Abyste studentům pomohli porozumět tomu, že obrácení je něco hlubšího, než pouze mít 
svědectví nebo být členem Církve, požádejte některého z nich, aby přečetl následující slova 
staršího Richarda G. Scotta z Kvora Dvanácti apoštolů. Je-li to možné, dejte všem stu-
dentům výtisk tohoto citátu a povzbuďte je, aby vyhledali slova a části textu, které definují 
obrácení.

„Vaše štěstí nyní i na věky je podmíněno mírou vašeho obrácení a proměnění, které vám 
toto obrácení přináší do života. Jak se tedy můžete stát skutečně obrácenými? President 
[Marion G.] Romney popisuje kroky, kterými se musíte řídit:

Upoutávejte pozornost 
studentů při jejich 
příchodu do třídy
Vyhledávejte způsoby, 
jak studentům pomoci 
začít přemýšlet o lekci 
už při vstupu do třídy. 
Můžete napsat nějakou 
otázku na tabuli nebo 
můžete vystavit nějaký 
předmět či obrázek. To 
pomůže upoutat pozor-
nost studentů a připravit 
jejich mysl a srdce na 
to, aby se v dané lekci 
něčemu naučili.

Nemohlo býti šťastnějšího lidu

Lidé činili pokání, 
byli pokřtěni, obdr-
želi Ducha Svatého 

a byli „všichni 
obráceni k Pánu“.

LEKCE 136

4. Nefi
Úvod
Poté, co Ježíš Kristus působil mezi Lehiovými potomky, 
uplatňoval lid Jeho učení a více než 100 let se těšil jed-
notě, blahobytu a štěstí. Byli sjednoceni jako „děti Kris-
tovy“ a již se nenazývali Nefité ani Lamanité. (4. Nefi 

1:17.) Časem se však stali pyšnými a začali být stále 
zlovolnějšími a znovu se rozdělili na Nefity a Lamanity. 
Asi 300 let po Spasitelově návštěvě se téměř všichni lidé 
stali zlovolnými.
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4.  NEFI

‚Členství v Církvi a obrácení nejsou nutně synonyma. Být obráceným a mít svědectví také 
není nutně totéž. Svědectví přichází tehdy, když Duch Svatý dává upřímnému hledajícímu 
svědectví o pravdě. Působivé svědectví oživuje víru. To znamená, že vede k pokání a k po-
slušnosti přikázání. Obrácení je ovoce neboli odměna za pokání a poslušnost.‘ [Conference 
Report, Guatemala Area Conference 1977, 8–9.]

Jednoduše řečeno, skutečné obrácení je ovocem víry, pokání a důsledné poslušnosti. …

Skutečné obrácení přináší ovoce trvalého štěstí, z něhož se můžeme těšit, i když svět je ve 
zmatku a většina lidí není vůbec šťastná.“ („Plné obrácení přináší štěstí“, Liahona, červenec 
2002, 27, 28.)

• Jaká slova a části textu z tohoto citátu definují obrácení?

• Jak by to podle vás vypadalo, kdyby byl každý kolem vás obrácený k Pánu?

Napište na tabuli tyto odkazy na písma: 4. Nefi 1:2–3, 5, 7, 10–13, 15–18. Požádejte několik 
studentů, aby se střídali při čtení těchto veršů. Vyzvěte členy třídy, aby tyto verše sledovali 
také a vyhledali slova a části textu, které popisují, co lidé zažívali díky tomu, že byli všichni 
obráceni k Pánu. Vyzvěte studenty, aby si tato slova a části textu napsali kolem kruhu na 
papíře. (Možné odpovědi: neměli žádné sváry a spory, každý člověk jednal s druhým spra-
vedlivě, měli všechny věci společné, ve jménu Ježíše Krista bylo vykonáno mnoho zázraků, 
Pán je obdařoval, vystavěli opět města tam, kde byla zničena, ženili se a vdávaly a zakládali 
rodiny, množili se a sílili, v jejich srdci přebývala láska Boží, byli šťastní a jednotní.)

Požádejte studenty, aby určili zásadu týkající se štěstí, kterou našli v první polovině 4. Ne-
fiho 1. Studenti mohou určit několik zásad, ale ujistěte se, že vyjádří tuto zásadu: Když se 
lidé společně snaží být obráceni k Pánu, sjednocují se a prožívají větší štěstí. Tuto 
zásadu byste mohli napsat na tabuli.

• Jaká požehnání bychom podle vás měli jako třída, kdybychom všichni žili tak, jak žil 
tento lid? Jaká požehnání by podle vás měla vaše rodina? Jaká požehnání by podle vás 
měl váš sbor nebo odbočka?

Požádejte studenty, aby se podělili o svoji zkušenost, kdy byli součástí nějaké skupiny, která 
byla sjednocena ve spravedlivosti – například rodiny, kvora či třídy nebo skupiny přátel. 
O svou zkušenost byste se mohli podělit i vy.

• Jaký vliv může mít vaše snaha být spravedlivým na štěstí a blaho lidí kolem vás? (Ujistěte 
se, že studenti rozumějí tomu, že obrácení a spravedlivé skutky přispívají nejen k našemu 
štěstí, ale také ke štěstí a blahu druhých. Když jsou členové rodiny, kvora, třídy nebo jiné 
skupiny sjednoceni ve spravedlivosti, mohou zažívat větší štěstí, než by byli schopni zaží-
vat sami.)

• Jak může hřích jednoho člověka ovlivnit zbytek skupiny, která se snaží žít spravedlivě?

Povzbuďte studenty, aby posilovali své obrácení k Pánu a pomáhali s tímtéž i lidem kolem 
sebe. Abyste studentům s touto výzvou pomohli, vyzvěte je, aby si znovu přečetli slova 
a části textu na papíře, který dostali. Vyzvěte je, aby vybrali jedno nebo dvě slovní spojení, 
která popisují způsob života, jaký by chtěli prožívat. Dejte jim několik minut na to, aby 
si do zápisníku nebo studijního deníku napsali něco o tom, jak se budou snažit žít tímto 
způsobem. Vydejte svědectví o štěstí, které přichází ze skutečného obrácení a z toho, když 
jsme sjednoceni ve spravedlivosti.

4. Nefi 1:19–49
Nefité se stávají stále zlovolnějšími, až mezi nimi zůstává pouze několik 
spravedlivých
• Co podle vás může zničit takovou společnost, která je popisována ve 4. Nefim 1:1–18?

Ať si studenti přečtou 4. Nefiho 1:20, 23–24 a vyhledají, co ohrozilo jednotu a štěstí lidu. 
Mohli byste jim navrhnout, aby si nalezená slova zvýraznili. Poté, co se studenti podělí 
o to, co našli, napište na tabuli následující slova presidenta Henryho B. Eyringa z Prvního 
předsednictva. (Tento citát najdete v proslovu „Naše srdce spojená v jedno“, Liahona, listo-
pad 2008, 70.) Mohli byste studentům navrhnout, aby si tento citát napsali do písem vedle 
4. Nefiho 1:24.

„Pýcha je velikým nepřítelem jednoty.“ (President Henry B. Eyring)

• V jakém smyslu je podle vás pýcha nepřítelem jednoty?
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Požádejte některého studenta, aby přečetl následující slova presidenta Dietera F. Uchtdorfa 
z Prvního předsednictva. Vyzvěte členy třídy, ať si při čtení všímají toho, jak může pýcha 
zničit jednotu.

„V jádru je pýcha hříchem založeným na srovnávání, neboť ačkoli většinou 
začíná slovy ‚Podívej, jak jsem úžasný, a co všechno jsem dokázal‘, vždy se 
zdá, že končí slovy ‚A proto jsem lepší než ty‘.

Je- li naše srdce naplněno pýchou, dopouštíme se závažného hříchu, neboť 
porušujeme ona dvě velká přikázání. [Viz Matouš 22:36–40.] Místo abychom 
uctívali Boha a chovali lásku k bližním, odkrýváme skutečný předmět našeho 

uctívání a lásky – a tím je obraz, který vidíme v zrcadle.“ („Pýcha a kněžství“, Liahona, 
listopad 2010, 56.)

• Jak může pýcha podle slov presidenta Uchtdorfa zničit jednotu?

Požádejte několik studentů, aby se střídali při čtení 4. Nefiho 1:24–35, 38–45. Vyzvěte členy 
třídy, aby tyto verše sledovali také a všímali si toho, jaký dopad měla pýcha na lid. Mohli 
byste studentům navrhnout, aby si nalezené pravdy označili. (Možné odpovědi: nosili dra-
hocenný oděv, rozdělovali se do tříd nebo do vybraných skupin přátel, budovali církve pro 
dosažení zisku, popírali pravou církev, pronásledovali věřící, zakládali tajná spolčení a stali 
se zlovolnými.)

Zeptejte se postupně každého studenta na jednu věc, které si všiml. (Odpovědi se mohou 
opakovat.) Zatímco studenti odpovídají, zapisujte každou odpověď na jeden barevný papír, 
který jste si připravili před začátkem hodiny. Vyměňte s každým studentem tento barevný 
papír za jeho bílý papír, na kterém jsou popsány štěstí a jednota lidu. Toto opakujte, dokud 
si se všemi studenty ve třídě nevyměníte bílé papíry za barevné.

Požádejte studenty, aby se rozhlédli kolem sebe a zjistili, zda má každý z nich barevný pa-
pír, který představuje pýchu. Vyzvěte je, aby přemítali o tom, jak se museli cítit tři učedníci 
Kristovi, když viděli rostoucí pýchu a zlovolnost mezi lidem, který byl předtím tak šťastný 
a jednotný.

• Jakou pravdu můžeme nalézt v těchto verších? (Studenti mohou použít různá slova, ale 
měli by vyjádřit tuto zásadu: Hřích pýchy způsobuje rozdělení a vede ke zlovolnosti. 
Tuto pravdu byste mohli napsat na tabuli.)

• Jak může pýcha několika lidí ovlivnit štěstí celé skupiny?

Vyzvěte studenty, aby uvažovali o tom, jak může pýcha jednoho člověka ovlivnit ostatní 
v těchto příkladech:

 1. Starší bratr se bez ohledu na doporučení rodiny rozhodne dát přednost sobeckým zá-
jmům před službou na misii.

 2. Členka třídy Mladých žen nebo člen kvora Aronova kněžství úmyslně vyrušuje, odmítá 
se při hodinách zapojovat a nechce se řídit pokyny učitele.

 3. Mladý muž nebo mladá žena si neustále dobírá nebo ponižuje jiného člena ze své sku-
piny přátel.

Požádejte studenty, aby si vzpomněli, kdy byli v životě svědky toho, jak pýcha zničila štěstí 
a jednotu.

Požádejte studenty, aby přemýšleli o své roli v různých skupinách, do kterých patří – na-
příklad do rodiny, kvora nebo třídy, sboru nebo odbočky a do třídy semináře. (Mohli byste 
zmínit i jiné skupiny, do kterých vaši studenti patří.) Vyzvěte je, aby přemítali o tom, zda 
dělali nebo dělají něco, co je projevem pýchy v jejich vztazích s ostatními lidmi v těchto 
skupinách. Povzbuďte studenty, aby činili pokání a přemýšleli o tom, jak mohou překonat 
pýchu a podpořit v těchto skupinách jednotu a spravedlivost. Také je povzbuďte, aby přemí-
tali o tom, co si napsali o svém plánu snažit se žít jako potomci Lehiho, kteří byli obráceni 
k Pánu.

Vydejte svědectví, že pokud se snažíme stát se více obrácenými k Ježíši Kristu a žít s dru-
hými v jednotě, můžeme zažívat takové štěstí, jaké je popsáno ve 4. Nefim 1:1–18.
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ke knize Mormonově 
Proč studovat tuto knihu?
Při studiu této knihy studenti získají cenná 
ponaučení od Mormona, učedníka Ježíše 
Krista, který žil věrně bez ohledu na to, 
že ho během jeho života obklopoval 
„neustálý výjev zlovolnosti a ohavností“. 
(Mormon 2:18.) Studenti budou také 
čerpat ponaučení ze studia slov Moronio-
vých, který čtenářům v posledních dnech 
dosvědčil: „Ježíš Kristus mi vás ukázal, a já 
znám vaše konání.“ (Mormon 8:35.) Za-
tímco budou studenti číst o zničení, které 
nastalo kvůli zlovolnosti Nefitů, pochopí, 
jak je důležité žít podle přikázání a smluv 
evangelia Ježíše Krista.

Kdo napsal tuto knihu?
Prvních sedm kapitol této knihy napsal 
Mormon a jsou zkrácenou zprávou o zlo-
volnosti a válkách mezi Nefity a Lamanity 
za jeho života. Úplnou zprávu o událos-
tech, které proběhly za jeho života, také 
sepsal na velkých deskách Nefiových. (Viz 
Mormon 2:18; 5:9.) Když bylo Mormonovi 
asi 10 let, opatrovník záznamů, Ammaron, 
mu předal zodpovědnost za posvátné zá-
znamy, až dospěje do určitého věku. Měl 
zaznamenávat všechno to, co vypozoruje 
o lidu. (Viz Mormon 1:4.) V 15 letech byl 
Mormon „navštíven Pánem a okusil … 
a poznal dobrotivost Ježíšovu“. (Mormon 
1:15.) V témže roce Nefité jmenovali Mor-
mona, aby vedl jejich vojska. (Viz Mormon 
2:1.) Mormon byl poslušen Ammaronovy 
rady a později obdržel velké desky Nefiovy 
a začal zapisovat své záznamy. Také zkrátil 
velké desky Nefiovy, které obsahovaly 
záznamy proroků a opatrovníků záznamů 
od Lehiho k Ammaronovi, a do tohoto 
zkrácení vložil malé desky Nefiovy. Ke 
konci života Mormon uložil všechny tyto 
záznamy do pahorku Kumora, s výjimkou 
několika desek, které dal svému synovi 
Moronimu. (Viz Mormon 6:6.) Poté vedl 
Nefity v poslední veliké bitvě proti Lama-
nitům. Před svou smrtí předal Mormon 
pokyny Moronimu, aby jeho záznam 
dokončil. Moroni připojil slova, která se 
nacházejí v kapitolách 8–9 této knihy.

Pro koho byla tato kniha 
napsána a proč?
Mormon psal pohanům a členům domu 
Izraele v posledních dnech a přál si „pře-
svědčiti všechny končiny země, aby činily 
pokání a připravily se na to, že stanou 
před soudcovskou stolicí Kristovou“. 
(Mormon 3:22.) Když Moroni knihu svého 
otce dokončil, oslovil přímo ty, kteří budou 
číst jeho slova. Varoval je před následky 
hříchu a vyzval je: „Pojďte k Pánu celým 
srdcem svým.“ (Mormon 9:27.)

Kdy a kde byla napsána?
Mormon pravděpodobně napsal kapi-
toly 1–7 této knihy mezi lety 345 po Kr. 
a 401 po Kr. (Viz Mormon 2:15–17; 
8:5–6.) Své zápisy dokončil po závěrečné 
bitvě mezi Nefity a Lamanity v zemi 

Kumora v roce 385 po Kr. (Viz Mormon 
6:10–15; 7:1.) Moroni pravděpodobně 
napsal slova v kapitolách 8–9 mezi lety 
401 po Kr. a 421 po Kr., když putoval 
z místa na místo „pro bezpečí svého 
vlastního života“. (Viz Mormon 8:4–6; 
Moroni 1:1–3.)

Jaké jsou charakteristické rysy 
této knihy?
Tato kniha popisuje naplnění proroctví 
Nefiho, Almy, Samuela Lamanity a Ježíše 
Krista ohledně zničení Nefitů. (Viz 1. Nefi 
12:19; Alma 45:9–14; Helaman 13:8–10; 
3. Nefi 27:32.) Mormon odkazuje na 
některé své zápisy jako na „svůj záznam 
o zkáze svého lidu“. (Mormon 6:1.) Uká-
zal, že zkáza Nefitů byla důsledkem jejich 
zlovolnosti. (Viz Mormon 4:12; 6:15–18.)

Stručný přehled
Mormon 1 Ammaron pověřuje 
Mormona, aby vedl záznam o lidu 
během své doby. Nefité porážejí 
Lamanity v bitvě. V celé zemi pře-
vládá zlovolnost, tři nefitští učedníci 
přestávají působit mezi lidem a dary 
Ducha jsou odňaty. Nicméně Mor-
mona navštíví Pán.

Mormon 2–3 Nefité pověřují Mor-
mona, aby vedl jejich vojska. Vede 
je v bitvách proti Lamanitům více 
než 30 let. Nefité odmítají činit 
pokání navzdory veliké zkáze 
a utrpení. Mormon vyzvedává desky 
Nefiovy z pahorku Šim a začíná psát 
svůj záznam. Po několika vítězstvích 
se lidé začínají vychloubat vlastní 
silou a přísahají, že se Lamanitům 
pomstí. Mormon odmítá lid dále 
vést. Píše, aby přesvědčil všechny 
lidi v posledních dnech, že se musí 
připravit stanout před soudcovskou 
stolicí Kristovou.

Mormon 4 Mormon již nevede nefit-
ská vojska, která pokračují v bojích 

proti Lamanitům. Na obou stranách 
jsou pobity tisíce. Potomci Lehiho 
se stávají zlovolnějšími, než jakými 
byli v jakékoli jiné době své historie, 
a Lamanité je počínají vyhlazovat. 
Mormon se ujímá všech nefitských 
záznamů a přemisťuje je z pahorku 
Šim na pahorek zvaný Kumora.

Mormon 5–7 Mormon se znovu ujímá 
velení nefitských vojsk, přestože 
ví, že budou zničena. Prorokuje 
o příchodu Knihy Mormonovy. 
Shromažďuje Nefity v zemi Kumora 
k poslední bitvě proti Lamanitům. 
Po bitvě truchlí nad zničením svého 
lidu. Mormon vyzývá potomky 
Lamanitů, aby věřili v Ježíše Krista 
a byli pokřtěni.

Mormon 8–9 Po Mormonově smrti 
pokračuje ve vedení záznamu 
Moroni. Prorokuje, že Kniha Mor-
monova vyjde mocí Boží ve dnech 
nevíry a zlovolnosti. Svědčí o Ježíši 
Kristu a učí, že víru v Něho dopro-
vázejí zázraky a znamení. Vyzývá 
ty, kteří čtou jeho slova, aby přišli 
k Pánu a byli spaseni.
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Úvod
Přestože Mormon vyrůstal v časech veliké zlovolnosti, 
rozhodl se být věrný. Díky této věrnosti mu bylo řečeno, 
že mu později budou svěřeny posvátné záznamy lidu. 
Ve věku 15 let byl „navštíven Pánem“. (Mormon 1:15.) 
Přál si pomoci Nefitům činit pokání, ale kvůli jejich 

svéhlavé vzpouře mu Pán nedovolil, aby jim kázal. 
V tomto mladém věku byl vybrán, aby velel nefitskému 
vojsku. Mnoho Nefitů ztratilo Ducha Svatého a další 
dary od Boha, a byli tudíž při bitvách s Lamanity pone-
cháni své vlastní síle.

LEKCE 137

Mormon 1–2

Náměty pro výuku

Mormon 1:1–5
Mormon se dozvídá, že mu jednoho dne budou svěřeny posvátné záznamy Nefitů
Následující otázku napište na tabuli před začátkem hodiny, aby o ní studenti mohli pře-
mýšlet už při příchodu do třídy: Jak se cítíte, když vás lidé nazývají mormonem?

Na začátku hodiny vyzvěte studenty, aby odpověděli na otázku napsanou na tabuli. Poté, 
co tuto otázku prodiskutujete, požádejte některého studenta, aby přečetl tato slova presi-
denta Gordona B. Hinckleyho:

„I když někdy lituji, že lidé nenazývají tuto církev jejím správným jménem, 
jsem rád, že přezdívka, kterou používají, je přezdívkou, která vzdává velikou 
poctu jednomu pozoruhodnému muži a jedné knize, která vydává s ničím 
nesrovnatelné svědectví o Vykupiteli světa.

Každý, kdo pozná muže jménem Mormon díky tomu, že čte jeho slova 
a přemýšlí nad nimi, každý, kdo čte tento vzácný poklad historie, který byl 

shromážděn a uchován ve velké míře právě jím, dojde k poznání, že mormon není slovo se 
špatnou reputací, ale že představuje to největší dobro – dobro pocházející od Boha.“ („Mor-
mon Should Mean ‚More Good‘“, Ensign, Nov. 1990, 52–53.)

Abyste studentům pomohli porozumět kontextu v Mormonovi 1–2, vysvětlete, že 320 let 
po návštěvě Spasitele mezi Nefity žili téměř všichni obyvatelé země ve zlovolnosti. V této 
době byl spravedlivý muž Ammaron, který sloužil jako opatrovník záznamů, „nutkán 
Duchem Svatým, [aby] ukryl záznamy, které byly posvátné“. (Viz 4. Nefi 1:47–49.) V tutéž 
dobu Ammaron navštívil 10letého chlapce jménem Mormon a poučil ho ohledně jeho 
budoucí zodpovědnosti za tyto záznamy.

Vyzvěte studenty, aby si přečetli Mormona 1:2 a zaměřili se na slova, jakými Ammaron 
popisuje Mormona. Požádejte je, aby se podělili o to, co našli. Napište na tabuli jméno 
Mormon a pod něj pište odpovědi studentů. 

• V čem bychom podle vás měli být rozvážní? (Možné odpovědi: při podávání a přijímání 
svátosti; při studiu písem; ve vztahu k cudnosti; a když mluvíme a svědčíme o Spasiteli.) 
Proč bychom měli být v těchto věcech rozvážní?

Vysvětlete, že člověk může být rozvážný, a přesto si užívat legraci a smát se. Rozvážný 
člověk však ví, kdy být veselý a rozjařený a kdy se chovat vážněji.

• Co podle vás znamená být „hbitý v pozorování“?

V rámci této diskuse požádejte některého studenta, aby přečetl toto vysvětlení od staršího 
Davida A. Bednara z Kvora Dvanácti apoštolů:

„Když jsme hbití v pozorování, pohotově se díváme kolem sebe nebo si něčeho všímáme 
a jsme poslušní. Obě tyto základní součásti – dívání se a poslušnost – jsou nezbytné 
k tomu, abychom byli hbití v pozorování. A prorok Mormon je působivým příkladem toho, 
jak lze tento dar uplatňovat v praxi. …
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… Duchovní dar spočívající v tom, že jsme hbití v pozorování, je pro nás ve světě, ve 
kterém nyní žijeme a budeme ještě žít, nesmírně důležitý.“ („Quick to Observe“, Ensign, 
Dec. 2006, 34.)

• V čem nám může pomoci schopnost rychle rozpoznat Pánovy rady a uposlechnout jich?

Vyzvěte studenty, aby si do zápisníku nebo studijního deníku napsali, co by měli brát váž-
něji – něco, v čem by měli být rozvážní. Také je požádejte, aby si vypsali takové pokyny od 
Pána, kterých by mohli být poslušni rychleji. Povzbuďte je, aby se snažili být rozvážnějšími 
a hbitými v pozorování.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Mormona 1:3–5 a členy třídy vyzvěte, aby vyhle-
dali Ammaronovy pokyny dané Mormonovi.

• O co Ammaron požádal Mormona?

• Proč bylo podle vás ke splnění této zodpovědnosti zapotřebí, aby byl Mormon rozvážný 
a hbitý v pozorování?

Mormon 1:6–19
Pán nedovoluje Mormonovi, aby kázal lidu kvůli jejich svéhlavé vzpouře
Zeptejte se studentů, zda někdy ztratili něco, co měli rádi, nebo zda jim někdo vzal něco 
cenného. Požádejte několik studentů, aby se podělili o své zážitky.

Shrňte Mormona 1:6–12 tím, že vysvětlíte, že Mormon byl v mládí svědkem mnoha 
bojů mezi Nefity a Lamanity. Byl také svědkem toho, jak se mezi lidmi v zemi rozšiřuje 
zlovolnost.

Vysvětlete, že Nefité kvůli své zlovolnosti přišli o vzácné dary od Pána. Rozdělte studenty 
na dvě poloviny. Ať si první polovina studentů přečte Mormona 1:13–14, 18 a vyhledá 
v textu dary, které Pán začal Nefitům odebírat. Druhou polovinu studentů vyzvěte, aby si 
přečetla Mormona 1:14, 16–17, 19 a určila, z jakých důvodů Pán Nefitům tyto dary odebral. 
Požádejte několik studentů z každé skupiny, aby se o své odpovědi podělili s ostatními.

• Co se podle Mormona 1:13–14 stane, když se lidé bouří proti Pánu a odvracejí se od Něj? 
(Studenti mohou uvést různé odpovědi. Zvažte možnost shrnout jejich odpovědi tím, že 
na tabuli napíšete tuto pravdu: Když jsou lidé zlovolní a nevěřící, ztrácejí duchovní 
dary, které od Pána obdrželi, a nejsou schopni přijímat vliv Ducha Svatého.)

Poukažte na to, že vzbouření Nefitů bylo extrémní. Tato zásada se však vztahuje i na nás 
jako jednotlivce, pokud nejsme poslušni Božích přikázání.

• Které dary vyjmenované v Mormonovi 1:13–14, 18 by pro vás bylo nejtěžší ztratit?

Požádejte některého studenta, aby přečetl Mormona 1:15. Vyzvěte členy třídy, aby tento 
verš sledovali také a zjistili, jaký měl Mormon zážitek v době, kdy mnozí Nefité ztráceli 
dary od Boha a vliv Ducha Svatého.

• Proč byl podle vás Mormon schopen mít duchovní zážitky, i když se nacházel uprostřed 
veliké zlovolnosti?

Mormon 2:1–15
Mormon vede nefitská vojska a rmoutí se nad jejich zlovolností
Požádejte některého studenta, kterému je 15 let (nebo se tomuto věku blíží), aby přečetl 
Mormona 2:1–2. Vyzvěte členy třídy, aby vyhledali zodpovědnosti, které byly dány Mor-
monovi v době, kdy mu bylo 15 let (v jeho „šestnáctém roce“). Vyzvěte studenty, aby si 
představili, jak by se asi cítil 15letý chlapec, kdyby měl vést vojsko.

• Jak mohly vlastnosti zmíněné v Mormonovi 2:1 pomáhat Mormonovi coby veliteli 
vojska?

Shrňte Mormona 2:3–9 tím, že vysvětlíte, že Lamanité napadli nefitská vojska s takovou 
silou, že Nefité byli zastrašeni a stáhli se. Lamanité je hnali z jednoho místa na druhé, 
dokud se Nefité neshromáždili na jednom místě. Nakonec Mormonovo vojsko Lamanitům 
odolalo a přinutilo je uprchnout.

Vyzvěte studenty, aby si přečetli Mormona 2:10–15 a zaměřili se na to, v jakém duchovním 
stavu byli Nefité po těchto bojích.
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• Proč Nefité truchlili? (Viz Mormon 2:10–13. Nefité truchlili, protože si nedokázali udržet 
majetek. Jinými slovy, byli zarmouceni pouze kvůli následkům svých hříchů, a ne proto, 
že by litovali svých skutků.)

• Jak Mormon podle Mormona 2:13–14 věděl, že zármutek lidu nebyl známkou jejich 
opravdového pokání?

Abyste studentům pomohli porozumět rozdílu mezi „zármutkem … k pokání“ a „zármut-
kem zatracených“, napište na tabuli tato slova:

Ti, kteří jsou zarmouceni ku pokání, …

Ti, kteří jsou zarmouceni pouze kvůli následkům hříchu, …

Vyzvěte studenty, aby si znovu pročetli Mormona 2:12–15 a vyhledali charakteristické 
znaky těchto dvou skupin lidí. Požádejte je, aby se podělili o to, co našli. Jejich odpovědi by 
měly vyjadřovat tyto pravdy:

Ti, kteří jsou zarmouceni ku pokání, rozeznávají dobrotivost Boží a přicházejí ke 
Kristu s pokorným srdcem.

Ti, kteří jsou zarmouceni pouze kvůli následkům hříchu, setrvávají ve vzpouře proti 
Bohu.

Vysvětlete, že Mormon použil slova „zármutek zatracených“ (Mormon 2:13), aby popsal 
zármutek těch, kteří trpí kvůli následkům svých skutků, ale kteří nejsou ochotni činit po-
kání. Tento postoj nevede k odpuštění ani pokoji. Vede k zatracení, což znamená, že taková 
osoba se ve svém postupu k věčnému životu zastaví.

Vyzvěte studenty, aby se zamysleli nad tím, jak reagují ve chvíli, kdy si uvědomí, že zhřešili. 
Povzbuďte je, aby přicházeli ke Spasiteli s pokorným srdcem, aby jim mohlo být odpuštěno 
a aby pociťovali pokoj a byli smířeni s Bohem.

Mormon 2:16–29
Mormon získává desky a píše záznam o zlovolnosti svého lidu
Shrňte Mormona 2:16–18 tím, že vysvětlíte, že zatímco boje s Lamanity pokračovaly, 
Mormon se ocitl blízko pahorku zvaného Šim, kde Ammaron ukryl nefitské záznamy. 
Vyzvedl desky Nefiovy a začal zaznamenávat vše, co pozoroval u svého lidu od doby, kdy 
byl dítětem.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Mormona 2:18–19. Vyzvěte členy třídy, aby tyto 
verše sledovali také a zaměřili se na to, jak Mormon popisuje duchovní stav lidu za svých 
dnů. Také studenty vyzvěte, aby vyhledali Mormonovo osobní vyjádření naděje.

• Jak Mormon popsal duchovní stav lidu za svých dnů? („Neustálý výjev zlovolnosti 
a ohavností.“)

• Když vezmete v úvahu vše, co jste se naučili o Mormonovi, proč podle vás mohl mít jis-
totu, že bude „pozvednut posledního dne“? (Mohli byste pomoci studentům porozumět 
tomu, že když Mormon mluvil o tom, že bude „pozvednut posledního dne“, měl tím na 
mysli, že bude vzkříšen a přiveden do přítomnosti Boží, aby s Ním zůstal na věky.)

• Čím vám může být užitečný Mormonův spravedlivý příklad? (Studenti mohou uvést 
různé odpovědi. Jejich odpovědi by ale měly vyjadřovat tuto zásadu: Můžeme se roz-
hodnout žít spravedlivě, i když jsme uprostřed zlovolné společnosti. Mohli byste 
požádat některého studenta, aby tuto pravdu napsal na tabuli.)

• Kdy jste byli v životě svědky toho, že vaši přátelé nebo členové rodiny byli pevní při 
následování Boží vůle, i když lidé kolem nich tak nečinili?

Povzbuďte studenty, aby přemýšleli o konkrétní oblasti svého života, ve které se mohou 
více snažit stát za tím, co je správné. Vyzvěte je, aby si napsali do zápisníku nebo studij-
ního deníku, jak by chtěli reagovat, až budou příště v této konkrétní oblasti postaveni před 
problém. Vydejte svědectví o tom, že podobně jako Mormon se i my můžeme rozhodnout 
žít spravedlivě a že Pán nám pomůže stát pevně za tím, co je správné, i když ostatní kolem 
nás tak nečiní.
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Úvod
Poté, co Nefité získali zpět od Lamanitů své země, 
připravovali se opět do boje. Mormon volal Nefity k po-
kání. Ti se však vychloubali vlastní silou a přísahali, že se 
pomstí za své padlé bratry. Protože Pán nedovolil svému 

lidu, aby vyhledával pomstu, Mormon odmítl vést ne-
fitské vojsko, a to bylo poraženo. Když Nefité setrvávali 
ve zlovolnosti, Bůh na ně uvalil své soudy a Lamanité je 
počali vyhlazovat.

LEKCE 138

Mormon 3–4

Náměty pro výuku

Mormon 3:1–8
Pán šetří Nefity v boji, aby jim dal příležitost činit pokání, ale oni zatvrzují své 
srdce
Před začátkem hodiny napište na tabuli tuto otázku: Měli jste někdy pocit, že se Pán snaží 
upoutat vaši pozornost a povzbudit vás, abyste něco v životě změnili?

Na začátku hodiny vyzvěte studenty, aby se podělili o své odpovědi na tuto otázku. (Ujis-
těte studenty, že se nemusí dělit o zážitky, které jsou příliš důvěrné nebo osobní.) O svou 
zkušenost byste se mohli podělit i vy.

Vysvětlete, že Pán chtěl získat pozornost Nefitů, aby změnili svůj zlovolný způsob života. 
Nefité však zatvrdili srdce a neuvědomovali si, že jim Pán v bitvách s Lamanity žehnal. 
Poté, co Nefité učinili dohodu s Lamanity a Gadiantonovými lupiči (viz Mormon 2:28), je 
Pán ochraňoval a umožnil jim žít bez konfliktů po dobu 10 let. Během těchto let pomáhal 
Mormon Nefitům v přípravách na nadcházející bitvy. (Viz Mormon 3:1.)

Požádejte některého studenta, aby přečetl Mormona 3:2–3. Vyzvěte členy třídy, aby tyto 
verše sledovali také a vyhledali, co Pán chtěl, aby Nefité dělali během této doby míru, kte-
rou jim dal.

• Jaké poselství měl Mormon podle Pánova příkazu předat Nefitům? Rozuměli Nefité 
tomuto poselství? Jak Nefité na toto poselství reagovali?

• Proč, podle Mormona 3:3, Pán Nefity v předchozích bojích ušetřil navzdory jejich 
zlovolnosti?

• Jakou pravdu můžete rozpoznat v Pánově jednání s Nefity zaznamenaném v Mormonovi 
3:2–3? (Studenti mohou uvést různé odpovědi. Shrňte jejich odpovědi tím, že na tabuli 
napíšete tuto pravdu: Pán nám dává dostatek příležitostí k tomu, abychom činili 
pokání ze svých hříchů. Mohli byste studentům navrhnout, aby si tuto pravdu zapsali 
do písem.)

Shrňte Mormona 3:4–8 tím, že vysvětlíte, že Pán ochraňoval Nefity v boji ještě dvakrát, a to 
i přes jejich zlovolnost a jejich neochotu obrátit se k Němu.

• Čemu se můžeme naučit o Pánově charakteru díky tomu, jak ochraňoval Nefity? (Možné 
odpovědi: Pán je milosrdný a trpělivý.)

Upozorněte na to, že Pán nám všem dává „možnost pokání“. (Mormon 3:3.) Potom stu-
denty vyzvěte, aby v tichosti přemítali o těchto otázkách:

• Jste ochotni činit pokání a změnit to, co Bůh chce, abyste změnili? Dokážete některé 
z těchto změn udělat nyní, abyste se stali tím, kým Bůh chce, abyste se stali?

Vydejte svědectví o Boží laskavosti a trpělivosti, která se projevuje tím, že nám Bůh dává 
příležitosti činit pokání. Vyzvěte studenty, aby dávali pozor na příležitosti a pobídky ke 
změnám ve svém životě, a povzbuďte je, aby tyto změny bez váhání prováděli.

Přemítání
Jednou z možností, 
jak pomoci studentům 
prohloubit porozumění 
tomu, čemu se učí, je 
dávat jim během výuky 
čas na přemítání. Mohli 
byste studenty vyzývat, 
aby v tichosti uvažovali 
o tom, jak jim nějaká 
zásada ovlivnila život 
a jak by ji mohli v životě 
uplatňovat. Když se 
studenti při hodinách 
nebo při svém osobním 
studiu naučí přemítat 
o písmech, Duch Svatý 
jim často zjeví pravdu.
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Mormon 3:9–22
Zlovolnost Nefitů se zvětšuje a Mormon odmítá vést jejich vojska
Vysvětlete, že Nefité nepřijali Pánovy výzvy k pokání, ale spíše zatvrdili své srdce. Požádejte 
některého studenta, aby přečetl Mormona 3:9–10. Vyzvěte členy třídy, aby tyto verše sledo-
vali také a vyhledali, jak Nefité jednali v reakci na svá četná vítězství nad Lamanity. 

• Jak Nefité reagovali na svá vítězství nad Lamanity?

• Proč bylo špatné, že se Nefité vychloubali vlastní silou? Co toto vychloubání vypovídá 
o jejich vztahu k Bohu?

Požádejte některého studenta, aby přečetl Mormona 3:11–13. Vyzvěte členy třídy, aby vy-
hledali, jak Mormon reagoval, když Nefité přísahali, že se pomstí svým nepřátelům.

• Co Mormon udělal, když Nefité vyjádřili touhu pomstít se Lamanitům?

• Chtěli jste se někdy někomu pomstít? Proč je podle vás touha po odplatě přirozenou 
reakcí mnoha lidí?

• Mormon velel nefitským vojskům více než 30 let, navzdory jejich zlovolnosti. Čemu se 
můžeme z Mormonova odmítnutí vést vojsko naučit o tom, jak nebezpečná je touha po 
odplatě?

Požádejte některého studenta, aby přečetl Mormona 3:14–16, a členy třídy vyzvěte, aby 
vyhledali, čemu Pán učil Mormona ohledně touhy po odplatě.

• Jak se Pán staví k touze po odplatě? (Odpovědi studentů mohou být různé. Shrňte 
jejich odpovědi tím, že na tabuli napíšete tuto pravdu: Pán nám zakazuje usilovat 
o odplatu.)

Abyste studentům pomohli lépe porozumět Pánovým slovům ve verších 14–16, požádejte 
je, aby vlastními slovy popsali první část verše Mormon 3:15 („Odplata je má a já budu 
odpláceti“).

• Proč je důležité neusilovat o odplatu? Jak můžeme překonat touhu usilovat o odplatu?

Abyste studentům pomohli naučit se překonávat pocity pomstychtivosti, požádejte někte-
rého z nich, aby přečetl následující radu od presidenta Jamese E. Fausta z Prvního předsed-
nictva. Je- li to možné, pořiďte pro každého studenta jeden výtisk tohoto citátu.

„Musíme si uvědomit pocity hněvu a přiznat si je. To bude vyžadovat pokoru, 
ale poklekneme- li a poprosíme- li Nebeského Otce, aby nás naplnil pocitem 
odpuštění, On nám pomůže. Pán od nás požaduje, abychom odpouštěli 
‚všem lidem‘ [NaS 64:10] pro naše dobro, protože ‚zášť zpomaluje duchovní 
růst‘. [Orson F. Whitney, Gospel Themes (1914), 144.] Pouze když se zbavíme 
zášti a hořkosti, může nám Pán vložit do srdce útěchu. …

… Když nás postihne tragédie, nemáme reagovat usilováním o osobní odplatu; máme ne-
chat spravedlnost, aby vykonala své, a potom jít dál. Není snadné jít dál a očistit své srdce 
od zánětu záště. Spasitel nám všem skrze své Usmíření nabídl drahocenný pokoj, ale ten se 
může dostavit jen tehdy, když jsme ochotni upustit od pocitů hněvu, zloby nebo pomstych-
tivosti.“ („Uzdravující moc odpuštění“, Liahona, květen 2007, 69.)

Požádejte některého studenta, aby přečetl Mormona 3:17, 20–22, a vyzvěte členy třídy, aby 
určili, co Mormon chtěl, abychom si uvědomovali. Mohli byste studenty vybídnout, aby si 
označili Mormonovu radu, aby všechny končiny země „činily pokání a připravily se na to, 
že stanou před soudcovskou stolicí Kristovou“. (Mormon 3:22.)

Mormon 4
Lamanité počínají vyhlazovat Nefity
Požádejte studenty, aby zvedli ruku, pokud znají někoho, kdo udělal něco špatného, ale do-
sud nebyl chycen nebo dosud nečelil následkům svého špatného jednání. Vyzvěte studenty, 
aby přemítali o této otázce:

• Přemýšleli jste někdy o tom, kdy následky špatných rozhodnutí dostihnou někoho, kdo 
vědomě dělá něco špatného?

Vyzvěte studenty, aby si přečetli Mormona 4:1–2 a zaměřili se na to, co se stalo nefit-
skému vojsku, když usilovalo o pomstu Lamanitům. Pak studenty vyzvěte, aby si přečetli 



481

MORMON 3– 4

Mormona 4:4 a vyhledali, proč nefitská vojska dopadla neúspěšně. Požádejte studenty, aby 
se podělili o to, co zjistili.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Mormona 4:5. Vyzvěte členy třídy, aby tento verš 
sledovali také a vyhledali v něm pravdy týkající se následků toho, když lidé setrvávají ve 
zlovolnosti. Zatímco se studenti dělí o to, co zjistili, napište na tabuli tuto pravdu z Mor-
mona 4:5: „Soudy Boží budou stíhati zlovolné.“ Mohli byste studentům navrhnout, aby 
si tuto pravdu označili v písmech.

Vyzvěte studenty, aby si přečetli Mormona 4:10–12 a vyhledali, jak je zde popisována zlo-
volnost Nefitů. Požádejte studenty, aby se podělili o to, co zjistili.

Požádejte několik studentů, aby se střídali při čtení Mormona 4:13–14, 18, 21–22. Vyzvěte 
členy třídy, aby tyto verše sledovali také a zaměřili se na to, jak soudy Boží postihly Nefity.

• Co je podle vás na této zprávě nejsmutnější?

Poukažte opět na zásady, které jste napsali na tabuli. Vyzvěte studenty, aby přemítali o tom, 
jak mohou tyto pravdy uplatňovat ve svém životě. Povzbuďte je, aby jednali podle nabádání 
Ducha Svatého, kterým se jim při přemítání dostane.

Vydejte svědectví o laskavosti a lásce Pána, který nám dává dostatek příležitostí k tomu, 
abychom mohli činit pokání. Také vydejte svědectví o tom, že následky se k těm, kteří pře-
trvávají ve hříchu, vždy dostaví.

Komentář a informace o historickém pozadí
Mormon 3:9–10. Přísahání

Mormon napsal, že Nefité přísahali „při nebesích, 
a také při trůnu Božím“, že se pomstí Lamanitům. (Viz 
Mormon 3:9–10.) Starší Bruce R. McConkie z Kvora 
Dvanácti apoštolů vysvětluje význam přísahání v době 
Knihy Mormonovy, díky čemuž můžeme lépe pochopit 
rouhačskou povahu nefitské snahy zapojit Boha do 
jejich pomsty.

„Přísahání v dávných dnech mělo daleko větší význam, 
než si mnozí z nás uvědomují.

Například Nefi a jeho bratři se snažili získat od Labana 
mosazné desky. Jejich život byl v ohrožení. Přesto Nefi 
učinil tuto přísahu: ‚Jakože žije Pán a jakože žijeme my, 
nesejdeme k svému otci do pustiny, dokud neuskuteč-
níme věci, které nám Pán přikázal.‘ (1. Nefi 3:15.)

Tím Nefi učinil Boha svým společníkem. Pokud by se 
mu nepodařilo získat desky, znamenalo by to, že Bůh 
selhal. A protože Bůh neselhává, bylo Nefiovou povin-
ností získat desky, nebo při pokusu o jejich získání po-
ložit vlastní život.“ („The Doctrine of the Priesthood“, 
Ensign, May 1982, 33.)
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Úvod
Mormon prorokoval, že jeho záznam vyjde v posledních 
dnech, aby přesvědčil ty, kteří jej budou číst, že Ježíš 
je Kristus. Vyzval ty, kteří budou záznam číst, aby činili 
pokání a připravovali se na svůj soud před Bohem. Mor-
mon uprostřed svého lidu přehodnotil svou rezignaci 
jakožto vrchního velitele nefitského vojska a souhlasil, 

že je znovu povede do bitvy. Lid však odmítl činit po-
kání a byl pronásledován Lamanity, až byl nakonec celý 
národ Nefitů zničen. Při pohledu na tento výjev smrti 
a zničení Mormon truchlil nad pádem svého lidu a nad 
jejich neochotou navrátit se k Ježíši Kristu.

LEKCE 139

Mormon 5–6

Náměty pro výuku

Mormon 5:1–9
Mormon se rozhoduje znovu vést nefitské vojsko, ale Lamanité vítězí
Uveďte nějakou přírodní katastrofu, která by mohla být hrozbou v oblasti, kde žijete – na-
příklad zemětřesení, tsunami, erupce sopky nebo hurikán. Vyzvěte studenty, aby si před-
stavili, že se jim dostalo varování, že tato přírodní katastrofa zasáhne během několika dnů 
jejich obec.

• Kam byste se obrátili o pomoc? 

Připomeňte studentům, že Nefité čelili podobnému stupni nebezpečí, ale v jejich případě 
byla blížící se katastrofa duchovní povahy. Rovněž studentům připomeňte, že Nefité byli ve 
válce a že kvůli jejich zlovolnosti odmítl Mormon vést jejich vojsko. (Viz Mormon 3:16.)

Požádejte některého studenta, aby přečetl Mormona 5:1–2. Vyzvěte členy třídy, aby tyto 
verše sledovali také a zjistili, o kom se Nefité domnívali, že je může vysvobodit z jejich 
strastí.

• Přestože je pravdou, že Mormon mohl Nefity vést ve vojenské bitvě, proč se on sám 
domníval, že jeho lid nebude vysvobozen ze svých strastí?

• Co se z Mormona 5:1–2 můžeme dozvědět o tom, kam se máme v prvé řadě obrátit 
o pomoc ve svých strastech? (V prvé řadě se máme obrátit na Boha, jenž odpoví těm, 
kteří činí pokání a volají k Němu o pomoc ve svých strastech.)

Shrňte Mormona 5:3–7 tím, že vysvětlíte, že pod Mormonovým velením Nefité odrazili ně-
kolik vln lamanitských útoků. Lamanité však nakonec „šlapali lid Nefiův nohama svýma“. 
(Mormon 5:6.) Když Nefité ustupovali, ti, kteří nedokázali dostatečně rychle uprchnout, 
byli zničeni.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Mormona 5:8–9. Vyzvěte členy třídy, aby zjistili, 
z jakého důvodu nenapsal Mormon úplnou zprávu o tom, co viděl.

• Proč Mormon upustil od úplného popisu toho, čeho byl svědkem?

Mormon 5:10–24
Mormon vysvětluje, že záměrem záznamu Knihy Mormonovy je přesvědčit lidi, 
aby uvěřili v Ježíše Krista
Požádejte některého studenta, aby přečetl Mormona 5:10–11. Vyzvěte členy třídy, aby tyto 
verše sledovali také a zjistili, jaká slova použil Mormon třikrát při popisu toho, co budou 
lidé v posledních dnech pociťovat, když se dozví o pádu nefitského národa. (Řekl, že se 
budeme „rmoutiti“.)

• Co je podle vás na této zprávě smutného?

Obraťte pozornost studentů na Mormonova slova v Mormonovi 5:11, že pokud by jeho lid 
činil pokání, „mohla [by je] obejmouti náruč Ježíšova“.
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• Co podle vás znamená být objat náručí Ježíšovou? 

• Čemu se z těchto slov učíme o výsledku svého vlastního pokání? (Pomozte studentům 
určit tuto zásadu: Skrze pokání nás může „obejmouti náruč Ježíšova“. Napište tuto 
zásadu na tabuli.)

Abyste studentům pomohli lépe porozumět této zásadě, požádejte některého z nich, aby 
přečetl následující slova staršího Kenta F. Richardse ze Sedmdesáti:

„Všichni, kteří přijdou, mohou být objati v Ježíšově náruči. [Mormon 5:11.] Každá duše 
může být uzdravena Jeho mocí. Každá bolest může být zmírněna. V Něm můžeme najít 
‚odpočinutí dušem svým‘. [Matouš 11:29.] Naše pozemské okolnosti se možná nezmění 
okamžitě, ale naše bolesti, starosti, utrpení a strach mohou být pohlceny v Jeho pokoji 
a uzdravujícím balzámu.“ („Usmíření překrývá veškeré bolesti“, Liahona, květen 2011, 16.)

Vyzvěte studenty, aby si ve svém zápisníku nebo studijním deníku odpověděli na jednu 
z následujících otázek. (Tyto otázky byste mohli napsat na tabuli nebo je studentům po-
malu přečtěte, aby si je stihli zapsat.)

• Kdy jste se cítili být objati náručí Ježíšovou?

• Co můžete dělat pro to, abyste ve větší míře přijímali Pánovu útěchu, ochranu 
a odpuštění?

Vysvětlete, že Mormon 5:12–13 obsahuje Mormonovo proroctví, že jeho záznamy budou 
skryty a pak vyneseny na světlo, aby je mohli číst všichni lidé. Vyzvěte studenty, aby si 
přečetli Mormona 5:14–15 a zjistili, co podle Pánova záměru měly Mormonovy spisy udělat 
pro lidi v posledních dnech. Mohli byste studentům navrhnout, aby si označili slova, která 
pro ně mají nějaký význam.

• Jaké jsou podle Mormona 5:14–15 účely Knihy Mormonovy? (Ujistěte se, že v odpo-
vědích studentů zazní, že Kniha Mormonova byla napsána proto, aby přesvědčila 
všechny lidi o tom, že Ježíš je Kristus, aby Bohu pomohla naplnit Jeho smlouvu 
s domem Izraele a aby pomohla potomkům Lamanitů uvěřit v plnější míře 
v evangelium.)

Až studenti odpovědí, že Mormonovy spisy mají přesvědčit lidi, že Ježíš je Kristus, vydejte 
svědectví o tom, že právě toto je hlavním účelem Knihy Mormonovy.

• Jakým požehnáním je tento hlavní účel Knihy Mormonovy pro ty, kteří ji čtou?

• Jak vám studium Knihy Mormonovy pomohlo a pomáhá ve větší míře věřit v Ježíše 
Krista a milovat Ho?

Poukažte na to, že ačkoli Kniha Mormonova v současné době pomáhá mnohým činit po-
kání, aby je „mohla obejmouti náruč Ježíšova“, je stále spousta lidí, kteří odmítají v Krista 
uvěřit.

Vedle zásady týkající se pokání, kterou jste před chvílí napsali na tabuli, napište toto: Pokud 
odmítáme činit pokání, … Požádejte některého studenta, aby přečetl Mormona 5:16–19, 
a členy třídy vyzvěte, aby zjistili, jaké následky mělo to, že Nefité odmítali činit pokání. Vy-
zvěte studenty, aby pomocí toho, co z těchto veršů zjistili, doplnili větu na tabuli. Zatímco 
budou odpovídat, můžete jim položit některé z následujících otázek, abyste jim pomohli 
porozumět slovům uvedeným v těchto verších:

• Co podle vás znamená být „na světě bez Krista a bez Boha“? (Mormon 5:16.) (Možné 
odpovědi: znamená to žít bez víry v Ježíše Krista nebo Nebeského Otce a bez božského 
vlivu a vedení.)

• Pleva je lehká slupka na povrchu zrna. Když se zrno sklidí, plevy se vyhodí. Jaký je podle 
vás význam slov „hnáni sem a tam jako plevy ve větru“? (Mormon 5:16.)

• Jaké by to bylo být na lodi, která se nedá kormidlovat a chybějí jí plachty i kotva? (Viz 
Mormon 5:18.) Jak se tato situace podobá té, v níž se nacházeli Nefité?

• Čemu nás Mormonova slova učí o těch, kteří odmítají činit pokání? (Odpovědi studentů 
by měly vyjadřovat skutečnost, že když člověk odmítá činit pokání, přichází o Pánovo 
vedení. Doplňte větu na tabuli následující pravdou: Odmítáme- li činit pokání, Duch se 
stáhne a my přicházíme o Pánovo vedení.)

Vyzvěte studenty, aby se v tichosti zamysleli nad tím, jak se tato zásada uplatňuje v jejich 
životě nebo v životě někoho jiného.
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Vyzvěte studenty, aby si v rychlosti znovu přečetli Mormona 5:11, 16–18 a ony dvě zásady, 
které jste napsali na tabuli.

• Jak byste vlastními slovy popsali rozdíl mezi následky upřímného pokání a následky 
toho, když odmítáme činit pokání?

Vyzvěte studenty, aby si přečetli Mormona 5:22–24 a zjistili, k čemu Mormon nabádal lidi 
v posledních dnech. Mohli byste studentům navrhnout, aby si to, co najdou, označili.

Vydejte svědectví o pravdivosti oněch dvou zásad napsaných na tabuli.

Mormon 6
Mormon popisuje poslední nefitskou bitvu a truchlí nad zničením svého lidu
Položte následující otázky:

• Jak byste se cítili, kdyby zemřel někdo, koho máte rádi a kdo byl celý život věrný Bohu?

• Jak byste se cítili, kdyby zemřel někdo, koho máte rádi a kdo nebyl celý život poslušný 
Božích přikázání?

Vysvětlete, že Mormon pociťoval obrovský zármutek nad smrtí celého svého lidu, protože 
věděl, že nebyli připraveni setkat se s Bohem. Shrňte Mormona 6:1–6 tím, že vysvětlíte, že 
Lamanité umožnili Nefitům, aby se v zemi Kumora shromáždili k bitvě. Mormon již stárl 
a věděl, že půjde o „poslední boj [jeho] lidu“. (Mormon 6:6.) Svěřil několik posvátných 
záznamů svému synu Moroniovi a zbytek záznamů ukryl v pahorku Kumora. Zaznamenal, 
čeho byl svědkem při konečném zničení svého lidu. Vyzvěte studenty, aby si přečetli Mor-
mona 6:7–15 a přemýšleli o tom, jak se Mormon asi cítil, když psal tato slova.

• Proč podle vás Nefité očekávali smrt s „hrozným strachem“? (Mormon 6:7.)

Přečtěte studentům Mormona 6:16–22 a vyzvěte je, aby tyto verše sledovali ve svých pís-
mech. Pak je požádejte, aby si do zápisníku nebo studijního deníku zaznamenali myšlenky 
a pocity, které měli při čtení a poslouchání těchto veršů. Poté, co jim poskytnete dostatek 
času, jim můžete dát příležitost podělit se o některé myšlenky, které si zapsali.

Vydejte studentům svědectví o lásce, kterou k nim chovají Nebeský Otec, Ježíš Kristus, 
proroci, vedoucí a rodiče. Povzbuďte je, aby používali víru v Ježíše Krista a činili pokání 
z hříchů, aby je „mohla obejmouti náruč Ježíšova“. (Mormon 5:11.)

Komentář a informace o historickém pozadí 
Mormon 5:11. „Aby je mohla obejmouti náruč 
Ježíšova“

Starší Russell M. Nelson z Kvora Dvanácti apoštolů 
vysvětlil spojitost mezi slovem Usmíření a slovy „aby je 
mohla obejmouti náruč Ježíšova“:

„Budeme- li studovat slovo usmíření v semitských 
jazycích starozákonní doby, zjistíme, že má mnoho vý-
znamů. V hebrejštině je základním slovem pro usmíření 
sloveso kaphar, což znamená ‚zakrýt‘ nebo ‚odpustit‘. 

Blízce příbuzné je mu aramejské a arabské slovo kafat, 
což znamená ‚těsné objetí‘ – vztahuje se to bezpochyby 
na egyptské rituální objetí. Odkazy na toto objetí jsou 
zjevné v Knize Mormonově. Jeden z nich uvádí, že ‚Pán 
vykoupil duši mou …; spatřil jsem slávu jeho a jsem 
věčně objat náručí jeho lásky‘. [2. Nefi 1:15.] Jiný odkaz 
nabízí úžasnou naději, že nás může ‚obejmouti náruč 
Ježíšova‘. [Mormon 5:11.]“ („The Atonement“, Ensign, 
Nov. 1996, 34.)
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Úvod
Po poslední bitvě mezi Nefity a Lamanity napsal Mor-
mon budoucím potomkům národů Knihy Mormonovy 
o tom, jak je důležité vědět, kdo jsou, a co musí dělat 
pro to, aby mohli být spaseni. S velkou láskou k bu-
doucím potomkům svých nepřátel je Mormon poučil 

o tom, jak je důležité řídit se evangeliem Ježíše Krista, 
aby s nimi bylo „v den soudu dobře“. (Mormon 7:10.) 
Po Mormonově smrti zůstal naživu jen jeho syn Moroni, 
který napsal zprávu o zničení svého lidu.

LEKCE 140

Mormon 7–8:11

Náměty pro výuku

Mormon 7
Ve svém posledním svědectví nabádá Mormon potomky Lamanitů, aby věřili  
v Ježíše Krista a řídili se Jeho evangeliem
Napište na tabuli číslo 230 000. Zeptejte se studentů, zda si pamatují, jak se toto číslo týká 
zničení Nefitů. (Je to počet nefitských vojáků, kteří padli v poslední bitvě, jež je zazname-
nána v Mormonovi 6. Mohli byste zdůraznit, že počty uvedené v Mormonovi 6:10–15 se 
nejspíš vztahují jen na ty, kteří v bitvě přímo bojovali, nikoli na mnoho dalších, kteří byli 
zabiti v důsledku této bitvy.) Vyzvěte studenty, aby si představili, že přežili velkou bitvu, 
v níž byli zabiti členové jejich rodiny a přátelé a v níž byl poražen jejich národ. Poskytněte 
jim chvíli na přemýšlení o tom, co by zmínili, kdyby měli napsat zprávu pro potomky lidu, 
jenž pobil jejich blízké a porazil jejich národ.

Vyzvěte studenty, aby si přečetli Mormona 7:1–4 a vyhledali poslední Mormonova slova 
určená potomkům Lamanitů.

• Co Mormon chtěl, aby potomci Lamanitů věděli?

• Jaké vlastnosti Spasitele spatřujete v Mormonových slovech určených jeho nepřátelům?

Pomozte studentům porozumět skutečnosti, že Mormon učil potomky Lamanitů tomu, co 
musí dělat, aby mohli být spaseni. Pociťoval pravou lásku vůči všem lidem, dokonce i vůči 
svým nepřátelům.

Vyzvěte studenty, aby si přečetli Mormona 7:5, 8, 10 a zjistili, co učil Mormon své čtenáře, 
že musí dělat. Požádejte studenty, aby se podělili o to, co našli, a jejich odpovědi pište na 
tabuli. Mohli byste zmínit, že Mormonovým učením jsou tytéž zásady evangelia, které by 
bývaly mohly uchránit Nefity před zničením. (Viz Mormon 3:2.)

Požádejte některého studenta, aby přečetl Mormona 7:6–7. Vyzvěte členy třídy, aby tyto 
verše sledovali také a zaměřili se na to, co Pán nabízí všem těm, kteří v Něj uvěří a přijmou 
Jeho evangelium. Poté, co studenti řeknou, co zjistili, je povzbuďte, aby si vedle Mormona 
7:6–7 poznamenali tuto pravdu: Pán nabízí spasení všem a vykoupí ty, kteří přijmou 
zásady a obřady Jeho evangelia.

Na tabuli napište následující otázku. Vyzvěte studenty, aby si na tuto otázku odpověděli ve 
svém zápisníku nebo studijním deníku.

Jaká požehnání získají podle Mormona 7:7 ti, kteří budou před Bohem shledáni nevinnými?

Požádejte několik studentů, aby se podělili o to, co si zapsali.

Mormon 8:1–11
Po Mormonově smrti zůstává jeho syn Moroni sám, aby napsal zprávu o zničení 
svého lidu
Vyzvěte studenty, aby přemýšleli o nějakém zážitku, kdy byli sami v situaci, jež byla zkouš-
kou jejich víry – například v situaci, kdy mohli snadno provést něco špatného, aniž by je 
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u toho někdo viděl. Požádejte je, aby uvážili, zda jejich rozhodnutí následovat Spasitele 
a dodržovat Jeho přikázání během oné doby zesílilo, zůstalo stejné, nebo zesláblo.

• Proč se mohou někteří lidé rozhodnout, že nezůstanou věrní, když se nacházejí sami 
v situaci, kdy je jejich víra zkoušena?

• Proč se mohou někteří lidé v téže situaci rozhodnout zůstat věrní?

Vysvětlete, že Mormon byl po poslední bitvě mezi Nefity a Lamanity zabit a že jeho syn 
Moroni zůstal sám bez jakýchkoli členů své rodiny nebo bez kohokoli ze svého lidu. Po-
žádejte některého studenta, aby přečetl Moroniova slova v Mormonovi 8:1–9, a členy třídy 
vyzvěte, aby se zaměřili na to, jak Moroni popsal situaci, ve které se nacházel. Požádejte je, 
aby se podělili o to, co našli.

• Jak byste se podle svého názoru cítili, kdybyste byli na Moroniově místě?

S pomocí letopočtů napsaných v dolní části stránek nebo v záhlaví kapitol pomozte stu-
dentům uvědomit si, že mezi tím, kdy Mormon zapsal svá poslední slova, a tím, kdy začal 
na desky psát Moroni, uplynulo přibližně 16 let. Pak studenty vyzvěte, aby se znovu podí-
vali na Mormona 8:1–4 a zjistili, co se Moroni rozhodl udělat, přestože byl už tak dlouho 
sám. Požádejte je, aby se podělili o to, co našli. (Měli by zmínit, že Moroni byl rozhodnut 
uposlechnout svého otce a psát na desky.)

• Jakým zásadám se můžeme naučit z toho, že Moroni byl poslušný i navzdory situaci, 
ve které se nacházel? (Zatímco se studenti dělí o své myšlenky, zdůrazněte následující 
pravdu: Můžeme se rozhodnout, že zůstaneme věrní, dokonce i když jsme sami. 
Mohli byste studenty vybídnout, aby si tuto pravdu zapsali do písem vedle Mormona 
8:1–4.)

Poukažte na to, že Moroni měl jedinečné poslání. „[Zůstal] úplně sám, [aby] popsal smutný 
příběh o zkáze svého lidu.“ (Mormon 8:3.) Přestože studenti nebudou čelit přesně týmž 
okolnostem, mohou se dostat do situací, kdy budou sami a budou muset zůstat věrní. 
Mohou rovněž čelit situacím, kdy se budou cítit osamoceni, přestože budou s jinými lidmi 
– například když budou s lidmi, kteří nežijí podle měřítek stanovených Pánem a Jeho 
proroky.

• Znáte někoho, kdo zůstal věrný i v situaci, kdy byl sám v nějaké náročné situaci?

Až budou studenti na tuto otázku odpovídat, položte jim některé nebo všechny následující 
doplňkové otázky:

• Jak se tento člověk v dané situaci choval?

• Jak byl tento člověk nakonec požehnán za to, že dělal to, co mu Bůh přikázal?

• Jak vám tyto příklady pomáhají?

Vyzvěte studenty, aby si přečetli Mormona 8:10–11. Vyzvěte je, aby vyhledali jeden způsob, 
jak Pán podporoval Moroniho a Mormona během složitých situací, jimž čelili. (Pán poslal 
tři Nefity, aby Mormonovi a Moronimu sloužili; viz také 3. Nefi 28:25–26.) Zdůrazněte, že 
pokud budeme věrni Bohu v situacích, kdy jsme sami nebo kdy jde o situaci složi-
tou, On nám pomůže zůstat věrnými. K diskusi o této pravdě využijte tyto otázky:

• Kdy jste například uposlechli nějaké přikázání Nebeského Otce v obzvlášť složité situ-
aci? Jak jste za to byli požehnáni?

• Proč je podle vás důležité připravovat se již nyní na to, že zůstaneme věrní ve složitých 
situacích v budoucnu?

Abyste studenty povzbudili k tomu, aby zůstali věrní i v situacích, kdy budou muset stát za 
pravdou sami, podělte se s nimi o následující slova presidenta Thomase S. Monsona:

„Když den za dnem kráčíme životem, naše víra bude nevyhnutelně zkou-
šena. Občas můžeme být obklopeni druhými, a přesto můžeme být v men-
šině nebo dokonce můžeme stát sami, pokud jde o to, co je přijatelné a co ne. 
Máme potřebnou morální odvahu stát si pevně za svým přesvědčením, 
i kdybychom v takovém případě museli stát sami? … Kéž jsme vždy odvážní 
a připravení stát si za tím, čemu věříme, a budeme- li přitom muset stát sami, 

kéž tak činíme s odvahou, posíleni poznáním, že ve skutečnosti nejsme nikdy sami, když 
stojíme po boku svého Otce v nebi.“ („Mějte odvahu stát si za svým“, Liahona, listopad 
2011, 60, 67.)

Doplňkové otázky
Otázky, které stavějí 
na původních odpově-
dích studentů, mohou 
studentům pomoci 
hluboce se zamyslet nad 
odpovědí, kterou uvedli, 
a podělit se s ostatními 
o hodnotné myšlenky 
a pocity. Doplňkové 
otázky můžete položit 
studentovi, který odpo-
věděl jako první, nebo 
můžete vyvolat diskusi 
tím, že tyto doplňkové 
otázky položíte všem 
studentům.
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Na závěr se podělte o nějaký zážitek, kdy vám Pán požehnal za to, že jste zůstali věrní, 
i když jste byli sami nebo jste byli ve složité situaci.

Procvičení mistrovství v písmu
Na tabuli napište slovo nabádat. Vysvětlete, že slovo nabádat znamená důrazně vybízet 
ostatní, aby jednali určitým způsobem. Vysvětlete, že Mormonova poslední slova v Mor-
monovi 7 jsou dobrým příkladem nabádání. Dejte studentům kus papíru a řekněte jim, že 
budou mít za úkol napsat výzvu založenou na jedné z jejich oblíbených pasáží mistrovství 
v písmu z Knihy Mormonovy. Do záhlaví papíru ať studenti napíší: „Chtěl bych trochu pro-
mluviti k mladým lidem posledních dnů.“ Vyzvěte studenty, aby si každý vybral oblíbenou 
pasáž z mistrovství v písmu a pak napsal výzvu neboli nabádání mladým lidem posledních 
dnů, která bude na této pasáži založena. Jejich nabádání může obsahovat shrnutí hlav-
ních pravd, jež jsou součástí vybrané pasáže mistrovství v písmu, vysvětlení, proč jsou tyto 
pravdy pro mladé lidi v dnešní době důležité, a výzvu, aby tito mladí lidé jednali v souladu 
s těmito pravdami. Nabádání lze zakončit nějakým slibem, jako je tomu v Mormonovi 
7:7 nebo Mormonovi 7:10. Mohli byste požádat několik studentů, aby se o své napsané na-
bádání podělili s ostatními studenty. Tato nabádání můžete také od studentů vybrat, abyste 
je mohli později použít jako podněty při činnostech na procvičení mistrovství v písmu nebo 
je vystavit ve třídě.

Poznámka: Tuto činnost můžete použít kdykoli během lekce. Můžete ji například použít na 
konci lekce nebo ji můžete použít po probrání Mormona 7.

Komentář a informace o historickém pozadí 
Mormon 7. Mormonova závěrečná naléhavá 
prosba, aby lidé věřili v Krista

Starší Jeffrey R. Holland z Kvora Dvanácti apoštolů 
objasnil Mormonovu závěrečnou naléhavou prosbu, 
aby lidé věřili v Krista – prosbu, kterou adresoval lidem 
v dnešní době poté, co byl svědkem zničení celého 
svého národa:

„V monologu o smrti Mormon překlenul čas a prostor, 
aby oslovil všechny, ale zejména ty, kteří ‚[jsou] z domu 
Izraele‘ a kteří budou jednou číst jeho velkolepý zá-
znam. Ti v jiném čase a na jiném místě se musí dozvědět 
to, na co ti, kteří leží před ním, zapomněli – totiž to, že 
všichni musí ‚věřiti v Ježíše Krista, že je Syn Boží‘ a že 

po svém Ukřižování v Jeruzalémě ‚mocí Otcovou opět 
vstal, čímž získal vítězství nad hrobem; a také v něm je 
pohlcen osten smrti.

A on uskutečňuje vzkříšení mrtvých … [a] vykoupení 
světa.‘ Ti, kteří jsou vykoupeni, se pak mohou díky 
Kristu těšit ‚stavu štěstí, jež nemá žádného konce‘. 
[Mormon 7:2, 5–7.] …

‚Věřiti v Ježíše Krista‘, zvláště když je to postaveno proti 
tak tragickým následkům, kterým však bylo možné za-
bránit, bylo Mormonovou poslední naléhavou prosbou 
a jeho jedinou nadějí. To je tím vrcholným účelem celé 
knihy, která měla přijít do světa posledních dnů a nést 
jeho jméno.“ (Christ and the New Covenant: The Messi-
anic Message of the Book of Mormon [1997], 321–322.)

Doplňkový námět pro výuku
Mormon 7:8–9. Bible a Kniha Mormonova

Ukažte výtisk Knihy Mormonovy označený popiskem 
„Věřte tomuto“. Pak ukažte výtisk Bible označený po-
piskem „Věřte tomu“. Vyzvěte studenty, aby si přečetli 
Mormona 7:8–9 a zjistili, co Mormon řekl o vztahu 

Knihy Mormonovy („toto“ a „tomuto“) a Bible 
(„tomu“).

• Jak studium Knihy Mormonovy posiluje vaše svědec-
tví o pravdách uvedených v Bibli? Jak studium Bible 
posiluje vaše svědectví o Knize Mormonově?
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Úvod k lekci
V této lekci si studenti projdou zničení Nefitů a poznají Mor-
monovo přání, aby jeho lid „mohla obejmouti náruč Ježíšova“. 
(Mormon 5:11.) Studenti zjistí, jak získat Pánovo objetí v jejich 
vlastním životě. Z toho, jak Nefité odmítali činit pokání, studenti 
porozumí tomu, jak smutné následky lidé zažívají, když nečiní 
pokání.

Náměty pro výuku

4. Nefi 1–Mormon 4
Lid Nefitů upadá od spravedlivosti a štěstí ke zlovolnosti
Požádejte studenty, aby řekli, kolik let z nefitské historie během 
tohoto týdne nastudovali. Abyste jim pomohli to zjistit, odkažte 
je na data uvedená v záhlaví kapitol nebo ve spodní části stránky 
ve 4. Nefim 1 a Mormonovi 8. (Tyto kapitoly pokrývají téměř 
400 let, neboli více než třetinu nefitské historie.)

Vyzvěte polovinu členů třídy, aby se podívali do písem a do 
studijních deníků a zopakovali si, co zjistili o štěstí Nefitů ve 
4. Nefim 1. Druhou polovinu členů třídy vyzvěte, aby se podívali 
do Mormona 1–2 a do svých studijních deníků a zopakovali 
si, kdo byl Mormon a proč byl tak obdivuhodný. Vyzvěte obě 
skupiny, aby shrnuly, co zjistily. Poté je požádejte, aby se o svá 
shrnutí podělili.

Zeptejte se studentů: Jaké pravdě jste se ze studia těchto kapitol 
naučili, a proč je pro vás tato pravda důležitá?

Vysvětlete, že navzdory Mormonovým snahám pomoci Nefitům 
duchovně se připravit na bitvu, Nefité odmítali činit pokání a ob-
rátit se k Pánu. V důsledku své zlovolnosti byli ponecháni sami 
sobě a Lamanité je začali přemáhat. (Viz Mormon 3–4.)

Mormon 5:8–24
Mormon vysvětluje, že záznam Knihy Mormonovy byl napsán 
proto, aby přesvědčil lidi, aby uvěřili v Ježíše Krista
Zeptejte se studentů, zda byli někdy smutní kvůli někomu, kdo 
musel snášet následky svého špatného rozhodnutí. Můžete se 
podělit o vhodný příklad zármutku (aniž byste kohokoli odsu-
zovali), který jste pociťovali kvůli někomu, kdo se musel potýkat 
s negativními následky rozhodnutí, které učinil. Vysvětlete, že 
Mormon napsal, že lidé v posledních dnech budou zarmouceni, 
až budou číst o zničení Nefitů.

Vyzvěte studenty, aby si přečetli Mormona 5:10–11 a zjistili, 
čemu se podle Mormona bývali mohli Nefité těšit. Poté, co stu-
denti odpovědí, položte následující otázky:

Lekce pro domácí studium
4. Nefi 1–Mormon 8:11 (28. blok)

Přípravné materiály pro 
učitele domácího studia
Shrnutí denních lekcí domácího studia
Následující shrnutí nauk a zásad, kterým se studenti naučili 
při studiu 4. Nefiho 1–Mormona 8:11 (28. blok), nemá být 
součástí vaší lekce. Lekce, kterou učíte, se soustřeďuje pouze 
na některé z těchto nauk a zásad. Při zvažování potřeb svých 
studentů se řiďte nabádáním Svatého Ducha.

1. den (4. Nefi 1)
Zatímco studenti studovali podmínky panující mezi Nefity 
během téměř 200letého období po návštěvě Spasitele, 
naučili se, že když se lidé společně snaží být obráceni k Pánu, 
sjednocují se a prožívají větší štěstí. Také si povšimli, že pýcha 
způsobuje rozdělení a vede k větší zlovolnosti.

2. den (Mormon 1–2)
Z příkladu Mormonova spravedlivého života se studenti 
poučili o dobrých vlastnostech, kterými jsou rozvážnost 
a hbitost v pozorování. Naučili se, že se můžeme rozhodnout 
žít spravedlivě, i když jsme uprostřed zlovolné společnosti. 
Na základě zlovolnosti Nefitů studenti porozuměli následují-
cím zásadám: Zlovolnost a nevíra nás připravují o dary Páně 
a o vliv Ducha Svatého. Pokud nás zármutek kvůli hříchu 
přiměje k pokání, budeme vedeni k tomu, abychom přišli ke 
Kristu se srdcem naplněným pokorou. Avšak zármutek, který 
je pouhou lítostí nad následky hříchu, vede k zatracení (nebo 
k tomu, že se náš pokrok k věčnému životu zastaví).

3. den (Mormon 3–6)
Zatímco studenti studovali Pánovu trpělivost s Nefity, 
dozvěděli se, že Pán nám dává dostatek příležitostí činit 
pokání z hříchů. Nefité však pokání činit odmítali a chtěli se 
Lamanitům pomstít. Protože Pán mstu zapovídá, Mormon 
se rozhodl ustoupit od vedení nefitského vojska. Z výsledku 
snahy Nefitů pomstít se studenti porozuměli tomu, že Boží 
soudy dostihnou všechny zlovolné. Mormon se stal svědkem 
úplného zničení svého lidu a truchlil nad jeho pádem.

4. den (Mormon 7:1–8:11)
Mormon se na konci svého záznamu obrací k potomkům 
Lamanitů. Studenti zjistili, že Pán nabízí vykoupení všem 
lidem, kteří přijmou zásady a obřady Jeho evangelia. Mormon 
zemřel a Moroni učinil záznam o situaci po zničení Nefitů. 
Z Moroniova příkladu se studenti naučili, že i když jsou sami, 
mohou se rozhodnout, že zůstanou věrní.
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• Co podle vás znamená být objat náručí Ježíšovou? 
• Co můžeme podle Mormona 5:11 udělat pro to, abychom 

mohli být takto objati? (Skrze pokání nás může „obejmouti 
náruč Ježíšova“. Napište tuto zásadu na tabuli.)

Přečtěte následující slova staršího Kenta F. Richardse ze Sedm-
desáti, nebo o to požádejte některého studenta. Vyzvěte členy 
třídy, aby zjistili, co to znamená být objat náručí Ježíšovou.

„Všichni, kteří přijdou, mohou být objati v Ježíšově náruči. [Mor-
mon 5:11.] Každá duše může být uzdravena Jeho mocí. Každá 
bolest může být zmírněna. V Něm můžeme najít ‚odpočinutí du-
šem svým‘. [Matouš 11:29.] Naše pozemské okolnosti se možná 
nezmění okamžitě, ale naše bolesti, starosti, utrpení a strach 
mohou být pohlceny v Jeho pokoji a uzdravujícím balzámu.“ 
(„Usmíření překrývá veškeré bolesti“, Liahona, květen 2011, 16.)

Vyzvěte studenty, aby přemýšleli o okamžicích, kdy pociťovali, že 
je objímá „náruč Ježíšova“ díky tomu, že činili pokání. Také je 
požádejte, aby přemítali o tom, co budou možná muset udělat 
pro to, aby je Jeho náruč mohla objímat i nyní. Vydejte svědectví 
o utěšujících a ochranných důsledcích pokání.

Abyste ilustrovali další zásadu uvedenou v Mormonovi 5, umís-
těte do mísy s vodou korkovou zátku nebo jiný plovoucí před-
mět. Požádejte dva nebo tři studenty, aby na zátku z různých 
stran foukali. Zeptejte se, jak velký vliv má zátka na to, kterým 
směrem pluje. Vyzvěte studenty, aby během svého dalšího studia 
sledovali, jak se tato zátka může podobat Nefitům.

Na tabuli napište: Pokud odmítáme činit pokání, … Poté 
požádejte některého studenta, aby přečetl Mormona 5:16–19, 
a členy třídy vyzvěte, aby zjistili, jaké následky mělo to, že Nefité 
odmítali činit pokání. Vyzvěte studenty, aby pomocí toho, co 
z těchto veršů zjistili, doplnili větu na tabuli. Zatímco budou od-
povídat, můžete jim položit některé z následujících otázek, aby-
ste jim pomohli porozumět slovům uvedeným v těchto verších:

• Co podle vás znamená být „na světě bez Krista a bez Boha“ 
(verš 16)? (Žít bez víry v Ježíše Krista nebo Nebeského Otce 
a bez Jejich vlivu a vedení.)

• Co podle vás znamená být „hnáni sem a tam jako plevy ve 
větru“? (Mormon 5:16.) (Můžete vysvětlit, že plevami označu-
jeme vnější slupky zrn, které během mlácení odvane vítr.)

• Jak myslíte, že byste se cítili, kdybyste byli uprostřed oceánu 
na lodi bez kotvy, bez plachet a bez kormidla? Jak se tato 
situace podobá stavu, v němž se nacházeli Nefité?

Vysvětlete, že v Mormonovi 5 se dozvídáme, že odmítáme- li 
činit pokání, Duch se stáhne a my přicházíme o Pánovo 
vedení. Napište tuto zásadu na tabuli, čímž dokončíte větu, 
kterou jste napsali před chvílí. Vyzvěte studenty, aby přemýšleli 
o okamžicích ve svém životě, kdy tuto zásadu sami prožívali.

Abyste studentům pomohli srovnat ony dvě zásady, které jsou 
napsány na tabuli, mohli byste jim položit tuto otázku: Jaký je na 
základě oněch dvou pravd, které jsou napsány na tabuli, rozdíl 
mezi následky pokání a následky toho, když odmítáme činit 
pokání?

Vyzvěte studenty, aby si přečetli Mormona 5:22–24 a zjistili, 
k čemu nás všechny Mormon nabádá, že máme dělat, abychom 
se nestali takovými, jako byli Nefité v jeho době. Studenty mů-
žete povzbudit, aby si to, co zjistili, označili.

Vydejte svědectví o pravdivosti oněch dvou zásad napsaných na 
tabuli.

Mormon 6:1–8:11
Poté, co je Mormon svědkem konečného zničení svého lidu, píše 
potomkům Lamanitů a umírá, čímž nechává svého syna Moro-
niho samotného
Vyzvěte studenty, aby shrnuli konečné zničení Nefitů a podle 
potřeby k tomu využili záhlaví kapitol Mormon 6–8.

Vyzvěte studenty, aby si přečetli Mormona 7:10 a přemítali o po-
sledních slovech, která Mormon před svou smrtí napsal.

Příští blok (Mormon 8:12–Eter 3)
Moroni rozmlouval s Ježíšem Kristem a viděl naši dobu. Před čím 
nás Moroni varoval? Velkou víru měl také bratr Jaredův. Spatřil 
Ježíše Krista a hovořil s Ním tváří v tvář. Jak vám vědomí toho, 
že Moroni i bratr Jaredův viděli Ježíše Krista a rozmlouvali s Ním, 
pomáhá věřit jejich slovům?
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Úvod
Poté, co Moroni napsal záznam o zničení svého lidu 
a smrti svého otce, prorokoval o příchodu Knihy 
Mormonovy a varoval před následky jejího odmítání. 
Moroni viděl, že tento nefitský záznam vyjde v době 

veliké zlovolnosti, kdy mnozí budou milovat světské sta-
tky více než Boha. Svědčil o tom, že Kniha Mormonova 
bude mít v duchovně nebezpečných podmínkách, které 
budou panovat v posledních dnech, velkou cenu.

LEKCE 141

Mormon 8:12–41

Náměty pro výuku

Mormon 8:12–32
Moroni prorokuje o příchodu Knihy Mormonovy
Před hodinou si připravte výstavku předmětů nebo obrázků znázorňujících moderní 
technologické výdobytky. Na začátku hodiny obraťte pozornost studentů na tuto výstavku. 
Požádejte některého studenta, aby přečetl následující slova presidenta Ezry Tafta Bensona:

„Rád [bych] mluvil o jednom z nejvýznamnějších darů, který byl dán světu 
v novodobé historii. Dar, který mám na mysli, je důležitější než jakékoli 
vynálezy, které přinesla průmyslová a technologická revoluce. Tento dar má 
pro lidstvo dokonce větší hodnotu než mnohé úžasné objevy, kterých jsme 
svědky v moderní medicíně. Má pro lidstvo větší cenu než rozvoj v letecké 
dopravě nebo než lety do vesmíru. Mluvím o daru …“ („The Book of 

Mormon – Keystone of Our Religion“, Ensign, Nov. 1986, 4.)

• Měli byste rádi onen dar, o kterém president Benson hovořil? Proč?

• Co by podle vás mohlo být oním darem?

Vysvětlete, že o tomto daru učil Moroni. Vyzvěte studenty, aby si přečetli Mormona 8:12 
a zjistili, co je oním darem. Pomozte studentům porozumět tomu, že slova „tento záznam“ 
se vztahují na Knihu Mormonovu. Vysvětlete, že president Benson hovořil o daru Knihy 
Mormonovy.

Abyste studentům pomohli porozumět hodnotě Knihy Mormonovy, vyzvěte je, aby si pře-
četli Mormona 8:13–16. Než začnou číst, požádejte je, aby se zaměřili na to, čemu Mormon 
učil o tom, jakou má Kniha Mormonova cenu. Poté jim položte následující otázky (všechny, 
nebo jen některé), abyste jim pomohli diskutovat o tom, co se dozvěděli, a rozebrat to:

• Někteří lidé mohou přemýšlet o peněžní hodnotě zlatých desek. Jaká stránka oněch 
desek měla podle Mormona 8:14 opravdu „velikou cenu“? (Pomozte studentům uvědo-
mit si, že jelikož Pán nikomu nedovolí, aby „dosáhl zisku“ ze zlatých desek, desky samy 
o sobě „nemají žádnou cenu“. Avšak záznam napsaný na těchto deskách „má velikou 
cenu“.)

• Moroni řekl, že Kniha Mormonova může být vynesena na světlo jedině někým, jehož 
oko bude upřené na Boží slávu. (Viz Mormon 8:15.) Co to podle vás znamená? (Zatímco 
budou studenti o této otázce diskutovat, mohli byste je vyzvat, aby si přečetli Joseph 
Smith–Životopis 1:46, kde jsou uvedeny Moroniovy pozdější pokyny dané Josephu Smi-
thovi, které obdržel předtím, než vynesl na světlo Knihu Mormonovu.)

• Jak Moroniův popis toho, jak bude Kniha Mormonova vynesena na světlo, v Mormonovi 
8:16 pomáhá objasnit to, jakou má tato kniha hodnotu?

Jak je zaznamenáno v Mormonovi 8:17–21, Moroni varoval ty, kteří Knihu Mormonovu 
odsoudí nebo ji budou napadat. Vyzvěte studenty, aby si tyto verše přečetli a vyhledali 
Moroniova varování.

• Před čím Moroni varuje ty, kteří odmítnou nebo zavrhnou Knihu Mormonovu?

• Jakou pravdu se dozvídáte z Mormona 8:22? Jak vynesení Knihy Mormonovy na světlo 
v posledních dnech napomáhá tomu, aby se naplnily Pánovy věčné záměry?
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Vysvětlete, že Mormon 8:23–25 obsahuje Moroniova slova o modlitbách věrných Svatých, 
kteří žili v dřívějších dobách. Hovořil o tom, že budou volat k Pánu „z prachu“. Vyzvěte 
studenty, aby si tyto verše přečetli a zjistili, o co se Svatí v dávných Amerikách v souvislosti 
s Knihou Mormonovou modlili.

• Za koho se dávní Svatí modlili? (Modlili se za své bratří – neboli za Lamanity a jejich 
potomky – a za člověka, který vynese na světlo Knihu Mormonovu – neboli za Proroka 
Josepha Smitha.)

Vysvětlete, že Moroni popsal podmínky, které budou panovat v době, kdy bude Kniha 
Mormonova vynesena na světlo. Poté je vyzvěte, aby si představili sami sebe na místě Mo-
roniho – že žijí před více než 1 600 lety a že se jim dostalo vidění o dnešní době.

Vyzvěte studenty, aby si ve svém zápisníku nebo studijním deníku napsali odstavec po-
pisující duchovní podmínky dnešní doby. Poté, co měli studenti dostatek času na psaní, 
několik z nich požádejte, aby se podělili o to, co si napsali. Poté studenty vyzvěte, aby si 
přečetli Mormona 8:26–32 a srovnali svůj odstavec s Moroniovým prorockým popisem 
dnešní doby. Rozdělte studenty do dvojic. Vyzvěte studenty, aby se ve své dvojici vzájemně 
podělili o několik věcí, které měl jejich popis společné s popisem Moroniovým, a v čem se 
naopak jejich popisy lišily. 

• Co je podle vás na Moroniově popisu naší doby přesné?

Napište na tabuli následující shrnutí Moroniových proroctví: Kniha Mormonova vyjde 
mocí Boží v době veliké zlovolnosti. Pokud jste vystavili předměty nebo obrázky znázor-
ňující technologické nebo lékařské vynálezy, mohli byste vedle nich položit Knihu Mor-
monovu. Abyste studentům pomohli přemítat o hodnotě Knihy Mormonovy v jejich životě 
a svědčit o ní, položte jim například tyto otázky:

• Jak nám Kniha Mormonova může pomoci odolávat zlovolnostem naší doby?

• V jakých ohledech je Kniha Mormonova cennější než technologické či lékařské 
vynálezy?

• Proč je podle vás Kniha Mormonova „[jedním] z nejvýznamnějších darů, který byl dán 
světu v novodobé historii,“ jak řekl president Benson?

• Kdyby se vás některý z vašich přátel zeptal, proč je pro vás Kniha Mormonova tak cenná, 
co byste odpověděli?

Mormon 8:33–41
Moroni vidí poslední dny a odsuzuje duchovní zlovolnost naší doby
Požádejte některého studenta, aby přečetl Mormona 8:35. Než začne číst, poukažte na to, 
že Moroni v tomto verši promlouvá přímo k nám.

• Jak může tento verš ovlivnit způsob, jakým čteme Knihu Mormonovu?

Poté, co studenti na tuto otázku odpovědí, přečtěte následující slova presidenta Ezry Tafta 
Bensona, která pronesl o prorocích z Knihy Mormonovy:

„Jestliže viděli dnešní dobu a vybrali to, co pro nás bude nejcennější, není to snad způsob, 
jakým máme studovat Knihu Mormonovu? Máme se neustále ptát sami sebe: ‚Proč Pán 
inspiroval Mormona (nebo Moroniho nebo Almu), aby toto zahrnuli do svého záznamu? 
Čemu se z toho mohu naučit, aby mi to pomohlo žít v této době a v tomto věku?‘“ („The 
Book of Mormon – Keystone of Our Religion“, 6.)

Povzbuďte studenty, aby se touto radou řídili, až budou studovat zbytek Moroniových slov 
v Mormonovi 8.

Vyzvěte studenty, aby si vzpomněli na nějaký zážitek, kdy si všimli někoho v nouzi – ať již 
časné, duševní, společenské nebo duchovní. Vyzvěte je, aby přemýšleli o tom, co udělali, 
aby tomuto člověku pomohli – nebo, pokud žádnou pomoc neposkytli, co mohli udělat. 
Rovněž je vyzvěte, aby přemýšleli o tom, proč se rozhodli pomoci, nebo nepomoci.

Požádejte několik studentů, aby se střídali při čtení Mormona 8:33–41. Vyzvěte členy třídy, 
aby tyto verše sledovali také a vyhledali důvody, proč někteří lidé v posledních dnech ne-
budou pomáhat potřebným.

Žádejte studenty, 
aby se dělili o své 
napsané odpovědi
Čas od času studenty 
povzbuďte, aby se 
podělili o to, co si zapsali 
do svého zápisníku nebo 
studijního deníku. Ne-
zapomeňte studentům 
poděkovat za to, že se 
o to s ostatními podělili, 
a upřímně je pochvalte. 
Pokud si na toto budete 
během lekcí nachá-
zet čas, napomůžete 
rozvíjení láskyplného 
a uctivého prostředí ve 
třídě.
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• Proč někteří lidé v posledních dnech nepomáhají potřebným? (Možné odpovědi: pýcha, 
nepravost, láska k penězům a vybraným oděvům převyšující lásku k potřebným a touha 
po chvále světa.)

• V Mormonovi 8:38 Mormon používá slovo pošpinění. Které vlivy dnešního světa nás 
mohou pošpiňovat? (Možné odpovědi: pýcha, pornografie a láska k penězům.)

Vyzvěte studenty, aby napsali větu, jež by shrnula to, čemu se naučili z Mormona 8:36–41 
o naší zodpovědnosti pečovat o chudé a potřebné. Požádejte dva nebo tři studenty, aby 
svou větu přečetli členům třídy. Ačkoli studenti mohou použít různá slova, měli by vyslovit 
tuto pravdu: Bůh nás bude volat k zodpovědnosti za to, jakým způsobem přistupu-
jeme k chudým a potřebným.

• Jaké jsou podle vašeho názoru některé nejběžnější potřeby ve vaší škole nebo ve vašem 
okolí? Co mohou mladí lidé Církve dělat pro to, aby pomohli s péčí o lidi s těmito po-
třebami? (Pomozte studentům uvědomit si, že se od nich neočekává, že budou věnovat 
peníze a čas každé dobré věci nebo každému člověku, který je požádá o pomoc. V rodině 
i v Církvi získávají mladí lidé mnoho příležitostí k pomáhání potřebným. Kromě toho 
mohou následovat vedení Ducha a sloužit druhým sami od sebe.)

• Co podle vás mohou mladí lidé Církve dělat, aby pečovali o chudé? (Pokud studenti 
nezmíní postní oběti, mohli byste zdůraznit placení postních obětí tím, že přečtete od-
stavce pod nadpisem „Postní neděle“ v brožurce Věrni víře – slovník evangelia [2004], str. 
122–123.)

Po diskusi vyzvěte studenty, aby si do zápisníku nebo studijního deníku zapsali jednu či 
dvě věci, které mohou dělat pro to, aby pečovali o chudé a potřebné. Mohou to být návrhy, 
s nimiž se setkali během lekce, nebo jejich vlastní myšlenky. Vyzvěte je, aby si napsali cíl, že 
jednu z těchto věcí udělají během následujících týdnů. Povzbuďte je, aby své cíle splnili.

Komentář a informace o historickém pozadí 
Mormon 8:14–18. „Požehnán budiž ten, kdo 
vynese tuto věc na světlo“

Moroni prorokoval o Proroku Josephu Smithovi, který 
byl vybrán, aby světu přinesl Knihu Mormonovu. (Viz 
Mormon 8:15–16.) O Josephu Smithovi vědělo i mnoho 
dalších dávných proroků, kteří se modlili za to, aby byl 
úspěšný při překládání a vydání zlatých desek, a tím 
naplnil Boží záměry. (Viz Mormon 8:23–25; NaS 10:46.) 
President Boyd K. Packer z Kvora Dvanácti apoštolů 
hovořil o úloze Josepha Smitha při vynesení Knihy Mor-
monovy na světlo:

„Pravda je prostá. Byl prorokem Božím – nic víc, nic míň!

Písma nepřišla ani tak od Josepha Smitha, jako spíše 
skrze něj. Byl prostředníkem, skrze nějž byla dána 
zjevení. …

Prorok Joseph Smith byl nevzdělaným farmářským 
chlapcem. Když čtete originály některých jeho prvních 
dopisů, zjišťujete, že jeho pravopis, mluvnice a styl 
vyjadřování nebyly příliš kultivované.

To, že se skrze něj dostavila zjevení v literárně vytříbené 
formě, se prostě rovná zázraku.“ („We Believe All That 
God Has Revealed“, Ensign, May 1974, 94.)

Mormon 8:37–38. Jak péče o chudé a potřebné 
souvisí s věčným štěstím?

Biskup H. David Burton, předsedající biskup, svědčil 
o věčných důsledcích toho, když pečujeme o chudé 
a potřebné:

„Účel, zaslíbení a zásady, které naši péči o chudé a po-
třebné podpírají, sahají daleko za hranice smrtelnosti. 
Účelem této posvátné práce není jen pomáhat a žeh-
nat trpícím nebo potřebným. Jako synové a dcery Boží 
nemůžeme zdědit plnou míru věčného života, pokud 
se plně nezapojíme do úsilí o sebe vzájemně pečovat, 
zatímco jsme zde na zemi. Právě skrze dobročinný 
proces obětování se a dávání ze sebe druhým se učíme 
celestiálním zásadám oběti a zasvěcení.“ („Posvěcující 
práce sociální péče“, Liahona, květen 2011, 81.)
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Úvod
Moroni zakončil záznamy svého otce tím, že vyzval ty, 
kteří nevěří v Ježíše Krista, aby se obrátili k Pánu skrze 
pokání. Učil, že Bůh je Bohem zázraků a nemění se 
a že zázraky ustávají jen pro nevíru. Povzbudil lid, aby 

věřili v Ježíše Krista a aby se v Jeho jménu a z celého 
srdce modlili k Otci, aby obdrželi vše, čeho jim bude 
zapotřebí.

LEKCE 142

Mormon 9

Náměty pro výuku

Mormon 9:1–6
Moroni vyzývá ty, kteří nevěří v Ježíše Krista, aby činili pokání
Vyzvěte studenty, aby si vzpomněli na nějakou situaci, kdy se necítili příjemně. Požádejte 
několik studentů, aby vám o tom vyprávěli a vysvětlili, proč se necítili příjemně. Mohli 
byste se jich také zeptat, co by jim v takových situacích pomohlo cítit se lépe.

Vyzvěte studenty, aby si přečetli Mormona 9:1–5 a zaměřili se na nepříjemnou situaci, 
kterou popisuje Moroni. (Mohli byste je také požádat, aby si přečetli Almu 12:12–15 a aby 
si tento odkaz poznamenali vedle Mormona 9:1–5.)

• Jak se budou zlovolní lidé cítit v přítomnosti Boha Otce a Ježíše Krista u Posledního 
soudu? Proč tomu tak bude?

Požádejte některého studenta, aby přečetl tato slova presidenta Josepha Fieldinga Smitha:

„Bez pokání nemůže dojít ke spasení. Člověk nemůže vstoupit do království 
Božího, setrvává- li ve svých hříších. To, že by člověk vstoupil do přítomnosti 
Otce a že by v Boží přítomnosti přebýval ve svých hříších, se naprosto 
vylučuje. …

Myslím, že existuje mnoho lidí na zemi, mnoho z nich možná i v Církvi – 
nebo alespoň někteří v Církvi –, kteří mají představu, že mohou procházet 

tímto životem a dělat vše, co se jim zachce, porušovat přikázání Páně, a nakonec přesto 
vejít do Jeho přítomnosti. Asi si myslí, že budou činit pokání v duchovním světě.

Měli by si přečíst tato Moroniova slova [citace Mormona 9:3–5].

Myslíte si, že člověk, jehož život byl plný zkaženosti, člověk, který byl vůči Bohu vzpurný, 
který neměl ducha pokání, by byl šťastný nebo by tak snadno mohl vstoupit do Boží pří-
tomnosti?“ (Doctrines of Salvation, ed. Bruce R. McConkie, 3 vols. [1954–1956], 2:195–196; 
kurzíva v originále odstraněna.)

• Proč musíme činit pokání z hříchů nyní a nečekat až na Soud? (Abyste studentům po-
mohli odpovědět na tuto otázku, mohli byste je vyzvat, aby si přečetli Almu 34:33–38.)

Požádejte některého studenta, aby přečetl Mormona 9:6. Vyzvěte ostatní členy třídy, aby 
tento verš sledovali také a vyhledali, co musí udělat nevěřící pro to, aby se mohli cítit 
příjemně v Boží přítomnosti. Poté, co studenti řeknou, co nalezli, je požádejte, ať se zaměří 
na slova v Mormonovi 9:6, jež popisují ty, kteří se obrátili k Pánu a modlili se o odpuštění. 
Mohli byste studentům navrhnout, aby si nalezená slova označili.

Vyzvěte studenty, aby si do svého studijního deníku nebo zápisníku zapsali zásadu, která 
shrnuje Mormona 9:6. Vyvolejte dva nebo tři studenty a požádejte je, aby přečetli, co si 
zapsali. Přestože studenti mohou použít různé výrazy, jejich odpovědi by měly vyjadřovat 
tuto pravdu: Činíme- li pokání, budeme – až vstoupíme do Boží přítomnosti – shle-
dáni bez poskvrny.

Vydejte svědectví, že skrze pokání a spravedlivý život se můžeme připravit na to, abychom 
se v přítomnosti Páně cítili příjemně. Vyzvěte studenty, aby přemítali o tom, co by měli nyní 
dělat pro to, aby se připravili na setkání s Pánem.

Vyvolávání konkrétních 
studentů
Vyvolávání konkrétních 
studentů může povzbu-
dit k účasti na diskusi ty, 
kteří se obvykle nezapo-
jují. Pomozte studentům 
připravit se na zapojení 
tím, že jim předtím, 
než je vyvoláte, poskyt-
nete čas na přemýšlení. 
Dbejte na to, abyste je 
neuvedli do rozpaků 
nebo abyste je nenutili 
k zapojení, pokud se na 
to necítí.
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Mormon 9:7–20
Moroni prohlašuje, že Bůh činí zázraky a odpovídá na modlitby věrných
Napište na tabuli slovo zázraky. Zeptejte se studentů, jak by toto slovo definovali. Poté, co 
několik studentů odpoví, vyzvěte členy třídy, aby vyhledali slovo zázraky v Průvodci k pís-
mům. Požádejte studenty, aby si přečetli, co je v Průvodci pod tímto heslem napsáno, a aby 
vyhledali informace, které by mohly objasnit nebo rozšířit definici, již sami navrhli.

• Proč podle vás někteří lidé nevěří na zázraky?

Shrňte Mormona 9:7–8 tím, že vysvětlíte, že Moroni promlouval k těm lidem v posledních 
dnech, kteří tvrdí, že zjevení, proroctví, duchovní dary a zázraky již pominuly.

Rozdělte studenty do dvojic. Vyzvěte jednoho studenta z každé dvojice, aby si přečetl Mor-
mona 9:9–11, zatímco druhý si bude číst Mormona 9:15–19. Požádejte každého studenta, 
aby si vypsal argumenty, kterými Moroni přesvědčoval lid, aby věřil na zázraky. Až budou 
studenti s úkolem hotovi, vyzvěte je, aby svému partnerovi ve dvojici řekli, co si napsali.

Na levou stranu tabule napište Zázraky ustávají, když …

Na pravou stranu tabule napište Zázraky se dějí, když …

Požádejte některého studenta, aby přečetl Mormona 9:20, a členy třídy vyzvěte, aby vy-
hledali tři důvody, proč Bůh přestává činit zázraky mezi svými dětmi. Požádejte některého 
studenta, aby tyto důvody napsal na tabuli a dokončil větu na levé straně tabule tak, jak 
ukazuje následující tabulka.

Požádejte studenty, aby každý výrok ohledně toho, proč zázraky ustávají, přeformulovali 
tak, aby vyjadřoval, za jaké podmínky může k zázrakům docházet. Jejich odpovědi by měly 
být podobné příkladům na pravé straně tabulky.

Zázraky ustávají, když … Zázraky se dějí, když …

upadáme do nevíry posilujeme svou víru

se odvracíme od správné cesty žijeme správně nebo dodržujeme přikázání

neznáme Boha, ve kterého máme důvěřovat poznáme Boha a naučíme se Mu důvěřovat

Vyzvěte studenty, aby si v rychlosti prošli Mormona 9:9, 19 a zaměřili se na Moroniovo 
učení o Boží povaze. Až se studenti podělí o to, co našli, zeptejte se:

• Jelikož víme, že Bůh je neměnný a že v minulosti činil mezi svými dětmi zázraky, co nám 
to říká o Jeho ochotě činit zázraky i v našem životě v dnešní době? (Přestože studenti 
mohou použít různé výrazy, jejich odpovědi by měly vyjadřovat tuto zásadu: Bůh vždy 
konal zázraky, a protože je neměnný, může je konat i dnes – podle naší víry. Tuto 
zásadu byste mohli napsat na tabuli a navrhnout studentům, aby si ji zapsali do písem 
vedle Mormona 9:19–20.)

Vysvětlete, že v životě můžeme zázračnou Boží moc pociťovat mnoha způsoby. Abyste 
studentům pomohli zamyslet se nad tím, jakými způsoby je Bůh stále Bohem zázraků, 
požádejte některého studenta, aby přečetl tato slova sestry Sydney S. Reynoldsové z gene-
rálního předsednictva Primárek:

„Poznala [jsem] …, že Pán nám chce pomáhat v každém ohledu našeho života, pokud se 
snažíme, abychom Mu sloužili a činili Jeho vůli.

Jsem přesvědčena, že všichni bychom mohli svědčit o těchto drobných zázracích. Známe 
děti, které se modlí, když hledají ztracenou věc a když ji pak najdou. Známe mladé lidi, 
kteří se odváží vystoupit jako svědci Boží a kteří pociťují Jeho podpůrnou ruku. Známe 
přátele, kteří ze svých posledních peněz zaplatí desátek a poté zázrakem dokáží zaplatit 
školné nebo nájemné či nějak obstarat jídlo pro svou rodinu. Můžeme vyprávět o modlit-
bách, které byly vyslyšeny, a o kněžských požehnáních, která přinesla povzbuzení, útěchu 
nebo uzdravení. Tyto každodenní zázraky nám pomáhají rozpoznávat ruku Páně v našem 
životě.“ („A God of Miracle“, Ensign, May 2001, 12.)

• Jaké zážitky vás utvrzují v tom, že Bůh je stále Bohem zázraků?
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Mormon 9:21–37
Moroni nabádá nevěřící k tomu, aby uvěřili v Ježíše Krista a modlili se 
v Jeho jménu
Požádejte některého studenta, aby přečetl Mormona 9:21. Vyzvěte členy třídy, aby tento 
verš sledovali také a zaměřili se na to, čemu Moroni učil o modlitbě k Nebeskému Otci.

• Co Moroni přislíbil? (Odpovědi studentů by měly vyjadřovat tuto zásadu: Když se mod-
líme s vírou a ve jménu Kristově, Nebeský Otec nám dá vše, o cokoli požádáme.)

Abyste studentům pomohli porozumět tomu, co znamená modlit se „ve jménu Kristově“, 
požádejte některého z nich, aby přečetl tato slova:

V Kristově jménu se modlíme tehdy, když je naše mysl myslí Kristovou a naše přání jsou 
přáními Kristovými – když Jeho slova zůstávají v nás. (Jan 15:7.) Pak prosíme o věci, které 
jsou správné, a tak je Bůh může udělit. Mnohé modlitby zůstávají nezodpovězeny, protože 
v žádném směru nepředstavují Kristovo přání, ale namísto toho vyvěrají ze sobeckosti 
člověka. (Viz Průvodce k písmům, „Modlitba“.)

Mohli byste studentům položit tyto otázky:

• Jakým způsobem se můžeme ujistit o tom, že vše, o co se modlíme, je správné a že to 
Pán pro nás chce?

• Kdy jste byli v životě svědky toho, že se naplnil slib daný v Mormonovi 9:21? (Možná 
bude potřeba dát studentům čas na to, aby si odpověď promysleli.)

Shrňte Mormona 9:22–25 tím, že vysvětlíte, že když Spasitel vyslal své učedníky kázat 
evangelium, slíbil jim požehnání. Vyzvěte studenty, aby si letmo prošli Mormona 9:22–25 
a vyhledali některá z oněch požehnání.

• Jaký význam pro vás má to, že Spasitel potvrdí „všechna slova svá“? (Mormon 9:25.)

Vyzvěte studenty, aby si přečetli Mormona 9:27–29 a vyhledali postoje a skutky, které jim 
pomohou být způsobilými obdržet pomoc od Pána. Mohli byste studenty požádat, aby si 
do studijního zápisníku nebo deníku zapsali shrnutí těchto veršů.

Na závěr lekce shrňte Mormona 9:30–34 tím, že vysvětlíte, že Moroniho znepokojovala 
skutečnost, že někteří lidé v posledních dnech budou odmítat poselství Knihy Mormonovy 
jen kvůli nedostatkům těch, kteří ji psali, a kvůli jazyku, kterým byla napsána. Požádejte ně-
kterého studenta, aby přečetl Mormona 9:35–37. Vyzvěte členy třídy, aby tyto verše sledo-
vali také a zaměřili se na důvody, proč se Moroni a další lidé modlili o to, aby v posledních 
dnech vyšla Kniha Mormonova na světlo. (Aby potomci jejich bratří, Lamanitů, mohli být 
přivedeni zpět k „poznání Krista“ a ke smlouvám, které Bůh učinil s domem Izraele.)

Abyste studentům pomohli shrnout to, čemu se dnes naučili, položte jim tyto otázky:

• Jakým způsobem svědčí Kniha Mormonova o tom, že Bůh je Bohem zázraků a že odpo-
vídá na modlitby?

• Jakým pravdám, které budou mít vliv na vaše osobní modlitby, jste se dnes naučili?

Shrnutí Mormona
Věnujte určitý čas tomu, abyste studentům pomohli zopakovat si knihu Mormonovu. 
Požádejte je, aby se zamysleli nad tím, čemu se z této knihy naučili – jak na semináři, tak 
při osobním studiu písem. Vyzvěte je, aby si krátce prošli některá záhlaví kapitol v Mormo-
novi a připomněli si, čemu se naučili. Požádejte několik studentů, aby se podělili o některé 
poznatky z Mormona, které je inspirovaly nebo jim pomohly posílit víru v Ježíše Krista.
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ÚVOD 

ke knize Eterově
Proč studovat tuto knihu?
Během studia knihy Eterovy se budou stu-
denti učit o Jareditech – skupině lidí, kteří 
přicestovali na západní polokouli a žili tam 
po mnoho staletí před příchodem lidu 
Lehiova. Studenti se budou učit důležitým 
zásadám o modlitbě, zjevení a souvislos-
tech mezi projevováním víry v Ježíše Krista 
a získáváním duchovního poznání. Budou 
se také učit o roli proroků při přesvědčo-
vání lidí, aby činili pokání, a o důsledcích, 
které přicházejí k těm, kteří zavrhují Ježíše 
Krista a Jeho proroky.

Kdo napsal tuto knihu?
Moroni zkrátil tuto knihu ze čtyřiadvaceti 
zlatých desek, které se nazývaly desky 
Eterovy. Tato kniha je pojmenována po 
proroku Eterovi, který byl posledním pro-
rokem Jareditů a vytvořil záznam jejich his-
torie. (Viz Eter 15:33–34.) Přibližně 500 let 
před tím, než Moroni zkrátil posvátné 
záznamy, objevilo desky Eterovy několik 
lidí z Limhiova lidu, když pátrali po zemi 
Zarahemla. (Viz Mosiáš 8:7–11; Eter 1:2.) 
Nefitští proroci a zapisovatelé si desky 
Eterovy předávali tak dlouho, až se dostaly 
do rukou Moronimu. Moroni prohlásil, že 
ve svém zkráceném záznamu neobsáhl 
„ani setinu“ ze všech těchto záznamů. 
(Eter 15:33.)

Pro koho byla tato kniha 
napsána a proč?
Protože Moroni zkrátil desky Eterovy až 
poté, co byli Jaredité i jeho vlastní lid 
zničeni, psal tuto knihu pro lidi v dnešní 
době. Moroni nabádal pohany v posled-
ních dnech, aby činili pokání, sloužili Bohu 
a skoncovali s tajnými spolčeními. (Viz 
Eter 2:11–12; 8:23.) Zapsal také slova 
Ježíše Krista, která vyzývají „všechny 
končiny země“, aby činily pokání, přišly 
k Němu, byly pokřtěny a přijaly poznání, 
které je světu upřeno pro nevíru. (Viz Eter 
4:13–18.)

Kdy a kde byla napsána?
Eter dokončil záznam svého lidu během 
poslední velké bitvy a po ní. V této bitvě 
byli zabiti všichni Jaredité kromě dvou 
– jeho samotného a Koriantumra. (Viz 
Eter 13:13–14; 15:32–33.) Poté ukryl své 
spisy „tak, aby je lid Limhiův nalezl“. (Eter 
15:33; viz také Mosiáš 8:7–9.) Moroni 
zkrátil Eterův záznam mezi lety 400 a 421 
po Kristu. (Viz Mormon 8:3–6; Moroni 
10:1.) Moroni napsal, že Jaredité byli 
zničeni „na tváři této severní země“ (Eter 
1:1), čímž naznačil, že v době, kdy jejich 
záznam zkracoval, se pravděpodobně 
nacházel v téže zemi, kde byli Jaredité 
zničeni.

Jaké jsou charakteristické rysy 
této knihy?
Na rozdíl od ostatních knih v Knize 
Mormonově nelíčí kniha Eterova historii 
Lehiova potomstva. Tato kniha popisuje, 
jak Jaredité odešli od babylonské věže 
a doputovali do země zaslíbení, kde byli 
nakonec zničeni. Kniha Eterova je druhým 
svědectvím k záznamu Nefitů, jenž do-
kládá skutečnost, že „každý národ, který 
… bude [zemi zaslíbení] vlastniti, bude 
sloužiti Bohu, jinak bude vyhlazen …, až 
uzraje v nepravosti“. (Viz Eter 2:9.)
Předsmrtelné zjevení se Ježíše Krista bratru 
Jaredovu „se řadí mezi nejvýznamnější 
okamžiky v zaznamenané historii“. Díky 
této události „se bratr Jaredův zařadil 
mezi největší Boží proroky všech dob“. 
(Jeffrey R. Holland, Christ and the New 
Covenant: The Messianic Message of the 
Book of Mormon [1997], 17.) Moro-
niův záznam tohoto zjevení je mocným 
svědectvím o Ježíši Kristu a představuje 
jedinečnou nauku o podstatě duchovního 
těla. (Viz Eter 3:4–17.)

Stručný přehled
Eter 1–3 Pán zachovává jazyk Jare-
ditů u babylonské věže a slibuje 
jim, že je povede do vyvolené 
země a učiní z nich veliký národ. 
Přivádí je k mořskému pobřeží 
a přikazuje jim, aby zhotovili pla-
vidla pro cestu přes oceán. Pán se 
ukazuje bratru Jaredovu a zjevuje 
mu „všechny věci“. (Eter 3:26.)

Eter 4–5 Moroni zapečeťuje spisy 
bratra Jaredova. Zaznamenává 
slova Ježíše Krista o tom, že tyto 
spisy budou zjeveny těm, kteří 
v Něj projeví víru. Moroni učí 
tomu, že tři svědkové v posled-
ních dnech vydají spolu s Otcem, 
Synem a Duchem Svatým svědec-
tví o Knize Mormonově.

Eter 6–11 Jaredité putují do 
zaslíbené země. Lid se rozrůstá 
a začíná se šířit po celé zemi. Po 
mnoho generací vládnou po sobě 
spravedliví i zlí králové. Jaredité 
jsou téměř zničeni kvůli tajným 
spolčením. Mnoho proroků varuje 
lid, aby činil pokání, ale lidé je 
zavrhují.

Eter 12 Moroni učí tomu, že 
předtím, než může člověk získat 
duchovní svědectví, musí mít 
víru. Moroni vyjadřuje Pánu 
svou obavu, že pohané se budou 
v budoucnu vysmívat jeho slabosti 
v psaní posvátných záznamů, 
a zapisuje odpověď, kterou mu 
na to Pán dává. Moroni nabádá 
čtenáře v posledních dnech, aby 
hledali Ježíše Krista.

Eter 13–15 Moroni píše o Eterově 
proroctví o Novém Jeruzalémě. 
Poté, co Jaredité Etera zavrh-
nou, se Eter stává svědkem jejich 
úplného zničení a činí o něm 
záznam.
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Náměty pro výuku

Eter 1:1–32
Moroni zapisuje Eterův rodokmen až k Jaredovi, který žil u babylonské věže
Abyste studentům pomohli vzpomenout si, odkud pochází kniha Eterova, projděte s nimi 
znovu přehled putování v Mosiášovi 7–24 v dodatku na konci této příručky. Řekněte jim, 
aby se podívali na putování číslo 4: Pokus o nalezení Zara-
hemly. Poté jim řekněte, aby se zaměřili na to, co Limhiovi 
lidé během tohoto putování našli. Pak je vyzvěte, aby si 
nalistovali první stranu v knize Eterově. Shrnutí pod nadpi-
sem vysvětluje, že kniha Eterova byla vyňata z dvaceti čtyř 
desek nalezených lidem Limhiovým.

Vysvětlete, že poté, co Moroni dokončil záznam svého otce, 
sepsal zkrácení neboli stručnou verzi záznamu nalezeného 
na čtyřiadvaceti zlatých deskách. Tento záznam obsahoval 
historii Jareditů, kteří žili na americkém kontinentě před 
Nefity a Lamanity. Vyzvěte studenty, aby si přečetli Etera 
1:1–5 a zjistili, co se Moroni rozhodl zahrnout do svého 
zkrácení záznamu Jareditů. Požádejte studenty, aby se 
podělili o to, co zjistili.

Máte- li přístup k obrázku babylonské věže, zvažte možnost 
ho ukázat. Požádejte studenty, aby stručně řekli, co vědí 
o věži, která je zmíněna v Eterovi 1:5, a o tom, co se stalo 
s lidmi, kteří se ji snažili postavit. (Nazývala se babylonská 
věž. Pán zmátl jazyky lidí, kteří se ji snažili postavit, a roz-
ptýlil tyto lidi pro jejich zlovolnost; viz Genesis 11:1–9.)

Abyste studentům pomohli porozumět souvislosti mezi 
historií Jareditů a Nefitů, mohli byste je odkázat na záložku 
s chronologií Knihy Mormonovy (katalogové číslo 32336 121). Vysvětlete, že Moroni na 
počátku svého záznamu jareditské historie uvedl rodokmen proroka Etera, který sepsal 
záznam na 24 zlatých desek. Moroni zaznamenal Eterův rodokmen až k muži, který se 
jmenoval Jared a který žil v době babylonské věže.

Eter 1:33–43
Díky modlitbám bratra Jaredova získávají členové jeho rodiny a přátelé milosr-
denství a vedení
Zeptejte se studentů, zda byli někdy na nějakém místě, kde nerozuměli jazyku, kterým 
mluvili lidé kolem nich. Požádejte je, aby řekli něco o tom, jak se v této situaci cítili. Poté 
jim řekněte, aby si představili, jaké to muselo být pro lidi u babylonské věže, když zjistili, že 
jazyk každého z nich byl zmaten. Vyzvěte studenty, aby se zamysleli nad těmito otázkami:

• Kdybyste byli v této situaci, s kým by vám nejvíce chyběla možnost komunikace? Proč? 

Přehled putování v Mosiášovi 7–24

Země Zarahemla

Země Nefi (Lehi- Nefi)

Skupina Nefitů 
vedená Zenifem

Pátrací výprava 
vedená Ammonem

Pokus o nalezení 
Zarahemly

Ruiny jareditského národa 
v zemi severní

24 zlatých desek 
(kniha Eterova)

Někteří Nefité usilují 
o to, aby získali 
zpět zemi Nefi

Vody Mormonu

Limhiův lid uniká

Alma a jeho lid 
odcházejí

Země Helam

Almův lid uniká

Úvod
Moroni zkrátil knihu Eterovu ze čtyřiadvaceti zlatých 
desek, které byly nalezeny průzkumnou výpravou vy-
slanou Limhim. (Viz Mosiáš 8:7–11.) Na těchto deskách 
byla sepsána historie jareditského lidu. Záznam Jareditů 
začíná vyprávěním o tom, jak Jared a jeho bratr usilo-
vali o Pánův soucit a o vedení pro svou rodinu a přátele 

v době, kdy Pán zmátl jazyky lidí u babylonské věže. 
(Viz Genesis 11.) Protože se bratr Jaredův modlil k Pánu 
s vírou, Pán zachoval jazyk Jareda, jeho bratra a jejich 
rodin a přátel. Pán prohlásil, že je přivede do zaslíbené 
země, kde se z nich stane veliký národ.

LEKCE 143

Eter 1
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Vyzvěte studenty, aby si přečetli Etera 1:33–34. Než začnou číst, řekněte jim, aby se zamě-
řili na to, 1) s kým chtěl Jared komunikovat a 2) jaké navrhl řešení tohoto problému. (Chtěl 
komunikovat se svou rodinou a požádal svého bratra, aby se pomodlil, aby jejich jazyk 
nebyl zmaten.) Až studenti řeknou, co našli, zeptejte se jich:

• Co pro vás znamenají slova „[volat] k Pánu“?

• Co se z Etera 1:33–34 dozvídáme o tom, jaké měl Jared mínění o svém bratru a jeho 
modlitbách?

Rozdělte studenty do dvojic. Požádejte je, aby se v každé dvojici střídali při čtení Etera 
1:35–42. Vyzvěte je, aby se zaměřili na modlitby bratra Jaredova a na Pánovy odpovědi na 
tyto modlitby. Až budou studenti se čtením hotovi, zeptejte se jich:

• Co na vás nejvíce zapůsobilo, pokud jde o modlitby bratra Jaredova?

• Jak Pán zodpověděl modlitby bratra Jaredova?

• Jakým zásadám se můžeme naučit z toho, jak se bratr Jaredův modlil a jak Pán zodpově-
děl jeho modlitby? (Až budou studenti vyjadřovat své myšlenky, povzbuďte je, aby pře-
mítali o soucitu a lásce, které k nim chová Nebeský Otec. Napište na tabuli tuto zásadu: 
Budeme- li vytrvale volat k Bohu s vírou, bude s námi mít soucit.)

Před začátkem hodiny napište na tabuli následující otázky. (Nebo zvažte možnost rozdat je 
vytištěné na papíře nebo je studentům pomalu přečíst, aby si je mohli zapsat.)

Jak se liší volání k Nebeskému Otci od pouhého „pronesení modlitby“?

Kdy jste například pociťovali soucit Nebeského Otce v odpovědi na modlitbu? Vyprávěli vám 
někdy členové rodiny nebo přátelé o soucitu Nebeského Otce v odpovědi na modlitbu?

Čemu se můžeme naučit z Božích odpovědí na naše modlitby o tom, jaké vůči nám Bůh chová 
pocity?

Co můžete dělat pro to, aby byly vaše modlitby smysluplnější?

Vyzvěte studenty, aby si na tyto otázky odpověděli ve svém zápisníku nebo studijním 
deníku. Mohli byste jim dát příležitost, aby se podělili o to, co si napsali. Vydejte svědectví 
o tom, že víte, že nás Nebeský Otec miluje a přeje si nám žehnat, když k Němu pravidelně 
voláme.

Vysvětlete, že zpráva v Eterovi 1 nám může poskytnout větší porozumění Boží lásce k nám 
a požehnáním, která přicházejí skrze modlitbu. Vyzvěte studenty, aby si znovu prošli Etera 
1:34, 36, 38 a zaměřili se na to, o co měl bratr Jaredův podle Jaredova přání žádat v modlit-
bách. Požádejte některého studenta, aby psal odpovědi studentů na tabuli. Mohli byste mu 
navrhnout, aby tyto odpovědi psal pod slova „volat k Bohu“ v zásadě, kterou jste napsali na 
tabuli.

Mohli byste studentům navrhnout, aby si označili slova „buďme Pánu věrni“ na konci Etera 
1:38. Zdůrazněte, že skutky Jareda a jeho bratra ukazují jejich víru a ochotu být poslušni 
Pána. S vírou žádali o požehnání, která potřebovali.

Vyzvěte studenty, aby si znovu prošli Etera 1:35, 37, 40–42 a zaměřili se na to, jakým způ-
sobem Bůh požehnal Jaredovi a jeho bratru i jejich rodině a přátelům. Ať student, kterého 
jste požádali, aby psal na tabuli, píše odpovědi studentů pod slovo soucit v zásadě, kterou 
jste napsali. Ujistěte se, že studenti vnímají vztah mezi žádostmi bratra Jaredova a požeh-
náními, která Pán udělil.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Etera 1:43. Vyzvěte ostatní členy třídy, aby tento 
verš sledovali také a všímali si při tom požehnání, která Bůh slíbil, přestože o ně bratr Jare-
dův konkrétně nežádal.

• Jaká další požehnání slíbil Pán těmto lidem? (Jared žádal svého bratra, aby se zeptal 
Pána, kam mají jít. Jared si myslel, že by je Pán mohl přivést do země, která je „vyvolená 
nade všechny na světě“. [Eter 1:38.] Pán jim slíbil, že je povede do země zaslíbení. Navíc 
jim dal konkrétní pokyny ohledně počátečních příprav na cestu. Také jim slíbil, že z jejich 
rodin vzbudí veliký národ a že nebude na zemi většího národa.)

Vyzvěte studenty, aby si nalistovali 2. Nefiho 4:35. (Mohli byste navrhnout, aby si napsali 
odkaz 2. Nefi 4:35 do svých písem vedle Etera 1:43.) Poté je vyzvěte, aby si přečetli 2. Ne-
fiho 4:35 a Etera 1:43 a zaměřili se na to, čemu tyto verše učí o požehnáních, která nám 
Bůh dává v odpověď na naše modlitby.
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• Čemu učí Nefi ve 2. Nefim 4:35 o Božích odpovědích na modlitbu? (Bůh dává štědře 
těm, kteří Ho vyhledávají v modlitbě.) Jak události popsané v Eterovi 1:43 potvrzují to, co 
Nefi prohlásil ve 2. Nefim 4:35?

• Z jakého důvodu podle Etera 1:43 Pán slíbil Jareditům požehnání přesahující ta, o která 
žádali? (Pán jim slíbil další požehnání, protože byli věrní ve svých modlitbách. Mohli 
byste navrhnout, aby si studenti označili tato slova v Eterovi 1:43: „protože jsi ke mně po 
tento dlouhý čas volal“.)

• Jaké zásadě se můžeme naučit z Etera 1:43? (Přestože mohou studenti použít různá 
slova, měli by zmínit následující zásadu: Když se pravidelně modlíme k Bohu s vírou, 
můžeme obdržet požehnání přesahující ta, o která žádáme. Mohli byste studentům 
navrhnout, aby si tuto zásadu napsali do písem.)

• Kdy jste byli svědky této zásady, ať již ve vašem životě nebo v životě někoho, koho 
znáte?

Až se studenti podělí o své odpovědi, mohli byste se podělit i o příklady ze svého vlastního 
života nebo ze života druhých. Dobrým příkladem této zásady je Prorok Joseph Smith. 
Obdržel požehnání přesahující ta, o která žádal, když se modlil, aby zjistil, která církev je 
pravdivá (viz Joseph Smith–Životopis 1:10–20), a když se modlil o to, aby poznal, jak si stojí 
před Pánem (viz Joseph Smith–Životopis 1:29–47).

Na závěr lekce povzbuďte studenty, aby se snažili modlit s větší upřímností. Také je po-
vzbuďte, aby pamatovali na to, že Nebeský Otec je plný soucitu a že zodpoví jejich mod-
litby podle jejich věrnosti a podle toho, o čem ví, že jim to přinese do života ta největší 
požehnání.

Procvičení mistrovství v písmu
Rozdělte studenty do dvojic. Dejte jim čas na to, aby si navzájem pomohli zopakovat 
odkazy a klíčová slovní spojení všech 25 pasáží mistrovství v písmu z Knihy Mormonovy. 
Mohli byste navrhnout, aby použili kartičky pro mistrovství v písmu a vzájemně se vyzkou-
šeli (viz námět na procvičení mistrovství v písmu na konci lekce 45). Potom jim dejte kvíz 
z těchto pasáží za použití nápovědy z kartiček pro mistrovství v písmu. Zkontrolujte kvíz 
společně s celou třídou. Vyzvěte studenty, aby si poznamenali, které verše si ještě potřebují 
zopakovat, a povzbuďte je, aby se je naučili. Zvažte možnost dát ke konci školního roku 
studentům závěrečný test z pasáží mistrovství v písmu z Knihy Mormonovy.

Poznámka: Tuto činnost můžete provést buď na začátku, nebo na konci hodiny. Pokud tuto 
činnost použijete na začátku hodiny, dbejte na to, aby netrvala příliš dlouho a aby vám 
zbylo dost času na výuku lekce. Další procvičovací činnosti najdete v dodatku této příručky.

Komentář a informace o historickém pozadí 
Eter 1:34–35. Jak zní jméno bratra Jaredova?

Starší George Reynolds ze Sedmdesáti vyprávěl o násle-
dující události, která ukazuje, že jméno bratra Jaredova 
bylo zjeveno Proroku Josephu Smithovi:

„Když starší Reynolds Cahoon bydlel v Kirtlandu, 
narodil se mu syn. Jednoho dne šel kolem jeho dveří 
president Joseph Smith a starší Cahoon ho pozval dál 
a požádal ho, aby dítě požehnal a udělil mu jméno. 

Joseph to udělal a dal chlapci jméno Mahonri Morian-
kumer. Když požehnání dokončil, položil dítě na postel, 
obrátil se ke staršímu Cahoonovi a řekl: ‚Jméno, které 
jsem dal vašemu synovi, je jméno bratra Jaredova, Pán 
mi je právě ukázal.‘ Starší William F. Cahoon, který stál 
poblíž, slyšel, co Prorok řekl jeho Otci; a to bylo poprvé, 
kdy bylo jméno bratra Jaredova uvedeno ve známost 
v Církvi v této dispensaci.“ („The Jaredites“, Juvenile 
Instructor, May 1, 1892, 282.)
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Úvod
Jared a jeho bratr byli se svými rodinami a přáteli po 
odchodu od babylonské věže vedeni Pánem skrze 
pustinu. Pán přikázal bratru Jaredovu, aby postavil 
osm plavidel, která měla převézt jeho lid přes oceán do 

země zaslíbení. Díky tomu, že bratr Jaredův a jeho lid 
byli poslušni Pána ve víře, Pán jim poskytl vedení, které 
potřebovali k tomu, aby byli na své cestě úspěšní.

LEKCE 144

Eter 2

Náměty pro výuku

Eter 2:1–12
Jaredité zahajují svou cestu do zaslíbené země
Abyste studentům pomohli poznat, jak nás může uposlechnutí pokynů od Boha připravit 
na to, abychom od Něj obdrželi další vedení, proveďte následující činnost:

Před hodinou schovejte v místnosti, kde se scházíte, něco, co bude představovat poklad. 
Připravte tři nebo čtyři indicie, které studenty k pokladu dovedou. Dejte studentům první 
indicii. Tato indicie je povede k další, která je povede k následující, a takto to bude pokračo-
vat do té doby, než studenti najdou poklad. Až ho najdou, zeptejte se jich:

• Co by se stalo, kdybyste ignorovali první indicii? (Nenašli by druhou indicii.)

Vyzvěte studenty, aby si pročetli Etera 1:41–42 a zaměřili se na Pánovy první pokyny, kte-
rými vedl Jaredity do zaslíbené země.

Abyste studentům pomohli poznat, jak Jaredité jednali po obdržení těchto pokynů, požá-
dejte některého studenta, aby přečetl Etera 2:1–3.

• Co Jaredité udělali, když obdrželi Pánovy první pokyny?

Požádejte některého studenta, aby přečetl Etera 2:4–6. Vyzvěte ostatní členy třídy, aby tyto 
verše sledovali také a všímali si při tom požehnání, která Jaredité obdrželi poté, co upo-
slechli první pokyny.

• Co se stalo poté, co Jaredité uposlechli Pánovy první pokyny? (Pán jim dal skrze bratra 
Jaredova další pokyny.)

• Čemu se můžeme z této zprávy naučit o tom, jak získávat vedení od Pána? (Studenti 
mohou použít různá slova, ale jejich odpovědi by měly vyjadřovat tuto zásadu: Když 
jednáme ve víře podle pokynů, které nám dal Pán, můžeme od Něj obdržet další 
vedení. Mohli byste studentům navrhnout, aby si tuto pravdu napsali do písem vedle 
Etera 2:6.)

Abyste studentům pomohli lépe porozumět této zásadě a uplatňovat ji, vyzvěte je, aby si 
vzpomněli na nějaký dojem či vnuknutí, které v poslední době obdrželi od Pána. Poté jim 
přečtěte následující slova staršího Richarda G. Scotta z Kvora Dvanácti apoštolů o tom, jak 
často získáváme zjevení:

„Bude přicházet kousek po kousku, v balíčcích, aby rostly vaše schopnosti. 
Když ke každému kousku budete přistupovat s vírou, budete vedeni k dalším 
částem, dokud nebudete mít odpověď celou. Toto schéma od vás vyžaduje, 
abyste používali víru v Otce, že má schopnost odpovědět. I když je to občas 
velmi těžké, výsledkem je významný osobní růst.“ („Využívejme nadpozem-
ského daru modlitby“, Liahona, květen 2007, 9.)

Vyzvěte studenty, aby ve svém zápisníku nebo studijním deníku odpověděli na následující 
otázky. Mohli byste je napsat na tabuli nebo je studentům pomalu přečtěte, aby si je stihli 
zapsat.

• Kdy jste v životě uposlechli nějaké duchovní vnuknutí, a díky tomu jste obdrželi další 
vedení od Boha?

Upoutávejte pozornost 
a vzbuzujte zájem
Plánujte takové činnosti, 
které vzbudí zájem 
studentů a pomohou jim 
zaměřit pozornost na 
verše probírané v dané 
lekci. Tyto činnosti jsou 
nejefektivnější tehdy, 
když jsou krátké a když 
vedou studenty k tomu, 
aby se soustředili na 
hlavní zásady lekce.
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• Proč je podle vašeho názoru někdy třeba, abychom nejprve uposlechli duchovní vnuk-
nutí, než obdržíme další zjevení?

Shrňte Etera 2:8–12 tím, že vysvětlíte, že Pán řekl bratru Jaredovu, že až Jaredité dorazí 
do zaslíbené země, musí „sloužiti jemu, pravému a jedinému Bohu“ (Eter 2:8), chtějí- li 
se stát velikým národem, tak jak jim to slíbil. Pokud Mu sloužit nebudou, budou ze země 
„vyhlazeni“ (Eter 2:8–10). Moroni prohlásil, že toto je „věčné ustanovení“ (Eter 2:10), což 
znamená, že to platí pro všechny lidi, kteří budou v oné zemi žít.

Eter 2:13–15
Pán ukázňuje bratra Jaredova za to, že k Němu nevolal v modlitbě
Vyzvěte studenty, aby si přečetli Etera 2:13–15 a všímali si při tom toho, co Jaredité udělali, 
když doputovali k mořskému pobřeží. 

• Co Jaredité udělali? (Rozbili své stany a zůstali čtyři roky na pobřeží.)

• Proč Pán ukázňoval bratra Jaredova?

• Jakým zásadám se můžeme naučit z Etera 2:14–15? (Studenti mohou jmenovat různé 
pravdy, včetně těchto: Pán chce, abychom k Němu pravidelně volali v modlitbě; 
Pána netěší, když jsme nedbalí a nevoláme k Němu v modlitbě; a Duch se s námi 
nebude nesnaditi, jednáme- li hříšně.)

Vyzvěte studenty, aby přemýšleli o svých vlastních osobních modlitbách, zatímco budete 
číst následující slova staršího Donalda L. Staheliho ze Sedmdesáti:

„Každodenní vroucí modlitby, v nichž usilujeme o odpuštění a zvláštní pomoc a vedení, 
jsou důležité pro náš život i pro výživu našeho svědectví. Když jsou naše modlitby uspě-
chané, stále stejné, povrchní nebo na ně zapomínáme, ztrácíme kontakt s Duchem, který 
je tak důležitý k tomu, abychom měli stálé vedení, které potřebujeme, abychom úspěšně 
zvládali každodenní úkoly.“ („Upevňujme si svědectví“, Liahona, listopad 2004, 39.)

Před začátkem hodiny napište na tabuli následující otázky. (Případně byste je mohli rozdat 
vytištěné na papíře nebo je studentům pomalu přečtěte, aby si je mohli zapsat.) Dejte stu-
dentům dvě nebo tři minuty na to, aby si na tyto otázky napsali stručné odpovědi do svého 
zápisníku nebo studijního deníku.

Jaké máte pocity ohledně toho, jak časté jsou vaše osobní modlitby?

Jaké máte pocity ohledně upřímnosti svých osobních modliteb?

Máte ve svých osobních modlitbách pocit, že skutečně rozmlouváte s Nebeským Otcem? Proč 
ano, nebo proč ne? 

Kdybyste mohli změnit jednu věc, abyste zlepšili své osobní modlitby, co by to bylo?

Eter 2:16–25 (také Eter 3:1–6; 6:4–9)
Jaredité stavějí plavidla, aby mohli přeplout oceán do zaslíbené země
Vyzvěte studenty, aby se zamysleli nad nějakou zkouškou, které možná nyní čelí nebo 
budou v budoucnu čelit, nebo nad nějakým důležitým rozhodnutím, které možná musí 
učinit. Například by je mohla napadnout obtížná situace v rodině, zkoušky ve škole, volba 
manželského partnera nebo výběr profesního zaměření. Ať se studenti zamyslí nad tím, 
jakým způsobem by jim mohl Pán poskytnout vedení nebo pomoc. Povzbuďte je, aby se při 
dalším studiu Etera 2 zaměřili na zásady, které jim budou pomáhat získávat Pánovu pomoc 
při činění správných rozhodnutí.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Etera 2:16–17. Vyzvěte ostatní členy třídy, aby 
tyto verše sledovali také a všímali si toho, co řekl Pán Jareditům, že mají dělat pro to, aby 
postupovali dále k zaslíbené zemi. Až student dočte, zeptejte se, zda by někdo chtěl přijít 
k tabuli a nakreslit, jak si myslí, že vypadala plavidla Jareditů.

Přepište na tabuli následující tabulku, ale vynechte odpovědi uvedené v posledních třech 
řádcích. Rozdejte tabulku vytištěnou na papíře nebo vyzvěte studenty, aby si ji přepsali do 
svého zápisníku nebo studijního deníku.
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Eter 2:18–19 Eter 2:20–25; 3:1–6; 6:4–9

Problém s plavidly Řešení Co udělal Pán Co udělal bratr 
Jaredův

Nedostatek vzduchu Udělat uzavíratelné 
otvory do stropu i do 
dna plavidel.

Předal Jaredovi 
pokyny.

Udělal otvory.

Chybějící řízení Vítr bude hnát 
plavidla do zaslíbené 
země.

Způsobil, aby vanul 
vítr.

Důvěřoval v Pána.

Chybí světlo Připravit zvláštní 
kameny a požádat 
Pána, aby se jich dotkl 
a způsobil, že budou 
svítit.

Poradil bratru 
Jaredovu, které řešení 
není správné, a dal 
mu pokyny, aby našel 
řešení, které bude 
účinné.
Dotkl se kamenů, 
které bratr Jaredův 
připravil.

Připravil kameny a po-
žádal Pána, aby se 
jich dotkl, aby svítily 
ve tmě.

Vyzvěte studenty, aby si samostatně prošli Etera 2:18–19 a našli tři problémy, kterých si 
bratr Jaredův na plavidlech povšiml.

• Jakých problémů si bratr Jaredův povšiml? (Pište odpovědi studentů do prvního sloupce 
tabulky podle uvedeného příkladu. Vyzvěte studenty, aby si odpovědi psali i do své 
tabulky.)

Až studenti určí všechny tyto problémy, vyzvěte je, aby si prostudovali Etera 2:20–25; 3:1–6; 
6:4–9. (Poznámka: Pasáže v Eterovi 3 a 6 budou podrobněji probírány v lekcích 145 a 147.) 
Dejte studentům čas na to, aby samostatně vyplnili zbytek tabulky.

Až budou mít studenti tabulku vyplněnou, položte jim následující otázky, abyste jim po-
mohli rozpoznat zásady plynoucí ze zkušeností bratra Jaredova:

• Čemu se na základě toho, jak se vyřešily obavy z nedostatku vzduchu, učíme o tom, jak 
nám Pán někdy pomáhá řešit naše problémy nebo nacházet odpovědi na otázky? (Pán 
nám někdy řekne, jak problém vyřešit, a očekává, že se budeme řídit Jeho pokyny.)

• Čemu se na základě toho, jak se vyřešily obavy kvůli chybějícímu řízení, učíme o tom, jak 
nám Pán někdy pomáhá řešit naše problémy nebo nacházet odpovědi na otázky? (Někdy 
se Pán postará o řešení sám.)

• Čemu se na základě toho, jak se vyřešily obavy kvůli chybějícímu světlu, učíme o tom, jak 
nám Pán někdy pomáhá řešit naše problémy nebo nacházet odpovědi na otázky? (Pán 
někdy požaduje, abychom vymysleli vlastní řešení a požádali Ho o schválení a pomoc při 
jeho uskutečnění.)

Napište na tabuli tuto zásadu: Když voláme k Pánu a vlastním dílem přispíváme k ře-
šení svých problémů, můžeme obdržet Pánovu pomoc. Abyste studentům pomohli uplat-
ňovat tuto zásadu v praxi, vyzvěte je, aby se vrátili k onomu důležitému rozhodnutí, na 
které mysleli před několika minutami. Poté je vyzvěte, aby přemítali nad těmito otázkami:

• Co by podle vašeho názoru Pán očekával, že uděláte, když učiníte toto rozhodnutí?

• Co by mohl Pán udělat, aby vám pomohl?

• Jak můžete projevit důvěru v Pána, když přemýšlíte o tomto rozhodnutí?

Dejte studentům několik minut na to, aby si zapsali, čemu se dnes naučili. Vydejte jim svě-
dectví o tom, že když budeme věrně volat k Pánu a vlastním dílem se budeme podílet na 
řešení svých problémů, Pán nás povede a bude nám pomáhat podle své moudrosti a moci.
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Úvod
Na základě Pánovy otázky – „Co chceš, abych učinil, 
abyste měli v plavidlech svých světlo?“ – jednal bratr 
Jaredův tak, že připravil šestnáct kamenů a pokorně 
požádal Pána, aby se jich dotkl, „aby mohly svítiti 
v temnotě“. (Eter 2:23; 3:4.) Protože bratr Jaredův měl 

velikou víru, viděl, jak se Spasitelův prst dotkl kamenů. 
Pán se poté bratru Jaredovu ukázal a zjevil mu mnoho 
věcí. Pán přikázal bratru Jaredovu, aby zapsal to, co 
viděl a slyšel, a zapečetil tento záznam do doby, kdy 
bude Pán chtít, aby znovu vyšel.

LEKCE 145

Eter 3

Náměty pro výuku

Eter 3:1–20
Pán se dotýká kamenů, aby poskytl jareditským plavidlům světlo, a ukazuje se 
bratru Jaredovu
Požádejte některého studenta, aby dělal zapisovatele. Poté položte studentům následující 
otázku a požádejte zapisovatele, aby psal odpovědi studentů na tabuli.

• O co se například mladí dospívající lidé upřímně modlí?

Řekněte studentům, aby si představili, že se někdo z jejich přátel modlí o něco z toho, co 
je napsáno na tabuli. Váš přítel by chtěl vědět, jak může zlepšit své modlitby a skutky, aby 
obdržel od Pána pomoc a vedení. Vyzvěte studenty, aby o této prosbě přemýšleli, až budou 
studovat příklad bratra Jaredova v Eterovi 3, a aby se zaměřili na postřehy, o které by se 
mohli se svým přítelem podělit.

Připomeňte studentům, že v minulé lekci jste hovořili o tom, jak se bratr Jaredův tázal 
Pána, jakým způsobem si mají Jaredité opatřit světlo do svých plavidel.

• Co udělal bratr Jaredův pro to, aby pomohl obstarat světlo do plavidel? (Viz Eter 3:1.)

• Co měl Pán podle prosby bratra Jaredova udělat, aby jim obstaral světlo? (Viz Eter 3:1, 4.)

• Co je podle vás na úsilí bratra Jaredova nejvíce působivé?

Poukažte na to, že bratr Jaredův vynaložil veliké úsilí, aby tyto kameny připravil. Poté stu-
dentům řekněte, aby se zamysleli nad tím, jak by tyto kameny osvětlily plavidla, kdyby se 
jich Pán nedotkl. Vyzvěte studenty, aby si přečetli Etera 3:2–5 a všímali si při tom částí textu, 
ze kterých je patrné, že si bratr Jaredův uvědomoval svou závislost na Pánu.

Až studenti dočtou, rozdělte je do dvojic. Vyzvěte je, aby se navzájem podělili o to, čeho 
si povšimli. Navrhněte také, aby se podělili o to, co je na modlitbě bratra Jaredova nejvíce 
zaujalo.

Možná, že se studenti při četbě Etera 3:2 pozastaví nad slovy „jsme před tebou nehodni“ 
a „povaha naše [je] trvale zlá“. Pomozte jim porozumět tomu, že když bratr Jaredův použil 
tato slova, hovořil o stavu, který jsme zdědili „kvůli pádu“. Jsme tělesně i duchovně odlou-
čeni od Pána, a když hřešíme, je naše odloučení od Něj ještě větší. V porovnání s Ním jsme 
slabí a nehodní. Bez Jeho pomoci bychom se nemohli nikdy navrátit do Jeho přítomnosti 
a přebývat v ní.

Abyste studentům pomohli ještě lépe porozumět veršům, které četli, položte jim tyto 
otázky:

• Proč je podle vašeho názoru pro nás důležité, abychom si uvědomovali svou závislost na 
Pánu, když Ho žádáme o pomoc?

• Z čeho je v Eterovi 3:1–5 patrné, že bratr Jaredův věřil, že mu Pán může pomoci vyřešit 
jeho problém? (Budou- li to studenti potřebovat, napovězte jim, aby se zaměřili na slovní 
spojení, která popisují úsilí bratra Jaredova, a na slovní spojení, ze kterých je patrná jeho 
důvěra v Pána.)
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Abyste zdůraznili moc víry bratra Jaredova, požádejte některého studenta, aby přečetl tato 
slova staršího Jeffreyho R. Hollanda z Kvora Dvanácti apoštolů:

„Bůh i čtenář jsou bezpochyby fascinováni dětskou nevinností a vřelostí víry tohoto muže. 
‚Viz, ó Pane, ty to můžeš učiniti.‘ V písmech zřejmě není mocnějšího několikaslovného 
vyjádření víry vysloveného člověkem. … Ať již si je prorok jakkoli nejistý ohledně svých 
schopností, nepociťuje žádnou nejistotu ohledně moci Boží.“ („Rending the Veil of Un-
belief“, Nurturing Faith through the Book of Mormon: The 24th Annual Sidney B. Sperry 
Symposium [1995], 12.)

Ukažte obrázek „Bratr Jaredův vidí prst Páně“. (62478; Kniha obrázků z evangelia [2009], 
č. 85.) Požádejte některého studenta, aby přečetl Etera 3:6. Vyzvěte ostatní členy třídy, aby 
tento verš sledovali také a představovali si, jaký to musel být pro bratra Jaredova zážitek.

• Co byste si mysleli nebo pociťovali, kdybyste měli podobný zážitek jako bratr Jaredův?

Shrňte Etera 3:6–8 tím, že vysvětlíte, že když bratr Jaredův spatřil Pánův prst, „padl před 
Pánem“. (Eter 3:6.) Byl překvapený, když viděl, že Pánův prst „byl jako prst člověka, jako 
z masa a krve“. (Eter 3:6.) (Bratr Jaredův se později dozvěděl, že spatřil část Pánova du-
chovního těla [viz Eter 3:16].)

Vyzvěte studenty, aby si přečetli Etera 3:9 a našli důvod toho, proč mohl bratr Jaredův vidět 
Pánův prst.

Až studenti na otázku odpovědí, napište na tabuli tuto neúplnou větu:

Když budeme pokorně volat k Pánu, bude nám žehnat podle naší … a podle své vůle.

Vyzvěte studenty, aby navrhovali slova, která by se dala do této věty doplnit. Studenti by 
měli do věty doplnit slovo víry. Mohou však také navrhnout slova píle, pokory, potřeby nebo 
upřímnosti. Pomozte jim uvědomit si, že všechna tato slova představují vyjádření naší víry. 
Potom doplňte větu na tabuli: Když budeme pokorně volat k Pánu, bude nám žehnat 
podle naší víry a podle své vůle.

Vraťte se k seznamu věcí, které jste napsali na tabuli na začátku hodiny. Vyberte z tohoto 
seznamu jednu nebo dvě věci. Vyzvěte studenty, aby se podělili o nápady, jak by mohl ně-
kdo projevit víru v Pána v těchto konkrétních situacích. Až se studenti podělí o své nápady, 
poukažte na zásadu, kterou jste právě napsali na tabuli.

• Jaké zkušenosti vám v životě pomohly poznat pravdivost této zásady?

Abyste studentům pomohli uplatňovat tuto zásadu v životě, vyzvěte je, aby si představili 
nějakou situaci, při které potřebují Pánovu pomoc. Dejte jim čas na to, aby si do zápisníku 
nebo studijního deníku napsali jeden způsob, jak mohou projevovat více víry, zatímco po-
korně usilují o Pánovu pomoc. Povzbuďte studenty, aby uskutečnili to, co si napsali. Mohli 
byste se podělit o vlastní zkušenost, kterou jste měli, když jste získali požehnání díky tomu, 
že jste projevili víru v Pána.

Požádejte některého studenta, aby přečetl následující citát, ve kterém starší Jeffrey 
R. Holland vysvětluje, že zkušenosti, které jsme získali v minulosti, mohou posilovat naši 
víru.

„Přípravná víra vzniká díky zkušenostem z minulosti – díky známým věcem, které tvoří 
základ víry.“ (Christ and the New Covenant: The Messianic Message of the Book of Mormon 
[1997], 18.)

• Co z toho, co bratr Jaredův zažil od doby babylonské věže, pravděpodobně posílilo jeho 
víru v Pána? Jak ho podle vašeho názoru tyto zážitky připravily na to, aby projevil tak 
velikou víru, když předkládal Pánu kameny?

Vyzvěte studenty, aby se rozdělili do dvojic a diskutovali o těchto otázkách:

• Které zážitky posílily nebo posilují vaši víru v Pána? Jak vás mohou tyto zkušenosti při-
pravit na to, abyste v průběhu svého života projevovali ještě větší víru?

Požádejte několik studentů, aby se střídali při čtení Etera 3:9–12. Vyzvěte členy třídy, aby 
tyto verše sledovali také. Potom položte tuto otázku:

• Když se Pán zeptal: „Budeš věřiti slovům, která promluvím?“, bratr Jaredův řekl: „Ano, 
Pane“. (Eter 3:11–12.) Proč bylo podle vašeho názoru důležité, aby se bratr Jaredův zavá-
zal, že bude věřit Pánovým slovům ještě před tím, než je slyšel?

Dělte se o osobní 
zkušenosti
Když se budete se stu-
denty dělit o zkušenosti, 
které jste získali díky 
tomu, že se snažíte žít 
podle zásad evangelia, 
můžete jim pomoci uvě-
domit si, jak mohou tyto 
zásady sami uplatňovat. 
Vyprávějte jen krátké 
příběhy a vždy vydejte 
svědectví, které bude vy-
jadřovat to, čemu jste se 
naučili nebo jak jste byli 
díky svým zkušenostem 
požehnáni. Tím přivoláte 
Ducha Svatého, aby vy-
dal svědectví o pravdách, 
o něž jste se podělili.
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ETER 3

Řekněte studentům, že poté, co starší Holland vysvětlil, že víra je založena na zkušenos-
tech z minulosti, učil tomu, že musíme vyvinout ještě úplnější víru. Požádejte některého 
studenta, aby přečetl následující slova staršího Hollanda:

„Vykupující víra musí být často projevena vůči zkušenostem v budoucnosti 
– neznámým věcem, které poskytují příležitost pro zázraky. Silná víra, víra, 
která pohne horou, víra, která je jako víra bratra Jaredova, předchází zázra-
kům a poznání. … Víra znamená bezpodmínečně – a dopředu – souhlasit 
s jakýmikoli podmínkami, které může Bůh požadovat v blízké či vzdálené 
budoucnosti.

Víra bratra Jaredova byla úplná.“ (Christ and the New Covenant, 18–19.)

Vyzvěte studenty, aby se zamysleli nad tím, zda mají dost víry v Pána na to, aby se mohli 
zavázat, že budou věřit všemu a řídit se čímkoli, co jim Pán zjeví, ještě před tím, než jim to 
zjeví.

Vyzvěte studenty, aby si přečetli Etera 3:13–20 a všimli si požehnání, které bratr Jare-
dův obdržel díky své víře. Mohli byste jim dát čas na to, aby si pravdy, kterým se naučil, 
a zkušenosti, které získal, zapsali. Po chvilce, až budou se psaním hotovi, zvažte možnost 
požádat několik z nich, aby se podělili o to, co si napsali.

Když studenti před chvílí četli o tom, jak bratr Jaredův spatřil prst Páně, zeptali jste se jich, 
jak by se cítili, kdyby měli podobný zážitek. Nyní, poté, co se toho o zážitku bratra Jaredova 
dozvěděli ještě více, byste jim mohli tuto otázku položit znovu.

Vydejte svědectví o tom, že když budeme projevovat takovou víru, jako měl bratr 
Jaredův, přijdeme blíže k Pánu.

Eter 3:21–28
Pán přikazuje bratru Jaredovu, aby zapsal věci, které viděl, a aby svůj záznam 
zapečetil
Požádejte některého studenta, aby přečetl Etera 3:25–26, a členy třídy vyzvěte, aby se zamě-
řili na to, co Pán ukázal bratru Jaredovu ve vidění. Požádejte studenty, aby řekli, co zjistili. 

Shrňte Etera 3:21–24, 27–28 tím, že vysvětlíte, že Pán přikázal bratru Jaredovu, aby zapsal 
to, co viděl a slyšel, a aby své spisy zapečetil. Pán mu také vysvětlil, že připraví způsob, aby 
mohly být tyto spisy v budoucnu přeloženy – skrze dva kameny. Tyto kameny byly sou-
částí takzvaného Urimu a Thumimu. (Viz NaS 17:1; viz také Průvodce k písmům, „Urim 
a Thumim“.)

Na závěr povzbuďte studenty, aby uplatňovali to, čemu se dnes naučili – aby se snažili nachá-
zet způsoby, jak projevovat víru a důvěru v Pána. Podělte se o své ujištění o tom, že když bu-
deme projevovat víru v Ježíše Krista, Bůh nám bude žehnat tak, jako žehnal bratru Jaredovu.

Komentář a informace o historickém pozadí 
Eter 3:15. „Nikdy jsem se neukázal člověku“

Starší Jeffrey R. Holland z Kvora Dvanácti apoštolů 
uvedl možné vysvětlení Ježíšova prohlášení, že se před 
bratrem Jaredovým nikdy neukázal žádnému člověku:

„Kristus řekl bratru Jaredovu v podstatě toto: ‚Nikdy 
jsem se neukázal člověku tímto způsobem, aniž by to 
byla má vůle, pouze mocí víry pozorovatele. Proroci 
jsou do přítomnosti Páně zpravidla zváni, je jim přiká-
záno Pánem, aby vstoupili do Jeho přítomnosti, a to 
mohou učinit jedině s Jeho schválením. Zdá se, že bratr 

Jaredův naopak pronikl skrze závoj ne jako nevítaný 
host, ale zřejmě prakticky vzato jako nezvaný host. 
… Je zřejmé, že sám Pán s tímto nevídaným viděním 
spojoval víru, která neměla obdoby. Jestliže nebylo 
toto vidění samo o sobě jedinečné, pak to musela být 
víra a způsob, jakým bylo toto vidění získáno, co bylo 
bezpříkladné. Jediným možným důvodem toho, proč 
byla tato víra tolik pozoruhodná, bylo to, že dokázala 
dovést tohoto proroka bez pozvání tam, kam mohli jiní 
vstoupit pouze na Boží příkaz.“ (Christ and the New Co-
venant: The Messianic Message of the Book of Mormon 
[1997], 23.)
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Lekce pro domácí studium
Mormon 8:12–Eter 3 (29. blok)

Přípravné materiály pro 
učitele domácího studia
Shrnutí denních lekcí domácího studia
Následující shrnutí nauk a zásad, s nimiž se studenti sezná-
mili při studiu Mormona 8:12–Etera 3 (29. blok), nemá být 
součástí vaší lekce. Lekce, kterou učíte, se soustřeďuje pouze 
na některé z těchto nauk a zásad. Při zvažování potřeb svých 
studentů se řiďte nabádáním Svatého Ducha.

1. den (Mormon 8:12–41)
Studenti se dozvěděli, že Moroni viděl naši dobu a že ve 
svém záznamu prorocky vylíčil podmínky, ve kterých dnes 
žijeme. Měli možnost poznat, proč je Kniha Mormonova 
cenným darem od Pána, který je může vést v těchto posled-
ních dnech. Z Moroniova popisu posledních dnů se studenti 
také dozvěděli, že nás Bůh bude volat k zodpovědnosti za to, 
jak jednáme s chudými a potřebnými.

2. den (Mormon 9)
Moroni na závěr záznamu svého otce prohlásil, že budeme- li 
činit pokání a volat k Bohu, budeme bez poskvrny, až vstou-
píme do Jeho přítomnosti. Studenti se od Moroniho naučili 
tomu, že jelikož Bůh je neměnný, činí zázraky podle víry 
svých dětí, a když se k Nebeskému Otci modlíme s vírou ve 
jménu Ježíše Krista, dá nám požehnání, která nám pomohou 
pracovat na našem spasení.

3. den (Eter 1–2)
Studenti se dozvěděli, že kniha Eterova je Moroniovo 
zkrácení 24 zlatých desek, které objevil Limhiův lid, jak je 
to zaznamenáno v knize Mosiášově. Na těchto deskách se 
nachází zpráva o Jareditech, kteří byli Pánem vyvedeni do 
zaslíbené země. Při studiu zážitků Jareditů se studenti naučili 
tomu, že když jednáme s vírou podle pokynů, které nám 
Pán dal, můžeme od Něj obdržet další vedení. V jednom 
okamžiku během cesty do zaslíbené země Pán bratra 
Jaredova pokáral za to, že k Němu nevolal. Při studiu tohoto 
zážitku se studenti naučili tomu, jak je důležité pravidelně 
volat k Nebeskému Otci v modlitbě. Zážitky, které měl bratr 
Jaredův s Pánem, když stavěl plavidla, pomohly studentům 
poznat, že když voláme k Pánu a podílíme se vlastním dílem 
na řešení svých problémů, můžeme obdržet Pánovu pomoc.

4. den (Eter 3)
Když se bratr Jaredův snažil vyřešit problém se světlem v pla-
vidlech, ukázal, že když pokorně voláme k Pánu, bude nám 
žehnat podle naší víry a své vůle. Studenti se naučili tomu, že 
když budeme projevovat víru v Pána, budeme růst a přibli-
žovat se Mu. Bratr Jaredův žil podle těchto zásad a spatřil 
duchovní tělo Spasitele a úžasné vidění o všech obyvatelích 
země.

Úvod
Kniha Eterova je Moroniovým zkrácením záznamu Jareditů. Pro-
rok Eter vyryl tento záznam na 24 zlatých desek, které objevila 
skupina lidí krále Limhiho. Následující námět pro výuku pomůže 
studentům porozumět některým zásadám týkajícím se modlitby, 
které jsou uvedeny v Eterovi 1.

Náměty pro výuku

Eter 1
Díky modlitbám bratra Jaredova získávají členové jeho rodiny 
a přátelé milosrdenství a vedení
Na začátku hodiny vyzvěte studenty, aby si vzpomněli na něja-
kou situaci, kdy skutečně pociťovali potřebu modlit se o pomoc. 
Požádejte několik studentů, aby se podělili o to, co zažili, nebo 
vyprávějte vlastní zážitek.

Připomeňte studentům, že kniha Eterova je Moroniovým 
zkrácením záznamu Jareditů. Jared, jeho bratr a jejich přátelé 
a rodiny žili v době babylonské věže (přibližně 2200 př. Kr.), když 
Bůh zmátl jazyky lidí. Požádejte některého studenta, aby přečetl 
Etera 1:33–35, a vyzvěte členy třídy, aby našli důvody, proč Jared 
a jeho bratr pociťovali potřebu modlit se o pomoc. Než začne vy-
braný student číst, mohli byste vysvětlit, že slova „volat k Pánu“ 
znamenají „modlit se“. Poté položte následující otázky:

• Jakou pomoc potřebovali Jared a jeho bratr od Pána?
• Jaké měl podle těchto veršů Jared mínění o víře svého bratra?

Rozdělte studenty do dvojic. Požádejte je, aby se v každé dvojici 
střídali při čtení Etera 1:35–42. Než začnou číst, řekněte jim, 
aby se zaměřili na to, 1) kolikrát bratr Jaredův volal k Pánu 
a 2)  kolikrát Pán projevil vůči bratru Jaredovu soucit díky jeho 
modlitbám. Až budou studenti hotovi, požádejte několik dvojic, 
aby uvedly příklad toho, jak Pán projevil vůči bratru Jaredovu 
a jeho rodině soucit kvůli jejich opakovaným modlitbám.

Zeptejte se: Jakým zásadám týkajícím se modlitby se můžeme 
naučit z těchto veršů? (Až budou studenti říkat zásady, které 
našli, zdůrazněte obzvlášť tuto zásadu: Budeme- li vytrvale 
volat k Bohu s vírou, bude s námi mít soucit. Napište tuto 
zásadu na tabuli.)

Vysvětlete studentům, že je důležité pamatovat na to, že 
„modlitba je úkon, kterým se uvádí do vzájemného souladu vůle 
Otcova a vůle dítěte. Cílem modlitby není změnit vůli Boží, ale 
zajistit nám i dalším lidem požehnání, která je Bůh již ochoten 
udělit, ale pod podmínkou, že o ně požádáme.“ (Bible Dictio-
nary, „Prayer“.)

Vyzvěte studenty, aby si znovu prošli Etera 1:34, 36, 38 a sou-
středili se na to, o co bratr Jaredův v modlitbách žádal. Požádejte 
některého studenta, aby zapisoval věci, které budou členové 
třídy jmenovat, pod slova „volat k Bohu“ v zásadě, kterou jste 
napsali na tabuli.
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Zdůrazněte, že Jared a jeho bratr měli víru a byli ochotni být 
poslušni Pána. Navrhněte, aby si studenti označili slova „buďme 
Pánu věrni“ na konci Etera 1:38.

Vyzvěte studenty, aby si znovu prošli Etera 1:35, 37, 40–42 
a zaměřili se na konkrétní způsoby, jak Bůh požehnal bratru Jare-
dovu a jeho rodině a přátelům. Až budou studenti jmenovat tato 
požehnání, požádejte některého studenta, aby je zapisoval pod 
slovo soucit v zásadě, kterou jste napsali na tabuli. Zdůrazněte, 
že Pán dal bratru Jaredovu požehnání, o která se modlil.

Napište následující otázky na tabuli nebo je napište na papír, 
který rozdáte studentům. Vyzvěte studenty, aby ve dvojicích 
diskutovali o těchto otázkách a mysleli přitom na zásadu, která 
je napsána na tabuli. Tyto otázky jim pomohou porozumět důle-
žitosti této zásady a pocítit ji.

Jak se podle vašeho názoru liší volání k Bohu od pouhého prone-
sení modlitby?

Kdy jste například vy nebo někdo, koho znáte, pociťovali soucit 
Nebeského Otce v odpovědi na modlitbu?

Co se dozvídáte o Pánu na základě Jeho odpovědí na modlitby 
bratra Jaredova?

Dejte studentům dostatek času na prodiskutování těchto otázek 
a poté je můžete požádat, aby se podělili o nějaký zážitek, 
o kterém mluvili ve své skupině, nebo aby se podělili o některé 
postřehy ze své diskuse.

Vydejte svědectví o lásce, kterou k nám Nebeský Otec chová, 
a o Jeho touze nám žehnat, když k Němu budeme pravidelně 
volat. Vyzvěte studenty, aby se zamysleli nad tím, jak by mohli 
uplatňovat zásadu uvedenou na tabuli. Mohli by si například 
dát za cíl modlit se pravidelněji nebo si vybrat jeden způsob, jak 
dosáhnout toho, aby jejich modlitby byly upřímnější. Mohli byste 
jim dát čas na to, aby si to, co chtějí udělat, napsali do studijního 
deníku.

Vysvětlete, že díky studiu modliteb bratra Jaredova můžeme zís-
kat dodatečné porozumění lásce, kterou k nám Pán chová, a po-
žehnáním, která přicházejí skrze modlitby. Požádejte některého 
studenta, aby přečetl Etera 1:43. Vyzvěte členy třídy, aby tento 
verš sledovali také a všímali si při tom dalších požehnání, která 

Bůh slíbil Jaredovi a jeho bratrovi. Až studenti řeknou, co zjistili, 
upozorněte je na to, že bratr Jaredův se nemodlil konkrétně 
o požehnání, aby se jeho potomstvo stalo velikým národem. 
Mohli byste navrhnout, aby si studenti v písmech označili slova 
na konci Etera 1:43, která objasňují to, proč Bůh zodpověděl 
modlitbu bratra Jaredova tímto způsobem: „protože jsi ke mně 
po tento dlouhý čas volal.“

Zeptejte se: Jakým zásadám se můžeme naučit z Pánovy 
štědrosti, kterou projevil vůči Jaredovi a jeho bratrovi, jak je to 
uvedeno v Eterovi 1:43?

Z tohoto verše se můžeme naučit několika zásadám. Jednou dů-
ležitou zásadou je toto: Když se pravidelně modlíme k Bohu 
s vírou, můžeme obdržet požehnání přesahující ta, o která 
žádáme.

Zeptejte se: Kdy jste se v životě sami přesvědčili o tom, že je tato 
zásada pravdivá? Znáte osobně někoho, kdo měl podobnou 
zkušenost, nebo vzpomenete si na někoho z písem? (Řekněte 
studentům, že jim dáte chvíli na to, aby se zamysleli nad kon-
krétními příklady, než od nich budete chtít slyšet odpověď. Mohli 
byste se také podělit o příklad z vlastního života.)

Na závěr lekce vydejte svědectví o tom, že Bůh slyší naše 
modlitby a odpovídá na ně. Je plný moudrosti a soucitu a těší 
Ho, když může žehnat svým dětem. Má radost, když se k Němu 
upřímně a pravidelně modlíme. Vyzvěte studenty, aby se snažili 
modlit s větší vírou. Povzbuďte je, aby pamatovali na to, že 
Nebeský Otec je plný soucitu a že zodpoví jejich modlitby podle 
toho, o čem ví, že jim to přinese do života ta největší požehnání.

Příští blok (Eter 4–12)
V příštím bloku se toho studenti dozvědí o Jareditech ještě více. 
Přestože proroci varují Jaredity, aby nad sebou neustanovo-
vali krále, lid to učiní a tito králové ho uvedou do zajetí. Lidé, 
kteří usilují o světskou moc, většinou využívají tajná spolčení, 
aby prosadili své sobecké touhy. Moroni uvádí mnoho zázrač-
ných skutků, které byly učiněny díky tomu, že někteří lidé měli 
velikou víru. Učí tomu, že ti, kteří se pokoří před Bohem a mají 
v Něj víru, obdrží Jeho milost, která jim pomůže překonat jejich 
slabosti.



508

Úvod
Pán přikázal Moronimu, aby zapečetil záznam o vidění, 
které měl bratr Jaredův, a vysvětlil, že tyto záznamy 
budou zjeveny v době, kdy budou mít lidé takovou víru, 

jakou měl bratr Jaredův. Moroni prorokoval, že tři svěd-
kové vydají v posledních dnech svědectví o pravdivosti 
Knihy Mormonovy.

LEKCE 146

Eter 4–5

Náměty pro výuku

Eter 4:1–7
Moroni činí záznam o úplné zprávě o vidění bratra Jaredova a zapečeťuje jej
Vyzvěte studenty, aby mysleli na nějaký předmět, kterého si oni nebo jejich rodina ob-
zvláště cení a který by rádi uchovali z dosahu malých dětí. Jako příklad byste mohli ukázat 
nebo popsat něco, čeho si velmi ceníte vy.

• Proč byste dítěti nedovolili, aby tento předmět vzalo do ruky?

• Čemu by se dítě muselo naučit nebo co by muselo udělat předtím, než byste mu před-
mět svěřili?

Vysvětlete, že pravdy evangelia jsou pro Pána velmi cenné. Chce se s námi podělit 
o všechny, ale čeká na to, až budeme připraveni je přijmout. Během této lekce při studiu 
Etera 4 povzbuďte studenty k tomu, aby se zaměřili na zásady, které jim mohou pomoci 
připravit se na přijetí pravdy od Pána.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Etera 4:1–5, a vyzvěte členy třídy, aby se zaměřili 
na to, co Pán Moronimu přikázal, aby zaznamenal a zapečetil.

• Co bylo Moronimu přikázáno, aby zapečetil?

Vysvětlete, že Moroni zahrnul záznam bratra Jaredova do zapečetěné části Knihy Mormo-
novy, jak se to často nazývá. (Mohli byste ukázat tabulku s názvem Zdroje Knihy Mormo-
novy, která je uvedena v dodatku na konci této příručky.)

• Jak Moroni popsal to, co viděl bratr Jaredův? (Viz Eter 4:4.)

Abyste studentům pomohli dozvědět se toho více o tom, co Pán ukázal bratru Jaredovu, 
vyzvěte je, aby si přečetli Etera 3:25–26 a 2. Nefiho 27:8–10. Poté položte následující otázky:

• Co podle Etera 3:25–26 ukázal Pán bratru Jaredovu?

• Co podle 2. Nefiho 27:10 obsahuje zapečetěná část Knihy Mormonovy?

Požádejte některého studenta, aby přečetl Etera 4:6–7. Vyzvěte členy třídy, aby tyto verše 
sledovali také a vyhledali podmínky, které musí nastat předtím, než budou zjevení daná 
bratru Jaredovu oznámena. Studentům byste mohli navrhnout, aby si to, co zjistí, označili 
ve svých písmech.

• Jaké podmínky jste našli?

• Čemu se z těchto veršů můžeme naučit o zásadách týkajících se přijetí zjevení? (Pomozte 
studentům uvědomit si, že pokud činíme pokání a projevujeme víru v Ježíše Krista, 
můžeme obdržet další zjevení.)

• Proč podle vás musíme činit pokání a stát se čistými, abychom mohli obdržet další 
zjevení?

Abyste studentům pomohli porozumět tomu, co to znamená „prokazovati víru … tak jako 
bratr Jaredův“ (Eter 4:7), vyzvěte je, aby si do svého zápisníku nebo studijního deníku na-
psali co nejvíce způsobů, které si pamatují, jak bratr Jaredův prokazoval víru v Pána. Mohli 
byste jim navrhnout, aby si během psaní seznamu znovu prošli Etera 1–3. Poté, co měli 
studenti dostatek času na přemýšlení a psaní, požádejte několik z nich, aby přečetli některé 
příklady, které si napsali, a aby vysvětlili, proč na ně tyto příklady zapůsobily.
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Připomeňte studentům cenný předmět, na který mysleli na začátku hodiny, a podmínky, 
za kterých by jej svěřili dítěti. Vydejte svědectví o tom, že podobně Pán požaduje po svých 
dětech, aby splnily určité podmínky předtím, než jim zjeví veškerou svou pravdu. Požaduje 
po nás, abychom projevovali duchovní připravenost a víru.

Eter 4:8–19
Pán učí, co musíme dělat, abychom obdrželi další zjevení
Ukažte kus látky. Vysvětlete, že Pán učil zásadám, které nám mohou pomoci obdržet 
zjevení. Když těmto zásadám učil, zmínil se o závoji. Závoj je závěs nebo kus látky, který se 
používá k tomu, aby něco zakryl či schoval.

Vyzvěte studenty, aby si přečetli Etera 4:15 a našli část textu, která obsahuje slovo závoj.

• O jakém závoji Pán hovořil? („Závoj nevíry.“) V jakém smyslu je nevíra jako závoj?

•  Co podle vás znamená „roztrhnout závoj nevíry“?

Požádejte některého studenta, aby přečetl Etera 4:8, dalšího, aby přečetl Etera 4:11, a ji-
ného, aby přečetl Etera 4:15. Vyzvěte členy třídy, aby tyto verše sledovali také a zaměřili 
se na to, co nám může bránit v přijetí zjevení a co nám může pomoci „[roztrhnout] onen 
závoj nevíry“ a obdržet další zjevení.

• Co podle vás znamená „bojovati proti slovu Páně“? (Eter 4:8.)

• Jakým následkům podle Etera 4:8 musíme čelit, když bojujeme proti slovu Páně?

• Které požehnání podle Etera 4:11 obdržíme, když věříme v Pánova slova?

Napište na tabuli tuto neúplnou větu:

Když věříme ve slovo Páně, …

Požádejte studenty, aby tuto větu dokončili na základě toho, čemu se z těchto veršů naučili. 
Ačkoli se mohou odpovědi studentů lišit, ujistěte se, že studenti uvedou tuto zásadu: Když 
věříme ve slovo Páně, Pán nám bude žehnat dalším zjevením. Napište tuto zásadu na 
tabuli. Mohli byste také povzbudit studenty, aby si ji napsali do svých písem vedle Etera 
4:11.

Abyste studentům pomohli porozumět této zásadě, zeptejte se:

• Proč podle vás musíme věřit v pravdy, které jsme již od Pána obdrželi, dříve než nám Pán 
poskytne další?

Požádejte některého studenta, aby na tabuli napsal tyto příklady projevování víry ve slovo 
Páně: osobní studium písem; dbát nabádání Ducha Svatého; následovat místní církevní vedoucí; 
studovat písma na shromáždění a v semináři; řídit se slovy proroků posledních dnů.

Vyzvěte studenty, aby přemítali o tom, jak je projevování víry ve slovo Páně prostřednictvím 
jednoho z vyjmenovaných způsobů vedlo k tomu, aby obdrželi další zjevení. Povzbuďte 
několik studentů, aby se o své zážitky podělili. 

Poukažte opět na příklady napsané na tabuli. Vyzvěte studenty, aby při přemítání o tom, 
jak dobře prokazují svou víru ve slovo Boží, měli na mysli tyto příklady. Navrhněte jim, 
aby se v každém z příkladů ohodnotili body 1 až 10, přičemž 10 bodů bude znamenat, že 
s daným příkladem nemají žádné problémy. Vyzvěte studenty, aby si do svého zápisníku 
nebo studijního deníku napsali jeden způsob, jak mohou projevit více víry ve vedení, které 
již od Pána obdrželi. Podělte se o svědectví o zásadě, kterou jste napsali na tabuli, a vyzvěte 
studenty, aby začali naplňovat cíle, které si napsali.

Z tabule smažte slova „věřiti ve slovo Páně“. Zdůrazněte, že Pán učil dalším zásadám týka-
jícím se toho, jak obdržet zjevení. Požádejte studenty, aby si přečetli Etera 4:13–15 a vyhle-
dali, co dalšího mohou dělat pro to, aby obdrželi od Pána zjevení.

Až budou studenti se čtením hotovi, požádejte je, aby navrhli, jak by větu dokončili. Odpo-
vědi mohou zahrnovat tyto zásady: Přijdeme- li k Pánu, požehná nám dalším zjevením. 
Modlíme- li se pokorně, Pán nám požehná dalším zjevením.

Abyste studentům pomohli lépe porozumět těmto zásadám, mohli byste jim položit násle-
dující otázky:

• Co pro vás znamená přijít k Pánu? (Možné odpovědi: studovat Jeho slova, obrátit své 
srdce k Němu, činit pokání, následovat Ho a být Ho poslušni.)
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• Co znamená mít zlomené srdce a zkroušeného ducha? (Být pokorný, kajícný a ochotný 
přijímat Pánovu vůli.) Proč jsou tyto postoje nutné, když se modlíme o pokračující zje-
vení od Pána?

Vyzvěte studenty, aby přemýšleli o tom, jak mohou začlenit tyto zásady do svého úsilí 
obdržet zjevení.

Shrňte Etera 4:17–19 – vysvětlete, že Pán prohlásil, že příchod Knihy Mormonovy bude 
znamením, že započalo dílo Boží v posledních dnech. Také nabádal všechny lidi, aby činili 
pokání a přišli k Němu.

Eter 5
Moroni prohlašuje, že tři svědkové uvidí desky a vydají o nich svědectví
Ukažte obrázek „Joseph Smith překládá Knihu Mormonovu“. (Kniha obrázků z evangelia 
[2009], č. 92.) Požádejte některého studenta, aby přečetl Etera 5:1–3. Vyzvěte členy třídy, 
aby tyto verše sledovali také a představili si, jak se asi Joseph Smith cítil, když překládal 
Knihu Mormonovu a uvědomil si, že Moroni onu radu napsal přímo jemu před více než 
1 400 lety.

• Co řekl Moroni o deskách, jež „zapečetil“?

• Co podle Etera 5:2–3 bude mít Joseph za výsadu s deskami učinit?

Zeptejte se studentů, zda dokáží vyjmenovat tři svědky Knihy Mormonovy a vzpomenout 
si, co prožili. (Potřebují- li studenti pomoc, vyzvěte je, aby si přečetli „Svědectví tří svědků“ 
v úvodu Knihy Mormonovy.) Mohli byste vysvětlit, že kromě tří svědků vydali svědectví 
o existenci zlatých desek i jiní, včetně členů Božstva (viz Eter 5:4), Moroniho (viz Eter 5:6), 
Josepha Smitha a osmi svědků.

• Jakými způsoby můžete být sami svědkem o Knize Mormonově, aniž byste desky viděli? 
Jaký vliv může mít vaše svědectví o Knize Mormonově na druhé?

Na závěr lekce požádejte několik studentů, aby se podělili o své svědectví o Knize 
Mormonově.
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Úvod
Poté, co Jaredité učinili přípravy podle Pánových přiká-
zání, se nalodili na svá plavidla a důvěřovali Pánu, že 
je i přes namáhavou cestu přivede do zaslíbené země. 
Pán seslal vítr, kterým byly čluny mnohokrát zmítány 

na vlnách a pohřbeny do moře, avšak tento vítr hnal 
plavidla neustále směrem k zaslíbené zemi. Když se lidé 
v nové zemi usadili, zvolili si, i navzdory varování bratra 
Jaredova, krále.
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Eter 6

Náměty pro výuku

Eter 6:1–12
Pán působí, aby vítr hnal jareditské čluny do zaslíbené země
Před začátkem hodiny napište na tabuli toto:

Podělit se o evangelium s nějakým přítelem

Být morálně čistý

Volit si přátele s vysokými měřítky

Stanovovat si v životě správné priority

Zdůrazněte, že toto jsou příklady toho, co si Pán přeje, abychom činili. I přesto si někteří 
lidé myslí, že je to příliš obtížné. Vyzvěte studenty, aby přemýšleli o dalších příkladech, 
které by mohli přidat na seznam. Vysvětlete, že záznam o putování Jareditů do zaslíbené 
země obsahuje zásady, jež nás mohou vést, když je pro nás obtížné činit to, co Pán přika-
zuje. Povzbuďte studenty, aby se při studiu Etera 6 zaměřili na zásady, které jim pomohou 
s takovými výzvami, jaké jsou uvedené na tabuli.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Etera 2:24–25. Vyzvěte členy třídy, aby tyto verše 
sledovali také a zaměřili se na to, jak Pán Jaredity varoval před obtížností jejich putování do 
zaslíbené země.

• Co Pán slíbil, že učiní, aby Jareditům pomohl bezpečně připlout do zaslíbené země?

Připomeňte studentům, že Jaredité si na to, aby přestáli vlny a vítr, vyrobili čluny, které 
byly „těsné jako nádoba“ (Eter 2:17), s otvory nahoře a dole, které mohli otevřít, aby měli 
vzduch. Požádejte některého studenta, aby přečetl Etera 6:1–4. Vyzvěte členy třídy, aby tyto 
verše sledovali také a určili další způsoby, jak se Jaredité na ony obtíže připravovali.

• Co podle vás znamená, že Jaredité vypluli na moře „poručivše se Pánu, svému Bohu“? 
(Svěřili se do péče a ochrany Bohu.)

• Proč bylo podle vás pro Jaredity důležité, aby se poručili Pánu poté, co učinili vše, co 
mohli, aby se připravili?

• Proč mohlo být v této situaci obtížné Pánu důvěřovat? (Pokud se o tom studenti ne-
zmíní, mohli byste poukázat na to, že si Jaredité museli postavit své vlastní čluny, neměli 
svá plavidla jak kormidlovat a pravděpodobně neznali cestu do zaslíbené země, ani jak 
dlouho bude jejich putování trvat.)

Abyste studentům pomohli představit si události zaznamenané v Eterovi 6, požádejte 
je, aby si do svého zápisníku nebo studijního deníku nakreslili jednoduchý náčrt jaredit-
ského člunu. Poté je vyzvěte, aby na základě Etera 6:1–4 nakreslili nebo napsali, co čluny 
obsahovaly.

Požádejte několik studentů, aby se střídali při čtení Etera 6:5–11. Vyzvěte členy třídy, aby 
poslouchali a přitom se dívali na svou kresbu a představovali si, jaké to asi bylo cestovat 
v takových plavidlech.

• Co by podle vás bylo obtížné na cestování v jareditském člunu?

• Jak dlouho podle Etera 6:11 Jaredité takto cestovali? 

Představování si
Když si studenti v duchu 
představí události spo-
jené s nějakým příběhem 
v písmech, tyto události 
se pro ně stávají skuteč-
nější a živější. To může 
studentům pomoci lépe 
se vcítit do lidí a situací 
v písmech a efektivněji 
příběhy rozebrat a poro-
zumět jim.
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• Jaký je podle vás význam slov „vlny jako hory“? (Eter 6:6.) Jaké si myslíte, že byste měli 
pocity, kdybyste byli v jareditském člunu a vlna takového rozměru by způsobila, že 
budete „pohřbeni v hlubinách mořských“? (Mohli byste studentům připomenout, že Ja-
redité museli čekat na to, až budou čluny na hladině, než mohli otevřít otvor pro přívod 
vzduchu.)

Abyste studentům pomohli připravit se na určení zásady, zeptejte se:

• Jak Jaredité, když pluli na moři, projevili důvěru v Pána? (Viz Eter 6:7, 9.)

• Jaká slova v Eterovi 6:5–11 popisují, co Pán pro Jaredity udělal díky důvěře, kterou 
v Něho měli?

Vyzvěte studenty, aby si přečetli Etera 6:12 a zjistili, jak jareditské putování dopadlo.

• Proč prolévali Jaredité slzy radosti? Jaká „láskyplná milosrdenství“ jim Pán udělil?

Abyste studentům pomohli rozpoznat zásadu, kterou zážitek Jareditů představuje, 
zeptejte se:

• Co pro nás, podle toho, čemu jste se naučili z jareditského putování, Pán učiní, když 
Mu budeme důvěřovat a budeme činit Jeho vůli? (Jednou ze zásad, kterou by studenti 
měli rozpoznat, je to, že když důvěřujeme Pánu a činíme Jeho vůli, bude udávat směr 
našemu životu. Napište tuto zásadu na tabuli. Vyzvěte studenty, aby o zásadě přemítali 
a poté se podělili o zkušenosti a zážitky, které jim pomohly poznat, že je pravdivá. Také 
byste se mohli podělit o to, jak vy sami víte, že je pravdivá.)

Vyzvěte studenty, aby přemýšleli o tom, jak mohou lépe důvěřovat Pánu a řídit se Jeho 
pokyny v obtížných situacích, ve kterých se mohou právě nyní nacházet. Vysvětlete, že 
v Eterovi 6:1–12 mohou objevit ještě další zásady. Na tabuli smažte vše kromě věty o dů-
věřování Pánu. Na jednu polovinu tabule nakreslete jednoduchý člun. Na druhou polovinu 
napište Zaslíbená země.

• K čemu bychom mohli přirovnat zaslíbenou zemi v plánu spasení? (K věčnému životu.) 

• Jak můžeme následovat příklad těchto Jareditů, když čelíme životním těžkostem? Jak 
nám Pán během našeho putování smrtelností pomáhá, podobně jako pomohl Jareditům? 
(Odpovědi studentů by měly vyjadřovat tuto zásadu: Budeme- li důvěřovat Pánu, bude 
nás podporovat v našem pokroku a v naší přípravě na získání věčného života. 
Mohli byste studentům navrhnout, aby si tuto zásadu napsali do písem vedle Etera 
6:5–12.)

Vyzvěte studenty, aby přemýšleli o těžkostech, kterým v životě čelili nebo kterým nyní čelí. 
Řekněte jim, aby si do zápisníku nebo studijního deníku napsali své pocity ohledně toho, 
s jakou věrností na tyto těžkosti reagovali a jak je Pán podporoval.

Povzbuďte několik studentů, aby se podělili o to, co napsali. Poté se zeptejte:

• Jakou radu, na základě toho, co jste dnes studovali, byste dali někomu, kdo zakouší pro-
tivenství nebo těžkosti?

Eter 6:13–18
Jaredité učí své děti, aby kráčely pokorně před Pánem
Shrňte Etera 6:13–18 tím, že vysvětlíte, že když Jaredité připluli do zaslíbené země, začali 
zakládat rodiny a pěstovat plodiny. Vyzvěte studenty, aby si přečetli Etera 6:17 a vyhledali, 
čemu Jaredité učili své děti. Poté se zeptejte: 

• Co podle vás znamená „[kráčeti] pokorně před Pánem“? Jaké příklady jste viděli u lidí, 
kteří se řídí touto zásadou? Jak vás vaši rodiče či jiní povzbuzují k tomu, abyste kráčeli 
pokorně před Pánem?

• Co to znamená být poučován „z výsosti“?

• Jaká souvislost je podle vás mezi tím, když kráčíme pokorně před Pánem, a tím, 
když jsme poučováni z výsosti? (Odpovědi studentů by měly vyjadřovat tuto zásadu: 
Kráčíme- li pokorně před Pánem, můžeme být poučováni z výsosti.)

Mohli byste studenty vyzvat, aby si napsali něco o nějakém zážitku, kdy pociťovali, že jsou 
„poučováni z výsosti“. Povzbuďte některé z nich, aby se podělili o to, co si zapsali. Vyzvěte 
studenty, aby dodržovali zásady uvedené v Eterovi 6:17.

Žádejte studenty, aby 
se dělili o zkušenosti 
a zážitky
Když vyzýváte studenty, 
aby přemítali o tom, 
jak zjistili, že je ně-
jaká zásada pravdivá, 
poskytujete příležitost 
Duchu, aby je inspiroval, 
zatímco v paměti pátrají 
po svých pocitech, zkuše-
nostech a zážitcích. Když 
budou studenti odpoví-
dat, budou vyjadřovat 
své svědectví, přestože 
jejich odpovědi možná 
nebudou obsahovat 
slova jako „rád bych vy-
dal své svědectví“ nebo 
„já vím“.
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Eter 6:19–30
Jaredité si volí krále
Shrňte Etera 6:19–22 tím, že vysvětlíte, že když Jared a jeho bratr zestárli, Jaredité požádali 
o krále. Vyzvěte studenty, aby si prošli Etera 6:23 a zaměřili se na to, před čím bratr Jaredův 
varoval Jaredity, že se stane, pokud si zvolí krále.

Na závěr vydejte svědectví o zásadách probíraných v této lekci.

Komentář a informace o historickém pozadí 
Eter 6:1–12. Jaredité se bezpečně plaví přes oceán

President Thomas S. Monson učil tomu, jak se můžeme 
připravit na těžkosti, kterým čelíme:

„Žijeme v době, kdy mnozí v tomto světě opustili bez-
pečný přístav, který spočívá v dodržování přikázání. Je 
to doba uvolněných mravů, a dnešní společnost, obecně 
vzato, běžně zákony Božími opovrhuje a porušuje je. 
Často zjišťujeme, že plaveme proti proudu, a někdy se 
zdá, jako by nás tento proud dokázal unést pryč.

Vybavují se mi slova Páně, která se nacházejí v knize 
Eterově v Knize Mormonově. Pán pravil: ‚Nemůžete 
přeplouti tuto velikou hloubku, ledaže vás připravím na 
vlny mořské a na větry, které dují, a na záplavy, které 
přijdou.‘ [Eter 2:25.] Bratři a sestry, On nás připra-
vuje. Budeme- li dbát Jeho slov a budeme- li žít podle 
přikázání, přečkáme tuto dobu uvolněných mravů 
a zlovolnosti – dobu, kterou lze přirovnat k vlnám 
a větrům a k záplavám, jež mohou ničit. On na nás vždy 

pamatuje. Miluje nás a bude nám žehnat, když budeme 
dělat to, co je správné.“ („Slovo závěrem“, Liahona, 
listopad 2009, 109.)

Eter 6:22–24. Jaredité si volí krále

Proroci v písmech vždy varovali před nebezpečím, které 
představují králové. Zamyslete se nad těmito příklady:

 1. Bratr Jaredův varoval svůj lid, že když budou mít 
krále, přivede je do zajetí. (Viz Eter 6:23.)

 2. Král Mosiáš varoval svůj lid před nebezpečím, které 
spočívá v tom, když je vede nespravedlivý král. Navrhl 
jim, aby místo králů nastolili systém soudců. (Viz 
Mosiáš 29.)

 3. Samuel, prorok ve Starém zákoně, varoval před pro-
blémy, které přináší vláda králů, když si jeho lid přál 
mít krále, „jakož jest u všech národů“. (Viz 1. Samue-
lova 8.)
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Úvod
Bratr Jaredův byl zarmoucen žádostí svého lidu, aby byli 
vedeni králem. Řekl: „Tato věc zajisté vede k zajetí.“ 
(Eter 6:23.) Jeho proroctví se naplnilo o dvě generace 

později. Jaredité prošli během vlád mnoha králů něko-
lika cykly, kdy naslouchali prorokům a žili ve spravedli-
vosti a poté zavrhovali proroky a žili ve zlovolnosti.

LEKCE 148

Eter 7–11

Náměty pro výuku

Eter 7
Oria a Kib vládnou ve spravedlivosti; Korihor se bouří a uvádí království do zajetí, 
jeho bratr Šul ho získává zpět; proroci odsuzují zlovolnost lidu
Na tabuli nakreslete jednoduchou vězeňskou celu.

Požádejte studenty, aby popsali, jaké asi pocity mají lidé, kteří jsou v zajetí. Poukažte na to, 
že hříšné chování může vést lidi k duchovnímu nebo fyzickému zajetí.

• V jakém smyslu vede hříšné chování k zajetí?

Studenti mohou zmínit například tyto myšlenky: Rozhodnutí porušovat Slovo moudrosti 
nebo sledovat pornografii může vést k zajetí v podobě závislosti. Všechny formy hříchu 
oslabují moc Ducha Svatého v našem životě. Vysvětlete, že tato lekce pomůže studentům 
uvědomit si, jak se mohou vyhýbat zajetí.

Vysvětlete, že když se bratr Jaredův dozvěděl, že si lidé přejí krále, varoval je, že je jejich 
volba přivede do zajetí. (Viz Eter 6:22–23.) I přesto se Jaredité rozhodli, že budou mít krále. 
Prvním králem byl Oria, jeden z Jaredových synů. Jejich druhým králem byl Oriův syn Kib.

Vyzvěte studenty, aby si přečetli Etera 7:1–2 a zjistili, zda se proroctví bratra Jaredova za 
dnů vlády Orii naplnila. Požádejte je, aby řekli, co zjistili.

• Co byste řekli někomu, kdo žil za dnů krále Orii a nevěřil, že se proroctví bratra Jaredova 
naplní?

Vyzvěte studenty, aby si přečetli Etera 7:3–7 a vyhledali, jak se proroctví bratra Jaredova 
začalo naplňovat. Požádejte je, aby se podělili o to, co našli. Ujistěte se, že rozumějí tomu, 
že král Kib a jeho lid byli přivedeni do zajetí – „Kib byl v zajetí a jeho lid.“ (Eter 7:7.)

• Jaké zásady jste dosud v Eterovi 7 rozpoznali? (Zatímco se studenti dělí o to, čemu se 
naučili, ujistěte se, že jim je jasná tato zásada: Zavrhují- li lidé slova proroků, může je 
to přivést do zajetí.)

Vyzvěte studenty, aby si přečetli Etera 7:8–13, aby se dozvěděli více o Šulovi, který se naro-
dil Kibovi, zatímco byl Kib v zajetí. Vyzvěte je, aby si předtím, než začnou číst, představili, 
že jsou novináři, kteří mají za úkol napsat reportáž o Eterovi 7:8–13. Poté požádejte kaž-
dého studenta, aby podal zprávu jinému studentovi ve třídě o tom, co by v tomto příběhu 
zdůraznil.

Shrňte Etera 7:14–22 tím, že vysvětlíte, že poté, co se stal Šul králem a Korihor učinil 
pokání z toho, co udělal, Korihorův syn Noé vedl proti Šulovi a Korihorovi vzpouru. Šul 
byl vzat do zajetí. Šulovým synům se podařilo zabít Noéma a osvobodit Šula a Šul se vrátil 
do svého vlastního království jako král. Noémův syn Kohor přesto nadále vedl království, 
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ve kterém Noé vládl. Do doby, než Šul zabil v bitvě Kohora, byla země rozdělena mezi dva 
krále a dvě skupiny lidí. Kohorův syn Nimrod předal Šulovi Kohorovu část království.

Vysvětlete, že poté, co Šul znovu nabyl království, přišli mezi lid proroci. Vyzvěte studenty, 
aby si přečetli Etera 7:23–25 a zaměřili se na to, co tito proroci říkali a jak na to lidé reago-
vali. Až se studenti podělí o to, co našli, zeptejte se:

• Jak lidé na proroky reagovali? Jak reagoval Šul?

• Jakým požehnáním bylo pro lid to, že Šul proroky hájil?

Požádejte některého studenta, aby přečetl Etera 7:26–27. Vyzvěte členy třídy, aby tyto verše 
sledovali také a zaměřili se na to, co se přihodilo, když se lidé řídili slovy proroků. Až budou 
studenti mluvit o tom, co zjistili, ujistěte se, že rozpoznají tuto zásadu: Když se řídíme 
radami proroků a pamatujeme na Pána, začíná se nám dařit.

• Jak jste požehnáni díky tomu, že se řídíte radami proroků?

Povzbuďte studenty, aby přemýšleli alespoň o jedné možnosti, jak mohou lépe naslouchat 
slovům proroků a řídit se jimi.

Eter 8:1–9:13
Jared a poté i Akiš se stávají jareditskými králi skrze tajná spolčení
Shrňte Etera 8:1–14 tím, že vysvětlíte, že poté, co Šul zemřel, se stal králem Omer. Ome-
rův syn Jared se proti svému otci vzbouřil a ulpěl svým srdcem na tom, aby se stal králem. 
Podařilo se mu získat na čas polovinu království, avšak později byl poražen a přinucen se 
své poloviny království vzdát. Jaredova dcera poté zosnovala plán, jak by se Jared mohl stát 
králem. Připomněla svému otci tajná spolčení známá ze starých časů. Řekla, že bude tančit 
před mužem, který se jmenoval Akiš, o němž věděla, že si ji bude přát za manželku. Až ji 
Akiš požádá o ruku, Jared mu měl říci, že musí zabít krále Omera. Jared a jeho dcera tento 
plán uskutečnili. Akiš požádal Jaredovu dceru o ruku a následně vytvořil se svými přáteli 
tajné spolčení, aby zabili krále Omera.

Poukažte na to, že tímto plánem započala mezi Jaredity tajná spolčení, která byla nakonec 
příčinou jejich zničení. Vysvětlete, že tajné spolčení je „organizace lidí, která je společně 
zavázána přísahami uskutečňovati zlé záměry této skupiny“. (Průvodce k písmům, „Tajná 
spolčení“, scriptures.lds.org.) Gadiantonovi lupiči jsou příkladem organizace v Knize Mor-
monově, která využívala tajných spolčení, aby dosáhla svých zlých záměrů.

Vyzvěte studenty, aby si přečetli Etera 8:15–19 a vyhledali, co Akiš učinil, aby založil tajné 
spolčení. Vyzvěte studenty, aby se zaměřili na to, čemu tyto verše učí o tajných spolčeních.

• Jaké jsou motivy těch, kteří vstupují do tajných spolčení? (Získat moc, aby mohli páchat 
zlé skutky.)

• Čí moc se skrývá za tajnými spolčeními? (Ďáblova.)

• Která slova v Eterovi 8:18 ukazují, jak Pán pohlíží na tajná spolčení? („Ze všeho nejohav-
nější a nejzlovolnější.“)

Požádejte některého studenta, aby přečetl Etera 8:20–22, 25. Vyzvěte členy třídy, aby tyto 
verše sledovali také a zaměřili se na to, čemu dalšímu se mohou o tajných spolčeních 
naučit. Požádejte je, aby věnovali zvláštní pozornost vlivu, který mají tajná spolčení na spo-
lečnost. (Poznamenejte, že slovo „buduje“ na začátku Etera 8:25 se vztahuje na budování 
tajných spolčení.)

• Jaký vliv mají podle toho, co jste četli, tajná spolčení na společnost? (Až budou studenti 
vyjadřovat své myšlenky, ujistěte se, že zmíní tuto pravdu: Tajná spolčení mohou vést 
ke zkáze společnosti.)

Vyzvěte členy třídy, aby si přečetli Etera 8:23–24, 26 a vyhledali, co si Moroni přál, abychom 
činili v reakci na jeho varování ohledně tajných spolčení.

• Co nám Moroni říká, abychom činili? (Dávali si na tajná spolčení pozor a usilovali o to, 
aby byla z naší společnosti vymýcena.)

• Jakou naději v nás, kteří žijeme v posledních dnech, Moroni podle Etera 8:26 vkládal?

Shrňte Etera 9:1–13 tím, že vysvětlíte, že Akiš a jeho přátelé dokázali díky tajným spolče-
ním svrhnout Omerovo království. Bůh však Omera varoval, aby se svou rodinou uprchl, 
a tím jim zachránil život. Králem se stal Omerův zlovolný syn Jared, který dal Akišovi 
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za manželku svou dceru. Akiš a jeho přátelé ve svých zlých plánech pokračovali a zabili 
Jareda, a dokonce i Akišova syna. Tyto činy vedly k válce mezi Akišem a jeho syny, která na-
konec zničila téměř všechny Jaredity a navrátila trůn Omerovi. Zdůrazněte, že tyto události 
ukazují, že tajná spolčení vedou ke zkáze společností.

Eter 9:14–11:23
Nastupuje jeden král za druhým, některý vládne ve spravedlivosti, jiný 
ve zlovolnosti
Vysvětlete, že kapitoly Eter 9–11 zaznamenávají dalších 24 králů, kteří vládli Jareditům 
po Jaredovi – někteří ve spravedlivosti, jiní ve zlovolnosti. Připomeňte studentům zásadu, 
o které jste již diskutovali: Zavrhují- li lidé slova proroků, může je to přivést do zajetí. 
Vyzvěte polovinu třídy, aby si prostudovala Etera 9:26–35 (během vlády Heta), a druhou 
polovinu třídy, aby si prostudovala Etera 11:1–8 (během vlády Koma a Šibloma). Řekněte 
oběma skupinám, aby vyhledaly důkazy této zásady. Požádejte studenty, aby ve stručnosti 
řekli, co našli.

Vydejte svědectví o tom, jak je důležité řídit se radami proroků. Mohli byste se podělit 
o nějakou zkušenost ze svého života, díky níž jste poznali, jak je důležité řídit se radami 
proroků.

Komentář a informace o historickém pozadí 
Eter 7:23–27; 9:28–31. Proroci a jejich poselství 
jsou často zavrhováni

Proč proroci hlásají poselství, která jsou pro mnoho lidí 
ve světě nepopulární? Starší Robert D. Hales z Kvora 
Dvanácti apoštolů vysvětlil:

„Proroci musí často varovat před následky porušování 
Božích zákonů. Nekáží o tom, co je ve světě populární. 
… Proč proroci hlásají přikázání, která nejsou popu-
lární, a volají společnost k pokání za to, že tato přiká-
zání zavrhuje, překrucuje, či dokonce ignoruje? Důvod 
je velmi prostý. Když proroci obdrží zjevení, nemají 

jinou možnost než hlásat a znovu potvrzovat to, co jim 
Bůh dal, aby světu sdělili.“ („If Thou Wilt Enter into 
Life, Keep the Commandments“, Ensign, May 1996, 37.)

Starší L. Aldin Porter z Předsednictva Sedmdesáti učil:

„Někteří si stěžují, že když proroci mluví s jasností 
a pevností, odnímají nám naši svobodu jednání. Avšak 
svobodu rozhodovat se máme i nadále. Musíme však 
přijímat následky oněch rozhodnutí. Proroci nám naši 
svobodu jednání neodnímají. Jednoduše nás varují před 
tím, jaké následky mohou naše rozhodnutí způsobit. 
Jak pošetilé je kritizovat proroky za jejich varování.“ 
(„Our Destiny“, Ensign, Nov. 1999, 66.)
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Úvod
Poté, co Moroni vylíčil mnoho let historie Jareditů, začal 
psát o službě proroka Etera. Pak přerušil popis historie, 
aby zaznamenal některá požehnání, která přicházejí 

k těm, kteří projevují víru v Ježíše Krista. Tato lekce po-
jednává o Eterovi 12:1–22, zatímco lekce 150 se zabývá 
Eterem 12:23–41.

LEKCE 149

Eter 12:1–22

Náměty pro výuku

Eter 12:1–4
Eter káže Jareditům o pokání
Zahajte lekci tím, že požádáte některého studenta, aby přišel k tabuli a nakreslil na ni vlny 
a loď zajištěnou kotvou.

• Proč je důležité, aby loď měla kotvu?

• S jakými nebezpečími nebo obtížemi by se mohla potýkat loď, která kotvu nemá?

• Jaký vliv mají na loď vlny? (Možné odpovědi: vlny loď ženou, unášejí nebo jí zmítají sem 
a tam.)

K lodi napište slova váš život.

• Jestliže loď představuje náš život, k čemu bychom mohli přirovnat vlny? (Možné odpo-
vědi: tlak společnosti, protivenství, falešné nauky nebo zlovolnost.)

• Jak se může život člověka podobat lodi bez kotvy? (Abyste studentům pomohli tuto 
otázku zodpovědět, mohli byste jim navrhnout, aby si přečetli Mormona 5:17–18.)

• Jmenujte některé věci, které nám Pán poskytuje a které mohou v našem životě sloužit 
jako duchovní kotvy. (Studenti mohou uvést celou řadu odpovědí. Ke kotvě se dá přirov-
nat mnoho stránek evangelia.)

Povzbuďte studenty, aby se při studiu Etera 12 zaměřovali na příklady duchovních kotev.

Vysvětlete, že na začátku Etera 12 Moroni představuje Etera – jareditského proroka, jenž 
kázal v době, kdy lidé zavrhovali proroky a žili ve zlovolnosti. Vyzvěte studenty, aby si 
přečetli Etera 12:1–3 a všímali si všeho, co na ně ohledně Eterových činů zapůsobí. Poté je 
požádejte, aby řekli, co našli.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Etera 12:4. Vyzvěte ostatní členy třídy, aby tento 
verš sledovali také a určili, v co mohou „doufati“ ti, kteří věří v Boha i přesto, že jsou obklo-
peni těžkostmi a zlovolností. Zatímco budou studenti odpovídat, mohli byste zdůraznit, že 
„lepší svět“, v nějž máme doufat, je „místo na pravici Boží“.

• Co to znamená mít místo na pravici Boží? (Vrátit se do Jeho přítomnosti a získat věčný 
život.)

• Jak se podle vás situace, kdy v něco doufáme „s jistotou“, liší od situace, kdy si něco jen 
přejeme? (V písmech slova „doufat“ a „naděje“ značí důvěru v to, že můžeme získat 
požehnání, která nám Bůh slibuje, pokud budeme dodržovat smlouvy, jež jsme s Ním 
uzavřeli.) 

• Jak podle Etera 12:4 získáváme naději v to, že obdržíme místo na pravici Boží? (Zatímco 
studenti odpovídají, vysvětlete, že víra zmiňovaná v Eterovi 12:4 se týká víry v Ježíše 
Krista.) Jak nám víra v Ježíše Krista umožňuje „s jistotou“ doufat v místo na pravici Boží?

Na tabuli k obrázku kotvy připište slova víra a naděje.

• Co se podle Etera 12:4 stane, když má někdo naději a víru v Ježíše Krista? (Přestože mo-
hou studenti ve svých odpovědích použít různá slova, měli by vyjádřit tuto zásadu: Když 
máme naději a víru v Ježíše Krista, staneme se stálými a budeme oplývat dobrými 
skutky.)
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• Co podle vás znamená „oplývat“ dobrými skutky? (Dělat mnoho prospěšných a dobrých 
věcí.)

• Které dobré skutky například „oslavují Boha“? (Možné odpovědi: modlitba, studium 
písem, služba druhým a rozvíjení talentů.)

• Přemýšlejte o lidech, které znáte a kteří podle vás oplývají dobrými skutky a nestydí se 
oslavovat Boha. Co konkrétního dělají, co z nich dělá dobrý příklad této zásady?

Vyzvěte studenty, aby přemítali o chvílích či obdobích, kdy pro ně bylo těžké být stálými 
a oplývat dobrými skutky. Abyste studentům pomohli připravit se na podobné situace 
v životě, vyzvěte je, aby během svého dalšího studia Etera 12 hledali způsoby, jak by mohli 
prohloubit svou víru a naději.

Eter 12:5–22
Moroni popisuje zázraky a mocná díla, jež přišly skrze víru
Na tabuli napište tuto větu: Chtěl(a) bych získat duchovní potvrzení toho, že …

Vyzvěte studenty, aby jmenovali jakékoli pravdy, zásady nebo nauky evangelia, pro něž 
mohou lidé hledat duchovní potvrzení. Až budou studenti odpovídat, pište jejich odpovědi 
na tabuli. (Možné odpovědi: potvrzení toho, že Kniha Mormonova je pravdivá; že je důležité 
vést čistý a ctnostný život; že Slovo moudrosti je Boží zákon; že se mám připravit na službu na 
misii.) Vyzvěte studenty, aby přemýšleli o některé z pravd evangelia, o níž by chtěli získat 
duchovní potvrzení nebo silnější svědectví.

Vysvětlete, že někteří lidé zaujímají tento postoj: „Neuvěřím nějaké zásadě evangelia, ani 
podle ní nebudu žít, dokud neuvidím důkaz toho, že je pravdivá.“ Vyzvěte studenty, aby si 
přečetli Etera 12:5–6 a zjistili, jak se tyto verše vztahují k tomuto postoji. Poukažte na to, že 
Eter 12:6 je verš z mistrovství v písmu. Mohli byste studentům navrhnout, aby si tento verš 
nějakým jednoznačným způsobem označili, aby ho mohli snadno najít.

• Co se podle Etera 12:6 musí stát předtím, než můžeme získat svědectví?

• Co vás napadá, když přemýšlíte o slovech „až po zkoušce své víry“?

Poté, co studenti odpovědí, byste jim mohli objasnit, že někteří lidé si zkoušku víry ne-
správně vysvětlují tak, že se to vždy týká strastí. Slova „zkouška víry“ mohou označovat 
cokoli, co nám dává příležitost prokázat nebo uplatnit víru v Ježíše Krista. Abyste studen-
tům pomohli těmto slovům lépe porozumět, požádejte některého studenta, aby přečetl ná-
sledující citát staršího Richarda G. Scotta z Kvora Dvanácti apoštolů. Než tak učiní, vyzvěte 
členy třídy, aby se zaměřili na to, jak slova „zkouška víry“ vysvětluje starší Scott.

„Můžete se naučit používat víru efektivněji, budete- li uplatňovat následující 
zásadu, které učil Moroni: ‚… Neobdržíte žádné svědectví, teprve až po 
zkoušce své víry.‘ [Eter 12:6; kurzíva přidána.] Proto pokaždé, když vyzkoušíte 
svou víru, to znamená, když ve způsobilosti poslechnete nabádání, obdržíte 
potvrzující důkaz Ducha. Tyto pocity utvrdí vaši víru. Budete- li opakovat 
tento postup, vaše víra zesílí.“ („Posilující moc víry v dobách nejistoty 

a zkoušek“, Liahona, květen 2003, 76.)

• Jak se proces popisovaný starším Scottem liší od postoje těch, kteří požadují důkaz ještě 
předtím, než uvěří nebo začnou jednat?

Napište na tabuli tyto odkazy na verše z písem: Eter 12:7–12; Eter 12:13–18; Eter 12:19–22, 
30–31. Rozdělte studenty do tří skupin a každé skupině zadejte jeden z odkazů. Vyzvěte 
studenty, aby vyhledali požehnání, která přišla jakožto důsledek víry lidí, které verše popi-
sují. Řekněte jim, aby si všímali použití slov „dokud neměli víru“ či „poté, co měli víru“ ve 
verších 7, 12, 17, 18 a 31. (Mohli byste studentům navrhnout, aby si místa, kde se všechna 
tato slova vyskytují, označili.)

Poté, co studenti pohovoří o tom, co našli, je vyzvěte, aby shrnuli, co nám Pán poskytuje 
poté, co prokážeme víru v Ježíše Krista. (Přestože mohou studenti použít různá slova, měli 
by vyjádřit pravdu podobnou této: Pokud toužíme po duchovním svědectví, musíme 
nejprve uplatňovat víru v Ježíše Krista. Vysvětlete, že podobně jako duchovní svědectví 
ani zázraky nepřicházejí, aniž bychom uplatnili víru.

Popište členům třídy následující situace. Požádejte studenty, aby vysvětlili, jak mohou osoby 
v daných případech projevit víru v Pána.

Eter 12:6  
je verš z mistrovství 
v písmu. Odkažte 
studenty na učební 
pomůcku na konci lekce, 
která jim pomůže se 
tento verš naučit.
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ETER 12:1–22

 1. Mladá žena chce získat svědectví o pravdivosti Knihy Mormonovy.

 2. Mladý muž velmi touží pomoci svým blízkým přijmout evangelium.

Vyzvěte studenty, aby přemítali o okamžiku, kdy se jim samotným nebo lidem, které znají, 
dostalo duchovního svědectví nebo zázraku poté, co prokázali víru v Pána. Požádejte ně-
kolik studentů, aby se podělili o své zážitky, na něž si vzpomněli. (Ujistěte se, že rozumějí 
tomu, že nemusí cítit povinnost dělit se s ostatními o zážitky, které jsou příliš osobní či 
důvěrné.) Mohli byste se rovněž podělit o nějakou vlastní zkušenost.

Vyzvěte studenty, aby se znovu zamysleli nad pravdou evangelia, o níž by rádi získali du-
chovní svědectví. Řekněte jim, aby si do zápisníku nebo studijního deníku napsali něco, co 
by mohli dělat pro to, aby uplatňovali více víry v Pána.

Mistrovství v písmu – Eter 12:6
Abyste studentům pomohli naučit se Etera 12:6 nazpaměť, požádejte každého z nich, aby si 
tento verš napsal na kus papíru, ale vynechal přitom klíčová slova nebo části textu a místo 
nich nechal prázdné místo. Až budou hotovi, poskytněte jim několik minut na to, aby se 
pokusili naučit verš nazpaměť tak, že budou v duchu doplňovat mezery na papíře.

Požádejte studenty, aby si papír vyměnili s někým poblíž. Každý student by měl přečíst 
svůj nový papír nahlas a snažit se přitom doplnit prázdná místa zpaměti. Pokud budete mít 
dostatek času, vyzvěte studenty, aby tuto činnost opakovali tak, že si znovu vymění papíry.

Řekněte studentům, aby si své papíry vzali domů a s jejich pomocí přeříkali Etera 12:6 ně-
kterému ze svých rodičů. Povzbuďte je, aby se rodičů zeptali na okamžik, kdy prokázali víru 
v Ježíše Krista a získali svědectví nebo zázrak, o něž usilovali.

Na závěr vydejte svědectví o zásadách probíraných v této lekci.

Komentář a informace o historickém pozadí 
Eter 12:4–6. Co je to naděje?

Moroniovo učení v Eterovi 12 o zásadách naděje a víry 
poukazuje na to, že tyto dvě zásady jsou spolu úzce 
propojeny. Víru Moroni definoval jako „to, v co dou-
fáme a co není viděti“ (Eter 12:6), a učil, že naše naděje 
na spasení „pochází z víry“ v Ježíše Krista (Eter 12:4). 
V brožurce Věrni víře se o naději píše toto:

„Když máme naději, důvěřujeme Božím slibům. Získá-
váme tiché ujištění, že když budeme činit ‚díla spraved-
livosti, obdrží[me] odměnu svou, a to pokoj v tomto 
světě a věčný život ve světě, který přijde‘. (NaS 59:23.) 
… Zásada naděje dosahuje do věčností, ale může nás 
podporovat i během každodenních životních zkoušek.“ 
(Věrni víře – slovník evangelia [2004], 77.)

President Dieter F. Uchtdorf definoval naději takto:

„Naděje je dar Ducha. [Viz Moroni 8:26.] Je to naděje, 
že skrze Usmíření Ježíše Krista a moc Jeho Vzkříšení bu-
deme pozvednuti k životu věčnému, a to díky své víře 
ve Spasitele. [Viz Moroni 7:41.] Tento druh naděje je 
jednak zásada se zaslíbením, a jednak přikázání [viz Ko-
lossenským 1:21–23], a jak je tomu se všemi přikázáními 
– máme zodpovědnost učinit ji aktivní součástí svého 
života a překonat pokušení naději ztratit. Naděje v mi-
losrdný plán štěstí připravený naším Nebeským Otcem 
vede k pokoji [viz Římanům 15:13], milosrdenství [viz 
Žalm 33:22], radosti [viz Římanům 12:12] a potěšení. 
[Viz Přísloví 10:28.] Naděje ve spasení je jako ochranná 
přilba [viz 1. Tessalonicenským 5:8]; je to základ naší 
víry [viz Židům 11:1; Moroni 7:40] a kotva pro naši duši. 
[Viz Židům 6:19; Eter 12:4.]“ („Nekonečná moc naděje“, 
Liahona, listopad 2008, 21–22.)
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Úvod
Moroni vyjádřil v pokorné modlitbě jistou obavu. Zne-
pokojovala ho slabost, kterou spatřoval v tom, jak psal, 
i v tom, jak psali jiní proroci Knihy Mormonovy. Pán 

v odpovědi přislíbil, že posílí ty, kteří se pokoří a budou 
v Něj mít víru.

LEKCE 150

Eter 12:23–41

Náměty pro výuku

Eter 12:23–41
Moroni učí, že víra, naděje a pravá láska jsou nezbytné pro spasení
Na jednu polovinu tabule napište slovo silný a na druhou slovo slabý. Dejte studentům ně-
jaký čas na to, aby přemýšleli o tom, jaké jsou podle nich jejich silné stránky. Pak je vyzvěte, 
aby přemýšleli i o některých svých slabostech nebo nedostatcích. Řekněte jim, aby zvedli 
ruku, pokud chtějí, aby se jejich slabosti změnily v silné stránky. Vysvětlete, že Moroni učil 
o tom, proč máme slabosti a jak je můžeme překonat.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Etera 12:23–25. Vyzvěte členy třídy, aby tyto 
verše sledovali také a zjistili, jakou slabostí podle Moroniho trpěl on sám i ostatní pisatelé 
Knihy Mormonovy. Než studenti začnou číst, mohli byste vysvětlit, že slovo pohané v těchto 
verších se vztahuje na lidi, kteří budou žít v pohanských národech v posledních dnech. 

• Čeho se Moroni obával, že se stane v důsledku slabosti těch, kteří psali Knihu 
Mormonovu?

Vyzvěte studenty, aby si přečetli Pánovu odpověď na Moroniovy obavy uvedenou v Eterovi 
12:26–27. Vyzvěte je, aby vyhledali důvod, proč nám Bůh dává slabosti. Poukažte na to, že 
Eter 12:27 je verš z mistrovství v písmu. Mohli byste studentům doporučit, aby si tento verš 
označili nějakým jednoznačným způsobem, aby ho mohli snadno najít.

Abyste studentům pomohli lépe porozumět výrazu slabost, jak je použit v těchto verších, 
požádejte některého z nich, aby přečetl následující slova staršího Neala A. Maxwella 
z Kvora Dvanácti apoštolů. Než tak učiní, vyzvěte členy třídy, aby se zaměřili na to, jaké dva 
druhy slabosti starší Maxwell rozlišuje. 

„Když v písmech čteme o lidské ‚slabosti‘, tak tento výraz zahrnuje … 
slabost, jež je vlastní obecnému lidskému stavu, v němž má tělo neustálý 
[neboli ustavičný] vliv na ducha (viz Eter 12:28–29). Slabost v sobě nicméně 
nese také naše vlastní individuální slabosti, které máme překonat (viz NaS 
66:3; Jákob 4:7). Život nám po svém způsobu tyto slabosti odhaluje.“ (Lord, 
Increase Our Faith [1994], 84.)

• O jakých dvou druzích lidských slabostí se podle staršího Maxwella dočítáme v písmech? 
(Mohli byste vysvětlit, že slova „obecný lidský stav“ se vztahují na slabost, v niž vyústil 
Pád Adama a Evy, neboli, jinými slovy, na slabosti spojované s „přirozeným člověkem“, 
o kterém se píše v Mosiášovi 3:19.)

Připomeňte studentům, že v písmech bývají někdy zásady naznačeny použitím slov jestliže
a pak. Slovo jestliže předchází něčemu, co musíme udělat, a slovo pak předchází vysvětlení 
toho, jaký výsledek naše jednání přinese. Vyzvěte studenty, aby se znovu podívali na Etera 
12:27 a vyhledali zásadu „jestliže- pak“, která je v tomto verši uvedena. Studenti by měli 
nalézt tyto zásady (napište je na tabuli):

Jestliže přijdeme k Ježíši Kristu, ukáže nám naši slabost. 

Jestliže se pokoříme a budeme uplatňovat víru v Pána, pak způsobí, že slabé věci se 
pro nás stanou silnými.

• Proč je podle vašeho názoru důležité, abychom rozpoznávali své slabosti?

Eter 12:27  
je verš z mistrovství 
v písmu. Odkažte 
studenty na učební 
pomůcku na konci lekce, 
která jim pomůže se 
tento verš naučit.
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ETER 12:23– 41

• Poukažte v první zásadě na slova „přijdeme k Ježíši Kristu“. Co například můžeme 
dělat, abychom přišli k Ježíši Kristu? (Možné odpovědi: můžeme se modlit, postit, činit 
pokání, studovat písma, účastnit se uctívání v chrámu, sloužit druhým a snažit se rozvíjet 
křesťanské vlastnosti. Mohli byste zdůraznit, že ve většině případů překonat slabost 
znamená, že kromě toho, že požádáme o pomoc Pána, musíme odvést i svůj díl práce.)

• Co vyplývá z druhé zásady, kdybychom se rozhodli, že se nepokoříme a nebudeme uplat-
ňovat víru v Ježíše Krista? (Naše slabosti budou přetrvávat, protože jsme odmítli Pánovu 
milost, s níž by nám je pomohl překonat.)

• Co podle vás znamenají slova „milost má postačuje pro všechny, kteří se přede mnou 
pokoří“? (Abyste studentům pomohli zodpovědět tuto otázku, bude možná potřeba, 
abyste vysvětlili, že milost je „božský prostředek pomoci nebo moci, jenž je udělován 
skrze štědrou milost a lásku Ježíše Krista“ a je umožněna díky Usmíření. [Bible Dicti-
onary, „Grace“.] Tato uschopňující moc neboli podpora nebude nikdy vyčerpána – bez 
ohledu na to, kolik lidí z ní bude čerpat.)

Požádejte studenty, aby se podělili o zážitky, které měli, když jim (nebo někomu jinému, 
koho znají) Pán pomohl překonat nějakou slabost. (Připomeňte studentům, že se nemají 
dělit o zážitky, které jsou příliš důvěrné nebo osobní.) O nějaký zážitek byste se mohli 
podělit i vy.

Abyste studenty povzbudili k uplatňování zásad, které jsou uvedeny v Eterovi 12:27, napište 
na tabuli toto:

1. Poznat svou slabost 2. Pokořit se 3. Používat víru v Ježíše Krista

Vyzvěte studenty, aby si tyto tři body napsali do zápisníku nebo studijního deníku. Řekněte 
jim, aby pod příslušné body napsali 1) nějakou slabost, o které vědí, že ji mají, 2) jak se 
mohou pokořit a 3) jak mohou používat víru v Ježíše Krista, aby se jim od Něj mohlo dostat 
pomoci či milosti, díky čemuž budou moci napsanou slabost překonat. Ujistěte studenty, že 
když se budou řídit tím, co si napsali, Pán „[učiní], že slabé věci se pro ně stanou silnými“. 
(Eter 12:27.)

Vyzvěte studenty, aby si přečetli Etera 12:26, 28 a zjistili, jak ještě Pán odpověděl na Moro-
niovy obavy ohledně jeho slabosti.

Poukažte na větu: „Blázni se vysmívají, ale budou truchliti.“ (Eter 12:26.)

• Vezmete- li v úvahu to, co jsme dnes studovali, proč je podle vás pošetilé vysmívat se 
slabostem druhých?

Zdůrazněte, že Eter 12:26 zmiňuje mírnost. (Mohli byste vysvětlit, že být mírným znamená 
být pokorným a učenlivým a být trpělivým v dobách strastí a utrpení.)

• Proč podle vás musíme být mírnými, abychom dokázali přehlížet slabosti druhých?

Než budete pokračovat, zdůrazněte, že jestliže jsme mírní, může se nám dostat Pánovy 
milosti, která nám pomůže přehlížet slabosti druhých.

Shrňte Etera 12:29–32 tím, že vysvětlíte, že Moroni učil tomu, jak je důležité uplatňovat 
víru a mít naději a pravou lásku. Mohli byste vysvětlit, že „pravá láska je čistá láska Kris-
tova“. (Moroni 7:47.)

Vyzvěte studenty, aby si přečetli Etera 12:33–35 a vyhledali důvody, proč je důležité použí-
vat pravou lásku, když se setkáváme se slabostmi druhých.

• Jakému důsledku budeme podle Etera 12:34 čelit, jestliže nebudeme mít pravou lásku?

Na závěr vyzvěte studenty, aby si přečetli Etera 12:38–41. Požádejte je, aby si do zápisníku 
nebo studijního deníku poznamenali, jak naplňují výzvu, která je zaznamenána v Eterovi 
12:41: „[Hledejte] tohoto Ježíše, o kterém psali proroci a apoštolové.“

Vydejte svědectví o tom, že pokud se pokoříme a budeme uplatňovat víru v Ježíše Krista, 
On učiní, „že slabé věci se pro [nás] stanou silnými“. (Eter 12:27.) Povzbuďte studenty, 
aby uskutečňovali plány, které si napsali. Mohli byste je rovněž vybídnout, aby vyhledávali 
Pánovu pomoc při projevování pravé lásky ve chvílích, kdy se setkají se slabostmi druhých.

Mistrovství v písmu – Eter 12:27
Abyste studentům pomohli naučit se nazpaměť Etera 12:27, napište na tabuli následující 
slova a požádejte studenty, aby si je přepsali na list papíru: 

Povzbuzujte 
studenty, aby se dělili 
o duchovní zážitky
Můžete se spolehnout 
na to, že studenti 
budou mít duchovní 
zážitky, o které by se 
mohli podělit. President 
J. Reuben Clark ml. 
z Prvního předsednictva 
poznamenal: „Do semi-
náře … sotva kdy přijde 
mladý člověk, který 
by si ve svém životě 
neuvědomoval duchovní 
požehnání, … neviděl, 
jak působí modlitba, … 
nebyl svědkem toho, 
jak moc víry uzdravuje 
nemocné, nebo … ne-
viděl duchovní projevy, 
o nichž dnešní svět po-
většinou nic neví.“ (The 
Charted Course of the 
Church in Education, rev. 
ed. [1994], 6; viz také si. 
lds. org.)
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Jestliže … přijdou … ukáži … slabost … Dávám … slabost … pokorní … milost … pro 
všechny … pokoří … neboť pokoří- li se … víru … slabé … silnými.

Vyzvěte studenty, aby si přečetli Etera 12:27 a všímali si při tom těchto slov. Pak je požá-
dejte, aby odříkali tak velkou část onoho verše, jakou jen zvládnou, a dívali se při tom jen 
na slova na papíře. Řekněte jim, aby si tento papír založili někam, kde jej později dnes 
nebo zítra najdou (například do kapsy nebo do písem). Vyzvěte je, aby si Etera 12:27 zopa-
kovali vždy, kdykoli tento papír uvidí, a činili tak do té doby, dokud se tento verš nenaučí 
nazpaměť. 

Komentář a informace o historickém pozadí 
Eter 12:27. „Ukáži jim jejich slabost“

Starší Bruce C. Hafen ze Sedmdesáti poukázal na to, že 
naše úsilí překonat slabost je hlavním bodem smyslu 
našeho života zde na zemi:

„Otcův plán počítá s tím, že budeme vystaveni pokušení 
a bědě v tomto padlém světě. …

A tak máte- li v životě problémy, nemyslete si, že je 
s vámi něco v nepořádku. Zápas s těmito problémy 
je skutečným základem smyslu života. Když přilneme 
těsněji k Bohu, ukáže nám naše slabosti a skrze ně nás 
učiní moudřejšími a silnějšími. Uvědomujete- li si více 
svých slabostí, může to právě znamenat, že se Bohu 
přibližujete, a nikoli vzdalujete.“ („Usmíření: Všechno 
za všechno“, Liahona, květen 2004, 97.)

Následující příběh je o mladém muži, jenž zažil napl-
nění slibu, který Pán dal v Eterovi 12:27:

Všichni mladí muži v Církvi jsou povzbuzováni k tomu, 
aby plnili cíle v rámci programu Povinnost vůči Bohu a, 
v některých oblastech, v rámci skautingu. Rodiče Jona-
thana Pereze byli velmi zaneprázdněni snahou zaopat-
řit svou velkou rodinu a jeho přátelé se vysmívali jeho 
úsilí dosáhnout hodnosti „Orlího skauta“. Navzdory 
těmto obtížím si Jonathan vytyčil cíl a pustil se do 
práce. Za nějaký čas a za pomoci a podpory vedoucích 
Mladých mužů svého cíle dosáhl. Napsal: „Tato zkuše-
nost mě naučila, že bez ohledu na to, jaké překážky či 
potíže mě potkají, Pán mi pomůže překonat mé nedo-
statky a slabosti. (Eter 12:27.) Nezáleží na tom, z jakých 
poměrů pocházíme, nebo zda jsme bohatí či chudí. 
Můžeme dosáhnout svých cílů, protože máme po svém 
boku Pána.“ (Jonathan Perez, „An Honor Earned“, New 
Era, Nov. 2007, 45.)

Doplňkový námět pro výuku
Eter 12:26. Přehlížení slabostí druhých

Poukažte na to, že jednou ze slabostí, se kterou mnozí 
lidé bojují, je neschopnost být pokorným a uplatňovat 
víru ve chvílích, kdy se setkají se slabostmi druhých. 
Přečtěte dvě či tři následující situace. Po každé z nich se 
odmlčte a požádejte studenty, aby vysvětlili, jak by víra 
v Ježíše Krista, naděje na obdržení věčných požehnání 
nebo jednání s pravou láskou mohly někomu pomoci 
v tom, aby se v dané situaci zachoval správně.

 1. Někdo z vašich známých nebo přátel má vlastnosti, 
které vám připadají protivné.

 2. Člen z vašeho sboru má proslov nebo lekci, která je 
podle vás nudná. 

 3. Někdo vás kritizuje. 

 4. Jeden z členů vaší rodiny má nějaký nedostatek, 
který vám občas ztrpčuje život.



523

Lekce pro domácí studium
Eter 4–12 (30. blok)

Přípravné materiály pro 
učitele domácího studia
Shrnutí denních lekcí domácího studia
Následující shrnutí nauk a zásad, s nimiž se studenti seznámili 
při studiu Etera 4–12 (30. blok), nemá být součástí vaší lekce. 
Lekce, kterou učíte, se soustřeďuje pouze na některé z těchto 
nauk a zásad. Při zvažování potřeb svých studentů se řiďte 
nabádáním Svatého Ducha.

1. den (Eter 4–5)
Moroni zapečetil spisy bratra Jaredova a učil o podmínkách, 
jež musíme splnit, než onen záznam obdržíme. Z tohoto 
učení se studenti dozvěděli, že když budeme projevovat 
velkou víru ve slovo Páně, Pán nám bude žehnat dalším 
zjevením.

2. den (Eter 6)
Z příkladu Jareditů, kteří projevovali víru v Pána, když 
ve svých člunech přeplouvali „veliké vody“ (Eter 6:3), se 
studenti naučili, že pokud důvěřujeme Pánu a činíme Jeho 
vůli, bude udávat směr našemu životu. Větry hnaly čluny do 
zaslíbené země a studenti se naučili, že pokud důvěřujeme 
Pánu, mohou nám protivenství a útrapy pomáhat postupovat 
kupředu a dosáhnout slíbených požehnání. 

3. den (Eter 7–11)
Když Jaredité nedbali na varování bratra Jaredova a rozhodli 
se mít krále, studenti zjistili, že zavrhování slov proroků vede 
k zajetí. Šul byl králem, jenž vládl ve spravedlivosti. Když jeho 
lid začal činit pokání a naslouchat prorokům, začalo se mu 
dařit. Studenti se naučili, že pokud činíme pokání ze svých 
nepravostí, začíná se nám dařit. Jaredité se nakonec stali zlo-
volným lidem a jsou důkazem pravdy o tom, že podporování 
tajných spolčení vede ke zkáze společností. 

4. den (Eter 12)
Od proroka Etera se studenti naučili, že máme- li naději a víru 
v Ježíše Krista, dostane se nám síly být neochvějnými a oplý-
vat dobrými skutky. Moroni napsal, že pokud toužíme po 
svědectví, máme nejprve uplatňovat víru v Ježíše Krista. Z Pá-
novy odpovědi na Moroniovy obavy ohledně slabosti v psaní 
jeho samého i ostatních pisatelů Knihy Mormonovy studenti 
zjistili, že pokud se pokoříme a projevíme víru v Pána, On 
způsobí, že naše slabosti se stanou silnými stránkami. 

Úvod
Tato lekce se zaměřuje na Etera 12:23–41. Moroni učil, proč 
mají lidé slabosti a co musí udělat pro to, aby je překonali. 

Náměty pro výuku

Eter 4–11; 12:6
Jareditům se daří a jsou požehnáni, když vedou spravedlivý život 
Určete tři studenty, aby za použití záhlaví kapitol zopakovali 
a shrnuli tyto kapitoly: Eter 4–5; Eter 6; a Eter 7–11. Jiného stu-
denta požádejte o zopakování Etera 12:6. Požádejte je, aby se se 
členy třídy podělili o jednu nebo dvě zásady, kterým se naučili. 

Eter 12:23–41
Moroni vyjadřuje obavy z toho, jak budou pohané reagovat na 
Knihu Mormonovu 
Na jednu polovinu tabule napište slovo silný a na druhou slovo 
slabý. Dejte studentům chvíli na to, aby přemítali o tom, jaké 
jsou podle nich jejich silné stránky, a také o několika svých sla-
bostech či nedostatcích. Vysvětlete, že v Eterovi 12 Moroni učil, 
jak se naše slabost může stát silnou stránkou. 

Požádejte některého studenta, aby přečetl Etera 12:23–25, a vy-
zvěte členy třídy, aby zjistili, jakou slabostí podle Moroniho trpěl 
on sám a ostatní pisatelé Knihy Mormonovy. Poté studentům 
položte tyto otázky:

• O jaké slabosti se Moroni v těchto verších zmiňuje? 
• Čeho se Moroni obával, že se stane v důsledku slabosti těch, 

kteří psali Knihu Mormonovu?

Poté, co studenti odpovědí, je požádejte, aby si v Eterovi 
12:26–27 přečetli Pánovu odpověď na Moroniovy obavy a zjistili, 
proč nám Bůh dává slabosti. Ponechte studentům nějaký čas 
k přečtení těchto veršů a pak jim připomeňte, že Eter 12:27 je 
verš z mistrovství v písmu.

Abyste studentům pomohli lépe porozumět výrazu slabost 
v těchto verších, požádejte některého z nich, aby přečetl 
následující slova staršího Neala A. Maxwella z Kvora Dvanácti 
apoštolů:

„Když v písmech čteme o lidské ‚slabosti‘, tak tento výraz zahr-
nuje všeobecnou, avšak nezbytnou slabost, jež je vlastní obec-
nému lidskému stavu, v němž má tělo neustálý [neboli ustavičný] 
vliv na ducha. … Slabost v sobě nicméně nese také naše vlastní 
individuální slabosti, které máme překonat.“ (Lord, Increase Our 
Faith [1994], 84.)
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Možná bude potřeba vysvětlit, že obecný lidský stav, o němž 
starší Maxwell hovořil, se vztahuje na slabost, která k mužům 
a ženám přichází skrze Pád Adamův. Kvůli Pádu máme vedle 
svých osobních nedostatků všichni sklon k pokušení a lidské 
nedokonalosti.

Vyzvěte studenty, aby vyhledali zásadu, která je uvedena 
v Eterovi 12:27. (Jestliže se pokoříme a budeme uplatňovat 
víru v Pána, pak způsobí, že slabé věci se pro nás stanou 
silnými.)

Abyste studenty povzbudili k uplatňování této zásady, která je 
uvedena v Eterovi 12:27, napište na tabuli toto:

1. Poznat svou slabost 2. Pokořit se  
3. Používat víru v Krista

Vyzvěte studenty, aby si tyto body napsali do horní části listu 
papíru. Požádejte studenty, aby se nyní nebo později zamysleli 
a pod uvedené body si napsali 1) nějakou slabost, o které vědí, 
že ji mají, 2) jak se mohou ohledně této slabosti pokořit a 3) jak 
mohou uplatňovat víru v Krista, aby se jim od Něj mohlo dostat 
pomoci či milosti, díky čemuž budou moci napsanou slabost 
překonat.

Jakmile budou studenti hotovi, vyzvěte je, aby si papír vložili do 
svého osobního deníku nebo ho uložili někam, kde ho budou 
mít často na očích, aby si mohli připomínat, o co chtějí usilovat. 
Vydejte jim svědectví o tom, že když se budou pokorně snažit 
překonávat své slabosti, Pán jim pomůže „[učinit], že slabé věci 
se pro ně stanou silnými“. (Eter 12:27.)

Vyzvěte studenty, aby si přečetli Etera 12:26, 28 a zjistili, jak 
ještě Pán odpověděl na Moroniovy obavy ohledně jeho slabosti 
v psaní. Mohli byste položit tyto otázky: 

• V Eterovi 12:26 se Moroni zmiňuje o mírnosti, což znamená 
být jemným, pokorným a poddajným božské vůli. Proč podle 
vás musíme být mírnými, abychom dokázali přehlížet slabosti 
druhých?

• Jak nám Pánova milost (Jeho pomoc neboli božská uschop-
ňující moc) může pomoci v tom, abychom nevyužívali slabostí 
druhých?

Zdůrazněte, že zatímco rozvíjíme víru, naději a pravou 
lásku, Pánova milost nám bude pomáhat ve chvílích, kdy 
čelíme slabostem druhých. Shrňte Etera 12:29–32 tím, že 
vysvětlíte, že Moroni zopakoval, jak je důležité uplatňovat víru, 
a zdůraznil důležitost svědectví a zázraků, které to přináší. Vy-
zvěte studenty, aby si přečetli Etera 12:33–35 a zjistili, co Moroni 
napsal o důležitosti uplatňování pravé lásky.

Zeptejte se: Proč je důležité mít pravou lásku, když se setkáváme 
se slabostmi druhých?

Požádejte studenty, aby si s jedním ze svých spolužáků vzájemně 
sdělili, jak usilují o to, aby mohli v životě ve větší míře pociťovat 
milost Ježíše Krista. Budete- li mít dostatek času, mohli byste 
požádat několik studentů, aby se s ostatními členy třídy podělili 
o to, jak jejich úsilí přibližovat se k Ježíši Kristu ovlivnilo nebo 
ovlivňuje jejich život. 

Příští blok (Eter 13–Moroni 7) 
Vyzvěte studenty, aby při přípravě na studium příštího bloku pře-
mýšleli o tomto: Co kdyby byli všichni vaši přátelé a členové ro-
diny zabiti a vy byste zůstali naživu jako jediní, kdo by byl věrný 
evangeliu Ježíše Krista? Tento druh osamění zažili Eter i Moroni. 
Jak lze překonat jakoukoli zkoušku a obdržet věčný život? Mo-
roni 7 vysvětluje, v jakém smyslu jsou víra, naděje a pravá láska 
nezbytné k tomu, abychom tyto dary mohli obdržet. 
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Úvod
Záznam proroka Etera o národu Jareditů slouží jako 
svědectví toho, že těm, kteří zavrhují Pána a Jeho 
proroky, se nebude dařit. Eter varoval Koriantumra, 
jareditského krále, že jeho lid bude zničen, pokud on 
a jeho dům nebudou činit pokání. Když Koriantumr 
a jeho lid odmítli činit pokání, válka a zlovolnost se po 

mnoho let stupňovaly, dokud nebyl celý národ Jareditů 
zničen. Přežili jen Eter a Koriantumr, aby byli svědky 
naplnění Eterova proroctví. Tyto kapitoly jsou rovněž 
naplněním Božího ustanovení, že „každý národ, který 
… bude vlastniti [zemi zaslíbení], bude sloužiti Bohu, 
jinak bude vyhlazen“. (Eter 2:9.)

LEKCE 151

Eter 13–15

Náměty pro výuku

Eter 13:1–12
Moroni zaznamenává Eterova proroctví ohledně Nového Jeruzaléma a Jeruzaléma 
dávného 
Vysvětlete, že některá města jsou známá pod jménem, které popisuje jejich význačné rysy. 
Přečtěte tato popisná jména měst a vyzvěte studenty, aby hádali, které město patří ke kaž-
dému z nich: Město světla (Paříž, Francie); Věčné město (Řím, Itálie); Větrné město (Chicago, 
Illinois, Spojené státy); Perla orientu (Manila, Filipíny); a Město paláců (Mexico City, Mexiko). 
Požádejte studenty, aby navrhli, co by tato popisná jména mohla o oněch městech sdělovat. 

Poukažte na to, že Moroni zaznamenal Eterova proroctví o třech městech: Novém Jeru-
zalému (viz Eter 13:6–8, 10); městě Enochově, které „sestoupí s nebe“ (Eter 13:3; viz také 
Mojžíš 7:62–64); a Jeruzalému ve Svaté zemi (viz Eter 13:11). Řekněte studentům, že Eter 
učil Jaredity, že země, v níž žijí, bude místem, na němž bude v budoucnosti stát město vel-
kého významu. (Viz Eter 13:2–3.) Vyzvěte studenty, aby si přečetli Etera 13:4–8 a vyhledali 
jména měst, která jsou v těchto verších zmíněna.

• Jak se tato města jmenují? (Jeruzalém a Nový Jeruzalém.) Jaké popisné jméno Eter pou-
žil, když hovořil o Jeruzalému ve Svaté zemi a o Novém Jeruzalému, který bude jednou 
vystavěn na americkém kontinentu? („Svaté město“.)

• Jaké by podle vás bylo žít ve městě, kterému se říká „svaté město“? 

Vyzvěte studenty, aby si přečetli Etera 13:10–11 a zjistili, co budou muset lidé splňovat, aby 
mohli žít v těchto svatých městech. 

• Co budou muset lidé splňovat, aby mohli žít v těchto městech? (Jejich šat bude muset 
být „bílý skrze krev Beránkovu“.)

• Co znamená to, že šat lidí bude muset být „bílý skrze krev Beránkovu“? (Znamená to, 
že lidé byli očištěni a zbaveni hříchu skrze Usmíření Ježíše Krista, Beránka Božího; viz 
1. Nefi 12:11; Alma 5:21.)

Vysvětlete, že Nový Jeruzalém má ještě jiné jméno – Sion. (Viz Mojžíš 7:62; Články víry 
1:10.) Zatímco Nový Jeruzalém a město Jeruzalém budou vybudovány v budoucnosti, 
všichni členové Církve mohou již nyní usilovat o založení Sionu, ať žijí kdekoli. (Viz NaS 
6:6; 14:6.) V nejzákladnějším smyslu slova znamená Sion „čistí v srdci“. (NaS 97:21.) Po-
dělte se o tato slova staršího D. Todda Christoffersona z Kvora Dvanácti apoštolů:

„Sion je Sionem díky charakteru, vlastnostem a věrnosti jeho obyvatel [viz 
Mojžíš 7:18]. Pamatujte na to, že ‚Pán nazval lid svůj Sionem, protože byli 
jednoho srdce a jedné mysli a přebývali ve spravedlivosti; a nebylo žádných 
chudých mezi nimi‘. (Mojžíš 7:18.) Chceme- li v našich rodinách, odbočkách, 
sborech a kůlech po celém světě utvrdit Sion, musíme se pozvednout na 
úroveň tohoto měřítka. Bude nutné, abychom se 1) sjednotili a byli jednoho 

srdce a jedné mysli; 2) abychom se jako jednotlivci i kolektivně stali svatým lidem; a 3) aby-
chom pečovali o chudé a potřebné.“ („Pojďte do Sionu“, Liahona, listopad 2008, 38.) 

Vytvářejte ovzduší 
lásky a úcty
Studenti, kteří pociťují, 
že vy i jejich spolužáci 
je máte rádi, věříte jim 
a vážíte si jich, budou 
rádi chodit na lekce. 
Budou otevřenější vlivu 
Svatého Ducha a budou 
mít větší touhu zapojo-
vat se. 
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Dejte studentům chvíli na to, aby přemítali, co mohou udělat pro to, aby pomohli ve svém 
domově a ve své odbočce či sboru stanovovat vyšší měřítka. Mohli byste jim dát nějaký čas 
k tomu, aby si své myšlenky zaznamenali do zápisníku nebo studijního deníku.

Eter 13:13–15:34
Jaredité zavrhují Eterova prorocká varování a setrvávají ve zlovolnosti a válce, 
dokud nejsou zničeni
Shrňte Etera 13:13–14 tím, že vysvětlíte, že Jaredité Etera zavrhli a vyhnali. Přes den se 
schovával „ve skalní dutině“, kde dokončoval svůj záznam o Jareditech. V noci vycházel 
ven, aby se díval, co se děje s jeho lidem, Jaredity. Pak to, co viděl, zapisoval. 

Vyzvěte studenty, aby si přečetli Etera 13:15–19 a zaměřili se na popisy jareditské spo-
lečnosti. Jakmile dočtou, požádejte je, aby jareditskou společnost popsali vlastními slovy. 
Pak požádejte některého studenta, aby přečetl Etera 13:20–22. Vyzvěte členy třídy, aby 
tyto verše sledovali také a vyhledali zprávu, kterou měl Eter podle přikázání Pána předat 
Koriantumrovi.

• Jak zněla Eterova zpráva pro Koriantumra? (Pokud budou Koriantumr a jeho dům činit 
pokání, Pán lid ušetří a dovolí Koriantumrovi, aby si udržel své království. Pokud pokání 
činit nebudou, budou všichni v království, až na Koriantumra, zničeni.) 

• Jak Koriantumr a jeho lid zareagovali? 

Shrňte Etera 13:23–14:20 tím, že vysvětlíte, že války v zemi pokračovaly. Tři muži po sobě 
– Šared, Gilead a Lib – se pokoušeli Koriantumra připravit o království. Nakonec tajná 
spolčení získala větší moc a celý národ byl zachvácen válkou. „Veškerý lid na tváři země 
proléval krev, a nebylo nikoho, kdo by je zadržel.“ (Eter 13:31.) Posledním Koriantumrovým 
nepřítelem byl muž, který se jmenoval Šiz.

Vyzvěte studenty, aby si přečetli Etera 14:21–25, 30–31 a 15:1–2 a zjistili, jak rozsáhlé bylo 
zničení způsobené těmito válkami. Pak požádejte některého studenta, aby přečetl Etera 
15:3–5. Vyzvěte členy třídy, aby tyto verše sledovali také a zjistili, o co se Koriantumr poku-
sil, aby zachránil zbytek svého lidu před zničením.

• Co Koriantumr udělal? (Nabídl Šizovi, že mu dá své království.) 

• Jak Šiz na Koriantumrovu nabídku zareagoval? (Řekl, že ušetří lid, pakliže bude moci 
zabít Koriantumra. Viz také Eter 14:24.) 

Shrňte Etera 15:6–11 tím, že vysvětlíte, že lid Koriantumrův a lid Šizův spolu nadále bojo-
vali. Mohli byste rovněž vysvětlit, že tato bitva, v níž byl národ Jareditů zničen, se odehrála 
nedaleko pahorku, který se nazýval Ráma. O několik set let později byl poblíž téhož pa-
horku, který se v té době jmenoval Kumora, zničen národ Nefitů. (Viz Eter 15:11; Mormon 
6:6.) 

Vyzvěte studenty, aby si přečetli Etera 15:12–17. Než začnou číst, řekněte jim, aby vyhle-
dali detaily týkající se stavu Jareditů a našli v tomto záznamu jednu věc, která je obzvláště 
smutná. Poté, co jim poskytnete dostatek času na čtení, požádejte několik studentů, aby se 
podělili o to, co našli.

Připomeňte studentům, že Eter strávil mnoho let varováním lidu, aby činil pokání. (Viz 
Eter 12:2–3; 13:20.) Napište na tabuli tuto neúplnou větu: Pokud budeme zavrhovat Pánova 
varování, že máme činit pokání, … 

Požádejte některého studenta, aby přečetl Etera 15:18–19. Vyzvěte členy třídy, aby tyto 
verše sledovali také a přemýšleli přitom o tom, jak by doplnili větu na tabuli. Poté, co se 
podělí o své myšlenky, doplňte větu tím, že napíšete tuto zásadu: Pokud budeme zavrho-
vat Pánova varování, že máme činit pokání, Jeho Duch se stáhne a Satan získá moc 
nad naším srdcem.

• Jak to, že Jaredité dříve odmítli činit pokání, později ovlivnilo jejich schopnost se změnit?

Shrňte Etera 15:20–32 tím, že vysvětlíte, že vojska Koriantumra a Šize spolu bojovala tak 
dlouho, až zůstali naživu jen Koriantumr a Šiz. Koriantumr pak Šize zabil. Jak Eter pro-
rokoval, všichni lidé z království byli zabiti, až na Koriantumra, který žil, aby byl svědkem 
toho, jak se jiný lid – lid Zarahemlův – stává dědicem země. (Viz Eter 13:21; Omni 1:20–
22.) Požádejte některého studenta, aby přečetl Etera 15:33 a ukázal, že slova Páně určená 
Eterovi se naplnila. 
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ETER 13–15

Zdůrazněte, že dějiny Jareditů jsou extrémním příkladem toho, co se stane lidem, kteří 
opakovaně zavrhují výzvy Boha, aby činili pokání. Přestože se jedná o extrémní příklad, 
lze v záznamu najít zásady, které nám mohou pomoci. Vysvětlete, že stejně jako Jaredité 
odmítají mnozí lidé výzvy Boha k pokání i dnes, následkem čehož ztrácejí Ducha Páně. Tito 
lidé si často zdůvodňují, proč odmítají činit pokání. Přečtěte následující zdůvodnění a po-
žádejte studenty, aby vysvětlili, jak by odpověděli někomu, kdo by něco takového říkal. Až 
se budou studenti dělit o své odpovědi, vybídněte je, aby se odvolávali na zásady, kterým se 
naučili z Etera 13–15.

 1. „Vím, že filmy, na které se dívám, nevyhovují církevním měřítkům, ale nezdá se, že by na 
mě měly nějaký špatný vliv.“ 

 2. „Pití alkoholu s přáteli není tak špatné – jenom se prostě bavíme.“

 3. „Používám taháky jen proto, že v mé třídě je používají všichni. Kdybych je nepoužíval, 
bylo by nemožné dostat dobrou známku.“

 4. „Je to jen trocha pornografie. Nejde o to, že bych pak šel ven a choval se nemravně. 
A navíc s tím mohu přestat, kdykoli se mi zachce.“

 5. „Teď ještě nemusím činit pokání. Může to počkat, dokud nebudu odjíždět na misii nebo 
dokud neuzavřu sňatek v chrámu.“ 

Ujistěte se, že studenti rozumějí tomu, že pokud lidé hřeší a nečiní pokání, musí pak vždy 
čelit následkům svých hříchů. Ujistěte studenty, že pokud zhřešili, mohou z těchto hříchů 
učinit pokání a znovu do svého života získat Ducha Páně. Přečtěte tato slova staršího Neila 
L. Andersena z Kvora Dvanácti apoštolů: 

„Svědčím o tom, že Spasitel nám může odpustit naše hříchy, a touží po tom. 
Kromě několika těch, kteří si zvolí zatracení po poznání plnosti, neexistuje 
hřích, který nemůže být odpuštěn. Pro každého z nás je úžasnou výsadou, že 
se můžeme odvrátit od hříchů a přijít ke Kristu. Božské odpuštění je jedním 
z nejsladšího ovoce evangelia, jež odstraňuje vinu a bolest ze srdce a nahra-
zuje ji radostí a klidem svědomí.“ („Čiňte pokání …, abych vás mohl 

uzdraviti“, Liahona, listopad 2009, 40–41.)

Vyzvěte studenty, aby se zamysleli nad svým životem a vyhledali jakýkoli hřích, který by 
jim znemožňoval mít Ducha Svatého jako svého stálého společníka. Vyzvěte je, aby čerpali 
z moci Usmíření, a mohli tak učinit změny, jež jim pomohou udržet si společenství Ducha 
a odolávat moci Satana.

Abyste studentům pomohli porozumět další zásadě, která je uvedena v Eterovi 13–15, 
vyzvěte je, aby si přečetli tyto verše: Eter 13:27; 14:24; 15:6, 22, 28. Než začnou číst, vyzvěte 
je, aby vyhledali slova a části textu, které zdůrazňují pocity hněvu Jareditů a jejich touhu po 
pomstě. Mohli byste navrhnout, aby si studenti tato slova a části textu označili.

• Jaké byly na základě toho, co jste se naučili z Etera 13–15, následky hněvu Jareditů a je-
jich touhy po pomstě?

• Jakým zásadám ohledně hněvu a pomsty se můžeme naučit ze závěrečných událostí 
jareditské historie? (Studenti se možná podělí o několik různých zásad. Ujistěte se, že 
jejich odpovědi vyjadřují skutečnost, že hněv a pomstychtivost vedou lidi k rozhod-
nutím, kterými zraňují nejen sebe, ale i ostatní.)

• Jaké následky může mít hněv pro jednotlivce nebo pro rodinu? 

Vydejte svědectví o tom, že pocity hněvu a touhu po pomstě lze překonat, pokud se obrá-
tíme k Ježíši Kristu a získáme odpuštění a útěchu skrze Jeho Usmíření. Povzbuďte studenty 
k tomu, aby se v modlitbě obraceli k Pánu o pomoc, kterou potřebují, pokud vůči někomu 
pociťují hněv.

Shrnutí Etera
Věnujte určitý čas tomu, abyste studentům pomohli shrnout knihu Eterovu. Požádejte 
je, aby se zamysleli nad tím, čemu se z této knihy naučili – jak na semináři, tak při osob-
ním studiu písem. Bude- li to potřeba, vyzvěte je, ať si pročtou záhlaví některých kapitol 
v Eterovi, aby si mohli lépe vzpomenout. Po uplynutí dostatečné doby požádejte několik 
studentů, aby se podělili o něco, co je v knize Eterově inspirovalo nebo co jim pomohlo 
posílit víru v Ježíše Krista.
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Proč studovat tuto knihu?
Při studiu knihy Moroniovy budou studenti 
moci čerpat sílu z mocných příkladů 
a učení Moroniho a jeho otce Mor-
mona. Dozvědí se o základních obřadech 
a náboženských praktikách Církve Ježíše 
Krista; důležitosti konání spravedlivých 
činů s opravdovým záměrem; způsobu 
rozeznávání mezi dobrem a zlem; vztahu 
mezi vírou, nadějí a pravou láskou; a spa-
sení malých dětí. Studenti budou také číst 
Moroniovu výzvu, aby se modlili a poznali 
sami pro sebe, že Kniha Mormonova 
je pravdivá (viz Moroni 10:3–5), a aby 
„[přišli] ke Kristu a [byli] v Něm zdokona-
lováni“ (Moroni 10:32).

Kdo napsal tuto knihu?
Tuto knihu napsal Moroni a zahrnuje jeho 
vlastní slova, slova Ježíše Krista k Jeho 
dvanácti nefitským učedníkům (viz Moroni 
2) a slova Moroniova otce Mormona 
(viz Moroni 7–9). Než byli Nefité zničeni, 
Moroni mezi nimi sloužil jako vojevůdce 
a církevní vedoucí. (Viz Mormon 6:12; 
Moroni 8:1.) Podobně jako jiní hlavní 
pisatelé a sestavovatelé Knihy Mormonovy 
i Moroni byl svědkem Spasitele. Svědčil: 
„Viděl [jsem] Ježíše a … [On] se mnou 
mluvil tváří v tvář.“ (Eter 12:39.) Mo-
roni byl věrný svému svědectví a odmítl 
popřít Krista v době, kdy Lamanité zabíjeli 
každého Nefitu, který by Ho nepopřel. 
(Viz Moroni 1:1–3.) V roce 1823, přibližně 
1 400 let po dokončení záznamu Knihy 
Mormonovy, se Moroni zjevil Proroku 
Josephu Smithovi jakožto vzkříšená bytost 
a informoval Josepha, že tento záznam je 
uložen v pahorku nedaleko jeho domova. 
(Viz Joseph Smith–Životopis 1:29–35.) 
V oné době a pravidelně během dalších 
čtyř let Moroni poučoval Josepha Smitha 
„ohledně toho, co se Pán chystá učiniti 
a jak a jakým způsobem má býti vedeno 
jeho království v posledních dnech“. 
( Joseph Smith–Životopis 1:54.)

Pro koho byla tato kniha 
napsána a proč?
Moroni uvedl: „Píši několik dalších věcí, 
aby snad mohly býti cenné nějakého 
budoucího dne pro mé bratří, Lamanity.“ 
(Moroni 1:4; viz také Moroni 10:1.) 
Také prohlásil, že promlouval „ke všem 
končinám země“, přičemž je varoval, že 
se všichni budou před soudcovskou stolicí 
Boží zodpovídat za slova, která napsal. 
(Viz Moroni 10:24, 27.) V rámci přípravy 
na tuto událost vyzval Moroni všechny, 
aby „[přišli] ke Kristu“. (Moroni 10:30, 
32.)

Kdy a kde byla napsána?
Moroni pravděpodobně napsal a se-
stavil tuto knihu mezi lety 401 po Kr. 
a 421 po Kr. (Viz Mormon 8:4–6; Moroni 
10:1.) Neřekl, kde se nacházel, když ji 
sepisoval – pouze uvedl, že se potuloval, 
kamkoli mohl, pro bezpečí svého vlastního 
života. (Viz Moroni 1:1–3.)

Jaké jsou charakteristické rysy 
této knihy?
Tato kniha poskytuje podrobnější infor-
mace ohledně pokynů, které Ježíš Kristus 
dal svým dvanácti nefitským učedníkům, 
když jim předal moc udělovat dar Ducha 
Svatého. (Viz Moroni 2; viz také 3. Nefi 
18:36–37.) Obsahuje také jediné pokyny 
v Knize Mormonově týkající se vykonávání 
kněžských vysvěcení a modliteb používa-
ných během obřadu svátosti. (Viz Moroni 
3–5.) Mezi další charakteristické rysy této 
knihy patří Mormonovo učení o rozlišování 
mezi dobrem a zlem (viz Moroni 7:12–19), 
službě andělů (viz Moroni 7:29–39), 
pravé lásce jako čisté lásce Kristově (viz 
Moroni 7:44–48) a spasení malých dětí 
(viz Moroni 8). Také obsahuje Mormonův 
popis zvrhlosti Nefitů a Lamanitů před 
jejich poslední bitvou u pahorku Kumora. 
(Viz Moroni 9.) Moroni zapsal vlastní 
učení ohledně darů Ducha. (Viz Moroni 

10:8–26.) Také zaznamenal výzvu, kterou 
lze najít v Moronim 10:3–5, která má pro 
Knihu Mormonovu klíčový přínos. Když 
president Gordon B. Hinckley mluvil o této 
pasáži, vysvětlil, že Kniha Mormonova 
„je jediná kniha, na jejíchž stránkách se 
nachází slib, že její čtenář může prostřed-
nictvím božské moci s jistotou poznat, že 
je pravdivá“. („A Testimony Vibrant and 
True“, Ensign, Aug. 2005, 4.)

Stručný přehled
Moroni 1–6 Zatímco se Moroni po-
tuloval pro bezpečí svého života, 
zaznamenal obřady a nábožen-
ské praktiky Církve Ježíše Krista. 
Patří mezi ně udílení daru Ducha 
Svatého, provádění kněžských 
vysvěcení, podávání svátosti 
a podmínky ke křtu. Moroni také 
pojednává o duchovní výživě 
členů Církve a dále o účelech cír-
kevních shromáždění a způsobu 
jejich vedení.

Moroni 7 Moroni zaznamenává ká-
zání pronesené Mormonem, který 
učil o světle Kristově, důležitosti 
konání spravedlivých rozhod-
nutí s opravdovým záměrem, 
rozlišování rozdílu mezi dobrem 
a zlem, přijímání každé dobré 
věci a vztahu mezi vírou, nadějí 
a pravou láskou.

Moroni 8–9 Moroni zaznamenává 
Mormonovy dopisy, které vysvět-
lují, proč malé děti nepotřebují 
křest, a popisují nesmírnou zlovol-
nost mezi Nefity a Lamanity.

Moroni 10 Moroni nabádá všechny 
ty, kteří budou číst Knihu Mormo-
novu, aby se modlili o její pravdi-
vost, aby nepopírali moc a dary 
od Boha a aby přišli ke Kristu 
a byli v Něm zdokonalováni.

ÚVOD 

ke knize Moroniově
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Úvod
Moroni předpokládal, že poté, co zkrátí desky Eterovy, 
již nebude nic dalšího psát. Byl ale inspirován, aby 
napsal „několik dalších věcí, aby snad mohly býti cenné 
nějakého budoucího dne pro [jeho] bratří, Lamanity, 

podle vůle Páně“. (Moroni 1:4.) Jeho slova potvrzují 
jeho věrnost Ježíši Kristu a také nastiňují důležité ob-
řady evangelia.

LEKCE 152

Moroni 1–3

Náměty pro výuku

Moroni 1
Moroni se potuluje pro bezpečí vlastního života a pokračuje v psaní
Požádejte některého studenta, aby přečetl následující příběh vyprávěný jednou mladou 
ženou, která si ve škole stála za svým přesvědčením:

„Náš učitel stál vpředu před tabulí a mluvil o jedné části filmu, který jsme měli zhléd-
nout. … Učitel … jen tak mimoděk vysvětlil, že … tento film je označen jako film pro 
dospělé. Byla jsem ohromená. … Nikdy jsem si nemyslela, že se něco takového stane.

Seděla jsem na židli a přemýšlela jsem, co mám dělat. Neustále se mi vracela jedna myš-
lenka: Jsme vyzýváni, abychom se nedívali na nepřístojné filmy. Snažila jsem se rozumově 
si zdůvodnit, že vzhledem k tomu, že jsem ve škole, tato část filmu, na kterou jsme se měli 
dívat, bude určitě vhodná. Ale myšlenka na to, že se nemáme dívat na nepřístojné filmy, 
byla silnější než mé zdůvodňování.

V klidu jsem zvedla ruku a před celou třídou jsem požádala o to, zda bych během sledo-
vání filmu nemohla sedět mimo učebnu. Když jsem odsunula židli a vzala si učebnici, cítila 
jsem, jak se oči všech upřely na mě. Viděla jsem výraz v jejich tvářích; prostě tomu vůbec 
nerozuměli.

Zatímco jsem seděla na chodbě, cítila jsem se velice šťastná. Věděla jsem, že jsem udělala 
správnou věc, nehledě na to, co říkali moji vrstevníci nebo učitel. Cítila jsem se také silnější. 
Poznala jsem, že se nemusím dívat na nevhodný film jen proto, že nám ho učitel pustí.

… Věřím, že když stojíme před momenty protivenství a postavíme se jim, jsme díky tomu 
silnější, než kdybychom jen tak seděli a nechali všemu volný průběh.

Toto je vnitřní síla, kterou nalezneme skrze Spasitele. Pokud k Němu budeme v těžkých 
chvílích vzhlížet, staneme se silnějšími. Naše víra v Něho nám může pomoci čelit protiven-
ství.“ (Catherine Hall, „Standing Up, Standing Out“, New Era, Feb. 2012, 11.)

Vyzvěte studenty, aby si přečetli Moroniho 1:1–3 a zaměřili se na to, jak byl Moroni ve 
své víře osamocen. Požádejte je, aby se podělili o to, co našli. Zvažte možnost položit jim 
následující otázky:

• Co pro vás znamená „[nechtít] Krista zapříti“?

• Kdy jste vy nebo někdo, koho znáte, projevili odhodlání následovat Ježíše Krista, zatímco 
jste čelili protivenství?

Vysvětlete, že ačkoli jsou příklady Moroniho a této mladé ženy skvělými příklady toho, jak 
Ježíše Krista nezapírat, každý z nás může každý den činit malá rozhodnutí, která projevují 
tutéž víru, poslušnost a touhu „[nechtít] Krista zapříti“.

• Jak můžete následovat příklad Moroniho? (Studenti mohou navrhnout, že se nebudou 
stydět za evangelium a jeho měřítka, že budou poslušni přikázání, budou spravedli-
vým příkladem a zůstanou pevní ve svědectví Ježíše Krista i tehdy, když ostatní pevní 
nebudou.)

Požádejte některého studenta, aby přečetl Moroniho 1:4. Požádejte členy třídy, aby během 
sledování textu hledali důvody, proč se Moroni rozhodl pokračovat ve psaní. Poté, co se 

Učte Duchem
Při přípravě i při výuce 
usilujte o to, aby vás vedl 
Duch Svatý. Když jsou 
učitel a studenti vedeni 
Duchem, „ten, kdo káže, 
a ten, kdo přijímá, ro-
zumějí si navzájem, oba 
jsou vzděláváni a radují 
se spolu“. (NaS 50:22.)
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studenti podělí o to, co našli, poukažte na to, že Moroni psal ve prospěch potomků těch, 
kteří mu usilovali o život.

• Čemu se můžeme naučit z Moroniovy touhy pomoci Lamanitům? (Můžeme projevit od-
hodlání následovat Ježíše Krista tím, že se rozhodneme projevovat lásku k nepřátelům.)

Vysvětlete, že Moroniova oddanost vůči Ježíši Kristu ho vedla k tomu, aby napsal něco 
o několika klíčových aspektech Církve, které byly podle jeho názoru „cenné“. (Moroni 1:4.) 
Vyzvěte studenty, aby při studiu Moroniho 2–3 přemýšleli o tom, jak hodnotné by pro ně 
tyto kapitoly mohly být.

Moroni 2
Moroni zaznamenává pokyny Ježíše Krista týkající se předávání daru Ducha 
Svatého
Požádejte některého mladého muže, aby přišel dopředu a postavil se před třídu. Vyzvěte 
členy třídy, aby si představili tohoto mladého muže jako budoucího misionáře na plný úva-
zek. On a jeho společník někoho učí evangeliu a tento člověk se rozhodne dát se pokřtít. 
Tento mladý muž ve vaší třídě je požádán o to, aby vykonal obřad konfirmace, což zahrnuje 
udělení daru Ducha Svatého. Položte tomuto mladému muži následující otázku:

• Co bys mohl udělat pro to, aby ses připravil na vykonání tohoto obřadu? (Poté, co tento 
mladý muž odpoví, požádejte i ostatní studenty, aby se podělili o své myšlenky.)

Vysvětlete, že když vzkříšený Spasitel navštívil Nefity, „dotkl se rukou svou učedníků, které 
vyvolil,“ a „dal [jim] moc udělovati Ducha Svatého“. (3. Nefi 18:36–37.) Moroni do svého 
záznamu zahrnul některé Spasitelovy pokyny dvanácti nefitským učedníkům ohledně způ-
sobu předávání daru Ducha Svatého. Požádejte některého studenta, aby přečetl Moroniho 
2:1–3, a členy třídy vyzvěte, aby vyhledali tyto informace:

 1. Co by měl člověk vykonávající tento obřad v rámci přípravy udělat?

 2. Jak má být tento obřad vykonán?

Poté, co si studenti přečtou tyto verše, položte následující otázky (všechny, nebo jen 
některé):

• Jaké kněžství je vyžadováno k udělení daru Ducha Svatého? (Melchisedechovo 
kněžství.) 

• Co by měl nositel Melchisedechova kněžství dělat, aby se připravil na udělení daru 
 Ducha Svatého? (Měl by „vzývati Otce ve jménu [Ježíše Krista] v mocné modlitbě“.)

• Jak podle vás může modlitba člověku pomoci připravit se na vykonání kněžského 
obřadu?

• Jak má být obřad konfirmace vykonán? (Vkládáním rukou a ve jménu Ježíše Krista. 
Vysvětlete, že v první části tohoto obřadu musí nositelé Melchisedechova kněžství použít 
určitá slova. Misionáři na plný úvazek dostávají malé příručky s pokyny, jak vykonávat 
kněžské obřady a jak předávat požehnání.)

Mohli byste shrnout, co se studenti dosud dozvěděli, tím, že na tabuli napíšete tuto pravdu: 
Nositelé Melchisedechova kněžství udělují dar Ducha Svatého pokřtěným členům 
Církve vkládáním rukou.

Moroni 3
Moroni zaznamenává pokyny Ježíše Krista týkající se vysvěcení kněží a učitelů
Den nebo dva před výukou této lekce můžete zvážit možnost požádat některého z mla-
dých mužů, aby se připravil, že před třídou přečte svou kněžskou linii pravomoci. (Nebo 
se můžete připravit vy, že přečtete vlastní linii pravomoci nebo linii pravomoci člena vaší 
rodiny nebo kněžského vedoucího ve vašem sboru či odbočce.) Vysvětlete, že kněžská linie 
pravomoci zaznamenává pravomoc nositele kněžství až k Ježíši Kristu. Nositelé Melchise-
dechova kněžství mohou požádat o záznam své linie pravomoci tím, že kontaktují církevní 
ústředí nebo administrativní kancelář ve své oblasti. Církev neposkytuje záznamy linie pra-
vomoci pro nositele Aronova kněžství. Avšak pokud byl nositel Aronova kněžství vysvěcen 
nositelem Melchisedechova kněžství, může zjistit linii pravomoci tohoto muže, který ho 
vysvětil.)
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Požádejte studenta, aby přečetl před třídou svou linii pravomoci (nebo přečtěte linii 
pravomoci, kterou jste si do třídy přinesli vy.) Požádejte ho, aby se podělil o to, co pro 
něj znamená, že může vysledovat kněžskou pravomoc až přímo k Ježíši Kristu (nebo se 
podělte o vlastní pocity ohledně toho, že nositelé kněžství mohou vysledovat svou linii až 
ke Spasiteli).

Abyste studentům pomohli lépe porozumět tomu, že pravomoc k vykonávání všech 
kněžských povinností pochází od Ježíše Krista a Nebeského Otce, požádejte některého 
studenta, aby přečetl následující slova staršího Jeffreyho R. Hollanda z Kvora Dvanácti 
apoštolů:

„Jednání s božskou pravomocí vyžaduje něco více než jen společenskou 
smlouvu. Nelze ho získat teologickým vzděláním nebo pověřením od kongre-
gace. Ne, v oprávněném díle Božím musí spočívat větší moc, než je ta, kterou 
již vlastní lidé v kostelních lavicích, na ulicích nebo v seminářích – což je 
skutečnost, kterou si uvědomovali mnozí upřímně hledající náboženskou 
pravdu a kterou otevřeně přiznávali po generace, což vedlo ke znovuzřízení. …

… My ve znovuzřízené Církvi Ježíše Krista [můžeme] vysledovat linii pravomoci kněžství, 
kterou používá nejnovější jáhen ve sboru, biskup, který mu předsedá, a prorok, který před-
sedá nám všem. Tato linie sahá v nepřetržitém řetězu k andělským služebníkům, kteří přišli 
od samotného Syna Božího a přinesli tento nedostižný dar z nebe.“ („Náš nejcharakteris-
tičtější rys“, Liahona, květen 2005, 44.)

• Proč je pro vás důležité vědět, že každý nositel kněžství v této Církvi může vysledovat 
svou pravomoc až k Ježíši Kristu?

Požádejte některého studenta, aby přečetl Moroniho 3:1–4. Vyzvěte členy třídy, aby tyto 
verše sledovali také a zaměřili se na to, jak jsou jednotlivci vysvěcováni do kněžských 
úřadů.

• Jak jsou jednotlivci vysvěcováni do kněžských úřadů? (Jednotlivci jsou vysvěcováni do 
kněžských úřadů vkládáním rukou těch, kteří k tomu mají pravomoc.)

• Proč je nezbytné, aby byl muž vysvěcen do kněžského úřadu někým, kdo je v dané době 
nositelem stejného nebo vyššího úřadu v tomto kněžství?

Požádejte nositele kněžství ve třídě, aby krátce popsali své kněžské povinnosti. Zeptejte se 
členů třídy:

• Kdy jste byli v životě požehnáni díky tomu, že nějaký nositel kněžství plnil své 
povinnosti?

Požádejte několik studentů, aby se podělili o své zkušenosti ohledně toho, jak jim kněžství 
v životě požehnalo nebo stále žehná. Mohli byste se také podělit o to, jak jste byli díky 
kněžství požehnáni vy sami.

Procvičení mistrovství v písmu
Dejte studentům seznam všech 25 odkazů na verše v rámci mistrovství v písmu v Knize 
Mormonově a polovinu listu papíru. Požádejte je, aby na papír napsali čísla 1, 2 a 3. Potom 
přečtěte následující příklady (nebo si připravte vlastní, které se budou lépe týkat potřeb 
a zájmů studentů, které učíte). Vyzvěte studenty, aby si na papír vedle každého čísla napsali 
takovou pasáž z mistrovství v písmu, která podle nich nejlépe odpovídá příkladu, který 
jste přečetli. Pak je požádejte, aby se podělili o odpovědi. Protože je možné, že nějakému 
příkladu bude odpovídat více pasáží, požádejte studenty, aby vysvětlili, proč si vybrali právě 
tu či onu pasáž.

 1. Hledáte sílu překonat nějaké obzvláště náročné pokušení. (Možné odpovědi: Helaman 
5:12 a 3. Nefi 18:15, 20–21.)

 2. Když jste studovali písma a přemýšleli jste o nějaké konkrétní těžkosti ve svém životě, 
obdrželi jste vedení ohledně toho, co máte udělat. (Možná odpověď: 2. Nefi 32:3.)

 3. Někteří vaši přátelé na vás tlačí, abyste se účastnili činností, které jsou v rozporu s Božími 
přikázáními. Říkají vám, že tyto činnosti patří k mládí a je potřeba si je užívat. (Možné 
odpovědi: Mosiáš 4:30; Alma 37:35; 41:10.)
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Úvod
Moroni zaznamenal Spasitelovy pokyny k Nefitům 
 týkající se podávání svátosti, včetně modliteb, které 

mají nositelé kněžství používat při žehnání chleba 
a vína.

LEKCE 153

Moroni 4–5

Náměty pro výuku

Moroni 4–5
Moroni vysvětluje, jak má být vykonáván obřad svátosti
Je- li to možné, ukažte podnos pro chléb a podnos pro vodu, které se používají při svátosti. 
(I když může být vhodné tyto předměty ukázat, neměli byste se nijak pokoušet obřad svá-
tosti napodobit.) Dejte studentům kus papíru a vyzvěte je, aby zpaměti napsali, jak nejlépe 
to dovedou, jednu z modliteb svátosti. Po uplynutí dostatečné doby studentům vysvětlete, 
že Moroni tyto modlitby začlenil do svého záznamu tak, jak byly pro žehnání svátosti dány 
Pánem. Řekněte jim, aby se podívali na Moroniho 4:3 nebo Moroniho 5:2 a porovnali to 
s tím, co si napsali. Poté se zeptejte:

• Kdyby se nějaký váš přítel z jiné církve rozhodl zúčastnit se s vámi shromáždění svátosti, 
jak byste mu vysvětlili význam svátosti a to, jak důležitá je svátost pro vás?

Abyste studentům pomohli porozumět jednomu z významů svátosti, požádejte některého 
studenta, aby přečetl Moroniho 4:1–3, a dalšího studenta, aby přečetl Moroniho 5:1–2. 
Vyzvěte studenty, aby v Moronim 4:3 a v Moronim 5:2 našli slova, která vysvětlují, co chléb 
a voda svátosti představují. Mohli byste studentům navrhnout, aby si tato slova v písmech 
označili. (Mohli byste členům třídy připomenout, že Církev v dnešní době používá při 
svátosti vodu místo vína, což bylo umožněno zjevením daným Josephu Smithovi. [Viz NaS 
27:2.])

• Co představuje chléb? (Tělo Ježíše Krista. Viz Matouš 26:26; 3. Nefi 18:6–7.)

• Co představuje voda? (Krev Ježíše Krista. Viz Matouš 26:27–28; 3. Nefi 18:8–11.)

• Jaký význam pro nás mají Spasitelovo tělo a krev? (V odpovědi na tuto otázku by 
studenti měli zmínit Spasitelovo fyzické utrpení a smrt na kříži. Měli by zmínit Jeho 
Vzkříšení, kdy Jeho tělo bylo znovu sjednoceno s Jeho duchem tři dny poté, co na sebe 
vzal smrt. Měli by také zmínit Jeho nesmírné duchovní utrpení a muka, když na sebe 
bral naše hříchy, což způsobilo, že krvácel z každého póru. Protože Spasitel na sebe vzal 
fyzickou smrt, budou všichni lidé vzkříšeni. Protože trpěl za naše hříchy, mohou nám být 
naše hříchy odpuštěny, když činíme pokání.)

Na tabuli napište tyto neúplné věty: Symboly svátosti nám pomáhají pamatovat na … Zep-
tejte se studentů, jak by shrnuli tento důležitý účel svátosti. Poté doplňte pravdu uvedenou 
na tabuli takto: Symboly svátosti nám pomáhají pamatovat na Usmíření Ježíše Krista.

Vyzvěte studenty, aby přemítali o následující otázce, kterou položil starší David B. Haight 
z Kvora Dvanácti apoštolů:

„Jak jsme na tom jako členové Církve s pamatováním na našeho Pána 
a Spasitele, na Jeho oběť a na naši zadluženost vůči Němu?“ („Remembering 
the Savior’s Atonement“, Ensign, Apr. 1988, 7.)

• Co můžeme dělat pro to, abychom během svátosti pamatovali na 
Usmíření?

• Jaké jste měli osobní zážitky s upřímným přemítáním o Spasitelově Usmí-
ření během svátosti?

Poté, co se studenti podělí o své postřehy, je vyzvěte, aby si do svého zápisníku nebo studij-
ního deníku napsali jeden způsob, jak mohou během příštího přijímání svátosti soustředit 

Přivolávání Ducha 
Svatého, aby 
svědčil o pravdě
Zatímco studentům 
pomáháte poznat 
a pochopit zásady 
a nauky evangelia, učte 
je takovým způsobem, 
který bude přivolávat 
Ducha Svatého, aby 
svědčil o pravdě. Jakmile 
studenti obdrží du-
chovní svědectví o určité 
nauce evangelia, bude 
pravděpodobnější, že 
budou jednat a že bu-
dou žít podle evangelia 
oddaněji.
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své myšlenky na Usmíření. (Mohli byste několik studentů požádat, aby se podělili o to, co 
si napsali.)

Abyste studentům pomohli pochopit další účely svátosti, překreslete před začátkem hodiny 
na tabuli následující tabulku, ale vynechte odpovědi v závorkách. Vyzvěte studenty, aby si 
tabulku překreslili do svého zápisníku nebo studijního deníku.

Jakou smlouvu uzavírám Co podle mě znamená dodržo-
vat tuto část smlouvy

Jak mohu dodržovat tuto část 
smlouvy

 1. (Být ochoten vzít na sebe 
Pánovo jméno)

 2. (Vždy na Něj pamatovat)

 3. (Dodržovat Jeho přikázání)

Připomeňte studentům, že když přijímáme svátost, uzavíráme s Bohem smlouvy neboli 
posvátné dohody. Vyzvěte studenty, aby si přečetli Moroniho 4:3. Ať do prvního sloupce 
tabulky napíší tři věci, které při přijímání svátosti slibují. Požádejte je, aby si ověřili odpo-
vědi s někým, kdo sedí blízko nich. Pak je vyzvěte, aby samostatně vyplnili druhý sloupec. 
Po uplynutí dostatečné doby požádejte několik studentů, aby se podělili o to, co napsali. 
Zatímco se studenti dělí o to, co napsali, použijte následující materiály (všechny, nebo jen 
některé) k tomu, abyste jim pomohli prohloubit jejich porozumění jednotlivým částem 
smlouvy.

Abyste studentům pomohli prohloubit porozumění tomu, co znamená vzít na sebe jméno 
Ježíše Krista, požádejte jednoho z nich, aby přečetl následující slova presidenta Henryho 
B. Eyringa z Prvního předsednictva:

„Slibujeme, že na sebe vezmeme Jeho jméno. To znamená, že se musíme 
považovat za Jeho. Dáme Ho na první místo v životě. Budeme chtít to, co 
chce On, namísto toho, co chceme my nebo co učí svět, že máme chtít.“ 
(„Abychom jedno byli“, Liahona, červenec 1998, 70.)

Vysvětlete, že když dosvědčujeme svou ochotu vzít na sebe jméno Ježíše 
Krista, zavazujeme se žít jako Jeho učedníci. Slibujeme, že na Jeho jméno 

nepřivedeme hanbu nebo potupu. Zavazujeme se k tomu, že budeme sloužit Jemu a svým 
bližním. Také projevujeme, že jsme ochotni ztotožňovat se s Ním a s Jeho Církví.

• Jak zkoušíte projevovat ochotu vzít na sebe jméno Páně? Jak to ovlivňuje váš život?

Vyzvěte studenty, aby porovnali modlitbu pro požehnání chleba uvedenou v Moronim 4:3 
s modlitbou pro požehnání vína uvedenou v Moronim 5:2. Zeptejte se jich, jaké rozdíly 
a podobnosti v těchto modlitbách vidí. Poukažte na to, že slib „vždy na něj pamatovati“ se 
objevuje v obou modlitbách.

• Co podle vás znamená „vždy na něj pamatovati“?

Požádejte některého studenta, aby přečetl následující slova staršího D. Todda Christoffer-
sona z Kvora Dvanácti apoštolů. Vyzvěte členy třídy, aby poslouchali a určili, co nám může 
pomoci na Spasitele vždy pamatovat.

„Nejprve máme umístit to, co nám umožňuje vždy na Něj pamatovat 
– častou modlitbu a studium písem, pečlivé studium učení apoštolů, týdenní 
přípravu na to, abychom byli hodni přijímat svátost, nedělní uctívání 
a zaznamenávání si a připomínání si toho, co nás učí Duch a naše zkušenosti 
o učednictví.

Mohou vám přijít na mysl další věci, které jsou pro váš život zvláště vhodné 
v této chvíli. …

… Mohu dosvědčit, že v průběhu času naše touha a schopnost vždy pamatovat na Spasi-
tele a následovat Ho poroste. Máme se trpělivě snažit, abychom dosáhli onoho cíle, a vždy 
se modlit o schopnost rozlišovat a o božskou pomoc, kterou potřebujeme.“ („Vždy na Něj 
pamatujte“, Liahona, duben 2011, 23.)

• Co děláte pro to, abyste na Spasitele vždy pamatovali?
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• Jak nám neustálé pamatování na Spasitele pomáhá dodržovat i ostatní části naší 
smlouvy?

• Proč je podle vás důležité přijímat svátost každý týden?

Abyste zdůraznili náš slib dodržovat přikázání, požádejte některého studenta, aby přečetl 
následující slova z brožurky Pro posílení mládeže:

„Nebeský Otec vám dal svobodu jednání – schopnost rozhodovat se mezi správným 
a špatným a jednat sami za sebe. Vedle daru samotného života je právo řídit vlastní život 
jedním z největších Božích darů pro vás. Zatímco jste zde na zemi, jste zkoušeni, aby se 
ukázalo, zda používáte svobodu jednání k tomu, abyste dodržováním Božích přikázání dali 
najevo lásku k Bohu.“ (Pro posílení mládeže [2012], 2.)

• Co z toho, co děláte každý den, vám pomáhá dodržovat Boží přikázání?

Poté, co studenti prodiskutují sliby, které skrze svátost každý týden obnovujeme, je vyzvěte, 
aby si do třetího sloupce v tabulce napsali jednu věc, kterou během týdne udělají, aby lépe 
dodrželi každou část smlouvy. Požádejte je, aby se o své myšlenky podělili (ale ujistěte se, 
že rozumějí tomu, že se nemají dělit o zážitky, které jsou příliš důvěrné nebo osobní).

Vysvětlete, že když dodržujeme smlouvy, které s Pánem uzavíráme, On nám slibuje, že nám 
požehná. (Viz NaS 82:10.) Vyzvěte studenty, aby v Moronim 4:3 a Moronim 5:2 vyhledali, 
co nám Pán slibuje, pokud budeme dodržovat sliby, které obnovujeme při přijímání svátosti. 
Na tabuli pod tabulku napište tuto neúplnou větu: Dodržujeme- li věrně smlouvu svátosti, … 
Vyzvěte studenty, aby na tabuli doplnili slova na základě toho, co se dozvěděli z Moroniho 
4:3 a Moroniho 5:2. (Jeden ze způsobů, jak lze dokončit tuto větu: Dodržujeme- li věrně 
smlouvu svátosti, můžeme mít vždy Ducha Páně, aby byl s námi.)

• Jak nám tento slib neustálého společenství Ducha stojí za naše úsilí tuto smlouvu 
dodržovat?

Požádejte některého studenta, aby přečetl slova staršího Davida A. Bednara 
z Kvora Dvanácti apoštolů. Vyzvěte členy třídy, aby poslouchali, co pro nás 
Duch může udělat.

„Duch Páně může být naším průvodcem a bude nám žehnat vedením, pokyny 
a duchovní ochranou během našeho putování ve smrtelnosti.“ („Abychom 
mohli vždy míti Jeho Ducha, aby byl s námi“, Liahona, květen 2006, 31.)

• Kdy jste v životě obdrželi vedení, pokyny, poučení nebo duchovní ochranu díky spole-
čenství Ducha Svatého? (Kromě toho, že požádáte studenty, aby se podělili o své zážitky, 
můžete se podělit o vlastní zkušenost i vy.)

• Každý týden během svátosti máme možnost uvažovat nad tím, jak dobře dodržujeme 
smlouvy popsané v modlitbách svátosti. Jak nám to může pomoci v úsilí mít Ducha 
s námi neustále?

• Zatímco přemítáte o tom, čemu jste se dnes naučili o přijímání svátosti, která část modli-
teb svátosti je pro vás obzvláště významná? Proč?

Povzbuďte studenty, aby během přijímání svátosti přemítali o Spasitelově Usmíření. 
Vyzvěte je, aby si prošli svou tabulku a řídili se uvedenými náměty na lepší dodržování 
smlouvy svátosti. Připomeňte studentům Pánovo zaslíbení, že když tuto smlouvu budeme 
dodržovat, bude s námi vždy Jeho Duch. Vydejte svědectví o požehnáních, která vstoupí 
do našeho života, když budeme pamatovat na smlouvy, které uzavíráme každý týden při 
přijímání svátosti, a když je budeme dodržovat.

Procvičení mistrovství v písmu
Abyste pomohli studentům upevnit jejich znalost vybraných pasáží z Knihy Mormonovy, 
mohli byste se domluvit na termínu závěrečné zkoušky z mistrovství v písmu nebo na čin-
nosti na procvičení. Rozhodněte se, jak byste chtěli jejich znalost prozkoušet, a naplánujte 
činnost, která se k tomuto bude hodit. Můžete připravit testy, kde studenti přiřazují správné 
verše z písem, nebo prázdné testy s odkazy a klíčovými slovy nebo situacemi, nebo můžete 
studenty vyzkoušet, jak dobře si určité pasáže zapamatovali. Jinou možností by mohlo být to, 
že každému studentovi zadáte krátkou lekci nebo proslov s určitými pasážemi z mistrovství 
v písmu, z nichž budou čerpat jako z hlavního zdroje. Ať již zvolíte jakoukoli formu závěrečné 
činnosti s pasážemi v mistrovství v písmu, dejte studentům čas na studium a přípravu. Vzhle-
dem k délce dnešní lekce by mohli mít studenti čas na to, aby s přípravou začali již nyní.
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Úvod
Když Moroni dokončoval svůj zápis na desky, objasnil 
některé podmínky, jež mají splňovat ti, kteří chtějí 
být pokřtěni do Církve. Poté nastínil, že zodpověd-
ností členů Církve je to, aby o sebe navzájem pečovali. 

Rovněž vysvětlil účely shromáždění Církve a zdůraznil, 
že je zapotřebí, aby tato shromáždění byla vedena 
vlivem Ducha Svatého.

LEKCE 154

Moroni 6

Náměty pro výuku

Moroni 6:1–3
Moroni vysvětluje podmínky pro křest
Požádejte studenty, aby si představili, že mají sedmiletého sourozence, kterému bude za 
několik měsíců osm let. Rovněž je vyzvěte, aby si představili, že je rodiče požádali, aby na 
rodinném domácím večeru učili lekci o tom, jak se připravit na křest. Požádejte několik stu-
dentů, aby vám řekli, čemu by učili, aby mladšímu sourozenci pomohli připravit se na křest.

Vysvětlete, že Moroni 6 obsahuje Moroniův popis podmínek pro křest. Vyzvěte studenty, 
aby si přečetli Moroniho 6:1–3 a tyto podmínky vyhledali. Pak studenty požádejte, aby se 
podělili o to, co našli. Zvažte možnost položit tyto otázky:

• Co podle vás znamená, že ti, kteří chtějí být pokřtěni, mají přinést „vhodné plody, že jsou 
toho hodni“? (Mají žít v poslušnosti přikázání Božích a prokazovat, že jsou připraveni 
uzavřít a dodržovat smlouvu křtu.)

• Proč je podle vás důležité, aby měl člověk před křtem srdce zlomené a ducha zkrouše-
ného? (Mohli byste vysvětlit, že slova srdce zlomené a duch zkroušený se týkají pokory 
dotyčného člověka a jeho ochoty činit pokání a dodržovat přikázání Páně.)

Požádejte některého studenta, aby přečetl Moroniho 6:3, a členy třídy vyzvěte, aby zjistili, 
k čemu se při křtu zavazujeme. Studenti by měli rozpoznat tuto pravdu: Skrze křest se 
zavazujeme vzít na sebe jméno Ježíše Krista a sloužit Mu až do konce. (Mohli byste 
studenty požádat, aby si vybavili, čemu se v minulé lekci naučili o tom, co to znamená vzít 
na sebe jméno Ježíše Krista.)

• Proč se podle vašich zkušeností musí člověk, který chce být pokřtěn, rozhodnout, že 
bude sloužit Ježíši Kristu až do konce?

• Co děláte pro to, abyste udržovali a posilovali své rozhodnutí sloužit Pánu?

Moroni 6:4
Moroni vysvětluje, jak se starat o členy Církve a duchovně je vyživovat
Řekněte studentům, že poté, co Moroni vysvětlil podmínky pro křest, hovořil o tom, co 
v jeho době dělali členové Církve pro to, aby pomohli nově pokřtěným zůstat věrni smlou-
vám, které uzavřeli. Vyzvěte studenty, aby si přečetli Moroniho 6:4 a vyhledali, co dělali 
členové Církve pro to, aby pomohli nově obráceným. Požádejte studenty, aby se podělili 
o to, co našli. Jejich odpovědi pište na tabuli.

Vyzvěte studenty, aby shrnuli, čemu se v Moronim 6:4 učí o našich zodpovědnostech 
vůči ostatním členům Církve, zejména vůči novým členům. (Příklady možných odpovědí: 
Naší zodpovědností je pamatovat na druhé členy Církve a duchovně je vyživovat 
slovem Božím. Mohou rovněž uvést, že máme jeden druhému pomáhat být neustále 
bdělí v modlitbě a že si máme navzájem pomáhat spoléhat se na Spasitele a na Jeho 
Usmíření.)

• Jak můžeme plnit svou zodpovědnost pamatovat jeden na druhého?

• Jak jeden druhého vyživujeme „dobrým slovem Božím“?
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• Jaká požehnání pramení ze skutečnosti, že jsme vyživováni slovem Božím?

Přečtěte tato slova staršího Jeffreyho R. Hollanda z Kvora Dvanácti apoštolů:

„Většina lidí nepřichází na shromáždění proto, aby hledala pouhých několik 
nových faktů o evangeliu nebo aby viděla staré přátele, ačkoli to vše je 
důležité. Přicházejí a vyhledávají duchovní zážitky. Chtějí pokoj a mír. Chtějí 
upevnit svou víru a obnovit svou naději. Zkrátka chtějí být živeni dobrým 
slovem Božím, být posíleni mocemi nebes. My, kteří jsme povoláni hovořit, 
učit nebo vést, jsme povinni pomoci to zajistit, jak nejlépe můžeme.“ („Od 

Boha přišel mistr“, Liahona, červenec 1998, 25.)

Vyzvěte studenty, aby přemýšleli o lidech, kteří se snaží nebo se snažili na ně pamatovat 
a duchovně je vyživovat. Zeptejte se jich, zda někdy přemýšlejí například o všech těch jed-
notlivcích, kteří se za ně modlí, připravují si pro ně lekce, povzbuzují je v aktivitě v Církvi 
a pomáhají jim projít zkouškami, jimž čelí. Požádejte několik studentů, aby se podělili o to, 
jak byli nebo jsou požehnáni díky tomu, že na ně někdo pamatuje a vyživuje je slovem 
Božím. Mohli byste zvážit možnost dát studentům nějaký čas na to, aby napsali děkovný 
dopis lidem, jejichž úsilí jim nějak pomohlo.

Vyzvěte studenty, aby se zamysleli nad určitými lidmi, u nichž by Pán mohl chtít, aby na 
ně studenti pamatovali nebo je vyživovali. Požádejte studenty, aby si do zápisníku nebo do 
studijního deníku napsali, co mohou dělat pro to, aby lépe plnili své zodpovědnosti, které 
mají vůči druhým členům Církve. Vybídněte je, aby věnovali zvláštní pozornost potřebám 
nových členů.

Moroni 6:5–9
Moroni hovoří o účelech církevních shromáždění a o tom, jak mají být vedena
Řekněte studentům, aby si představili, že každý z nich je rodičem mladého muže nebo 
mladé ženy, kteří posledních několik týdnů tvrdí, že nechtějí chodit na shromáždění, 
protože to podle nich nemá smysl a je to nudné. Vyzvěte studenty, aby zvážili, co by mohli 
říci, aby tyto mladé lidi povzbudili k tomu, aby chodili na shromáždění, a jak by jim mohli 
pomoci porozumět správným důvodům k tomu, aby ho navštěvovali pravidelně.

Na tabuli napište tuto neúplnou větu:

Jako členové Církve se máme spolu často scházet, abychom …

Požádejte některého studenta, aby přečetl Moroniho 6:5–6. Vyzvěte členy třídy, aby tyto 
verše sledovali také a vyhledali možnosti, jak by mohli doplnit větu na tabuli. Zatímco se 
studenti budou dělit o to, na co přišli, pište jejich odpovědi na tabuli. Odpovědi by mohly 
obsahovat tyto pravdy:

Jako členové Církve se máme spolu často scházet, abychom se postili a modlili.

Jako členové Církve se máme spolu často scházet, abychom jeden druhého duchovně 
posilovali.

Jako členové Církve se máme spolu často scházet, abychom přijali svátost na pa-
mátku Ježíše Krista.

Starší Dallin H. Oaks z Kvora Dvanácti apoštolů se podělil o část dopisu od jednoho pří-
tele, který se naučil, jak nacházet radost v navštěvování shromáždění:

„Před lety jsem změnil svůj postoj k chození na shromáždění. Už nechodím 
na shromáždění kvůli sobě, ale myslím na druhé. Předsevzal jsem si, že budu 
zdravit ty, kteří sedí sami, že budu vítat návštěvníky, … že budu dobrovolně 
přijímat úkoly. …

Zkrátka chodím každý týden na shromáždění s úmyslem být aktivní, nikoli 
pasivní, a snažím se mít na druhé pozitivní vliv. A díky tomu mně účast na 

církevních shromážděních přináší mnohem větší potěšení a uspokojení.“ (Citováno v pro-
slovu „Nesobecká služba“, Liahona, květen 2009, 96.)

Když se zamyslíte nad potřebami studentů ve své třídě, zvažte, zda jim položíte některé 
či všechny následující otázky, abyste jim pomohli rozebrat a uplatnit zásady, které nalezli 
v Moronim 6:5–6:

• Jaké zkušenosti vás naučily tomu, jak je důležité modlit se a postit se spolu se členy 
vašeho sboru či odbočky?



537

MORONI  6

• Co podle vás znamená, že máme „jeden s druhým [mluvit] o blahu svých duší“? (Mo-
roni 6:5.) Jak to provádíme na shromáždění?

• Jak může být náš zážitek ze shromáždění ovlivněn tím, zda ho navštěvujeme s touhou 
duchovně posilovat druhé?

• Na které věci týkající se Spasitele můžeme pamatovat, když přijímáme svátost? Jak nám 
může přijímání svátosti pomoci na Něj pamatovat po celý týden?

• Jak nám chození na shromáždění z důvodů, o nichž jsme hovořili, může pomoci „[udr-
žovat se] na správné cestě“? (Moroni 6:4.) Co můžete udělat pro to, abyste povzbudili 
ostatní mladé lidi k účasti na církevních shromážděních?

Přečtěte tato slova presidenta Josepha Fieldinga Smitha:

„V Sionu není místo pro svévolného hříšníka. Je tam místo pro hříšníka, 
který činí pokání – pro člověka, který se odvrací od nepravosti a usiluje 
o život věčný a o světlo evangelia.“ (Conference Report, Apr. 1915, 120.) 

Pak vyzvěte studenty, aby si přečetli Moroniho 6:7–8 a určili, na co v Mo-
roniově době „přísně dbali“ církevní vedoucí. Požádejte studenty, aby se 
podělili o to, co zjistili. Mohli byste vysvětlit, že slovo „vymazáno“ v tomto 

verši se vztahuje na vyloučení z Církve. Pokud členové Církve spáchají vážný hřích a nečiní 
pokání, mohou být z Církve vyloučeni neboli mohou přijít o členství v Církvi a o požehnání 
plynoucí z jejich smluv.

• Co například církevní vedoucí v dnešní době dělají, aby nám pomohli vyhnout se 
nepravosti?

• Co je nám podle Moroniho 6:8 přislíbeno, když budeme činit upřímné pokání z hříchů? 
(Kolikrát budeme s opravdovým záměrem činit pokání a usilovat o odpuštění, 
tolikrát nám bude odpuštěno.)

Vyzvěte studenty, aby přemýšleli o příležitostech, při nichž během pravidelných nedělních 
církevních shromáždění pociťují Ducha Svatého (například během modliteb, během svá-
tosti, když mají členové proslovy nebo když učí, když zpívají náboženské písně nebo když 
během lekce přemítají o nějakém verši z písem). Požádejte některého studenta, aby přečetl 
Moroniho 6:9. Vyzvěte členy třídy, aby tento verš sledovali také a zjistili, jakou roli má při 
našich shromážděních hrát Duch Svatý.

• Jakou pravdu se z Moroniho 6:9 dozvídáme ohledně toho, jak mají být vedena církevní 
shromáždění? (Církevní shromáždění mají být vedena mocí Ducha Svatého.)

• Kdy jste například pociťovali, že církevní shromáždění bylo vedeno mocí Ducha 
Svatého?

Abyste studentům pomohli pochopit, jak se tato pravda vztahuje na všechny stránky 
církevních shromáždění, řekněte jim, aby si představili sami sebe na místě jednotlivců v ná-
sledujících situacích. (Tyto situace byste mohli napsat na tabuli před začátkem hodiny nebo 
je nakopírujte na papír, který rozdáte studentům.) Požádejte studenty, aby vysvětlili, jak by 
se v každé z těchto situací dala uplatnit zásada, kterou nalezli v Moronim 6:9.

 1. Byli jste požádáni, abyste na shromáždění svátosti měli proslov o Usmíření Ježíše Krista.

 2. Byli jste požádáni, abyste si na příští shromáždění svátosti připravili hudební vystoupení.

 3. Sedíte na shromáždění svátosti a pociťujete nabádání, abyste se podělili o své svědectví, 
ale nejste si jisti, co máte říci.

Připomeňte studentům, že jste je v dřívější části této lekce požádali, aby přemýšleli o tom, 
co mohou říci rodiče mladému muži či mladé ženě, aby je povzbudili k tomu, aby chodili 
na shromáždění. Na závěr lekce se jich zeptejte, na co přišli, o co by se mohli podělit. Pak 
vydejte svědectví o požehnáních plynoucích z navštěvování shromáždění nebo z jakýchkoli 
jiných zásad, o nichž jste dnes hovořili.
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Úvod
Moroni zaznamenal kázání, které jeho otec Mormon 
pronesl před mnoha lety. Tato lekce pojednává o první 
části tohoto kázání, v němž Mormon učil o tom, že 

máme činit spravedlivé skutky s opravdovým záměrem, 
a jak můžeme rozlišovat mezi dobrem a zlem. Lekce 
156 se zabývá zbývající částí tohoto kázání.

LEKCE 155

Moroni 7:1–19

Náměty pro výuku

Moroni 7:1–11
Mormon učí následovníky Ježíše Krista, aby činili dobré skutky s opravdovým 
záměrem
Ukažte studentům ovoce, které se zvnějšku zdá být dobré.

• Už se vám někdy stalo, že jste zjistili, že nějaké ovoce nebylo uvnitř tak dobré, jak se 
zdálo být zvnějšku? (Požádejte několik studentů, aby se podělili o příklady. Mohli byste 
pohovořit i o nějaké své zkušenosti.)

• V jakém smyslu může být člověk jako ovoce, které se zvnějšku zdá být dobré, ale uvnitř 
je nahnilé?

Vysvětlete, že Moroni zaznamenal slova svého otce Mormona o tom, jak je důležité, 
abychom byli nejen spravedliví v srdci, ale zároveň abychom činili spravedlivé skutky. 
Požádejte některého studenta, aby přečetl Moroniho 7:2–3, a členy třídy vyzvěte, aby zjistili, 
k jaké skupině lidí Mormon promlouval. (Hovořil ke členům Církve.)

Poté, co se studenti podělí o to, co zjistili, požádejte některého z nich, aby přečetl Moroniho 
7:4–5. Vyzvěte členy třídy, aby tento verš sledovali také a zjistili, jak Mormon věděl, že tito 
lidé byli „pokojnými následovníky Kristovými“. (Moroni 7:3.)

Na tabuli napište slova s opravdovým záměrem.

• Co podle vás tato slova znamenají?

Až budou studenti o této otázce diskutovat, mohli byste jednoho z nich požádat, aby pře-
četl toto vysvětlení od staršího Dallina H. Oakse z Kvora Dvanácti apoštolů:

„Nesmíme pouze dělat to, co je správné. Musíme jednat ze správných 
důvodů. Novodobým výrazem se to označuje jako správný motiv. Písma 
často popisují tento správný vnitřní postoj slovy celý úmysl srdce nebo 
opravdový záměr.

Písma objasňují, že Bůh rozumí našim motivům a podle toho bude soudit 
naše skutky.“ (Pure in Heart [1988], 15.)

Vyzvěte studenty, aby v Moronim 7:6–10 vyhledali Pánova varování určená lidem, kteří činí 
dobré skutky bez opravdového záměru.

• Před čím varoval Pán ty, kteří činí dobré skutky bez opravdového záměru? (Varoval je, 
že jejich skutky jim nebudou ku prospěchu a budou se jim počítat spíše za zlé než za 
spravedlivé.)

• Jakým zásadám se můžeme z těchto veršů naučit? (Ačkoli studenti mohou zmínit celou 
řadu pravd, pomozte jim rozpoznat tuto zásadu: Abychom za své dobré skutky zís-
kali požehnání, musíme jednat s opravdovým záměrem.)

• Kromě toho, že toužíme po požehnáních od Pána, proč je podle vás důležité činit dobré 
skutky s opravdovým záměrem?

• Jakého rozdílu si všímáte, když činíte dobré skutky se správným záměrem?

Následujte nabádání 
Ducha Svatého
Když se rozhodujete, 
které zásady a nauky by 
bylo dobré zdůraznit, 
usilujte neustále o ve-
dení Ducha Svatého.
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Poukažte na to, že nás Mormon vybízel, abychom se modlili s opravdovým 
záměrem. (Viz Moroni 7:9.) Požádejte některého studenta, aby přečetl tuto 
radu od presidenta Brighama Younga:

„Nezáleží na tom, zda vy nebo já jsme naladěni na modlitbu, když přijde 
čas modlitby, modlete se. Nejsme- li tak naladěni, máme se modlit, dokud se 
nenaladíme.“ (Učení presidentů Církve: Brigham Young [2004], 45.)

• Jak nám rozhodnutí modlit se, i když se nám nechce, pomáhá se nakonec modlit 
s opravdovým záměrem?

• Jak by se rada presidenta Brighama Younga mohla vztahovat i na poslušnost jiných 
přikázání, než je modlitba? (Pokud je pro studenty těžké odpovědět na tuto otázku, 
zvažte možnost podělit se o tento příklad: Někteří lidé možná nenavštěvují shromáždění 
s opravdovým záměrem. Ale pokud budou nadále navštěvovat shromáždění a dělat vše, 
co mohou, aby se zapojili a uctívali, budou mít zážitky, které jim v navštěvování shro-
máždění pomohou nalézt radost. Změní se důvody, které je k návštěvě shromáždění 
vedou. Budou chodit, protože tam budou chtít být – budou chtít uctívat Boha, obnovovat 
své smlouvy a sloužit druhým.)

Abyste studentům pomohli uplatňovat Mormonovo učení ohledně konání dobrých skutků 
s opravdovým záměrem, připravte si před začátkem hodiny tuto činnost: Nachystejte 
si několik lístků papíru. Na každý z nich napište nějaké přikázání. Přikázání se mohou 
týkat například půstu, placení desátku, služby druhým, studia písem, ctění rodičů a jiných 
přikázání, u nichž by podle vás mohlo být užitečné, kdyby je studenti prodiskutovali. Vložte 
lístky do nějaké nádoby.

Požádejte některého studenta, aby přišel dopředu. Řekněte mu, aby z nádoby vytáhl jeden 
lístek a přečetl ho ostatním členům třídy. Pak členy třídy vyzvěte, aby splnili jedno nebo 
obě tato zadání:

 1. Podělte se o to, jak se cítíte být požehnáni, když jste poslušni onoho přikázání s opravdo-
vým záměrem.

 2. Navrhněte, jak byste mohli být tohoto přikázání poslušni s opravdovým záměrem.

Tuto činnost byste mohli několikrát zopakovat.

Po ukončení této činnosti zvažte možnost podělit se o vlastní zážitek s tím, jak jste byli 
poslušni některého z přikázání Božích s opravdovým záměrem.

Moroni 7:12–19
Mormon učí, jak rozlišovat mezi dobrem a zlem
Vysvětlete, že Izaiáš prorokoval, že v posledních dnech budou někteří lidé nazývat zlo 
dobrem a dobro zlem. (Viz Izaiáš 5:20; 2. Nefi 15:20.)

• Jmenujte nějaké příklady toho, kdy lidé nazývají zlo dobrem a dobro zlem.

• Proč je podle vás důležité nezaměňovat dobro a zlo?

Požádejte několik studentů, aby se střídali při čtení Moroniho 7:12–17. Vyzvěte členy třídy, 
aby tyto verše sledovali také a vyhledali zásady, které nám mohou pomoci rozeznávat dobro 
od zla. Mohli byste jim navrhnout, aby si označili slova, která pro ně mají nějaký zvláštní 
význam. Abyste studentům pomohli podělit se o to, co našli, položte jim tyto otázky:

• Jak poznáme, že něco pochází od Boha? (Ujistěte se, že studenti uvedou tuto pravdu: To, 
co je od Boha, nás podněcuje k tomu, abychom činili dobro, věřili v Ježíše Krista 
a milovali Boha a sloužili Mu.)

• Jak poznáme, že něco pochází od ďábla? (Ujistěte se, že studenti uvedou tuto pravdu: 
Cokoli nás přesvědčuje k tomu, abychom činili zlo, popírali Ježíše Krista nebo 
bojovali proti Bohu, pochází od ďábla.)

• Jak nás Bůh pobízí a podněcuje k tomu, abychom neustále činili dobro?

• Jak nás ďábel pobízí a podněcuje k tomu, abychom hřešili?

Abyste studentům pomohli připravit se na uplatňování Mormonova učení ohledně rozlišo-
vání mezi dobrem a zlem, vyzvěte je, aby si napsali seznam svých oblíbených televizních po-
řadů, filmů, písní, hudebních skupin, internetových stránek, aplikací, videoher nebo osobních 
věcí. (Tento seznam můžete pozměnit v závislosti na potřebách a zájmech studentů.) Poté, 
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co studentům poskytnete dostatek času na psaní, je požádejte, aby seznam na chvíli odložili. 
Řekněte jim, že během několika minut budou mít příležitost se nad ním hlouběji zamyslet.

• Co podle Moroniho 7:16 pomáhá každému člověku rozeznávat dobro od zla?

Vysvětlete, že Duch Kristův je rovněž nazýván Světlem Kristovým. (Viz Moroni 7:18.) Aby-
ste studentům pomohli porozumět Světlu Kristovu, přečtěte tato slova presidenta Boyda 
K. Packera z Kvora Dvanácti apoštolů:

„Duch Svatý a Světlo Kristovo se od sebe liší. …

Bez ohledu na to, zda se toto vnitřní světlo, toto poznání dobrého a zlého, 
nazývá Světlem Kristovým, mravním cítěním nebo svědomím, může nás vést 
a usměrňovat naše skutky – totiž pokud ho nepotlačíme nebo neignorujeme. …

Každý muž, žena a dítě z každého národa, vyznání nebo každé barvy pleti 
– každý bez ohledu na to, kde žije, čemu věří nebo co dělá – má v sobě nehy-

noucí Světlo Kristovo.“ („Světlo Kristovo“, Liahona, duben 2005, 8–10.)

• Jak může člověk v sobě Světlo Kristovo potlačit nebo ho ignorovat?

Požádejte studenty, aby si přečetli Moroniho 7:18–19 a vyhledali Mormonovu radu ohledně 
toho, jak máme na Světlo Kristovo uvnitř sebe reagovat. Požádejte studenty, aby se podělili 
o to, co zjistí.

• Co podle vás znamená „[hledat] pilně ve světle Kristově“?

• Jakým zásadám se můžeme z Moroniho 7:19 naučit? (Studenti by měli rozpoznat tyto 
zásady: Když pilně hledáme ve Světle Kristově, dokážeme rozlišovat mezi dobrem 
a zlem. Chopíme- li se každé dobré věci, budeme dítětem Kristovým. Pokud stu-
denti potřebují pomoci porozumět slovům „dítětem Kristovým“, mohli byste je odkázat 
na lekci 55 v této příručce.)

• V jaké situaci jste se snažili dozvědět se, zda je něco dobré nebo vhodné? Co jste dělali 
pro to, abyste „hledali pilně“ a dozvěděli se, zda byla daná věc dobrá či vhodná?

Požádejte studenty, aby se vrátili zpět k seznamům, které si předtím vytvořili. Ukažte nebo 
přečtěte následující otázky a vyzvěte studenty, aby „hledali pilně ve světle Kristově“ (Mo-
roni 7:19), zatímco si budou zaznamenávat odpovědi na tyto otázky. Tuto činnost neuspě-
chejte. Na přemítání a psaní dejte studentům dostatek času. Sdělte studentům, že po nich 
nebudete chtít, aby se o to, co si zapíší, podělili.

• Nakolik vás tyto věci podněcují k tomu, abyste činili dobro, věřili v Ježíše Krista a milo-
vali Boha a sloužili Mu?

• Lákají vás některé z těchto věcí k tomu, abyste činili zlo, pochybovali o Ježíši Kristu nebo 
přestali sloužit Bohu?

• Pociťujete, že byste některé z těchto věcí měli odstranit ze svého života? Pokud ano, jak 
to uděláte?

Zdůrazněte, že někdy může být těžké udělat to, o čem víme, že je správné, pokud to vyža-
duje, abychom se vzdali něčeho, co máme rádi. Abyste studentům pomohli vzájemně se 
podporovat v tomto úsilí, zeptejte se jich:

• Jakou radu byste dali někomu, abyste mu pomohli vzdát se věcí, které nejsou dobré nebo 
vhodné?

Na závěr studenty ujistěte, že pokud následujeme Světlo Kristovo, můžeme rozpoznat to, 
co je dobré, vyhnout se Satanovu klamu a žít jako následovníci Ježíše Krista.

Komentář a informace o historickém pozadí
Viz Moroni 7:17. Ďábel nikoho neponouká k tomu, 
aby činil dobro

Starší Jeffrey R. Holland z Kvora Dvanácti apoštolů učil:

„Satan neboli Lucifer neboli otec lží, ať již ho nazvete 
jakkoli, existuje a je zosobněním zla. Jeho motivy jsou 

vždy zlovolné. … Stojí na věky v opozici proti lásce Boží, 
Usmíření Ježíše Krista a dílu pokoje a spasení. Proti to-
muto bude bojovat, kdykoli a kdekoli jen může. Ví, že 
bude nakonec poražen a vyvržen, ale je odhodlán vzít 
s sebou tolik dalších, kolik jen může.“ („My všichni jsme 
zapojeni“, Liahona, listopad 2011, 44.)
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Úvod
Dnešní lekce klade důraz na důvody, proč má každý z nás 
navštěvovat církevní shromáždění, a na naši potřebu tak činit. 
Rovněž povzbuzuje studenty v jejich odhodlání rozlišovat mezi 
dobrem a zlem a pilně hledat ve Světle Kristově, aby byli schopni 
dobrého úsudku.

Náměty pro výuku

Eter 14–15
Moroni zaznamenává konec jareditské civilizace
Na tabuli napište číslo 2 000 000. Požádejte studenty, aby si 
představili, kolik jsou dva miliony lidí v porovnání s počtem oby-
vatel města, ve kterém žijí. Požádejte některého studenta, aby 
přečetl Etera 15:1–2, zatímco si budou členové třídy připomínat, 
co se stalo dvěma milionům Jareditů.

Zeptejte se, zda některý student může shrnout události, které 
vedly ke zničení Jareditů, jak je to zaznamenáno v Eterovi 14–15. 
Mají- li studenti s odpovědí potíže, řekněte jim, aby si znovu pro-
četli tyto verše z písem: Eter 14:5–10, 24; 15:1–6, 19, 22.

Zeptejte se: Jakým ponaučením se ze zničení Jareditů můžeme 
naučit?

Tento týden byly v lekcích pro studenty zdůrazněny tyto dvě 
pravdy: 1) Pokud budeme zavrhovat Pánova varování, že 
máme činit pokání, Jeho Duch se stáhne a Satan získá moc 
nad naším srdcem. 2) Hněv a pomstychtivost vedou lidi 
k rozhodnutím, kterými zraňují nejen sebe, ale i ostatní.

Zeptejte se: Mohli byste jmenovat některé situace v životě mla-
dého muže nebo mladé ženy v dnešní době, v nichž by se tato 
ponaučení dala uplatnit?

Moroni 1–3
Moroni svědčí o tom, že nezapře Krista
Požádejte některého studenta, aby přečetl Moroniho 1:1–4. Poté 
položte členům třídy tyto otázky:

• Proč by Lamanité Moroniho zabili?
• Co to vypovídá o Moroniově víře a odvaze? Jak si můžeme 

vybudovat tak silné svědectví o Ježíši Kristu?

Lekce pro domácí studium
Eter 13–Moroni 7:19 (31. blok)

Přípravné materiály pro 
učitele domácího studia
Shrnutí denních lekcí domácího studia
Následující shrnutí nauk a zásad, s nimiž se studenti seznámili 
při studiu Etera 13–Moroniho 7:19 (31. blok), nemá být 
součástí vaší lekce. Lekce, kterou učíte, se soustřeďuje pouze 
na některé z těchto nauk a zásad. Při zvažování potřeb svých 
studentů se řiďte nabádáním Svatého Ducha.

1. den (Eter 13–15)
Jaredité zavrhli proroka Etera a nepolevili ve zlovolnosti 
a válce, dokud se nakonec navzájem zcela nezničili. Z této 
zprávy se studenti dozvěděli, že pokud budeme zavrhovat 
Pánova varování, že máme činit pokání, Jeho Duch se stáhne 
a Satan získá moc nad naším srdcem. Studenti si také mohli 
povšimnout toho, že hněv a pomstychtivost nás vedou k roz-
hodnutím, kterými zraňujeme sebe i druhé. V této zprávě 
o zničení Jareditů dává Moroni čtenářům naději prohlášením, 
že v posledních dnech bude vystavěn Nový Jeruzalém neboli 
Sion.

2. den (Moroni 1–5)
Zatímco se Moroni přesouval z místa na místo, aby si uchránil 
život, zaznamenal další údaje o kněžství a obřadech evan-
gelia. Napsal, že předávání daru Ducha Svatého a vysvěco-
vání ke kněžským úřadům jsou vykonávány skrze vkládání 
rukou těch, kteří k tomu mají pravomoc. Pozornost, kterou 
Moroni věnoval svátosti, dala studentům možnost přemítat 
o tom, jak jim symboly svátosti mohou pomoci pamatovat na 
Usmíření Ježíše Krista. Rovněž si připomněli, že když věrně 
dodržují smlouvy spojené se svátostí, mohou mít vždy Ducha 
Páně, aby byl s nimi.

3. den (Moroni 6)
Moroni zdůraznil důležitost křtu, společenství v Církvi a ve-
dení církevních shromáždění skrze Ducha Svatého. Studenti 
se dozvěděli, že skrze křest se zavazujeme vzít na sebe jméno 
Ježíše Krista a sloužit Mu až do konce. Rovněž se dozvěděli, 
že mají zodpovědnost duchovně vyživovat ostatní členy 
Církve tím, že se budou spolu často scházet, aby se postili 
a modlili a přijímali svátost na památku Ježíše Krista. Kromě 
toho se studenti dozvěděli, že kolikrát budeme s opravdovým 
záměrem činit pokání a usilovat o odpuštění, tolikrát nám 
bude odpuštěno.

4. den (Moroni 7:1–19)
Moroni zaznamenal kázání svého otce, který učil, že aby-
chom byli požehnáni za své dobré skutky, musíme je konat 
s opravdovým záměrem. V tomto kázání Mormon také učil, 
jak můžeme činit spravedlivé soudy. Studenti zjistili, že cokoli 
pochází od Boha, nás podněcuje k tomu, abychom činili 

dobro a milovali Boha a sloužili Mu, a cokoli nás nutí činit 
zlo a bojovat proti Bohu, pochází od ďábla. Mormon své 
posluchače snažně prosil, aby pilně hledali ve Světle Kristově, 
což jim dá moc rozlišovat mezi dobrem a zlem.



542

LEKCE PRO DOMÁCÍ  STUDIUM

Moroni 4–6
Moroni zaznamenává modlitby svátosti, podmínky pro křest 
a důvody pro konání církevních shromáždění
Napište na tabuli tato slova: Proč mám chodit v neděli na shro-
máždění. Vyzvěte studenty, aby si pročetli Moroniho 4–6 a při-
pravili si reakci na tato slova o délce jedné až dvou minut tak, 
že si udělají několik poznámek do studijního deníku. Řekněte 
jim, aby do svých odpovědí zahrnuli alespoň dva z těchto 
prvků (mohli byste je napsat na tabuli nebo je pro studenty 
nakopírovat):

 1. Verše z Moroniho 4–6, které vysvětlují, proč se máme v Církvi 
spolu setkávat.

 2. Nauku nebo zásadu, která vysvětluje, proč máme navštěvovat 
církevní shromáždění.

 3. Osobní zkušenost, která dokládá, proč máme navštěvovat 
církevní shromáždění.

 4. Osobní svědectví o důležitosti navštěvování církevních 
shromáždění.

Poté, co měli studenti dost času na to, aby si utřídili myšlenky, 
požádejte několik z nich, aby se o ně podělili s ostatními členy 
třídy.

Až se studenti podělí o to, co se dozvěděli, vydejte svědectví 
o pravdách, které nalezli, a o tom, jak je důležité, abychom se 
spolu pravidelně setkávali na církevních shromážděních.

Moroni 7:1–19
Mormon učí, jak rozlišovat mezi dobrem a zlem
Před hodinou naplňte jeden hrnek vodou a druhý vodou s octem 
(nebo solí). Hrnky by měly vypadat stejně. Řekněte členům třídy, 
že máte dva hrnky vody, které se zdají být stejné, ale v jednom 
z nich je voda kyselá (nebo slaná). Požádejte nějakého dobrovol-
níka, aby určil, ve kterém hrnku je dobrá voda a ve kterém voda 
kyselá (nebo slaná). (Za tímto účelem by mohl vodu ochutnat 
nebo k ní přičichnout.)

Zeptejte se: Jak můžeme poznat, že něco je zlé, aniž bychom to 
ve skutečnosti vyzkoušeli?

Vysvětlete, že Moroni do svého záznamu zahrnul i kázání svého 
otce Mormona, které nám nabízí další pohled na tuto otázku. 
Požádejte některého studenta, aby přečetl Moroniho 7:11–13, 
15–16. Vyzvěte členy třídy, aby si vybrali alespoň jedno slovní 
spojení, které je na první pohled zaujalo a které vysvětluje, jak 
můžeme rozlišovat mezi dobrem a zlem. Dejte několika studen-
tům příležitost podělit se o slovní spojení, které si vybrali.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Moroniho 7:19, 
a členy třídy vyzvěte, aby vyhledali, co Mormon řekl, že máme 
dělat, abychom mohli rozeznat dobro od zla.

Zeptejte se: Co nám Mormon radil, že máme dělat, abychom 
mohli rozlišovat mezi dobrem a zlem?

Studenti by měli určit tuto zásadu: Když pilně hledáme ve 
Světle Kristově, dokážeme rozlišovat mezi dobrem a zlem.

Položte studentům tyto otázky:

• Co je podle vás na základě toho, co jste studovali tento týden, 
Světlo Kristovo?

• Kdy vám Světlo Kristovo pomohlo rozlišit dobro od zla?

Dejte studentům minutu nebo dvě na to, aby si napsali seznam 
svých oblíbených televizních pořadů, písní, hudebních skupin, 
internetových stránek, aplikací, videoher či osobních věcí. Vybíd-
něte je, aby s pomocí Moroniho 7:16–19 určili, zda jim položky 
z jejich seznamu pomáhají přibližovat se k Bohu, nebo zda je od 
Něj vzdalují.

Připomeňte studentům výzvu, kterou během svého studia tento 
týden přijali, aby ze svého života odstranili věci, které nejsou 
dobré, a aby „[se chopili] každé dobré věci“. (Moroni 7:19.) 
Mohli byste se podělit o zkušenost, kterou jste získali, když jste 
následovali Světlo Kristovo a dokázali jste rozlišit mezi dobrem 
a zlem.

Příští blok (Moroni 7:20–10:34)
Vyzvěte studenty, aby se během studia příštího bloku zamysleli 
nad těmito otázkami: Co je to pravá láska? Jak může člověk 
pravou lásku získat? Proč se nemají křtít malé děti nebo nemluv-
ňata? Jak zůstali Mormon a Moroni věrní, přestože byli obklo-
peni zlovolností? Jak zněla Moroniova poslední slova? Proč jsou 
důležitá?
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Úvod
Moroni zaznamenal závěr kázání, které jeho otec Mor-
mon pronesl před lety v synagoze. V tomto kázání Mor-
mon učil své posluchače, aby „se chopili každé dobré 
věci“. (Moroni 7:20, 25.) Vysvětlil vztah mezi vírou, 

nadějí a pravou láskou a kázání uzavřel prosbou ke 
svému lidu, aby se modlili k Otci z celé síly srdce o dar 
pravé lásky, čisté lásky Kristovy. (Viz Moroni 7:47.)

LEKCE 156

Moroni 7:20–48

Náměty pro výuku

Moroni 7:20–39
Mormon učí, že skrze víru v Ježíše Krista se můžeme chopit každé dobré věci
Před začátkem hodiny napište na tabuli tuto otázku:

Jakými dobrými věcmi vám Nebeský Otec požehnal?

Na začátku hodiny dejte studentům minutu nebo dvě na to, aby si do zápisníku nebo stu-
dijního deníku napsali odpověď na tuto otázku. Pak je požádejte, aby přečetli něco z toho, 
co si napsali.

Přečtěte Moroniho 7:24. Vyzvěte členy třídy, aby tento verš sledovali také a vyhledali zdroj 
všech dobrých věcí, které k nim přicházejí.

• Kdo je zdrojem všech dobrých věcí, které k vám přicházejí? (Studenti mohou uvádět 
různé odpovědi, ale měli by vyjádřit tuto pravdu: Všechny dobré věci přicházejí díky 
Ježíši Kristu.)

Abyste studentům pomohli lépe pochopit nauku, které se učí v Moronim 7:24, vysvětlete, 
že jsme jakožto potomci Adama a Evy „padlí“ a nemůžeme přijmout žádná požehnání 
sami o sobě. (Viz také Alma 22:14; Eter 3:2; Články víry 1:3.) Bez Ježíše Krista a Jeho Usmí-
ření by k nám „žádná dobrá věc … přijíti nemohla“. Všechno dobré, co jsme kdy přijali od 
svého Nebeského Otce, přišlo skrze Spasitele a Jeho Usmíření.

Vysvětlete, že Nebeský Otec má pro nás mnohá požehnání. Chce, abychom „[se chopili] 
každé dobré věci“ (Moroni 7:19), a chce nám dát vše, co má On (viz NaS 84:38).

Požádejte některého studenta, aby přečetl Mormonovu otázku v Moronim 7:20. Pak vy-
zvěte studenty, aby si přečetli Moroniho 7:21–24 a vyhledali, čemu nás tyto verše učí o tom, 
jak se můžeme chopit každé dobré věci.

• Jak byste na základě toho, co jste si přečetli v Moronim 7:21–24, odpověděli na Mor-
monovu otázku v Moronim 7:20? (Zatímco studenti odpovídají, pomozte jim rozpoznat 
tuto zásadu: Když uplatňujeme víru v Ježíše Krista, můžeme se chopit každé dobré 
věci.)

Abyste studentům pomohli pochopit, jak se mohou „[chopit] každé dobré věci“, požádejte 
několik z nich, aby se střídali při čtení Moroniho 7:25–26, 32–38. Vyzvěte jednu polovinu 
třídy, aby se zaměřila na to, jak máme prokazovat víru v Ježíše Krista. Druhou polovinu 
vyzvěte, aby vyhledala dobré věci, které k nám v důsledku toho přicházejí. (Až jeden ze 
studentů přečte verš 33, mohli byste vysvětlit, že slova „pro mne žádoucí“ označují vše, co 
je v souladu s Pánovou vůlí.)

Poté, co se studenti podělí o to, co zjistili, zvažte možnost požádat je, aby si zapsali cíl, 
jehož dosažení jim pomůže uplatňovat větší víru v Ježíše Krista a chopit se všech dobrých 
věcí, které jim Nebeský Otec touží dát. Vydejte svědectví o tom, že skrze Spasitele, Jeho 
evangelium a Jeho Usmíření přicházejí veliká požehnání. Povzbuďte studenty k tomu, aby 
v Něj uplatňovali větší víru.
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Moroni 7:40–43
Mormon učí, že víra v Ježíše Krista nás vede k naději na věčný život
Na tabuli nakreslete obrázek trojnožky (nebo studentům trojnožku ukažte).

Přečtěte tato slova staršího M. Russella Ballarda z Kvora Dvanácti apoštolů:

„Základ, na němž můžeme postavit svůj život, tvoří tři božské zásady. … 
Spolu nám poskytují základní oporu jako nohy trojnožky.“ („The Joy of Hope 
Fulfilled“, Ensign, Nov. 1992, 33.)

Na jednu nohu trojnožky přidejte popisek víra v Ježíše Krista. Požádejte 
studenty, aby přemýšleli o tom, co mohou představovat zbylé dvě nohy. Pak 
studenty vyzvěte, aby si přečetli Moroniho 7:40 a zjistili, co představuje druhá 

noha. (Druhá noha představuje naději.)

Přečtěte níže uvedené věty, které vyjadřují naději. Ať si studenti všimnou toho, jaký je mezi 
nimi rozdíl.

1. Mám naději, že dnes zaprší.

2. Mám naději ve slib Páně, že skrze pokání mohu pociťovat pokoj.

• Jak se od sebe tato vyjádření liší? (Pomozte studentům uvědomit si, že v první větě se 
slovo naděje vztahuje k nejistému přání. Ve druhém případě je slovo naděje výrazem 
důvěry. Motivuje k činu a zaměřuje se na Usmíření Ježíše Krista.)

Abyste pomohli studentům porozumět slovu naděje, tak jak je používáno v písmech, po-
žádejte některého z nich, aby přečetl tato slova presidenta Dietera F. Uchtdorfa z Prvního 
předsednictva:

„Naděje je dar Ducha. …

Naděje není poznání, ale spíše neochvějná důvěra, že Pán splní sliby, které 
nám dal. Je to přesvědčení, že když budeme nyní žít podle Božích zákonů 
a slov Jeho proroků, obdržíme v budoucnu vytoužená požehnání. Naděje je 
věřit a očekávat, že naše modlitby budou zodpovězeny. Projevuje se jistotou, 
optimismem, nadšením a trpělivou vytrvalostí.“ („Nekonečná moc naděje“, 

Liahona, listopad 2008, 21–22.)

Požádejte některého studenta, aby přečetl Moroniho 7:41. Vyzvěte členy třídy, aby tento 
verš sledovali také a zaměřili se na to, v co máme podle Mormona doufat. Zatímco se 
studenti budou dělit o to, co zjistili, přidejte k druhé noze trojnožky popisek naděje na věčný 
život.

Poukažte na to, že Moroni 7:41 je verš z mistrovství v písmu. Mohli byste studentům do-
poručit, aby si tento verš označili nějakým jednoznačným způsobem, aby ho mohli snadno 
najít.

• Jak můžeme mít podle Moroniho 7:41 naději v to, že budeme pozvednuti k věčnému 
životu? (Ačkoli studenti mohou svou odpověď vyjádřit různými slovy, měli by vyjádřit 
tuto zásadu: Pokud uplatňujeme víru v Ježíše Krista, můžeme skrze Jeho Usmíření 
obdržet naději v to, že budeme pozvednuti k věčnému životu.)

Vyzvěte studenty, aby si přečetli Moroniho 7:42–43 a vyhledali vlastnosti, které potřebu-
jeme k tomu, abychom měli víru a naději. Požádejte je, aby řekli, co našli. (Mohli byste 
vysvětlit, že být mírný a pokorného srdce znamená podřizovat se s pokorou a mírností vůli 
Páně.)

• Proč jsou podle vás mírnost a pokora srdce nezbytné k tomu, abychom měli víru a naději 
v Usmíření Ježíše Krista?

Vyzvěte studenty, aby si do zápisníku nebo studijního deníku napsali odpověď na tuto 
otázku:

• Jak vám víra v Ježíše Krista a v Jeho Usmíření dodává naději v to, že obdržíte věčný život?

Moroni 7:41  
je verš z mistrovství 
v písmu. Odkažte 
studenty na námět 
k výuce na konci lekce, 
který jim pomůže se 
tento verš naučit.
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Moroni 7:44–48
Moroni učí důležitosti pravé lásky
Vraťte se zpátky k trojnožce. Vyzvěte studenty, aby si přečetli Moroniho 7:44 a zjistili, jaký 
popisek má mít třetí noha trojnožky. Zatímco se studenti budou dělit o to, co zjistili, přidejte 
ke třetí noze popisek pravá láska. Požádejte je, aby vlastními slovy řekli, co je to pravá láska.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Moroniho 7:45–47. Vyzvěte členy třídy, aby tyto 
verše sledovali také a zaměřili se na to, jak Mormon popsal a definoval pravou lásku.

• Jak Mormon v Moronim 7:47 definuje pravou lásku? („Čistá láska Kristova“.)

• Co podle vás znamená to, že pravá láska nikdy nepomíjí?

• Proč podle vás nejsme ničím, pokud nemáme pravou lásku?

Vyzvěte studenty, aby si vybrali několik popisů pravé lásky v Moronim 7:45 a vysvětlili, co 
podle nich znamenají. V případě potřeby uveďte jejich vysvětlení na pravou míru. (Například 
„je trpělivá“ znamená, že někdo trpělivě snáší zkoušky. „Nezávidí“ znamená, že člověk 
nežárlí na ostatní. „Není nadutá“ znamená, že je člověk pokorný. „Nehledá své“ znamená, 
že klademe Boha a ostatní před sebe sama. „Nedá se snadno vydrážditi“ znamená, že se 
člověk snadno nerozčílí. „Věří všem věcem“ popisuje někoho, kdo přijímá všechny pravdy.)

Zeptejte se studentů, jak by mohli zareagovat, kdyby v následujících situacích postrádali 
pravou lásku. Pak se jich zeptejte, jak by mohli zareagovat, kdyby byli pravou láskou napl-
něni. (Tyto situace byste mohli přizpůsobit potřebám a zájmům studentů, které učíte.)

1. Spolužáci si ve škole dělají legraci z vás nebo z někoho jiného.

2. Máte bratra či sestru, kteří vás často rozčilují.

3. Někdo, koho znáte, spáchal závažný hřích.

4. Nový poradce kvora nebo třídy se vám nelíbí tolik jako ten předchozí.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Moroniho 7:48. Vyzvěte členy třídy, aby tento verš 
sledovali také a zjistili, co musíme dělat, abychom byli požehnáni darem pravé lásky. Až budou 
studenti odpovídat, ujistěte se, že jasně zazní tato zásada: Pokud se modlíme k Otci celou silou 
srdce a žijeme jako praví následovníci Ježíše Krista, můžeme být naplněni pravou láskou.

Poukažte na to, že Moroni 7:45, 47–48 jsou verše z mistrovství v písmu. Mohli byste studen-
tům navrhnout, aby si tyto verše označili nějakým jednoznačným způsobem, aby je mohli 
snadno najít.

• Proč je podle vás potřeba, abychom se o dar pravé lásky modlili celou silou srdce?

• Kdy jste byli v životě svědky příkladů pravé lásky? (Požádejte několik studentů, aby se 
podělili o své zážitky. O nějaký zážitek byste se mohli podělit i vy.)

• V jakých situacích pociťujete, že vám Pán pomáhá být k druhým laskavější?

Vyzvěte studenty, aby si znovu přečetli Moroniho 7:45 a vybrali si jeden prvek pravé lásky, v němž 
se potřebují zlepšit. Povzbuďte je, aby se při svém úsilí zlepšit se v této oblasti modlili o dar pravé 
lásky. Vydejte svědectví o vlivu víry, naděje a pravé lásky, který zažíváte ve svém životě.

Mistrovství v písmu – Moroni 7:41
Pomozte studentům naučit se nazpaměť Moroniho 7:41. Zvažte možnost použít jednu 
z metod vysvětlených v dodatku na konci této příručky.

Mistrovství v písmu – Moroni 7:45, 47–48
Vyzvěte studenty, aby si z následujícího seznamu vybrali osobu, ke které by chtěli pociťovat 
více pravé lásky: člen rodiny, člen třídy nebo kvora, spolužák ve škole, přítel nebo soused. 
Vyzvěte je, aby při čtení Moroniho 7:45 o této osobě přemýšleli a uvažovali o tom, jakým 
způsobem by jí mohli prokazovat více křesťanské lásky. Požádejte je, aby si do zápisníku 
nebo do studijního deníku zapsali jeden nebo dva způsoby, jak prokáží nebo budou pro-
kazovat pravou lásku osobě, kterou si vybrali. Vybídněte je, aby tuto snahu během příštího 
týdne zahrnuli do svých modliteb. Mohli byste zvážit možnost dát během příštích dní 
studentům příležitost, aby se podělili o své zážitky.

Poznámka: Vzhledem k délce této lekce bude možná potřeba, abyste tuto činnost odložili na 
jindy, až budete mít více času.

Moroni 7:45, 
47–48 jsou verše 
z mistrovství v písmu. 
Odkažte studenty na 
námět k výuce na konci 
lekce, který jim pomůže 
se tyto verše naučit.
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Úvod
Moroni pokračoval v doplňování posvátného záznamu 
a zahrnul do něj epištolu neboli dopis, který obdržel od 
svého otce Mormona. V této epištole Mormon zazna-
menal zjevení, které obdržel ohledně toho, proč malé 

děti nepotřebují křest. Mormon také učil o tom, jak se 
můžeme připravit na to, abychom mohli přebývat s Bo-
hem. Epištolu uzavřel vyjádřením obavy ze zlovolnosti 
Nefitů a z jejich blížícího se zničení.

LEKCE 157

Moroni 8

Náměty pro výuku

Moroni 8:1–24
Mormon učí, že malé děti jsou živy v Kristu
Před začátkem hodiny vystavte obrázek „Křest dívky“ (Kniha obrázků z evangelia [2009],  
č. 104) nebo jiný obrázek křtu osmiletého dítěte. Na tabuli napište tuto otázku:

Proč nejsou děti křtěny, dokud jim není osm let?

Když budou studenti přicházet do třídy, vyzvěte je, aby se podívali na obrázek a přemítali o 
otázce na tabuli.

Na začátku hodiny řekněte studentům, že Mormon v dopise svému synu Moronimu učil o 
spasení malých dětí. Vyzvěte některého studenta, aby přečetl Moroniho 8:4–6, a požádejte 
členy třídy, aby vyhledali, čeho se Mormon obával. 

Až se studenti podělí o to, co našli, vyzvěte je, aby si přečetli Moroniho 8:7 a rozpoznali, co 
Mormon učinil, když se o tomto problému dozvěděl.

• Čemu se můžeme z Mormonova příkladu naučit?

Vyzvěte některého studenta, aby přečetl Moroniho 8:8–9, a požádejte členy třídy, aby 
vyhledali odpověď na Mormonovu modlitbu. Až se studenti podělí o to, co našli, možná 
bude potřeba vysvětlit, že výraz „prokletí Adamovo“ se týká Adamova vyloučení z Boží 
přítomnosti, jež bylo následkem Pádu. Někteří lidé se mylně domnívají, že kvůli Pádu se 
každé dítě rodí v hříšném stavu. Na základě této mylné představy si myslí, že pokud malé 
děti zemřou, aniž by byly pokřtěny, nejsou způsobilé přebývat v Boží přítomnosti. Jakmile 
tuto pravdu vysvětlíte, mohli byste požádat studenty, aby odříkali druhý článek víry. Mohli 
byste rovněž navrhnout, aby si k veršům v Moronim 8:8–9 poznamenali křížový odkaz na 
Články víry 1:2.

Na tabuli napište tuto nedokončenou větu: Pokání a křest jsou nutné pro všechny ty, kteří …

Požádejte studenty, aby si přečetli Moroniho 8:10 a vyhledali slova a výrazy, kterými mo-
hou dokončit větu na tabuli. Až se studenti podělí o své odpovědi, dokončete větu takto: 
Pokání a křest jsou nutné pro všechny ty, kteří dosáhli zodpovědnosti a jsou schopni 
dopustit se hříchu. Mohli byste povzbudit studenty, aby si v Moronim 8:10 označili výrazy, 
jež této pravdě učí.

Může být užitečné objasnit, že hřích je „vědomá neposlušnost Božích přikázání“. (Prů-
vodce k písmům, „Hřích“, scriptures.lds.org.) Přečtěte tato slova staršího Dallina H. Oakse 
z Kvora Dvanácti apoštolů:

„Díky naší nauce rozumíme tomu, že dítě není ‚schopné páchati hřích‘ 
předtím, než dosáhne věku zodpovědnosti. (Moroni 8:8.) Během tohoto 
období se děti mohou dopouštět chyb, i těch, které jsou velmi vážné a ničivé 
a musejí být napraveny, avšak tyto skutky nejsou považovány za hříchy.“ 
(„Sins and Mistakes“, Ensign, Oct. 1996, 65.)

Rozdělte třídu do dvou skupin. Vybídněte jednu polovinu studentů, aby si 
přečetla Moroniho 8:11–18, a druhou polovinu, aby si přečetla Moroniho 8:11, 19–24. (Tyto 
odkazy byste mohli napsat na tabuli.) Požádejte studenty obou skupin, aby předtím, než 
začnou číst, určili, čemu Mormon učil o křtu malých dětí. Poté, co měli studenti dostatek 

Učte Duchem
Pán řekl: „Duch vám 
bude dán skrze modlitbu 
víry; a neobdržíte- li 
Ducha, učiti nebudete.“ 
(NaS 42:14.) Modlete se 
o schopnost být vedeni 
Duchem Svatým a během 
výuky věnujte zvláštní 
pozornost našeptávání 
Ducha Svatého.
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času na čtení, požádejte několik z nich z každé skupiny, aby se podělili o to, co našli. Aby-
ste pomohli studentům hlouběji se zamyslet nad Mormonovým učením, mohli byste jim 
položit některé z těchto otázek:

• Co podle vás znamená, že malé děti jsou „živy v Kristu“? (Moroni 8:12, 22.) (Jsou vy-
koupeny skrze Usmíření Ježíše Krista. Nemohou hřešit, neboť Satanovi není dána moc, 
aby pokoušel malé děti. Viz také Moroni 8:10; NaS 29:46–47.) 

• Co musíme dělat, abychom se stali živými v Kristu? (Viz 2. Nefi 25:23–26; Moroni 8:10.)

• Co se z těchto veršů můžeme dozvědět o tom, jak jsou spaseny malé děti? (Studenti 
mohou odpovědět různě, avšak z odpovědí by měla být patrná následující pravda: Malé 
děti jsou spaseny skrze Usmíření Ježíše Krista. Studenti mohou rovněž upozornit 
na to, že malé děti jsou živy v Kristu, že Bůh není Bohem stranícím, ani Bohem 
proměnlivým.)

Napište na tabuli následující příklady nebo je napište na papír, který rozdáte studentům. 
Vybídněte každého studenta, aby si jeden z nich vybral. Poté studenty požádejte, aby si 
z Moroniho 8:8–23 vybrali jeden nebo dva verše a vysvětlili, jak mohou pravdy v těchto 
verších vyřešit problém vyjádřený v příkladu, který si zvolili.

Příklad č. 1: Jako misionář se setkáte s manželem a manželkou, kteří jsou nesmírně 
zarmouceni nad úmrtím své dvouměsíční dcery. Vedoucí jejich církve jim sdělil, že násled-
kem Adamova přestupku se malé děti rodí ve hříchu. Říká, že jelikož jejich dcera nebyla 
pokřtěna předtím, než zemřela, nemůže být spasena.

Příklad č. 2: Máte kamarádku, která se schází s misionáři a chodí s vámi na shromáždění. 
Rozhodla se, že chce vstoupit do Církve, avšak zdráhá se být pokřtěna. „Byla jsem po-
křtěna, když jsem byla miminko,“ vysvětluje. „To nestačí?“

Když se studenti budou dělit o své myšlenky týkající se druhého příkladu, možná bude 
nutné připomenout, že pokání a křest jsou pro ty, „kteří dosáhli zodpovědnosti a jsou 
schopni páchati hřích“. (Moroni 8:10.) Pán řekl, že děti se před Ním stávají zodpovědné, 
když je jim osm let. Zjevení týkající se této pravdy se nacházejí v Překladu Josepha Smitha, 
Genesis 17:11 a v Nauce a smlouvách 68:25–27.

Moroni 8:25–30
Mormon učí, co musejí dělat ti, kteří dosáhli zodpovědnosti, aby mohli přebývat s 
Bohem
Vysvětlete, že poté, co Mormon Moronimu vysvětlil, proč malé děti nepotřebují křest, učil 
tomu, proč je křest nutný pro ty, kteří již věku zodpovědnosti dosáhli. Vyzvěte některého 
studenta, aby přečetl Moroniho 8:25–26. Požádejte členy třídy, aby text sledovali a vyhledali 
požehnání, jež přicházejí k těm, kteří používají víru, činí pokání a jsou pokřtěni.

• Jaká požehnání jste v těchto verších našli? (Až studenti uvedou, co našli, mohli byste na-
psat jejich odpovědi na tabuli. Možné odpovědi: víra, pokání a křest vedou k odpuštění 
hříchů, k pokoře a jemnosti srdce, k navštívení Duchem Svatým, naději, dokonalé lásce a 
konečně k požehnání přebývat s Bohem.)

Jakmile studenti uvedou požehnání, která našli v Moronim 8:25–26, mohli byste položit 
tyto doplňující otázky:

• Proč podle vás vede obdržení odpuštění hříchů k pokoře a jemnosti srdce?

• Jak mohou pokora a jemnost srdce přizvat Ducha Svatého do našeho života?

• Proč nám Duch Svatý pomáhá, abychom se připravili na život s Bohem?

• Proč podle vás musíme být pilní a naplnění modlitbou, aby v našem životě přetrvávala 
pravá láska?

Na tabuli napište tuto nedokončenou větu: Skrze věrnou poslušnost přikázání můžeme obdr-
žet Ducha Svatého, jenž nás připravuje na to, abychom …

Vyzvěte studenty, aby v Moronim 8:25–26 našli slovní spojení, kterým lze tuto větu do-
končit: Skrze věrnou poslušnost přikázání můžeme obdržet Ducha Svatého, jenž nás 
připravuje na to, abychom mohli přebývat s Bohem.

Vyzvěte některého studenta, aby přečetl Moroniho 8:27, a požádejte členy třídy, aby 
vyhledali, co bylo důsledkem pýchy Nefitů. Poté studenty požádejte, aby si znovu prošli 
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Moroniho 8:26 a Moroniho 8:27 a porovnali důsledky pokory a jemnosti srdce s důsledky 
pýchy.

Vyzvěte jiného studenta, aby přečetl Moroniho 8:28. Upozorněte na to, že poté, co Mor-
mon vyjádřil obavy týkající se Nefitů, řekl: „Modli se za ně, synu můj, aby k nim mohlo 
přijíti pokání.“ Připomeňte studentům, jaká moc může vstoupit do života lidí, když se za ně 
druzí modlí.

Na závěr lekce vyzvěte studenty, aby se podělili o své pocity týkající se moci Usmíření spa-
sit malé děti a nás všechny, když se snažíme být věrni svým smlouvám.

Komentář a informace o historickém pozadí
Moroni 8:8. „Prokletí Adamovo je z nich sňato ve 
mně“

Někteří lidé se domnívají, že kvůli Pádu Adama a Evy 
přicházejí novorozené děti na svět poskvrněny hříchem. 
President Joseph Fielding Smith vysvětlil, že toto učení 
je falešné.

„Všichni ti, kteří se domnívají, že člověk, ano, i novoro-
zené děti, jsou poskvrněny ‚prvotním hříchem‘ (jinými 
slovy přestupkem Adamovým), popírají milost smírné 
krve Ježíše Krista. Bible (jakož i naše novodobé písmo) 
učí, že Ježíš Kristus je vskutku Vykupitelem lidstva od 
pádu. Zaplatil dluh, jehož se lidstvo stalo dědicem skrze 
přestupek Adamův. Hypotéka uvalená na naši duši byla 
zcela zaplacena. Nezůstala po ní žádná nezaplacená 
pokuta, jež by vyžadovala, aby nějakou živou bytostí, 
nebo v jejím zastoupení, byl vykonán nějaký čin, který 
by ji osvobodil od ‚prvotního hříchu‘. Nauka, že nemluv-
ňata přicházejí na tento svět pod prokletím ‚prvotního 
hříchu‘, je v očích Božích ohavná a popírá velikost a mi-
losrdenství Usmíření. (Viz Moroni kapitola 8.)“ (Church 
History and Modern Revelation: A Course of Study for 
the Melchizedek Priesthood Quorums, 4 vols. [1949], 
4:99.)

Moroni 8:8–24. Křest novorozeňat

Prorok Joseph Smith učil, že malé děti křest 
nepotřebují:

„‚[Věříme] v křest nemluvňat?‘ … Nikoli. …Neboť to 
není v Bibli nikde psáno. …Křest je na odpuštění hříchů. 
Děti nemají hříchy. … Všechny děti jsou živy v Kristu, 
a ty, které jsou zralejšího věku, jsou živy skrze víru a 
pokání.“ (History of the Church, 5:499.)

President Boyd K. Packer z Kvora Dvanácti apoštolů 
vyprávěl o misionářích na plný úvazek, kteří dokázali 

utěšit matku zarmoucenou kvůli smrti jejího malého 
synka:

„Dva misionáři [pracovali] v horách na jihu Spojených 
států. Jednoho dne z vršku kopce uviděli lidi, kteří se 
scházeli na mýtince pod nimi. Misionáři často nenachá-
zeli mnoho lidí, kterým by mohli hlásat evangelium, a 
tak se vydali k mýtince.

Bylo to pohřební shromáždění, protože se utopil jakýsi 
malý chlapec. Jeho rodiče požádali kazatele, aby řekl 
‚pár slov‘ nad hrobem jejich syna. Misionáři stáli v po-
zadí, zatímco se pocestný kazatel obrátil k truchlícímu 
otci a matce a začal své kázání. Pokud rodiče očekávali 
od tohoto duchovního nějakou útěchu, byli zklamáni.

Káral je přísně za to, že nenechali chlapce pokřtít. Mu-
seli to kvůli něčemu odložit, a nyní již bylo pozdě. Řekl 
jim velmi neomaleně, že jejich chlapec odešel do pekla. 
Je to jejich chyba. Oni nesou vinu za jeho nekonečné 
utrpení.

Poté, co kázání skončilo a hrob byl zasypán, přistoupili 
k zarmouceným rodičům misionáři. ‚Jsme služebníci 
Páně,‘ řekli matce, ‚a přinesli jsme vám poselství.‘ A 
zatímco vzlykající rodiče naslouchali, dva starší četli 
zjevení z písem a vydávali svědectví o znovuzřízení klíčů 
pro vykoupení žijících i mrtvých.

Mám určité pochopení pro onoho kazatele. Vzhledem 
ke světlu a poznání, které měl, dělal to nejlepší, co 
mohl. Existuje však něco více, co jim měl nabídnout.  
Je to plnost evangelia.

Tito starší k nim zavítali jako utěšitelé, jako učitelé, 
jako služebníci Páně, jako oprávnění služebníci evan-
gelia  Ježíše Krista.“ („A malé pacholátko je povede“, 
Liahona, květen 2012, 7.)
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Úvod
Mormon ve své poslední zaznamenané epištole adre-
sované svému synu Moronimu pociťoval lítost nad zlo-
volným stavem Nefitů. Nabádal Moroniho, aby se pilně 
snažil pomáhat Nefitům činit pokání. Mormon také 

popsal utrpení lidí, jehož příčinou byla jejich zlovol-
nost. Nehledě na zkažený stav svého lidu povzbuzoval 
Moroniho, aby byl věrný v Ježíši Kristu a měl naději na 
zaslíbení věčného života.

LEKCE 158

Moroni 9

Náměty pro výuku

Moroni 9:1–20
Mormon naříká nad zlovolností Nefitů a Lamanitů
Požádejte studenty, aby se zamysleli nad tím, zda se někdy snažili někomu pomoci, ale 
jejich snaha byla odmítnuta.

• Jak by mohli někteří lidé reagovat, když ti, kterým se snaží pomoci, opakovaně jejich 
dobré úmysly odmítají?

Vysvětlete členům třídy, že Moroni 9 je dopis, který psal prorok Mormon svému synu Mo-
ronimu. Vyzvěte je, aby vyhledali, jak Moroni povzbuzoval svého syna.

Vyzvěte některého studenta, aby přečetl Moroniho 9:1. Požádejte členy třídy, aby text sle-
dovali a zaměřili se na slovo, kterým Mormon popsal situaci Nefitů. 

Napište na tabuli tyto odkazy na verše z písem: Moroni 9:2–5; Moroni 9:7–10; Moroni 
9:16–19. Rozdělte studenty do tří skupin. Každé skupině zadejte jednu z pasáží uvedených 
na tabuli a požádejte je, aby si ji přečetli a vyhledali, co Mormon popsal jako bolestné. 
Vyzvěte jednoho studenta z každé skupiny, aby uvedl, co jeho skupina zjistila. (Pokud se 
studenti, kteří měli zadanou pasáž z Moroniho 9:2–5, nezmíní o hněvu, můžete se zmínit o 
tom, jakou úlohu hrál hněv ve strašlivých událostech, jež Mormon popsal.)

Požádejte několik studentů, aby se střídali při čtení Moroniho 9:11–15, 20. Požádejte 
studenty, aby vyhledali, proč byl Mormon situací lidu zarmoucen. Položte studentům tyto 
otázky, abyste jim pomohli uvedené verše analyzovat:

• Co podle vás znamená být „bez mravnosti“? (Moroni 9:11.) (Chovat se necivilizo-
vaně – nevytříbeně nebo nezkrotně; nemít úctu k druhým; nedbat zákonů, které řídí 
společnost.)

• Co podle vás znamená být „bez zásad“? (Moroni 9:20.) (Žít bez měřítek a nevážit si 
přikázání Božích a nedodržovat je.)

• Co podle vás znamená být „bez citu“? (Moroni 9:20.) (Být zatvrzelý vůči Duchu Páně a 
světlu Kristovu a nerozeznávat mezi tím, co je správné, a co špatné.)

• Jaký důkaz toho, že jsou někteří lidé bez mravnosti, bez zásad a bez citu, vidíte v dneš-
ním světě?

Mohli byste upozornit na to, že Mormon řekl, že jeho lid upadl do tohoto stavu zlovolnosti 
v období pouhých několika let. (Viz Moroni 9:12.)

Vysvětlete, že Mormon, podobně jako prorok jareditského národa Eter, byl svědkem hněvu 
a zlovolnosti, které přemohly jeho lid. Vyzvěte některého studenta, aby přečetl Moroniho 
9:4. Požádejte členy třídy, aby text sledovali a všímali si, čeho se Moroni ohledně Nefitů 
obával. (Obával se toho, že „se s nimi Duch Páně ustal nesnaditi“.)

• Mormon se zmínil o tom, že se svým lidem pracoval neustále. Proč by měl Mormon, či 
církevní vedoucí v dnešní době, pokračovat v práci mezi lidmi, kteří pociťují hněv nebo 
zatvrzují své srdce proti slovu Božímu?

Na tabuli napište tuto pravdu: Máme pilně pracovat ve službě Bohu, i když nás ti, kte-
rým sloužíme, nepřijímají kladně. Vysvětlete, že toto platí i v případě, že se lidé, kterým 

Výuka, která vzdělává
Když se rozhodnete, 
čemu a jak budete  
z pasáže z písem učit, 
vyberte pravdy a metody 
výuky, které budou 
studenty vzdělávat a 
umožní jim, aby byli 
povzneseni Duchem 
Svatým.
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sloužíme, provinili závažným hříchem. Vyzvěte některého studenta, aby přečetl Moroniho 
9:6. Požádejte studenty, aby text sledovali a vyhledali důvody, proč máme pilně pracovat 
ve službě Bohu, i když nás ti, kterým sloužíme, nepřijímají kladně. Až studenti řeknou, 
co našli, předložte jim následující situace (nebo vymyslete nějaké vlastní) a pomozte jim 
přemýšlet o tom, jak mohou tuto pravdu uplatňovat ve svém životě. Vyzvěte jednoho nebo 
více studentů, aby vysvětlili, jak mohou uplatňovat pravdu uvedenou na tabuli v těchto 
situacích.

 1. Jako presidentka třídy Mladých žen jste zodpovědná za dalších pět mladých žen vašeho 
sboru. Jedna z těchto mladých žen už více než rok nenavštívila církevní shromáždění ani 
žádnou jinou církevní akci nebo činnost. Poté, co jste ji během posledních třech měsíců 
osobně zvala, přesto na žádné shromáždění ani činnost nepřišla.

 2. Jako domácí učitel se pilně snažíte sloužit každé rodině, která vám byla přidělena. Avšak 
jedna rodina vám během posledních několika měsíců nezvedá telefon, ani vám neotevře 
dveře, když ji přijdete navštívit.

 3. Máte pocit, že byste měli pozvat jednoho svého dobrého přítele, aby se setkal s misio-
náři. Vaše pozvání odmítl, avšak vy máte přesto dál dojem, že se ho máte zeptat znovu.

Podělte se o tato slova presidenta HenryhoB. Eyringa z Prvního předsednictva, který nás 
povzbudil, abychom ve snaze pracovat mezi Božími dětmi vytrvali. Požádejte studenty, aby 
si všímali čehokoli, co je bude motivovat, aby se usilovně snažili pomáhat druhým.

„Je to smlouva, kterou uzavíráme s Bohem, že budeme dodržovat všechna 
Jeho přikázání a že budeme sloužit tak, jak by sloužil On, kdyby byl osobně 
přítomen. Žijeme- li podle tohoto měřítka, jak nejlépe dokážeme, budujeme 
si sílu, kterou budeme potřebovat, abychom vytrvali do konce.

Velcí kněžští učitelé mi ukázali, jak tuto sílu budovat: jde o to vytvořit si zvyk 
pokračovat dál, i přes únavu a obavy, které vás mohou vést k myšlence, že to 

máte vzdát. Velcí školitelé Páně mně ukázali, že tato duchovní přetrvávající síla se dostavuje 
tehdy, když pracujeme dál, až za hranici toho, kdy ostatní by již odpočívali. …

… Slibuji vám, že pokud budete dělat vše, co dokážete, Bůh zvelebí vaši sílu a moudrost.“ 
(„Příprava na kněžství – ‚potřebuji tvou pomoc‘“, Liahona, listopad 2011, 58–59.)

• Co vás podle Presidenta Eyringa motivuje k tomu, abyste pilně pracovali ve službě Pánu 
bez ohledu na to, jak je vaše snaha přijímána?

Přečtěte tento příběh od staršího Mervyna B. Arnolda ze Sedmdesáti o vedoucím kněž-
ství, který pilně pracoval s mladým mužem, přestože ho onen muž opakovaně odmítal. 
Vybídněte studenty, ať si všímají toho, koho nakonec tento mladý muž ve svém vedoucím 
kněžství viděl.

„Bratr Marques, člen předsednictva odbočky ve městě Fortaleza v Brazílii, připravil s dal-
šími vedoucími kněžství plán na aktivizaci těch, kteří byli v jeho odbočce méně aktivní. 
Jedním z těch, kteří byli méně aktivní, byl mladý muž jménem Fernando Araujo. Nedávno 
mi Fernando vyprávěl, co zažil:

‚V neděli dopoledne jsem se začal účastnit soutěží v surfování a na církevní shromáždění 
jsem přestal chodit. Jednou v neděli ráno bratr Marques zaklepal na dveře a zeptal se mé 
maminky, nečlenky, zda by se mnou mohl mluvit. Když mu řekla, že spím, zeptal se, zda by 
mě mohl vzbudit. Řekl mi: „Fernando, přijdeš pozdě na shromáždění!“ Aniž by poslouchal 
mé výmluvy, vzal mě na shromáždění.

Příští neděli se opakovalo totéž, a tak jsem se třetí neděli rozhodl, že odejdu záhy, abych 
mu unikl. Když jsem otevřel dveře, zjistil jsem, že sedí na kapotě auta a čte písma. Když 
mě uviděl, řekl: „To je dobře, že jsi vstal brzy. Dnes půjdeme najít dalšího mladého muže!“ 
Dovolával jsem se své svobody jednání, ale on řekl: „O tom si promluvíme později.“

Po osmi nedělích jsem se rozhodl, že budu spát u kamaráda, neboť jsem se ho nemohl zba-
vit. Druhý den dopoledne jsem byl na pláži, když jsem uviděl, jak ke mně jde muž v obleku 
a s vázankou. Když jsem uviděl, že je to bratr Marques, utekl jsem do vody. Náhle jsem 
ucítil něčí ruku na rameni. Byl to bratr Marques, ve vodě až po prsa! Vzal mě za ruku a řekl: 
„Přijdeš pozdě! Pojďme.“ Když jsem namítl, že nemám oblečení, odvětil: „Máš ho v autě.“

Když jsme toho dne vycházeli z oceánu, upřímná láska bratra Marquese a jeho starost mě 
dojala. … Bratru Marquesovi nešlo jen o to dovézt mě na shromáždění – kvorum dbalo 
na to, abych zůstal aktivní. Plánovali akce, při nichž jsem se cítil potřebným, dostal jsem 
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povolání a členové kvora se stali mými přáteli.‘“ („Posiluj své bratří“, Liahona, květen 2004, 
46–47.)

Vysvětlete, že jako členové Církve máme všichni v tomto životě důležitou práci, kterou 
musíme vykonat. Příklady Mormona, Moroniho a bratra Marquese nás mohou povzbudit  
v situacích, kdy ztrácíme odvahu nebo když nás ti, kterým máme sloužit, odmítají.

Moroni 9:21–26
Mormon povzbuzuje Moroniho k věrnosti
Vyzvěte studenty, ať uvedou nějaké nedávné události ze své obce, národa nebo ze světa, 
kvůli kterým by mohli být lidé zklamaní.

Vyzvěte studenty, aby si přečetli Moroniho 9:21–22, 25–26. Požádejte je, aby se zaměřili 
na radu, kterou dal Mormon Moronimu a která se týkala toho, co má dělat v situaci, která 
ho znepokojuje. Pomozte studentům rozebrat tyto verše tím, že jim položíte následující 
otázky:

• Jaká slova a výrazy v těchto verších vyjadřují, jaké pocity choval Mormon k svému synu 
Moronimu?

• O čem Mormon řekl, že má spočívat v Moroniově „mysli na věky“? (Moroni 9:25.) Jak 
nám může pamatování na Spasitele a na Jeho Usmíření pomoci, když ztrácíme odvahu 
nebo jsme obklopeni zlovolností?

• Čemu se můžeme z těchto veršů naučit o tom, jak reagovat na těžkosti a zlovolnost, 
které nás obklopují? (Ačkoli studenti mohou použít různá slova, měli by vyjádřit, že 
jsme- li věrní v Ježíši Kristu, On nás pozvedne, i když nás obklopují těžkosti a 
zlovolnost. Mohli byste napsat tuto zásadu na tabuli a navrhnout studentům, aby si ji 
zapsali do písem.)

• Jaké zkušenosti z vašeho života nebo ze života vašich blízkých poukazují na to, že je tato 
zásada pravdivá?

Povzbuďte studenty, aby přemítali o tom, jak mohou být věrnější a více pamatovat na Ježíše 
Krista i tehdy, když ztrácejí odvahu nebo jsou obklopeni zlovolností. Vydejte svědectví o 
síle, kterou jste obdrželi, když jste byli věrní v Ježíši Kristu.
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Moroni 10:1–7
Moroni nás nabádá, abychom získali svědectví o Knize Mormonově a o Ježíši 
Kristu
Před začátkem hodiny nakreslete na tabuli obrázek oblouku se závěrným kamenem. (Jako 
vzor můžete použít ilustraci z lekce č. 4.) Začněte lekci tím, že poukážete na tento obrázek.

• Jaký význam má v oblouku závěrný kámen?

• Jak souvisí závěrný kámen s Knihou Mormonovou? (Pokud studenti potřebují pomoci 
tuto otázku zodpovědět, můžete jim navrhnout, aby si přečetli prohlášení Proroka Jose-
pha Smitha v šestém odstavci úvodu ke Knize Mormonově.)

Vyzvěte studenty, aby si přečetli poslední odstavec úvodu ke Knize Mormonově. Než 
začnou číst, vyzvěte je, aby vyhledali tři pravdy, které může člověk poznat, když o Knize 
Mormonově získá svědectví.

• Podobně jako oblouk drží pohromadě díky závěrnému kameni, jaké části našeho svědec-
tví jsou posilovány tím, že získáváme svědectví o Knize Mormonově?

• Proč je důležité, aby každý člověk obdržel své vlastní svědectví o Knize Mormonově?

Shrňte Moroniho 10:1–2 pomocí vysvětlení, že 1 400 let před tím, než Prorok Joseph Smith 
obdržel zlaté desky, zakončil Moroni záznam svého otce tak, že sepsal závěrečné nabá-
dání určené lidem, kteří Knihu Mormonovu obdrží v posledních dnech. (Slovo nabádat se 
nachází v Moronim 10 osmkrát.)

Vysvětlete, že Moroni nabádal každého, kdo obdrží Knihu Mormonovu, aby usiloval o 
svědectví o její pravdivosti a božskosti. Vyzvěte studenty, aby si přečetli Moroniho 10:3–4 
a zaměřili se při tom na slovní spojení, která popisují požadavky pro získání svědectví o 
Knize Mormonově skrze Ducha Svatého. Mohli byste jim doporučit, aby si tato slovní spo-
jení označili, až je najdou. Zatímco budou studenti uvádět slovní spojení, která našli, pište 
je na tabuli. Jejich odpovědi by měly zahrnovat toto:

„čísti tyto věci“

„pamatovali, jak milosrdný byl Pán“

„přemítali v srdci svém“

„tázati s upřímným srdcem, s opravdovým záměrem, majíce víru v Krista“

Abyste studentům pomohli lépe rozumět tomu, co musí člověk udělat, aby obdržel svědec-
tví od Ducha Svatého, že Kniha Mormonova je pravdivá, použijte následující náměty pro 
diskusi o požadavcích, kterým Moroni učil.

1. „Čísti tyto věci“

Moroni nás vyzval, abychom četli „tyto věci“ neboli abychom četli Knihu Mormonovu. 
Požádejte některého studenta, aby přečetl následující příběh, který vyprávěl starší Tad 

Vydávejte svědectví
Často využívejte příleži-
tosti k vydání svědectví 
o Ježíši Kristu, o Jeho 
evangeliu a o Knize 
Mormonově. Povzbu-
zujte studenty, aby také 
vydávali svědectví. Když 
se člověk dělí o svědec-
tví, přináší mu to po-
žehnání a také to může 
posílit víru a svědectví 
ostatních.

Úvod
Moroni nabádal Lamanity a všechny ostatní, kteří 
budou číst jeho svědectví, aby žádali Boha o potvrzení 
pravdivosti jeho slov. Učil tomu, že Bůh projeví pravdi-
vost Knihy Mormonovy a toho, že Ježíš Kristus skutečně 
žije, mocí Ducha Svatého. Moroni také prohlásil, že se 
s námi setká před soudnou stolicí Boží, kde sám Pán 

potvrdí pravdivost Moroniových slov. (Poznámka: Na 
konci hodiny byste mohli dát studentům čas na to, 
aby se podělili o své svědectví o Knize Mormonově. 
Aby vám na to zbylo dost času, vyberte s modlitbou 
takové části lekce, které budou pro vaše studenty 
nejpřínosnější.)
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Moroni 10:1–7, 27–29
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MORONI  10:1–7, 27–29

R. Callister z Kvora Sedmdesáti o tom, jak se jedné mladé ženě vyplatilo, že četla Knihu 
Mormonovu:

„[Jedna] 14letá dívka … řekla, že se svou kamarádkou ve škole probírala otázku nábožen-
ství. Její kamarádka jí řekla: ‚K jakému náboženství patříš?‘

Odpověděla: ‚K Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů neboli k mormonům.‘

Její kamarádka odvětila: ‚Tu církev znám, a vím, že není pravdivá.‘

‚Podle čeho jsi to poznala?‘ odvětila dívka.

‚Protože,‘ řekla kamarádka, ‚jsem ji zkoumala.‘

‚Četla jsi Knihu Mormonovu?‘

‚Ne,‘ odpověděla kamarádka, ‚nečetla.‘

Pak tato milá mladá dívka odpověděla: ‚Pak jsi neprozkoumala moji církev, protože já jsem 
přečetla každou stranu Knihy Mormonovy a vím, že je pravdivá.‘“ („Kniha Mormonova – 
kniha od Boha“, Liahona, listopad 2011, 76.)

• Proč je četba Knihy Mormonovy klíčem k získání svědectví o její pravdivosti?

• Jak četba Knihy Mormonovy v průběhu tohoto roku posílila vaše svědectví o ní a o prav-
dách, kterým učí?

2. „Pamatovali, jak milosrdný byl Pán“

Moroni učil tomu, že lidé, kteří čtou Knihu Mormonovu a touží zjistit, zda je pravdivá, by 
měli pamatovat na to, „jak milosrdný byl Pán“. (Moroni 10:3.) Vysvětlete, že když rozpoz-
náváme projevy Pánova milosrdenství a pamatujeme na ně, může nám to obměkčit srdce a 
připravit nás na to, abychom pociťovali vliv Ducha Svatého. Jedním z významů slova milo-
srdný je soucitný. Vyzvěte studenty, aby se na chvíli zamysleli nad tím, kdy jim Pán projevil 
milosrdenství nebo kdy byli svědky Pánova milosrdenství v životě někoho, koho znají.

Požádejte studenty, aby se podělili o příklady Pánova milosrdenství v Knize Mormonově, 
které pro ně mají zvláštní význam.

• Jak může podle vašeho názoru pamatování na Pánovo milosrdenství pomoci někomu, 
aby byl vnímavý vůči Duchu Svatému a aby získal svědectví o Knize Mormonově?

• Jakých důkazů Pánova milosrdenství jste byli ve svém životě svědky?

• Jaké pocity vás naplňují, když vzpomínáte na milosrdenství Páně ve svém životě?

3. „Přemítali [o Pánově milosrdenství] v srdci svém“

Moroni učil tomu, že musíme o Pánově milosrdenství přemítat v srdci. Vysvětlete, že přemí-
tání nad tím, jak je Pán milosrdný k druhým lidem i k nám, nás připravuje na to, abychom 
přijímali vliv Ducha Svatého. Abyste studentům pomohli porozumět tomu, proč tomu tak 
je, požádejte některého z nich, aby přečetl následující vysvětlení staršího Marvina J. Ash-
tona z Kvora Dvanácti apoštolů:

„Ve slovníku se píše, že přemítat znamená něco duševně zvažovat, hluboce o 
něčem přemýšlet, uvažovat, meditovat. …

Přemítáním dáváme Duchu příležitost na nás působit a vést nás. Přemítání 
je mocným propojením srdce a mysli. Když čteme písma, dotýkají se našeho 
srdce a naší mysli. Pokud používáme dar přemítání, můžeme tyto věčné 
pravdy uchopit a uvědomit si, jak je můžeme začlenit do každodenního 

konání. …

Přemítání je duševní činnost vedoucí k pokroku. Je velkým darem pro ty, kteří se ho naučí 
používat. Budeme- li používat dar přemítání, získáme poznání, hluboké porozumění i 
schopnost použít své znalosti v praxi.“ („There Are Many Gifts“, Ensign, Nov. 1987, 20.)

• Kdy vám při studiu Knihy Mormonovy přemítání pomohlo pocítit vliv Ducha Svatého?

• Co můžeme dělat pro to, abychom při studiu písem důsledněji přemítali?

4. „Tázati s upřímným srdcem, s opravdovým záměrem, majíce víru v [Ježíše] Krista“

Moroni učil, že chceme- li obdržet svědectví o pravdivosti Knihy Mormonovy, musíme se 
tázat Boha „s upřímným srdcem, s opravdovým záměrem, majíce víru v [Ježíše] Krista“. 
Vysvětlete, že modlit se upřímně a s opravdovým záměrem znamená, že máme „v úmyslu 
jednat podle odpovědí, které od Boha [obdržíme]“. (Kažte evangelium mé – příručka  
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k misionářské službě [2005], 111.) Zvažte možnost podělit se o následující příběh, ve kterém se 
jeden muž modlil s opravdovým záměrem obdržet svědectví o pravdivosti Knihy Mormonovy:

„Příležitostně jsem se pomodlil, abych poznal, co je pravda, byla to však spíše povrchní 
myšlenka než upřímná otázka. Potom jsem se jednou večer rozhodl pomodlit s ‚opravdo-
vým záměrem‘.

Řekl jsem Nebeskému Otci, že Ho chci poznat a že chci být součástí Jeho pravé Církve. 
Slíbil jsem Mu: ‚Jestli mi dáš poznat, zda je Joseph Smith opravdový prorok a zda je Kniha 
Mormonova pravdivá, udělám cokoli, co budeš chtít, abych udělal. Pokud je Církev Ježíše 
Krista Svatých posledních dnů pravou Církví, budu se jí držet a nikdy to nevzdám.‘

Nestalo se nic okázalého, měl jsem však pocit klidu a šel jsem spát. O několik hodin poz-
ději jsem se probudil s jasnou myšlenkou: ‚Joseph Smith je pravý prorok a Kniha Mormo-
nova je pravdivá.‘ Tuto myšlenku doprovázel nepopsatelný klid. Znovu jsem usnul, ale opět 
jsem se probudil s naprosto stejnou myšlenkou a pocitem.

Od té doby jsem nikdy nepochyboval, že Joseph Smith je pravý prorok. Vím, že toto je Spa-
sitelovo dílo a že Nebeský Otec zodpoví naše upřímné prosby.“ (Rodolfo Armando Pérez 
Bonilla, „Jak to vím“, Liahona, říjen 2011, 64.)

Vyzvěte studenty, aby v Moronim 10:4 vyhledali, co Bůh učiní pro ty, kteří se budou řídit 
postupem, který Moroni popsal.

• Co Moroni slíbil těm, kteří usilují o svědectví o Knize Mormonově způsobem, který popsal?

• Jak nám může Duch Svatý svědčit o pravdivosti Knihy Mormonovy? (Ujistěte se, že stu-
denti rozumějí tomu, že většina zjevení nepřichází nějakým velkolepým způsobem. Ně-
kteří jednotlivci mohou mít mocné duchovní zážitky, ale většina lidí pocítí něco klidného 
a jemného, například hřejivý pocit pokoje či ujištění. Mohli byste také vysvětlit, že Duch 
nám může při studiu písem dosvědčovat pravdivost toho, co právě čteme. Když potom 
prosíme konkrétně o to, abychom věděli, zda je Kniha Mormonova pravdivá, Duch Svatý 
nám potvrdí svědectví, která jsme obdrželi již dříve.)

Požádejte některého studenta, aby přečetl Moroniho 10:5–7. Vyzvěte členy třídy, aby text 
sledovali a určili, co dalšího můžeme podle Moroniova slibu poznat skrze Ducha Svatého. 
Poukažte na to, že Moroni 10:4–5 je pasáž z mistrovství v písmu. Mohli byste studenty 
povzbudit, aby si tuto pasáž z mistrovství v písmu nějak výrazně označili, aby ji dokázali 
snadno najít.

• Čemu se můžeme naučit z Moroniho 10:3–7? (Studenti mohou použít různá slova, měli 
by však vyjádřit tuto zásadu: Ptáme- li se Boha s vírou a s opravdovým záměrem, mů-
žeme obdržet svědectví o Knize Mormonově a o Ježíši Kristu skrze Ducha Svatého.)

Vyzvěte studenty, aby si do zápisníku nebo studijního deníku napsali nějaký cíl týkající se 
toho, co budou dělat, aby získali svědectví o Knize Mormonově nebo toto svědectví posílili. 
Povzbuďte je, aby uplatňovali zásadu uvedenou v Moronim 10:4.

Moroni 10:27–29
Moroni svědčí o tom, že se s námi setká u soudné stolice Boží
Požádejte některého studenta, aby přečetl Moroniho 10:27–29. Vyzvěte členy třídy, aby se 
zamysleli nad tím, jak by mohli odpovědět na otázku položenou v Moronim 10:27. Vydejte 
svědectví o tom, že lidé, kteří obdrží Knihu Mormonovu, se budou před Bohem zod-
povídat z toho, jak s ní naložili.

Na konci hodiny vyhraďte dostatek času na to, abyste mohli studenty vyzvat, aby vydali své 
svědectví o Knize Mormonově. Zvažte možnost vydat své vlastní svědectví o Knize Mor-
monově. Ujistěte studenty, že když budou celý život pokračovat ve studiu Knihy Mormo-
novy, jejich víra v Ježíše Krista a v Jeho evangelium poroste.

Mistrovství v písmu – Moroni 10:4–5
Studenti, kteří se naučí Moroniho 10:4–5 zpaměti, budou lépe připraveni dělit se o posel-
ství Knihy Mormonovy s druhými. Napište tyto verše na tabuli a požádejte studenty, aby je 
všichni společně nahlas přečetli. Vymažte šest slov a pak řekněte členům třídy, aby přečetli 
verše znovu a doplnili při tom chybějící slova. Pokračujte tímto způsobem, dokud nebude 
většina slov smazaná.

Moroni 10:4–5 
je pasáž z mistrovství  
v písmu. Podívejte se na 
námět k výuce této 
pasáže z mistrovství 
v písmu, který je uveden 
na konci lekce, abyste 
tak mohli pomoci 
studentům tuto pasáž si 
osvojit.
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Úvod
Poté, co Moroni učil tomu, jak získat svědectví o 
pravdivosti všech věcí skrze Ducha Svatého, nabádal 
ty, kteří budou číst jeho slova, aby přijímali a rozpoz-
návali duchovní dary. Moroni zakončil záznam Knihy 

Mormonovy tím, že vyzval všechny lidi, aby přišli k Ježíši 
Kristu, chopili se každého dobrého daru, který nám 
nabízí, a byli skrze Něj zdokonalováni.
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Moroni 10:8–26, 30–34

Náměty pro výuku

Moroni 10:8–26
Moroni učí o darech Ducha a o jejich účelu v Pánově díle
Vyzvěte studenty, aby si vzpomněli na to, kdy jim Nebeský Otec pomohl udělat něco, co by 
sami nezvládli. Řekněte jim, aby si přečetli Moroniho 10:8 a našli slovní spojení, které popi-
suje duchovní schopnosti nebo požehnání, která Bůh dává věrným („dary Boží“). Vysvět-
lete, že o těchto darech často hovoříme jako o darech Ducha nebo o duchovních darech.

• Proč Bůh podle Moroniho 10:8 uděluje svým dětem dary Ducha? (Až studenti odpovědí, 
napište na tabuli následující pravdu: Bůh udílí dary Ducha k prospěchu svých dětí. 
Možná bude potřeba vysvětlit, že v tomto kontextu slovo prospěch znamená to, že jim 
žehná nebo pomáhá.)

Vyzvěte studenty, aby si přečetli Moroniho 10:9–16 a vyhledali dary Boží, které Moroni  
v těchto verších popisuje. Můžete studentům navrhnout, aby si to, co najdou, označili.

• Které dary Ducha jste v těchto verších našli? (Až budou studenti odpovídat, můžete psát 
jejich odpovědi na tabuli.)

• Jaké příklady těchto darů jste viděli v Církvi?

• Kdy jste byli svědky toho, jak byli lidé požehnáni díky tomu, že druzí používali své du-
chovní dary? (Mohli byste si připravit příklad, kterého jste byli sami svědky, a podělit se o 
něj.)

• Jak mohou dary Ducha prospívat člověku, který je obdrží?

Požádejte některého studenta, aby přečetl Moroniho 10:19, 24. Ostatní členy třídy vyzvěte, 
aby verš sledovali a aby našli překážku, která brání získávání a rozeznávání duchovních 
darů.

• Jakou překážku pro získávání a rozpoznání duchovních darů jste našli?

• Proč podle vašeho názoru lidé ve stavu nevíry nedokážou rozpoznat, ani obdržet moc a 
dary Boží?

Vyzvěte studenty, aby si přečetli Moroniho 10:25–26 a zjistili, co se stane s těmi, kteří od-
mítnou dary a moc Boží. Požádejte je, aby se podělili o to, co našli.

Požádejte několik studentů, aby se střídali při čtení Moroniho 10:20–23. Ostatní členy třídy 
vyzvěte, aby text sledovali a zjistili, jaká požehnání plynou z toho, když máme víru, naději 
a pravou lásku. (Než studenti začnou číst, mohli byste vysvětlit, že slovní spojení „jsou pro 
mne žádoucí“ v Moronim 10:23 se týká toho, co je v souladu s Boží vůlí.)

• Jaká požehnání přicházejí podle Moroniova učení k těm, kteří mají víru, naději a pravou 
lásku?

Až studenti odpovědí, napište na tabuli tuto zásadu: Máme- li víru, budeme moci činit  
to, co po nás chce Spasitel. Mohli byste navrhnout, aby si studenti označili tuto zásadu  
v Moronim 10:23.

• Jak by spolu podle vašeho názoru mohly tyto dvě zásady na tabuli souviset? (Když 
máme víru, Bůh nám dá dary, které potřebujeme, abychom mohli vykonat práci, kterou 
pro nás má.)

Mějte rádi své studenty
Když projevujete studen-
tům lásku a zájem, odrá-
žíte tím lásku, kterou  
k nim chová Bůh. V zá-
věru tohoto studijního 
kurzu se snažte pomoci 
studentům uvědomit si, 
že jsou milovanými syny 
a dcerami Božími.
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• Jak vám může znalost těchto dvou zásad pomoci nyní i v budoucnu?

Napište na tabuli následující nedokončené věty. Abyste studentům pomohli poznat, jak se 
v jejich životě naplnil nebo by mohl být naplněn slib, který se nachází v Moronim 10:23, 
dejte jim několik minut na to, aby doplnili jednu z těchto vět ve svém zápisníku nebo 
studijním deníku:

Zažil jsem naplnění slibu uvedeného v Moronim 10:23, když …

Slib, který se nachází v Moronim 10:23 mi může pomoci, když …

Dejte studentům dostatek času a pak je vyzvěte, aby se ve dvojicích podělili o to, co napsali.

Moroni 10:30–34
Moroni vyzývá všechny, aby přišli ke Kristu a byli v Něm zdokonalováni
Napište na tabuli slovo dokonalost. Pod něj napište: možné či nemožné?

Vyzvěte studenty, aby se podělili o to, co je napadá v souvislosti s otázkou na tabuli. Po 
krátké diskusi požádejte některého studenta, aby přečetl 3. Nefiho 12:48.

• Co je podle Spasitelových slov nejvyšším cílem pro každého z nás? (Stát se dokonalými.) 
Jak je možné toho dosáhnout?

Až se studenti podělí o své postřehy, požádejte některého z nich, aby přečetl následující 
vysvětlení presidenta Jamese E. Fausta z Prvního předsednictva:

„Dokonalost je věčný cíl. I když ve smrtelnosti nemůžeme být dokonalí, 
snaha o dokonalost je přikázáním, které nakonec prostřednictvím Usmíření 
můžeme dodržet.“ („Toto je náš den“, Liahona, červenec 1999, 21–22.)

Vysvětlete, že ačkoli dokonalost není dosažitelná v tomto životě, nakonec 
se můžeme stát dokonalými. Moroni učil tomu, co můžeme udělat pro to, 
abychom byli zdokonaleni skrze Usmíření Ježíše Krista. Přepište na tabuli 

následující tabulku a vynechejte odpovědi v závorkách.

Co musím dělat … Co Bůh slibuje …

(Možné odpovědi: musíme přicházet k Ježíši 
Kristu; usilovat o dobré dary a obdržet je; vyhý-
bat se zlým darům a nečistým věcem; popírat  
v sobě veškerou bezbožnost a milovat Boha 
celou svou mocí, myslí a silou.)

(Možné odpovědi: Bůh splní své smlouvy; Jeho 
milost bude pro nás postačující; budeme moci 
být dokonalí v Ježíši Kristu; obdržíme Boží 
milost; budeme posvěceni a získáme odpuštění 
hříchů a staneme se svatými, bez poskvrny.)

Řekněte studentům, aby si prošli Moroniho 10:30–33 a našli slovní spojení, která popisují 
to, co musíme dělat my a co slibuje Bůh, že bude dělat, aby nám pomohl stát se čistými a 
dokonalými. Požádejte některého studenta, aby zapisoval jejich odpovědi do příslušných 
sloupců v tabulce. Zdůrazněte, že slovo milost popisuje božskou pomoc a sílu, kterou získá-
váme díky Usmíření Ježíše Krista.

• Jakou větu byste napsali pod tuto tabulku jako shrnutí Moroniova učení o tom, že se 
máme stát čistými a dokonalými? (Studenti mohou použít různá slova, jejich odpovědi 
by však měly odrážet tuto pravdu: Když přijdeme k Ježíši Kristu, můžeme být očiš-
těni a zdokonaleni skrze Jeho Usmíření.)

Je- li to možné, dejte studentům výtisk následujících slov staršího Jeffreyho R. Hollanda 
z Kvora Dvanácti apoštolů. Požádejte některého studenta, aby tento citát přečetl, zatímco 
ostatní studenti budou text sledovat. Než začne student číst, vyzvěte členy třídy, aby 
pozorně poslouchali a přemýšleli, co mohou dělat pro to, aby díky letošnímu studiu Knihy 
Mormonovy přišli k Ježíši Kristu.

„Poslední, závěrečnou, osamělou výzvou závěrného kamene našeho nábo-
ženství a nejsprávnější knihy, která kdy byla napsána, je, abychom se 
nedotýkali žádné nečisté věci; abychom byli svatí a bez poskvrny; abychom 
byli čistí. A tato čistota se může dostavit jedině skrze krev Beránka, který nesl 
náš zármutek a naše bolesti, onoho Beránka, který byl raněn pro naše 
přestupky a potřen pro naše nepravosti, Beránka, který byl opovrhován a 

sužován, ale kterého jsme si nevážili. (Viz Mosiáš 14.) …
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MORONI  10:8 –26, 30 – 34

Čistota – skrze krev Beránkovu. To je to, k čemu tato kniha nabádá.“ („A Standard unto  
My People“ [proslov adresovaný náboženským vzdělavatelům CVS, 9. srpna 1994], 13–14, 
si. lds. org.)

Vyzvěte studenty, aby našli v Moronim 10:32–33 slovní spojení, která zdůrazňují, že mů-
žeme být zdokonaleni jedině „v Kristu“ neboli skrze očišťující moc a milost Jeho Usmíření.

• Proč potřebujeme Usmíření Ježíše Krista k tomu, abychom se stali čistými a dokonalými?

• Která slovní spojení v Moronim 10:32–33 jsou pro vás povzbuzením při vaší snaze do-
sáhnout čistoty a věčného cíle dokonalosti?

Vyzvěte studenty, aby si vybrali jedno nebo dvě slovní spojení z prvního sloupce tabulky na 
tabuli. Dejte jim několik minut na to, aby si napsali do zápisníku nebo studijního deníku 
své myšlenky či dojmy ohledně toho, jak se mohou v těchto oblastech zlepšit.

Na závěr hodiny přečtěte studentům Moroniho 10:34. Vyzvěte je, aby s vámi verš během 
čtení sledovali a aby si všímali důkazů toho, že měl Moroni víru a naději v Ježíše Krista. 
Poté, co se podělí o to, co zjistili, je vyzvěte, aby si zapsali jakékoli myšlenky nebo dojmy, 
které mají na konci letošního kurzu studia Knihy Mormonovy. Zvažte možnost vyzvat 
 studenty, aby se podělili o to, co si napsali, s ostatními členy třídy. Vydejte svědectví o po-
žehnáních, která jim Nebeský Otec slibuje, pokud budou přicházet k Ježíši Kristu tím,  
že budou následovat Jeho učení a projevovat víru v Jeho Usmíření. Vybídněte studenty,  
aby se studiu Knihy Mormonovy věnovali po celý život.

Opakování Moroniho
Věnujte určitý čas tomu, abyste studentům pomohli projít si knihu Moroniovu. Požádejte 
je, aby se zamysleli nad tím, čemu se z této knihy naučili – jak na semináři, tak při osob-
ním studiu písem. Je- li to třeba, vyzvěte je, aby si v Moronim zběžně prošli některá shrnutí 
kapitol a mohli si tak lépe vzpomenout. Dejte na to studentům dostatek času a pak několik  
z nich požádejte, aby se podělili o něco z Moroniho, co je inspirovalo nebo jim pomohlo 
mít větší víru v Ježíše Krista.

Komentář a informace o historickém pozadí
Moroni 10:8–19. Dary Ducha

Starší Bruce R. McConkie popsal účel a důvod získávání 
duchovních darů takto:

„[Účelem duchovních darů] je osvěcovat, povzbuzovat a 
vzdělávat věrné, aby zdědili pokoj v tomto životě a byli 
vedeni k věčnému životu ve světě, který přijde. Jejich 
existence je důkazem božskosti Pánova díla; tam, kde 
se nenacházejí, Církev a království Boží není. Je nám 
zaslíbeno, že nikdy nepominou, dokud svět bude stát, 
leda kvůli nevíře (Moroni 10:19), ale až nastane doko-
nalý den a svatí dojdou oslavení, nebude již těchto darů 
zapotřebí. Pavel to vyjádřil takto: ‚Ale jakž by přišlo 
dokonalé, tehdyť to, což jest z částky, vyhlazeno bude.‘ 
(1. Kor. 13.)

Od věrných lidí se očekává, že budou usilovat o dary 
Ducha z celého srdce. Mají ‚[usilovat] dychtivě o nejlepší 
dary‘ (viz 1. Kor. 12:31; NaS 46:8), ‚[žádat] duchovních 
věcí‘ (1. Kor. 14:1), ‚prositi Boha, který dává štědře‘. 
(NaS 46:7; Matouš 7:7–8.) Některým je dán jeden dar; 
jiným další; a ‚některým mohlo býti dáno míti všechny 
tyto dary, aby mohla býti hlava, aby to mohlo býti 

každému členovi ku prospěchu‘. (NaS 46:29.)“ (Mormon 
Doctrine, 2nd ed. [1966], 314.)

Starší Marvin J. Ashton z Kvora Dvanácti apoštolů učil:

„Zdá se mi, že jednou z největších životních tragédií je, 
když některý člověk sám sebe zařadí jako někoho, kdo 
nemá žádné talenty nebo dary. …

Z Nauky a smluv 46:11–12 známe tuto pravdu: ‚Neboť 
každému nebyly dány všechny dary; neboť je mnoho 
darů a každému člověku je dán dar Duchem Božím.

Některým je dán jeden a některým je dán jiný, aby to 
všem mohlo býti ku prospěchu.‘

Bůh dal každému z nás jeden nebo více zvláštních 
talentů. … Je na každém z nás, abychom tyto dary od 
Boha vyhledávali a stavěli na nich. …

Bůh opravdu žije. Opravdu nám žehná dary. Když 
budeme rozvíjet své Bohem dané dary, dělit se o ně a 
budeme čerpat užitek z darů lidí kolem nás, svět může 
být lepším místem a Boží dílo bude postupovat kupředu 
mnohem rychleji.“ („There Are Many Gifts“, Ensign, 
Nov. 1987, 20, 23.)
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Lekce pro domácí studium
Moroni 7:20–10:34 (32. blok)

Přípravné materiály pro 
učitele domácího studia
Shrnutí denních lekcí domácího studia
Následující shrnutí nauk a zásad, s nimiž se studenti seznámili 
při studiu Moroniho 7:20–10:34 (32. blok) nemá být součástí 
vaší lekce. Lekce, kterou učíte, se soustřeďuje pouze na 
některé z těchto nauk a zásad. Při zvažování potřeb svých 
studentů se řiďte nabádáním Svatého Ducha.

1. den (Moroni 7:20–48)
Při studiu pokračování Mormonova kázání lidu v synagoze 
se studenti naučili důležitým zásadám o víře, naději a pravé 
lásce: Když projevujeme víru v Ježíše Krista, můžeme se 
chopit každé dobré věci. Projevujeme- li víru v Ježíše Krista, 
můžeme obdržet skrze Jeho Usmíření naději, že budeme po-
zvednuti k věčnému životu. Když se modlíme k Otci z celé síly 
srdce a žijeme jako praví následovníci Ježíše Krista, můžeme 
být naplněni pravou láskou.

2. den (Moroni 8–9)
Když studenti studovali Mormonův dopis Moronimu, který 
je zaznamenán v Moronim 8, dozvěděli se, že pokání a křest 
jsou nutné pro všechny ty, kteří jsou svéprávní a jsou schopni 
dopustit se hříchu. Také studovali nauku o tom, že malé 
děti jsou spaseny skrze Usmíření Ježíše Krista. Při studování 
dopisu, který je zaznamenán v Moronim 9, se studenti naučili 
tomu, že máme pilně pracovat ve službě Bohu, i když lidé, 
kterým sloužíme, nereagují pozitivně. Studenti se navíc z 
příkladu Mormona a Moroniho naučili tomu, že jsme- li věrní 
v Ježíši Kristu, On nás pozvedne, i když nás obklopují těžkosti 
a zlovolnost.

3. den (Moroni 10:1–7, 27–29)
Když studenti studovali Moroniovo závěrečné svědectví, 
připomněli si, že ptáme- li se Boha s vírou a s opravdovým 
záměrem, můžeme obdržet svědectví o Knize Mormonově 
a o Ježíši Kristu skrze Ducha Svatého. Dozvěděli se také, že 
ti, kteří obdrží Knihu Mormonovu, se budou před Bohem 
zodpovídat z toho, jak s ní naložili.

4. den (Moroni 10:8–26, 30–34)
Studenti se dozvěděli, že Bůh udílí dary Ducha k prospěchu 
svých dětí. Také se naučili tomu, že máme- li víru, budeme 
schopni vykonat to, co po nás Spasitel chce. Studovali i Mo-
roniova závěrečná slova v Knize Mormonově, která učí tomu, 
že když přicházíme k Ježíši Kristu, můžeme být skrze Jeho 
Usmíření očištěni a zdokonaleni.

Úvod
Tato lekce může studentům pomoci lépe porozumět tomu, co to 
znamená chopit se dobrých věcí. Studenti dostanou příležitost 
vysvětlit, jak může někdo zjistit sám pro sebe, že je Kniha Mor-
monova pravdivá. Budou si také moci vzájemně vydat svědectví 
o Knize Mormonově a diskutovat o tom, jak se tento rok jejich 
svědectví posílilo. V Moronim 7–9 se nacházejí epištoly neboli 
dopisy od Mormona, které Moroni zahrnul do své knihy.

Náměty pro výuku

Moroni 7:20–48
Moroni zaznamenává Mormonovo učení o víře v Ježíše Krista, o 
naději a o pravé lásce
Napište na tabuli slova dotknout se a chopit se. Požádejte 
některého studenta, aby přišel dopředu a předvedl ostatním, co 
znamená dotknout se Knihy Mormonovy. Poté požádejte téhož 
studenta, aby ukázal, co znamená chopit se Knihy Mormonovy.

Vyzvěte studenty, aby si přečetli Moroniho 7:19 a zjistili, čeho se 
máme podle Mormonových slov chopit. Poté se zeptejte:

• Čeho se máme podle Mormonových slov chopit?
• Co podle vás znamená „chopiti [se] každé dobré věci“? 

(Pomozte studentům porozumět tomu, že „každá dobrá věc“ 
může představovat spravedlivé cíle, skutky, myšlenky, zásady i 
věci.)

Vysvětlete, že Mormon dále učil tomu, jak se můžeme „chopiti 
každé dobré věci“. Požádejte několik studentů, aby se střídali při 
čtení Moroniho 7:20–22, 25. Vyzvěte členy třídy, aby vyhledali 
Mormonovu radu ohledně toho, co musíme dělat, abychom se 
„chopili každé dobré věci“.

Napište na tabuli tuto nedokončenou větu: Když … , můžeme se 
chopit každé dobré věci.

Zeptejte se: Jak byste po přečtení těchto veršů doplnili tuto větu? 
(Jedna z možných odpovědí: Když projevujeme víru v Ježíše 
Krista, můžeme se chopit každé dobré věci.)

Připomeňte studentům, že Mormon v této kapitole také vydal 
svědectví o tom, že skrze víru v Ježíše Krista můžeme být napl-
něni darem pravé lásky. (Viz Moroni 7:48.) Vyzvěte členy třídy, 
aby se pokusili z paměti odříkat tuto pasáž z mistrovství v písmu: 
Moroni 7:45, 47–48. Mohli by tyto verše také nahlas přečíst.

Položte studentům níže uvedené otázky:

• Jaká je vaše oblíbená věta (nebo slovní spojení) z Moroniho 
7:45, 47–48? Proč má pro vás tato věta (nebo slovní spojení) 
velký význam?

• Kdy jste byli svědky toho, jak někdo jednal s pravou láskou, 
nebo kdy jste pocítili, že vám Pán pomáhal jednat s pravou 
láskou? (Mohli byste se podělit i o vlastní odpovědi na tyto 
otázky.)
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LEKCE PRO DOMÁCÍ  STUDIUM

Moroni 10
Moroni nás nabádá, abychom získali svědectví o Knize Mormo-
nově a abychom přišli k Ježíši Kristu
Zopakujte si se studenty, jaký význam má v oblouku závěrný ká-
men. Diskutujte o tom, jak představa závěrného kamene souvisí 
s Knihou Mormonovou. (Můžete studentům říci, aby se podívali 
na obrázek v 1. bloku, 3. dni ve svém studijním průvodci.) 
Vyzvěte studenty, aby se podělili o to, v jakém smyslu je Kniha 
Mormonova závěrným kamenem jejich svědectví.

Požádejte některého studenta, aby přečetl Moroniho 10:3–5. 
Řekněte studentům, aby se zamysleli nad tím, proč je důle-
žité se o tyto verše dělit se všemi lidmi, ať již jsou členy naší 
Církve, nebo ne. Požádejte několik studentů, aby se podělili o 
své myšlenky, a potom se zeptejte: Co podle Moroniových slov 
musíme udělat, abychom poznali pravdu? (Když budou studenti 
odpovídat, můžete psát jejich odpovědi na tabuli. Poukažte na 
to, že tyto odpovědi představují způsob, kterým můžeme s vírou 
usilovat o poznání „pravdivosti všech věcí“.)

Požádejte některého studenta, aby přečetl Moroniho 10:6–7, a 
pak se zeptejte: Co dalšího kromě pravdivosti Knihy Mormonovy 
můžeme poznat mocí Ducha Svatého? (Duch Svatý nám potvrdí, 
že Ježíš je Kristus.)

Na tabuli napište tuto zásadu: Ptáme- li se Boha s vírou a  
s opravdovým záměrem, můžeme skrze Ducha Svatého 
obdržet svědectví o Knize Mormonově a o Ježíši Kristu.

Připomeňte studentům, že Moroni zanechal na závěr výzvu 
pro všechny lidi, kteří budou číst Knihu Mormonovu. Požádejte 
některého studenta, aby přečetl jeho výzvu v Moronim 10:30, 
32–33. Vyzvěte členy třídy, aby vyhledali způsoby, kterými mů-
žeme „[přijít] ke Kristu“. (Můžete studentům navrhnout, aby si 
to, co najdou, označili.) Poté se zeptejte:

• Jakou výzvu nám Moroni předal na konci tohoto posvátného 
záznamu?

• Která slovní spojení v těchto verších vám pomáhají poznat, jak 
„[přijít] ke Kristu“?

• Jakým zásadám se můžete z těchto veršů naučit? (Mezi odpo-
věďmi studentů může zaznít tato zásada: Když přijdeme  
k Ježíši Kristu, můžeme být skrze Jeho Usmíření očištěni 
a zdokonaleni. Tuto zásadu byste mohli napsat na tabuli.)

• Co pro vás znamená to, že můžete být zdokonaleni jedině 
skrze Ježíše Krista?

Požádejte studenty, aby si každý vybral jednu z následujících 
otázek a přemýšlel o odpovědi. (Mohli byste tyto otázky napsat 
na tabuli nebo je vytisknout na papír, který rozdáte studentům 
a který jste si připravili před výukou.) Dejte studentům dosta-
tek času a pak požádejte několik z nich, aby se podělili o svou 
odpověď s ostatními.

• Jak jste poznali, že Kniha Mormonova je pravdivá?
• Jak vám Spasitel pomáhá stát se lepším člověkem, než jakým 

byste se mohli stát sami?
• Když se ohlédnete za svým letošním studiem Knihy Mormo-

novy, co byste chtěli udělat pro to, abyste se ve studiu písem 
zlepšili?

Až se studenti podělí o odpovědi, mohli byste jim vydat vlastní 
svědectví o Knize Mormonově a o Usmíření Ježíše Krista. Také 
studentům povězte, jak jste za ně vděční a jak si vážíte úsilí, 
které vynaložili při studiu letošního semináře. Povzbuďte je, aby 
dál každý den studovali písma a snažili se uplatňovat v životě to, 
čemu se učí.
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DODATEK

Dodatek
Rozvrh četby písem

Cíle Seminářů a institutů náboženství 
pomáháme naplňovat tím, že studenty 
povzbuzujeme k tomu, aby 1) četli a stu-
dovali písma každý den a 2) četli písma, 
která se v daném roce studují. Abyste 

studentům pomohli sledovat jejich pokrok, 
můžete jim dát tabulky podobné těm, 
které jsou uvedeny níže. Pokud chcete 
podávat zprávu o každodenní četbě stu-
dentů, řiďte se pokyny uvedenými v části 

Pokyny o podávání zpráv o četbě písem. 
Tyto pokyny najdete na stránkách si.lds.
org vyhledáním slov „scripture reading 
reporting instructions“.

Rozpis četby Knihy Mormonovy

1. Nefi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

2. Nefi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Jákob 1 2 3 4 5 6 7

Enos 1

Jarom 1

Omni 1

Slova Mormonova 1

Mosiáš 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

Alma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

56 57 58 59 60 61 62 63

Helaman 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16

3. Nefi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29 30

4. Nefi 1

Mormon 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Eter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15

Moroni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Rozvrh každodenní četby písem

Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26

27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27

28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28

29 (29) 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

31 31 31 31 31 31 31
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DODATEK

Průvodce časovým rozložením výuky pro učitele denního studia
Doporučený rozvrh pro školní rok s 36 týdny

Týden Vyučovaný blok písem Zadaná četba

1 1. den: Lekce 1  Úloha studenta
2. den: Lekce 2  Studium písem
3. den: Lekce 3  Plán spasení
4. den: Lekce 4  Titulní strana, úvod 

a svědectví svědků
5. den: Lekce 5  Přehled Knihy 

Mormonovy

Titulní strana; Úvod 
ke Knize Mormonově; 
Svědectví svědků; Svědectví 
Proroka Josepha Smitha; a 
Stručné vysvětlení o Knize 
Mormonově

2 1. den: Lekce 6  1. Nefi 1
2. den: Lekce 7  1. Nefi 2
3. den: Lekce 8  1. Nefi 3–4
4. den:  Přizpůsobitelný den (viz náměty 

pro přizpůsobitelné dny)
5. den: Lekce 9  1. Nefi 5

1. Nefi 1–5

3 1. den: Lekce 10  1. Nefi 6 a 9
2. den: Lekce 11  1. Nefi 7
3. den: Lekce 12  1. Nefi 8
4. den: Lekce 13  1. Nefi 10–11
5. den: Lekce 14  1. Nefi 12–13

1. Nefi 6–13

4 1. den: Lekce 15  1. Nefi 14
2. den:  Přizpůsobitelný den (viz náměty 

pro přizpůsobitelné dny)
3. den: Lekce 16  1. Nefi 15
4. den: Lekce 17  1. Nefi 16
5. den: Lekce 18  1. Nefi 17

1. Nefi 14–17

5 1. den: Lekce 19  1. Nefi 18
2. den: Lekce 20  1. Nefi 19
3. den: Lekce 21  1. Nefi 20–22
4. den:  Přizpůsobitelný den (viz náměty 

pro přizpůsobitelné dny)
5. den: Lekce 22  2. Nefi 1

1. Nefi 18–2. Nefi 1

6 1. den: Lekce 23  2. Nefi 2 (1. část)
2. den: Lekce 24  2. Nefi 2 (2. část)
3. den: Lekce 25  2. Nefi 3
4. den: Lekce 26  2. Nefi 4
5. den: Lekce 27  2. Nefi 5

2. Nefi 2–5

7 1. den: Lekce 28  2. Nefi 6–8
2. den: Lekce 29  2. Nefi 9:1–26
3. den: Lekce 30  2. Nefi 9:27–54 

a 2. Nefi 10
4. den:  Přizpůsobitelný den (viz náměty 

pro přizpůsobitelné dny)
5. den: Lekce 31  2. Nefi 11 a 16

2. Nefi 6–11; 16

8 1. den: Lekce 32  2. Nefi 12–15
2. den: Lekce 33  2. Nefi 17–20
3. den: Lekce 34  2. Nefi 21–24
4. den: Lekce 35  2. Nefi 25
5. den:  Přizpůsobitelný den (viz náměty 

pro přizpůsobitelné dny)

2. Nefi 12–15; 17–25

9 1. den: Lekce 36  2. Nefi 26
2. den: Lekce 37  2. Nefi 27
3. den: Lekce 38  2. Nefi 28
4. den: Lekce 39  2. Nefi 29–30
5. den: Lekce 40  2. Nefi 31

2. Nefi 26–31

Týden Vyučovaný blok písem Zadaná četba

10 1. den: Lekce 41  2. Nefi 32
2. den: Lekce 42  2. Nefi 33
3. den:  Přizpůsobitelný den (viz náměty 

pro přizpůsobitelné dny)
4. den: Lekce 43  Jákob 1–2:11
5. den: Lekce 44  Jákob 2:12–35

2. Nefi 32–Jákob 2

11 1. den: Lekce 45  Jákob 3–4
2. den: Lekce 46  Jákob 5:1–51
3. den: Lekce 47  Jákob 5:52–77; Jákob 6
4. den: Lekce 48  Jákob 7
5. den:  Přizpůsobitelný den (viz náměty 

pro přizpůsobitelné dny)

Jákob 3–7

12 1. den: Lekce 49  Enos
2. den: Lekce 50  Jarom a Omni
3. den: Lekce 51  Slova Mormonova–

Mosiáš 1
4. den: Lekce 52  Mosiáš 2
5. den: Lekce 53  Mosiáš 3

Enos–Mosiáš 3

13 1. den: Lekce 54  Mosiáš 4
2. den: Lekce 55  Mosiáš 5–6
3. den:  Přizpůsobitelný den (viz náměty 

pro přizpůsobitelné dny)
4. den: Lekce 56  Mosiáš 7–8
5. den: Lekce 57  Mosiáš 9–10

Mosiáš 4–10

14 1. den: Lekce 58  Mosiáš 11–12:17
2. den: Lekce 59  Mosiáš 12:18–14:12
3. den: Lekce 60  Mosiáš 15–17
4. den: Lekce 61  Mosiáš 18
5. den: Lekce 62  Mosiáš 19–20

Mosiáš 11–20

15 1. den: Lekce 63  Mosiáš 21–22
2. den: Lekce 64  Mosiáš 23–24
3. den: Lekce 65  Mosiáš 25
4. den: Lekce 66  Mosiáš 26
5. den: Lekce 67  Mosiáš 27

Mosiáš 21–27

16 1. den: Lekce 68  Mosiáš 28–29
2. den:  Přizpůsobitelný den (viz náměty 

pro přizpůsobitelné dny)
3. den: Lekce 69  Alma 1–2
4. den: Lekce 70  Alma 3–4
5. den: Lekce 71  Alma 5:1–36

Mosiáš 28–Alma 5:36

17 1. den: Lekce 72  Alma 5:37–62
2. den: Lekce 73  Alma 6–7
3. den: Lekce 74  Alma 8
4. den: Lekce 75  Alma 9–10
5. den: Lekce 76  Alma 11

Alma 5:37–11:46

18 1. den: Lekce 77  Alma 12
2. den: Lekce 78  Alma 13
3. den: Lekce 79  Alma 14
4. den: Lekce 80  Alma 15–16
5. den:  Přizpůsobitelný den (viz náměty 

pro přizpůsobitelné dny)

Alma 12–16
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Týden Vyučovaný blok písem Zadaná četba

19 1. den: Lekce 81  Alma 17
2. den: Lekce 82  Alma 18
3. den: Lekce 83  Alma 19–20
4. den: Lekce 84  Alma 21–22
5. den: Lekce 85  Alma 23–24

Alma 17–24

20 1. den: Lekce 86  Alma 25–26
2. den: Lekce 87  Alma 27–29
3. den:  Přizpůsobitelný den (viz náměty 

pro přizpůsobitelné dny)
4. den: Lekce 88  Alma 30
5. den: Lekce 89  Alma 31

Alma 25–31

21 1. den: Lekce 90  Alma 32
2. den: Lekce 91  Alma 33
3. den: Lekce 92  Alma 34–35
4. den: Lekce 93  Alma 36
5. den: Lekce 94  Alma 37

Alma 32–37

22 1. den: Lekce 95  Alma 38
2. den: Lekce 96  Alma 39
3. den: Lekce 97  Alma 40
4. den: Lekce 98  Alma 41
5. den: Lekce 99  Alma 42

Alma 38–42

23 1. den:  Přizpůsobitelný den (viz náměty 
pro přizpůsobitelné dny)

2. den: Lekce 100  Alma 43–44
3. den: Lekce 101  Alma 45–48
4. den: Lekce 102  Alma 49–51
5. den: Lekce 103  Alma 52–55

Alma 43–55

24 1. den: Lekce 104  Alma 56–58
2. den: Lekce 105  Alma 59–63
3. den:  Přizpůsobitelný den (viz náměty 

pro přizpůsobitelné dny)
4. den: Lekce 106  Helaman 1–2
5. den: Lekce 107  Helaman 3–4

Alma 56–Helaman 4

25 1. den: Lekce 108  Helaman 5
2. den: Lekce 109  Helaman 6–7
3. den: Lekce 110  Helaman 8–9
4. den: Lekce 111  Helaman 10
5. den: Lekce 112  Helaman 11–12

Helaman 5–12

26 1. den: Lekce 113  Helaman 13
2. den: Lekce 114  Helaman 14
3. den: Lekce 115  Helaman 15–16
4. den:  Přizpůsobitelný den (viz náměty 

pro přizpůsobitelné dny)
5. den: Lekce 116  3. Nefi 1

Helaman 13–3. Nefi 1

27 1. den: Lekce 117  3. Nefi 2–5
2. den: Lekce 118  3. Nefi 6–7
3. den: Lekce 119  3. Nefi 8–10
4. den: Lekce 120  3. Nefi 11:1–17
5. den: Lekce 121  3. Nefi 11:18–41

3. Nefi 2–11

Týden Vyučovaný blok písem Zadaná četba

28 1. den: Lekce 122  3. Nefi 12
2. den: Lekce 123  3. Nefi 13
3. den: Lekce 124  3. Nefi 14
4. den: Lekce 125  3. Nefi 15–16
5. den: Lekce 126  3. Nefi 17

3. Nefi 12–17

29 1. den: Lekce 127  3. Nefi 18
2. den:  Přizpůsobitelný den (viz náměty 

pro přizpůsobitelné dny)
3. den: Lekce 128  3. Nefi 19
4. den: Lekce 129  3. Nefi 20
5. den: Lekce 130  3. Nefi 21–22

3. Nefi 18–22

30 1. den: Lekce 131  3. Nefi 23
2. den: Lekce 132  3. Nefi 24–26
3. den: Lekce 133  3. Nefi 27
4. den: Lekce 134  3. Nefi 28
5. den: Lekce 135  3. Nefi 29–30

3. Nefi 23–30

31 1. den:  Přizpůsobitelný den (viz náměty 
pro přizpůsobitelné dny)

2. den: Lekce 136  4. Nefi
3. den: Lekce 137  Mormon 1–2
4. den: Lekce 138  Mormon 3–4
5. den: Lekce 139  Mormon 5–6

4. Nefi–Mormon 6

32 1. den: Lekce 140  Mormon 7–8:11
2. den: Lekce 141  Mormon 8:12–41
3. den: Lekce 142  Mormon 9
4. den:  Přizpůsobitelný den (viz náměty 

pro přizpůsobitelné dny)
5. den: Lekce 143  Eter 1

Mormon 7–Eter 1

33 1. den: Lekce 144  Eter 2
2. den: Lekce 145  Eter 3
3. den: Lekce 146  Eter 4–5
4. den: Lekce 147  Eter 6
5. den: Lekce 148  Eter 7–11

Eter 2–11

34 1. den:  Přizpůsobitelný den (viz náměty 
pro přizpůsobitelné dny)

2. den: Lekce 149  Eter 12:1–22
3. den: Lekce 150  Eter 12:23–41
4. den: Lekce 151  Eter 13–15
5. den: Lekce 152  Moroni 1–3

Eter 12–Moroni 3

35 1. den: Lekce 153  Moroni 4–5
2. den: Lekce 154  Moroni 6
3. den:  Přizpůsobitelný den (viz náměty 

pro přizpůsobitelné dny)
4. den: Lekce 155  Moroni 7:1–19
5. den: Lekce 156  Moroni 7:20–48

Moroni 4–7

36 1. den: Lekce 157  Moroni 8
2. den: Lekce 158  Moroni 9
3. den: Lekce 159  Moroni 10:1–7, 27–29
4. den: Lekce 160  Moroni 10:8–26, 

30–34
5. den:  Přizpůsobitelný den (viz náměty 

pro přizpůsobitelné dny)

Moroni 8–10
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Náměty pro přizpůsobitelné dny

Průvodce časovým rozložením výuky 
pro učitele denního studia je založen na 
školním roce trvajícím 36 týdnů neboli 
180 dnů. Tato příručka obsahuje 160 lekcí 
denního studia – zbývá tedy 20 dnů, pro 
které není připraven žádný učební mate-
riál. Těchto 20 „přizpůsobitelných dnů“ 
má být využito moudře k hodnotným 
účelům a činnostem, jako jsou například 
tyto:

 1. Přizpůsobení denních lekcí. Možná 
budete chtít strávit více času s ně-
jakou konkrétní lekcí, má- li být její 
výuka efektivní. Také můžete využít 
doplňkové náměty pro výuku uvedené 
na konci některých lekcí nebo věnovat 
čas probrání otázek studentů týkajících 
se konkrétních veršů v písmech nebo 
konkrétního tématu z evangelia. Díky 
přizpůsobitelným dnům můžete těchto 
příležitostí využít, a přesto se budete 
držet stanoveného časového rozložení 
lekcí a budete se držet svého poslání 
učit písmům v dané posloupnosti.

 2. Osvojování si klíčových veršů a 
pasáží z písem a Základních nauk. 
Můžete využívat činností na procvičení 
mistrovství v písmu, které se nacházejí 
průběžně v celé příručce a v dodatku. 
Můžete vytvořit i vlastní činnosti na 
procvičování mistrovství v písmu, které 
se budou opírat o konkrétní potřeby 
a zájmy vašich studentů. Část přizpů-
sobitelného dne byste mohli využít i k 
činnostem, které studentům pomohou 
zopakovat si Základní nauky a prohlou-
bit jejich porozumění těmto naukám. 
Na začátku roku byste mohli věnovat 
jeden přizpůsobitelný den tomu, abyste 
provedli Zhodnocení znalostí Základních 
nauk (ZZZN), které má učitelům pomoci 
zhodnotit míru znalostí studentů, 
hloubku jejich víry a pochopení toho, 
jak uplatňovat základní nauky Církve 
a vysvětlovat je druhým lidem. ZZZN 
a další hodnoticí činnosti najdete na 
stránkách S&I (si. lds. org) – do vyhle-
dávacího pole zadejte klíčové slovo 

assessment. Výsledky ZZZN pomá-
hají učitelům, kteří toto zhodnocení 
provedli, vyhodnotit potřeby studentů 
a přizpůsobit výuku tak, aby více uspo-
kojovala jejich potřeby.

 3. Procházení již probrané látky. 
Pro studenty je prospěšné, když se 
pravidelně vracejí k tomu, co se již 
naučili v předcházejících lekcích nebo 
z konkrétní knihy písem. Mohli byste 
studentům poskytovat příležitosti, aby 
vysvětlili nějakou pravdu z předchozí 
lekce a podělili se o to, jaký má tato 
pravda vliv na jejich život. Také byste 
mohli vytvořit a provést kvíz nebo 
nějakou podobnou činnost, díky níž si 
studenti zopakují již probranou látku.

 4. Umožnění přerušení výuky. Školní 
činnosti či schůzky, místní události, 
počasí nebo jiné faktory mohou způso-
bovat, že budete muset pravidelně rušit 
nebo zkracovat jednotlivé hodiny. Díky 
přizpůsobitelným dnům můžete tyto 
výkyvy vyrovnat.



564

DODATEK

Průvodce časovým rozložením výuky pro učitele domácího studia

Tato příručka obsahuje 32 lekcí pro týdenní lekce domácího studia, které se shodují s příručkou Kniha Mormonova – studijní průvodce 
pro studenty semináře formou domácího studia. Jednotlivé lekce a jejich časové rozložení můžete podle potřeby přizpůsobit, tak aby 
to odpovídalo počtu týdnů, které máte pro výuku k dispozici.

Blok Lekce pro domácí studium

1. blok 1. den: Studium písem
2. den: Plán spasení
3. den: Titulní strana, úvod a svědectví 

svědků
4. den: Přehled Knihy Mormonovy
Lekce pro učitele: Studium písem – 
 přehled Knihy Mormonovy

2. blok 1. den: 1. Nefi 1
2. den: 1. Nefi 2
3. den: 1. Nefi 3–4
4. den: 1. Nefi 5–6; 9
Lekce pro učitele: 1. Nefi 1–6; 9

3. blok 1. den: 1. Nefi 7
2. den: 1. Nefi 8
3. den: 1. Nefi 10–11
4. den: 1. Nefi 12–14
Lekce pro učitele: 1. Nefi 7–8; 10–14

4. blok 1. den: 1. Nefi 15
2. den: 1. Nefi 16
3. den: 1. Nefi 17
4. den: 1. Nefi 18–19
Lekce pro učitele: 1. Nefi 15–19

5. blok 1. den: 1. Nefi 20–22
2. den: 2. Nefi 1
3. den: 2. Nefi 2
4. den: 2. Nefi 3
Lekce pro učitele: 1. Nefi 20–2. Nefi 3

6. blok 1. den: 2. Nefi 4–5
2. den: 2. Nefi 6–8
3. den: 2. Nefi 9
4. den: 2. Nefi 9–10
Lekce pro učitele: 2. Nefi 4–10

7. blok 1. den: 2. Nefi 11–16
2. den: 2. Nefi 17–20
3. den: 2. Nefi 21–24
4. den: 2. Nefi 25
Lekce pro učitele: 2. Nefi 11–25

8. blok 1. den: 2. Nefi 26–27
2. den: 2. Nefi 28
3. den: 2. Nefi 29–30
4. den: 2. Nefi 31
Lekce pro učitele: 2. Nefi 26–31

9. blok 1. den: 2. Nefi 32
2. den: 2. Nefi 33
3. den: Jákob 1–2
4. den: Jákob 3–4
Lekce pro učitele: 2. Nefi 32–Jákob 4

10. blok 1. den: Jákob 5–6
2. den: Jákob 7
3. den: Enos
4. den: Jarom a Omni
Lekce pro učitele: Jákob 5–Omni

Blok Lekce pro domácí studium

11. blok 1. den: Slova Mormonova–Mosiáš 2
2. den: Mosiáš 3
3. den: Mosiáš 4
4. den: Mosiáš 5–6
Lekce pro učitele: Slova Mormonova–
Mosiáš 6

12. blok 1. den: Mosiáš 7–8
2. den: Mosiáš 9–10
3. den: Mosiáš 11–14
4. den: Mosiáš 15–17
Lekce pro učitele: Mosiáš 7–17

13. blok 1. den: Mosiáš 18
2. den: Mosiáš 19–20
3. den: Mosiáš 21–24
4. den: Mosiáš 25
Lekce pro učitele: Mosiáš 18–25

14. blok 1. den: Mosiáš 26
2. den: Mosiáš 27
3. den: Mosiáš 28–29
4. den: Alma 1–4
Lekce pro učitele: Mosiáš 26–Alma 4

15. blok 1. den: Alma 5:1–36
2. den: Alma 5:37–62
3. den: Alma 6–7
4. den: Alma 8–10
Lekce pro učitele: Alma 5–10

16. blok 1. den: Alma 11
2. den: Alma 12
3. den: Alma 13
4. den: Alma 14–16
Lekce pro učitele: Alma 11–16

17. blok 1. den: Alma 17–18
2. den: Alma 19–20
3. den: Alma 21–22
4. den: Alma 23–24
Lekce pro učitele: Alma 17–24

18. blok 1. den: Alma 25–29
2. den: Alma 30
3. den: Alma 31
4. den: Alma 32
Lekce pro učitele: Alma 25–32

19. blok 1. den: Alma 33–35
2. den: Alma 36
3. den: Alma 37
4. den: Alma 38
Lekce pro učitele: Alma 33–38

20. blok 1. den: Alma 39
2. den: Alma 40–41
3. den: Alma 42
4. den: Alma 43–44
Lekce pro učitele: Alma 39–44

21. blok 1. den: Alma 45–49
2. den: Alma 50–52; 54–55
3. den: Alma 53; 56–58
4. den: Alma 59–63
Lekce pro učitele: Alma 45–63

Blok Lekce pro domácí studium

22. blok 1. den: Helaman 1–2
2. den: Helaman 3–4
3. den: Helaman 5
4. den: Helaman 6–9
Lekce pro učitele: Helaman 1–9

23. blok 1. den: Helaman 10
2. den: Helaman 11–12
3. den: Helaman 13–14
4. den: Helaman 15–16
Lekce pro učitele: Helaman 10–16

24. blok 1. den: 3. Nefi 1
2. den: 3. Nefi 2–5
3. den: 3. Nefi 6–10
4. den: 3. Nefi 11:1–17
Lekce pro učitele: 3. Nefi 1–11:17

25. blok 1. den: 3. Nefi 11:18–12:48
2. den: 3. Nefi 13
3. den: 3. Nefi 14
4. den: 3. Nefi 15–16
Lekce pro učitele: 3. Nefi 11:18–16:20

26. blok 1. den: 3. Nefi 17
2. den: 3. Nefi 18
3. den: 3. Nefi 19
4. den: 3. Nefi 20–22
Lekce pro učitele: 3. Nefi 17–22

27. blok 1. den: 3. Nefi 23
2. den: 3. Nefi 24–26
3. den: 3. Nefi 27
4. den: 3. Nefi 28–30
Lekce pro učitele: 3. Nefi 23–30

28. blok 1. den: 4. Nefi 1
2. den: Mormon 1–2
3. den: Mormon 3–6
4. den: Mormon 7:1–8:11
Lekce pro učitele: 4. Nefi 1 –Mormon 8:11

29. blok 1. den: Mormon 8:12–41
2. den: Mormon 9
3. den: Eter 1–2
4. den: Eter 3
Lekce pro učitele: Mormon 8:12–Eter 3

30. blok 1. den: Eter 4–5
2. den: Eter 6
3. den: Eter 7–11
4. den: Eter 12
Lekce pro učitele: Eter 4–12

31. blok 1. den: Eter 13–15
2. den: Moroni 1–5
3. den: Moroni 6
4. den: Moroni 7:1–19
Lekce pro učitele: Eter 13–Moroni 7:19

32. blok 1. den: Moroni 7:20–48
2. den: Moroni 8–9
3. den: Moroni 10:1–7, 27–29
4. den: Moroni 10:8–26, 30–34
Lekce pro učitele: Moroni 7:20–10:34
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Úvod k mistrovství v písmu

V rámci programu Semináře a instituty 
náboženství je vybráno 25 veršů a pasáží 
jako mistrovství v písmu pro každý ze 
čtyř kurzů semináře. Tyto verše a pasáže 
popisují základní pravdy z písem, které 
jsou důležité pro porozumění evangeliu, 
pro jeho sdílení a pro posilování víry. Verše 
a pasáže z mistrovství v písmu pro Knihu 
Mormonovu jsou tyto:

1. Nefi 3:7
2. Nefi 2:25
2. Nefi 2:27
2. Nefi 9:28–29
2. Nefi 25:23, 26
2. Nefi 28:7–9
2. Nefi 31:19–20
2. Nefi 32:3
2. Nefi 32:8–9
Mosiáš 2:17
Mosiáš 3:19
Mosiáš 4:30
Alma 7:11–13
Alma 32:21
Alma 37:35
Alma 39:9
Alma 41:10
Helaman 5:12
3. Nefi 12:48
3. Nefi 18:15, 20–21
Eter 12:6
Eter 12:27
Moroni 7:41
Moroni 7:45, 47–48
Moroni 10:4–5

Studenti semináře jsou povzbuzováni 
k tomu, aby dosáhli „mistrovství“ v těchto 
verších. Jako učitelé budete lépe schopni 
pomoci studentům, když si sami osvojíte 
mistrovství v těchto verších. Dosažení 
mistrovství ve verších a pasážích z písem 
zahrnuje:

• Nalezení daných veršů a pasáží na 
základě znalosti odpovídajících odkazů

• Porozumění kontextu a obsahu veršů 
a pasáží v písmech

• Uplatňování zásad a nauk evange-
lia obsažených ve verších a pasážích 
v písmech

• Naučení se veršům a pasážím 
nazpaměť

Důslednost, očekávání a metody
Při plánování toho, jak pomoci studentům 
dosáhnout mistrovství ve verších a pasá-
žích v písmech, budete úspěšnější tehdy, 
pokud budete verše a pasáže z mistrov-
ství v písmu důsledně opakovat, budete 
od studentů vhodným způsobem něco 
očekávat a budete používat metody, které 
vyhovují různým učebním stylům.

Důslednost a opakování při výuce mistrov-
ství v písmu pomůže studentům ukládat si 
pravdy na dlouhou dobu do paměti, aby 
je mohli uplatňovat v budoucnu. Mohlo 
by vám pomoci, kdybyste si vytvořili 
roční plán na celý studijní kurz a naplá-
novali si, že budete dávat studentům na 
hodině pravidelně příležitost procvičovat 
verše a pasáže z mistrovství v písmu. 
Při rozhodování o tom, jak často a jak 
dlouho budete studentům pomáhat učit 
se veršům a pasážím z mistrovství v písmu, 
buďte moudří. Dbejte na to, aby činnosti 
spojené s mistrovstvím v písmu nezasti-
ňovaly každodenní studium písem v dané 
posloupnosti. Mohli byste se například 
rozhodnout, že budete se studenty trávit 
každý den několik minut opakováním 
veršů a pasáží z mistrovství v písmu. Nebo 
se můžete rozhodnout, že uděláte jednou 
či dvakrát týdně krátkou činnost k procvi-
čení mistrovství v písmu, která nepřesáhne 
10 nebo 15 minut. Ať již je váš plán, jak 
studentům pomoci naučit se pasážím 
z mistrovství v písmu, jakýkoli, buďte dů-
slední a používejte vhodné metody.

Očekávání spojená s mistrovstvím v písmu 
přizpůsobujte schopnostem jednotli-
vých studentů. K dosažení mistrovství 
v ovládání pasáží z písem je třeba, aby 
studenti vyvinuli určitou snahu. Řekněte 
studentům, že to, zda budou v mistrov-
ství v písmu úspěšní, závisí z velké části 
na jejich přístupu a ochotě pracovat. 
Povzbuďte je, aby si stanovili cíle, které 
posunou jejich schopnosti na vyšší úroveň. 
Buďte citliví ke studentům, kteří mohou 
mít problémy s učením se nazpaměť, a 
buďte ochotni přizpůsobit svá očekávání 
a vyučovací metody potřebám studentů.

Abyste dokázali oslovit různé typy osob-
ností a vyhovět různým studijním stylům, 
střídejte metody, které používáte k tomu, 

abyste studentům pomohli naučit se 
pasážím z mistrovství v písmu. Tak jako 
při jakékoli jiné výuce a studiu evangelia 
buďte moudří při výběru činností, tak aby 
Duch Svatý mohl studentům pomáhat do-
sáhnout mistrovství v písmu i v naukách. 
V lekcích v této příručce naleznete řadu 
vhodných metod pro výuku mistrovství 
v písmu. Další metody pro výuku mistrov-
ství v písmu najdete v níže uvedeném se-
znamu činností na procvičování mistrovství 
v písmu.

Mistrovství v písmu ve studijních 
osnovách
Mistrovství v písmu je zakomponováno do 
studijních osnov několika způsoby. Ikona 
mistrovství v písmu  označuje, že se 
v materiálu lekce vyskytují verše či pasáže 
z mistrovství v písmu. Verše a pasáže 
z mistrovství v písmu jsou uvedeny 
a rozebírány v kontextu kapitol, ve kterých 
se nacházejí. Další náměty pro výuku veršů 
a pasáží z mistrovství v písmu se nacházejí 
na konci kapitoly, ve které se nacházejí. 
Tyto další náměty pro výuku veršů a pasáží 
z mistrovství v písmu pomáhají nalézt 
správnou rovnováhu mezi čtyřmi prvky 
mistrovství v písmu (nalezení, porozumění, 
uplatnění a zapamatování) u každého 
verše či pasáže. Například pokud lekce 
pomáhá studentům porozumět nějaké 
pasáži z mistrovství v písmu a uplatňovat 
ji, další námět pro výuku jim pomůže 
zapamatovat si, kde se pasáž nachází, 
nebo se ji naučit nazpaměť.

Studijní osnovy také pravidelně nabízejí 
činnosti na procvičení mistrovství v písmu, 
které mohou být využívány podle časových 
možností v souladu s cíli pro mistrovství 
v písmu, které jste si se třídou stanovili. 
Tato cvičení mohou být doplněna o níže 
uvedené činnosti k procvičování mistrov-
ství v písmu. Pro tyto procvičovací činnosti 
můžete využít čas na začátku nebo na 
konci některé kratší lekce.

Navrhované činnosti pro 
dosažení mistrovství v písmu
Abyste studentům pomohli posílit jejich 
schopnost nalézat verše a pasáže, 
můžete si naplánovat, že jim předsta-
víte 25 pasáží z mistrovství v písmu na 
začátku kurzu a poté budete pracovat na 
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prohlubování mistrovství v průběhu kurzu. 
Nebo byste mohli představit několik 
pasáží každý měsíc a v průběhu daného 
měsíce se na vybrané pasáže zaměřit. Při 
představování verše či pasáže z mistrovství 
v písmu můžete studentům například 
navrhnout, aby si je označili v písmech, 
pomoci jim vymyslet způsob, jak si zapa-
matovat klíčová slova a odkazy, nebo jim 
vysvětlit nauky a zásady, které jsou ve verši 
či pasáži obsaženy. Do představování veršů 
a pasáží z mistrovství v písmu byste mohli 
studenty zapojit také tím, že jim dáte za 
úkol, aby dané verše či pasáže použili 
při duchovním zahájení, nebo tím, že je 
vyzvete, aby se vzájemně učili, jak si verše 
a pasáže zapamatovat a jak je nalézt. 
Dbejte na to, aby studenti pociťovali zod-
povědnost za to, aby si pamatovali verše 
a pasáže z mistrovství v písmu, tím že jim 
budete pravidelně dávat kvízy a organi-
zovat činnosti, při kterých budou mít za 
úkol nalézt určité verše. (Příklady činností 
k procvičování mistrovství v písmu jsou 
uvedeny níže.) Seznam 25 veršů a pasáží 
z mistrovství v písmu pro tento studijní 
kurz naleznete na záložkách pro studenty 
a na kartičkách pro mistrovství v písmu.

Abyste studentům pomohli porozumět 
veršům a pasážím z mistrovství v písmu, 
zdůrazňujte tyto pasáže vždy, když se 
objeví při každodenních lekcích. Mohli 
byste také použít níže uvedené činnosti na 

procvičování mistrovství v písmu, aby stu-
denti prohloubili své znalosti a zdokonalili 
se ve schopnosti vysvětlovat pravdy, které 
jsou v daných verších a pasážích obsa-
ženy. Dávejte studentům při duchovních 
zahájení nebo v průběhu výuky příležitosti 
vysvětlovat, jak jim pravdy ve verších 
a pasážích z mistrovství v písmu pomáhají 
lépe rozumět Základním naukám.

Abyste studentům pomohli uplatňovat 
pravdy, které se nacházejí ve verších 
a pasážích z mistrovství v písmu, po-
vzbuďte je, aby se řídili nabádáním Ducha 
Svatého, aby pochopili, jak se dají pravdy 
obsažené ve verších a pasážích vztáhnout 
na jejich život. Abyste studentům pomohli 
jednat podle pravd, kterým se učí, mohli 
byste dát jednou za čas na nástěnku ve 
třídě úkol, který se týká některého verše 
či pasáže z mistrovství v písmu. Nebo 
byste mohli studentům dávat příležitosti 
vyzkoušet si vyučovat nauky a zásady 
evangelia pomocí veršů a pasáží z mis-
trovství v písmu. (Náměty najdete mezi 
níže uvedenými činnostmi na procvičování 
mistrovství v písmu.) Mohli byste také 
studenty vyzývat, aby uplatňovali zásady, 
kterým se naučili při lekcích, ve kterých 
se vyskytují verše a pasáže z mistrovství 
v písmu. Poskytujte studentům příležitosti 
mluvit o svých zkušenostech při duchov-
ních zahájení nebo kdykoli jindy. To jim 
pomůže upevnit svědectví o pravdách, 

kterým se naučili z veršů a pasáží z mis-
trovství v písmu.

Abyste studentům pomohli naučit se 
nazpaměť 25 veršů a pasáží z mistrovství 
v písmu, mohli byste si naplánovat, že se 
ve třídě každý měsíc naučíte nazpaměť 
dvě nebo tři pasáže. Také byste mohli 
studenty vyzvat, aby se učili určité verše 
či pasáže nazpaměť doma. (Mohli by se 
je učit spolu s rodinou nebo je přeříkávat 
rodičům či jiným členům rodiny.) Z učení 
se veršů a pasáží nazpaměť byste mohli 
udělat součást duchovních zahájení tím, 
že členy třídy vyzvete, aby jeden verš či 
pasáž odříkali, nebo tím, že jim budete 
dávat čas na to, aby se verše a pasáže 
učili nazpaměť ve dvojicích. Když budete 
studentům dávat příležitosti odříkávat 
verše a pasáže z mistrovství v písmu ve 
dvojicích nebo v menších skupinkách před 
zbytkem třídy, můžete jim pomoci být 
zodpovědní za jejich úsilí. Činnosti, které 
jsou uvedeny níže, obsahují řadu metod 
na učení se zpaměti. Dbejte na to, abyste 
nároky na učení se veršů a pasáží nazpa-
měť přizpůsobovali schopnostem a situaci 
jednotlivých studentů. Studenti nemají být 
v rozpacích ani nemají mít pocit, že jsou 
na ně kladeny přehnané nároky, pokud 
se jim nedaří verše a pasáže nazpaměť 
naučit.

Činnosti na procvičení mistrovství v písmu

Úvod
Tento oddíl obsahuje několik námětů, 
které můžete použít k tomu, abyste stu-
dentům pomohli dosáhnout mistrovství 
v klíčových verších a pasážích z písem. 
Když studentům pomáháte a povzbu-
zujete je, aby rozvíjeli tyto schopnosti, 
pomáháte jim stát se samostatnými při 
studiu písem. Studenti mohou využívat 
tyto osvojovací schopnosti během celého 
života k tomu, aby lépe nacházeli verše 
a pasáže v písmech, rozuměli jim, uplat-
ňovali je a učili se je nazpaměť. Náměty 
pro výuku každého prvku z mistrovství 
v písmu jsou uvedeny níže. Střídáním 
těchto typů činností můžete studentům 
pomoci úspěšněji si osvojovat verše 
a pasáže z mistrovství v písmu.

Činnosti, které pomáhají 
studentům nalézat verše 
a pasáže z mistrovství v písmu

Označování veršů a pasáží
Označování veršů a pasáží z mistrovství 
v písmu může studentům pomoci zapa-
matovat si tyto verše a dokázat je rychleji 
najít. Mohli byste studentům navrhnout, 
aby si tyto klíčové verše a pasáže označo-
vali v písmech tak, aby je dokázali odlišit 
od ostatních označených veršů.

Znalost knih
Když se studenti naučí nazpaměť jména 
knih v Knize Mormonově ve správném po-
řadí, může jim to pomoci nacházet verše 
a pasáže z mistrovství v písmu rychleji. Zde 
jsou uvedeny příklady činností, které mo-
hou studentům pomoci blíže se seznámit 
s knihami v Knize Mormonově:

• Nalezení obsahu – pomozte studen-
tům najít obsah v Knize Mormonově, 
který má nadpis „Názvy a pořadí knih 
v Knize Mormonově“.

• Zpěv písně – naučte studenty píseň 
„Knihy v Knize Mormonově“. (Písně 
pro děti, č. 53.) Zpívejte tuto píseň 
pravidelně v průběhu roku, abyste stu-
dentům pomohli zapamatovat si jména 
a pořadí knih v Knize Mormonově.

• Používání počátečních písmen – 
napište na tabuli první písmena knih 
v Knize Mormonově (1N, 2N, J, E a tak 
dále). Ať studenti říkají jména knih, 
které patří k jednotlivým písmenům. 
Opakujte tuto činnost tak dlouho, do-
kud nebudou studenti schopni odříkat 
jména knih zpaměti.

• Honba za knihami – řekněte jméno 
jedné knihy, ve které se nachází některý 
verš nebo pasáž z mistrovství v písmu, 
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a nechte studenty, aby otevřeli svá 
písma na libovolné straně v dané knize. 
Stopujte, jak dlouho bude celé třídě 
trvat, než najdou jednotlivé knihy. Tuto 
činnost byste mohli opakovat, abyste 
studentům umožnili být dovednější 
v pamatování si knih v Knize Mormo-
nově a v jejich nacházení.

Pamatování si odkazů a obsahu
Když se budou studenti učit, kde se 
nacházejí verše a pasáže z mistrovství 
v písmu a co je jejich obsahem, Duch 
Svatý jim může pomoci vzpomenout si na 
odkazy na písma, když je budou potřebo-
vat. (Viz Jan 14:26.) Klíčová slova a části 
textu, jako například „půjdu a učiním“ 
(1. Nefi 3:7) nebo „svobodni, aby si 
zvolili“ (2. Nefi 2:27), mohou studentům 
pomoci zapamatovat si obsah a nauku 
jednotlivých veršů a pasáží. Následu-
jící metody mohou studentům pomoci 
asociovat si odkazy na mistrovství v písmu 
s jejich obsahem nebo klíčovými slovy. 
(Činnosti, při kterých se soutěží, závodí 
nebo se u nich měří čas, byste mohli 
provádět spíše později v průběhu roku, 
až bude zřejmé, že studenti vědí, kde 
se verše a pasáže z mistrovství v písmu 
nacházejí. Tyto činnosti jim pomohou 
upevnit to, čemu se již naučili.)

• Odkazy a klíčová slova – povzbuzujte 
studenty, aby se učili nazpaměť odkazy 
a klíčová slova v jednotlivých verších 
a pasážích, jak jsou uvedeny na kartič-
kách pro mistrovství v písmu. (Kartičky 
pro mistrovství v písmu lze objednat 
na internetových stránkách store. lds. 
org. Také byste mohli nechat studenty, 
aby si vytvořili vlastní sadu kartiček pro 
mistrovství v písmu.) Dávejte studentům 
čas na to, aby si prostudovali kartičky ve 
dvojicích a potom se vzájemně zkoušeli. 
Povzbuzujte studenty k tomu, aby byli 
při společném studiu a vzájemném 
zkoušení kreativní. Až budou ve znalosti 
veršů a pasáží z mistrovství v písmu 
zdatnější, mohli byste je vyzvat, aby po-
užívali vodítka, která se týkají kontextu 
nebo uplatnění nauk a zásad z těchto 
veršů a pasáží. Zkoušený student by 
mohl odpovídat ústně nebo písemně.

• Kartičky pro mistrovství v písmu – 
tuto činnost můžete použít například 
tehdy, když představujete nebo opaku-
jete skupinu veršů či pasáží z mistrovství 
v písmu. Vyberte určitý počet kartiček 
pro mistrovství v písmu a připravte 
si je tak, abyste je mohli studentům 

rozdat. (Je důležité, abyste měli každou 
kartičku vícekrát, aby alespoň dva stu-
denti dostali tutéž pasáž z mistrovství 
v písmu. Kartiček můžete připravit do-
statek, tak aby mohl mít každý student 
dvě nebo tři různé pasáže.) Rozdejte je 
členům třídy. Dejte studentům čas na 
to, aby si na každé kartičce prostudovali 
verš nebo pasáž z mistrovství v písmu, 
odkaz, klíčová slova, popis kontextu, 
nauku či zásadu a náměty na uplatnění. 
Řekněte studentům některá vodítka 
z kartiček (například slova z verše či 
pasáže z mistrovství v písmu nebo 
klíčová slova, kontext, nauku či zásadu 
nebo uplatnění). Ať se studenti, kteří 
mají odpovídající kartičku, postaví 
a řeknou příslušný odkaz na mistrovství 
v písmu.

• Honba za verši – použijte vodítka, 
která studentům pomohou nacvičit 
si rychlé vyhledávání veršů a pasáží 
v písmech. Jako vodítka můžete použít 
klíčová slova, popis kontextu, nauky 
a zásady a náměty na uplatnění z karti-
ček pro mistrovství v písmu. Můžete si 
vymyslet také vlastní vodítka. Činnosti, 
jako je honba za verši, při kterých 
studenti závodí v hledání veršů a pasáží, 
mohou studentům pomoci aktivně si 
osvojovat verše a pasáže z mistrovství 
v písmu. Když používáte činnosti typu 
honby za verši, abyste studentům po-
mohli s mistrovstvím v písmu, dělejte to 
takovým způsobem, aby se nikdo necítil 
nepříjemně a abyste neuráželi Ducha. 
Pomáhejte studentům zacházet s písmy 
uctivě a nedovolte jim, aby byli příliš 
soutěživí. Také studenty nechte závodit 
raději tak, aby překonávali určitou 
metu, než aby soutěžili se sebou navzá-
jem. Studenti mohou například závodit 
s učitelem, nebo je můžete nechat jen 
tak závodit, abyste viděli, zda určité 
procento třídy dokáže najít zadaný verš 
či pasáž ve stanoveném časovém limitu.

• Honba za příběhy – dávejte studen-
tům vodítka v podobě smyšlených 
situací či příběhů, s nimiž ukážete, jak 
se verše a pasáže z mistrovství v písmu 
vztahují na náš každodenní život. 
Například jako vodítko pro 1. Nefiho 
3:7 byste mohli říci: „Martin ví, že 
Pán přikázal všem způsobilým mladým 
mužům, aby sloužili na misii, bojí se 
ale, že nebude moci kvůli své stydlivosti 
sloužit dost dobře. Potom si vzpomene, 
jak Nefi zareagoval na obtížný úkol, 
aby znovu získal mosazné desky. Martin 

načerpá odvahu díky znalosti, že pro 
něj Pán připraví cestu, aby se mohl stát 
schopným misionářem.“ Vyzvěte stu-
denty, aby při poslechu tohoto příkladu 
vyhledali v písmech příslušný verš či 
pasáž z mistrovství v písmu.

• Kvízy a testy – dávejte studentům pří-
ležitosti otestovat si, jak dobře si pama-
tují verše a pasáže z mistrovství v písmu. 
Vodítka mohou zahrnovat klíčová slova, 
odkazy na verše z písem, citáty z veršů 
a pasáží nebo situace, které ilustrují 
pravdy, kterým verše a pasáže učí. Kvízy 
a testy mohou být zadány ústně, na 
tabuli nebo na papíře. Po kvízu či testu 
zvažte možnost dát do dvojic studenty, 
kteří získali hodně bodů, se studenty 
s méně body. Studenti s lepším výsled-
kem mohou v roli učitele pomáhat 
studentům s nižším výsledkem studovat 
efektivněji a zdokonalit se. V rámci této 
snahy by si mohla dvojice stanovit cíl, 
že v příštím testu získá společně ještě 
více bodů. Mohli byste připravit tabulku 
nebo nástěnku, na které vyvěsíte cíle 
studentů a budete zaznamenávat jejich 
pokrok.

Činnosti, které pomáhají 
studentům porozumět veršům 
a pasážím z mistrovství v písmu

Definice slov a výrazů
Definováním slov a výrazů ve verších 
a pasážích z mistrovství v písmu (nebo 
pomáháním studentům je definovat) po-
můžete studentům porozumět významu 
celého verše či pasáže. Je- li některá 
definice nezbytná po porozumění naukám 
a zásadám ve verši či pasáži, mohli byste 
studentům doporučit, aby si tuto definici 
napsali do písem. Až budete procvičovat 
verše a pasáže z mistrovství v písmu, zopa-
kujte si také významy slov a výrazů.

Seznámení se s kontextem
Když se studenti seznámí s kontextem 
určitého verše či pasáže z písem, pomůže 
jim to lépe rozumět významu daného 
verše či pasáže. Kontext zahrnuje infor-
mace o tom, kdo ke komu promlouvá 
a proč, pozadí veršů (historické, kulturní 
a geografické) a otázku nebo situaci, ze 
které obsah veršů vyplývá. Například ke 
kontextu 1. Nefiho 3:7 patří skutečnost, 
že Lehi, který byl prorok, požádal svého 
syna Nefiho, aby se vrátil do Jeruzaléma 
a přinesl mosazné desky. Tato informace 
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může studentům pomoci jasněji porozu-
mět tomu, proč Nefi říká: „Půjdu a učiním 
věci, které přikázal Pán.“ Když učíte lekce, 
ve kterých se vyskytují verše a pasáže 
z mistrovství v písmu, zdůrazňujte kontext, 
ve kterém se tyto pasáže nacházejí. 
Doplňkové činnosti podobné té, která je 
uvedena níže, rovněž studentům pomáhají 
porozumět těmto klíčovým pasážím.

• Určení kontextu – napište na horní 
část tabule tyto nadpisy: Řečník, Obe-
censtvo, Cíl, Další užitečné postřehy. 
Rozdělte studenty do skupin a každé 
skupině přidělte jeden verš či pasáž 
z mistrovství v písmu. Vyzvěte je, 
aby prozkoumali kontext zadaných 
veršů tím, že najdou informace, které 
odpovídají nadpisům na tabuli. Ať své 
poznatky napíší na tabuli. Poté vyzvěte 
každou skupinu, aby vysvětlila kontext 
zadaných veršů a jak tyto informace 
ovlivňují jejich porozumění pravdám 
obsaženým v daných verších. Chcete- li 
tuto činnost posunout ještě dále, mohli 
byste členy třídy vyzvat, aby předtím, 
než skupiny vysvětlí, co napsaly, zkusili 
na základě popisu na tabuli uhodnout, 
o které verše z mistrovství v písmu se 
jedná.

Rozbor
Rozbor znamená rozpoznat nauky a zá-
sady, které se nacházejí ve verších z písem. 
Při rozboru také pomáháte studentům po-
chopit, jak se na ně tyto pravdy vztahují, 
což může vést k hlubšímu uplatňování 
nauk a zásad v jejich životě. Následu-
jící činnost může studentům pomoci 
provést rozbor veršů a pasáží z mistrovství 
v písmu:

• Psaní vodítek – zatímco se studenti 
blíže seznamují s verši a pasážemi 
z mistrovství v písmu, vyzývejte je, aby 
vymýšleli otázky, situace, příběhy nebo 
jiná vodítka, která budou znázorňo-
vat nauky a zásady, kterým tyto verše 
a pasáže učí. Tato vodítka lze použít ke 
zkoušení třídy.

Vysvětlování
Když studenti vysvětlují verše a pasáže 
z písem, prohlubuje se jejich porozumění 
a zvyšuje se jejich schopnost učit nau-
kám a zásadám z písem. Následující dvě 
metody mohou studentům pomoci naučit 
se vysvětlovat verše a pasáže z mistrovství 
v písmu:

• Klíčová slova a části textu – vyzvěte 
studenty, aby si každý zvlášť přečetl 
tytéž verše z mistrovství v písmu a vy-
bral si slovo nebo část textu, která je 
podle jeho názoru obzvlášť důležitá pro 
význam těchto veršů. Poté požádejte 
některého studenta, aby verše přečetl 
ostatním a zdůraznil slovo nebo část 
textu, kterou si vybral. Požádejte tohoto 
studenta, aby vysvětlil, proč je toto 
slovo nebo tato část textu důležitá pro 
porozumění daným veršům. Požádejte 
několik dalších studentů, aby udělali 
totéž. Studenti si mohou v týchž verších 
vybrat různá slova nebo části textu. 
Když si členové třídy vyslechnou tyto 
různé názory a náhledy, mohou získat 
hlubší porozumění daným veršům.

• Příprava duchovních zahájení – 
dávejte studentům příležitosti používat 
verše a pasáže z mistrovství v písmu 
při přípravě a přednášení duchovních 
zahájení na začátku hodiny. Pomáhejte 
jim připravit se na to, aby mohli shrnout 
kontext, vysvětlit nauky a zásady, podě-
lit se o hodnotné zkušenosti či příklady 
a vydat svědectví o naukách a zásadách 
uvedených v těchto verších a pasážích. 
Mohli byste studentům také navrhnout, 
aby zvážili možnost použít k vysvětlení 
myšlenek z veršů a pasáží nějakou 
názornou pomůcku.

Pociťování důležitosti nauk 
a  zásad
Pomáhejte studentům porozumět 
naukám a zásadám, kterým učí verše 
a pasáže z mistrovství v písmu, a získat 
o nich duchovní svědectví. Starší Robert 
D. Hales vysvětlil: „Jakmile opravdový 
učitel probere fakta [týkající se evange-
lia] …, vezme [studenty] o krok dál, aby 
v srdci pocítili duchovní potvrzení a získali 
porozumění, které má za následek určité 
jednání a konání.“ („Teaching by Faith“ 
[proslov k učitelům CVS v oblasti nábo-
ženství, 1. února 2002], 5, si.lds.org.) 
Když studenti pocítí skrze vliv Svatého 
Ducha pravdivost, důležitost a naléhavost 
určité nauky nebo zásady, jejich touha 
uplatňovat tuto pravdu v životě se prohlu-
buje. Učitelé mohou pomoci studentům 
přivolávat a pěstovat toto vnímání vlivu 
Svatého Ducha tím, že jim umožní dělit se 
o zážitky s dodržováním zásad evangelia, 
které se nacházejí ve verších a pasážích 
z mistrovství v písmu. Toto pomůže stu-
dentům lépe rozumět pravdám, kterým 
učí verše a pasáže z mistrovství v písmu, 

a díky tomu se tyto pravdy budou moci 
vepsat do srdce studentů. Následující čin-
nost může studentům pomoci pociťovat 
důležitost nauk a zásad, kterým učí verše 
a pasáže z mistrovství v písmu:

• Všímání si veršů a pasáží z písem – 
vyzvěte studenty, aby si v proslovech 
a lekcích na shromáždění, v proslovech 
na generální konferenci a při rozhovo-
rech s rodinou a přáteli všímali veršů 
a pasáží z mistrovství v písmu. Pravi-
delně žádejte studenty, aby vyprávěli 
o tom, které verše a pasáže slyšeli, v 
jakém kontextu byly použity, kterým 
pravdám bylo učeno a jaké zkušenosti 
měli oni nebo druzí s těmito pravdami. 
Vyhledávejte příležitosti vydat svědec-
tví (a vyzývejte studenty, aby vydávali 
svědectví) o pravdách, kterým učí verše 
a pasáže z mistrovství v písmu.

Činnosti, které pomáhají 
studentům uplatňovat verše 
a pasáže z mistrovství v písmu

Výuka
Verše a pasáže z mistrovství v písmu 
a Základní nauky byly vytvořeny společně 
v zájmu studentů a byly záměrně propo-
jeny. (Verše a pasáže z mistrovství v písmu 
se průběžně vyskytují v celém dokumentu 
„Základní nauky“.) Když se budou 
studenti učit naukám a zásadám obsa-
ženým ve verších a pasážích z mistrovství 
v písmu a budou je vyjadřovat, budou se 
zároveň učit Základním naukám a vyjad-
řovat je. A zatímco se budou studenti učit 
vyjadřovat Základní nauky vlastními slovy, 
mohou se spolehnout na to, že jim budou 
pomáhat verše a pasáže z mistrovství 
v písmu, které znají zpaměti. Budete- li 
studentům poskytovat příležitosti, aby učili 
naukám a zásadám evangelia za použití 
veršů a pasáží z mistrovství v písmu, může 
vzrůst jejich sebedůvěra a jejich důvěra ve 
znalost písem. Když studenti učí nau-
kám a zásadám obsaženým ve verších 
a pasážích z mistrovství v písmu a vydávají 
o nich svědectví, mohou rovněž posílit své 
svědectví. Povzbuzujte studenty, aby pou-
žívali verše a pasáže z mistrovství v písmu 
k tomu, aby učili evangeliu a vysvětlovali 
ho ve třídě i při rozhovorech s přáteli, 
členy rodiny a dalšími lidmi.

• Přednes poselství – zadávejte studen-
tům tří až pětiminutové proslovy nebo 
lekce, které budou založeny na verších 
a pasážích z mistrovství v písmu. Ať se 
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připravují ve třídě nebo doma. Kromě 
veršů a pasáží z mistrovství v písmu 
mohou při přípravě využít i další zdroje, 
jako například kartičky pro mistrovství 
v písmu, Průvodce k písmům nebo 
brožurku Věrni víře – slovník evangelia. 
Součástí každého proslovu nebo lekce 
by měl být úvod, verš nebo pasáž z mis-
trovství v písmu, příběh nebo příklad 
týkající se probírané zásady a studen-
tovo svědectví. Studenti se mohou 
nabídnout, že své poselství přednesou 
ve třídě, na rodinném domácím večeru 
nebo ve svém kvoru či třídě v rámci 
práce na projektech Povinnost vůči 
Bohu a Osobní pokrok. Pokud studenti 
přednesou svůj proslov nebo lekci mimo 
třídu, mohli byste je požádat, aby poté 
podali zprávu o tom, jaké to bylo.

• Misionářské scénky – připravte několik 
kartiček s otázkami, které by mohl 
položit zájemce a které by bylo možné 
zodpovědět pomocí veršů a pasáží 
z mistrovství v písmu. (Například: 
„Čemu věří členové vaší církve ohledně 
Ježíše Krista?“) Požádejte dvojice stu-
dentů, aby přišly dopředu a zodpově-
děly nějakou otázku z kartiček. Abyste 
studentům pomohli porozumět tomu, 
jak by na podobné otázky odpově-
děli misionáři, mohli byste navrhnout 
několik efektivních výukových metod, 
například: 1) uvést kontext daného 
verše či pasáže z písem, 2) vysvětlit na-
uku nebo zásadu, 3) klást otázky, které 
zjistí, zda ti, které studenti učí, rozumějí 
tomu, čemu se učí, a věří tomu, 4) po-
dělit se o zkušenosti, zážitky a svědectví 
a 5) vyzvat ty, které učí, aby jednali 
podle toho, čemu se učí. Požádejte 
členy třídy, aby řekli, co se jim líbilo na 
tom, jak každá skupina zodpověděla 
svou otázku.

• Vydávání svědectví – vyzvěte studenty, 
aby si z veršů a pasáží z mistrovství 
v písmu vybrali jeden verš či pasáž, 
která obsahuje nauku nebo zásadu, o 
které by mohli vydat svědectví. Požá-
dejte je, aby vydali svědectví o pravdě, 
kterou si vybrali, a podělili se o zkuše-
nosti a zážitky, díky nimž mohou toto 
svědectví vydat. Když se studenti budou 
dělit o svědectví, Duch Svatý jim potvrdí 
pravdivost nauk a zásad, o nichž stu-
denti svědčí. Jejich svědectví také může 
inspirovat druhé, aby jednali s vírou.

Poznámka: Příležitosti k vydávání 
svědectví mají být dobrovolné. Studenti 

nemají být nikdy nuceni k tomu, aby se 
podělili o svědectví, a nemají mít pocit, 
že musí říkat, že vědí něco, o čem si 
nejsou jisti. Někteří studenti se také 
zdráhají dělit se o svědectví proto, že 
se mylně domnívají, že musí začít slovy 
„Chtěl bych vydat svědectví …“ nebo 
že jejich svědectví musí doprovázet 
nějaký emotivní projev. Pomozte stu-
dentům rozumět tomu, že když vydávají 
svědectví, mohou se zkrátka podělit 
o nauky nebo zásady, o kterých vědí, že 
jsou pravdivé. Vydání svědectví může 
být velmi prosté – například: „Věřím, 
že to je pravda“ nebo „Vím, že to je 
pravdivé“ nebo „Věřím tomu celým 
svým srdcem“.

Život podle nauk a zásad
Když budete studentům navrhovat 
způsoby, jak mohou uplatňovat nauky 
a zásady, které jsou obsaženy ve verších 
a pasážích v písmech (nebo když je vy-
zvete, aby nějaké způsoby vymysleli sami), 
budou mít příležitost učit se projevováním 
víry. Starší David A. Bednar z Kvora Dva-
nácti apoštolů řekl:

„Student, který používá svobodu jednání 
tím, že jedná v souladu se správnými 
zásadami, otevírá srdce Duchu Svatému 
a přivolává Jeho učení, svědčící moc a po-
tvrzující svědectví. Učení se vírou vyžaduje 
duchovní, duševní a tělesné úsilí, a ne 
jen pasivní přijímání. Právě upřímností 
a důsledností našeho jednání inspirova-
ného vírou dáváme najevo Nebeskému 
Otci a Jeho Synu Ježíši Kristu svou ochotu 
učit se a přijímat pokyny od Ducha Sva-
tého.“ („Seek Learning by Faith“, Ensign, 
Sept. 2007, 64.)

Dávejte studentům příležitosti vyprávět 
a svědčit o zkušenostech a zážitcích, které 
měli s uplatňováním nauk a zásad. Toto 
je jeden ze způsobů, jak můžete studenty 
povzbudit k tomu, aby v životě uplatňovali 
verše a pasáže z mistrovství v písmu:

• Stanovování cílů – vyzývejte studenty, 
aby si na základě odstavců o uplatnění 
na kartičkách pro mistrovství v písmu 
stanovovali konkrétní cíle, že budou 
lépe dodržovat zásady uvedené ve 
verších a pasážích z mistrovství v písmu. 
Ať si své cíle napíší vždy na papír a nosí 
si je s sebou, aby na ně pamatovali. 
Je- li to vhodné, žádejte studenty, aby se 
podělili o své úspěchy.

Činnosti, které pomáhají 
studentům učit se nazpaměť 
verše a pasáže z mistrovství 
v písmu

Učení se nazpaměť
Učení se veršům a pasážím z písem 
nazpaměť může prohlubovat porozu-
mění a zvyšovat schopnost studentů učit 
evangeliu. Když se studenti učí verše 
nazpaměť, Duch Svatý jim může přivést 
na mysl slova a myšlenky ve chvílích, kdy 
je budou potřebovat. (Viz Jan 14:26; NaS 
11:21.) Pamatujte na to, abyste činnosti, 
při kterých se učí studenti verše nazpaměť, 
přizpůsobili schopnostem svých studentů. 
Starší Richard G. Scott z Kvora Dvanácti 
apoštolů povzbuzoval k tomu, abychom 
se učili verše nazpaměť, když řekl:

„Učení se veršům z písem nazpaměť 
může být zdrojem veliké moci. Naučit se 
zpaměti nějaký verš z písem je jako získat 
nového přítele. Je to, jako když najdeme 
někoho nového, kdo nám může pomoci 
v čase potřeby, kdo nám může poskytnout 
inspiraci a útěchu a být zdrojem motivace, 
když něco potřebujeme změnit.“ („Moc 
plynoucí z písem“, Liahona, listopad 
2011, 6.)

Každou následující činnost můžete opa-
kovat několik dní za sebou na začátku 
nebo na konci hodiny, abyste studentům 
pomohli uložit si verše na dlouhou dobu 
do paměti:

• Závod s jedním slovem – vyzvěte 
studenty, aby přeříkali verš nebo pasáž 
z mistrovství v písmu tak, že každý 
student řekne jedno slovo. Když budete 
například pomáhat studentům naučit 
se nazpaměť Almu 39:9, první student 
řekne slovo nyní, druhý řekne synu, třetí 
řekne můj a tak dále, dokud neodříkají 
celý verš. Měřte jim čas a dejte jim 
několik pokusů, aby mohli dosáhnout 
času, který si stanovili jako cíl. Až 
budete tuto činnost opakovat, zvažte 
možnost prohodit pořadí studentů tak, 
aby říkali jiná slova.

• Počáteční písmena – napište na tabuli 
první písmeno každého slova z verše či 
pasáže z mistrovství v písmu. Ukazujte 
na písmena a nechte členy třídy opako-
vat verš spolu s vámi. Je- li to potřeba, 
mohou používat písma. Opakujte tuto 
činnost tak dlouho, dokud studenti 
nebudou schopni odříkat verš či pasáž 
jen s pomocí počátečních písmen. Při 
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každém odříkávání verše či pasáže byste 
mohli několik písmen smazat. Tím se 
postupně bude tento úkol ztěžovat, 
až budou studenti nakonec schopni 
odříkat celý verš či pasáž bez použití 
prvních písmen.

• Skládanka ze slov – napište verš 
či pasáž z mistrovství v písmu (nebo 
nechte studenty, aby je napsali) na 
linkovaný papír. Rozstříhejte papír na 

proužky tak, aby na každém proužku 
byl jeden řádek s několika slovy. Ně-
které proužky zkraťte tak, aby na nich 
bylo jen několik slov z daného verše. 
Ústřižky promíchejte a rozdejte je dvoji-
cím nebo menším skupinkám studentů. 
Vyzvěte studenty, aby ústřižky seřadili 
do správného pořadí, přičemž jako 
vodítko mohou použít písma. Nechte 
je seřazovat ústřižky tak dlouho, dokud 
nebudou schopni složit verš bez použití 

písem. Jakmile budou hotovi, požádejte 
je, aby daný verš nebo pasáž odříkali. 
Také byste mohli měřit studentům čas, 
aby se ukázalo, která skupina dokáže 
seřadit ústřižky nejrychleji. Nebo byste 
mohli měřit čas celé třídě, aby se vidělo, 
jak dlouho bude trvat celé třídě, než ce-
lou skládanku poskládá. (Jakmile budou 
první skupiny hotovy, požádejte je, aby 
pomohly skupinám pomalejším.)
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100 veršů a pasáží z mistrovství v písmu

Starý zákon Nový zákon Kniha Mormonova Nauka a smlouvy

Mojžíš 1:39 Matouš 5:14–16 1. Nefi 3:7 NaS 1:37–38

Mojžíš 7:18 Matouš 11:28–30 2. Nefi 2:25 NaS 6:36

Abraham 3:22–23 Matouš 16:15–19 2. Nefi 2:27 NaS 8:2–3

Genesis 1:26–27 Matouš 22:36–39 2. Nefi 9:28–29 NaS 10:5

Genesis 2:24 Matouš 28:19–20 2. Nefi 25:23, 26 NaS 13:1

Genesis 39:9 Lukáš 24:36–39 2. Nefi 28:7–9 NaS 18:10–11

Exodus 19:5–6 Jan 3:5 2. Nefi 31:19–20 NaS 18:15–16

Exodus 20:3–17 Jan 14:6 2. Nefi 32:3 NaS 19:16–19

Jozue 24:15 Jan 14:15 2. Nefi 32:8–9 NaS 19:23

1. Samuelova 16:7 Jan 17:3 Mosiáš 2:17 NaS 25:13

Žalm 24:3–4 Skutkové 2:36–38 Mosiáš 3:19 NaS 46:33

Žalm 119:105 Skutkové 3:19–21 Mosiáš 4:30 NaS 58:27

Žalm 127:3 1. Korintským 6:19–20 Alma 7:11–13 NaS 58:42–43

Přísloví 3:5–6 1. Korintským 15:20–22 Alma 32:21 NaS 64:9–11

Izaiáš 1:18 1. Korintským 15:40–42 Alma 37:35 NaS 76:22–24

Izaiáš 5:20 Galatským 5:22–23 Alma 39:9 NaS 76:40–41

Izaiáš 29:13–14 Efezským 4:11–14 Alma 41:10 NaS 78:19

Izaiáš 53:3–5 Filipenským 4:13 Helaman 5:12 NaS 82:10

Izaiáš 58:6–7 2. Tessalonicenským 2:1–3 3. Nefi 12:48 NaS 88:124

Izaiáš 58:13–14 2. Timoteovi 3:15–17 3. Nefi 18:15, 20–21 NaS 89:18–21

Jeremiáš 1:4–5 Židům 12:9 Eter 12:6 NaS 107:8

Ezechiel 37:15–17 Jakub 1:5–6 Eter 12:27 NaS 121:36, 41–42

Amos 3:7 Jakub 2:17–18 Moroni 7:41 NaS 130:22–23

Malachiáš 3:8–10 1. Petrova 4:6 Moroni 7:45, 47–48 NaS 131:1–4

Malachiáš 4:5–6 Zjevení 20:12 Moroni 10:4–5 JS–Ž 1:15–20
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Úvod k Základním naukám

V semináři má být kladen důraz na násle-
dující Základní nauky:

• Božstvo

• Plán spasení

• Usmíření Ježíše Krista

• Dispensace, odpadlictví a Znovuzřízení

• Proroci a zjevení

• Kněžství a klíče kněžství

• Obřady a smlouvy

• Manželství a rodina

• Přikázání

Učitelé mají studentům pomoci v tom, aby 
při studiu písem dokázali rozpoznávat tyto 
základní nauky evangelia, rozumět jim, vě-
řit v ně, vysvětlovat je a uplatňovat je. To 
studentům pomůže posílit jejich svědectví 
a prohloubit jejich vděčnost za znovuzří-
zené evangelium Ježíše Krista. Studium 
Základních nauk také studentům pomůže 
lépe se připravit na to, aby žili podle 
evangelia a učili těmto důležitým pravdám 
druhé. Lekce v této příručce byly vytvořeny 
tak, aby tyto Základní nauky zdůrazňovaly. 
Je důležité pamatovat na to, že v této 
příručce je kladen důraz i na jiné důležité 
nauky evangelia, i když nejsou uvedeny na 
seznamu Základních nauk.

K výuce základních nauk evangelia do-
chází tehdy, když studujete písma každý 
den se studenty a když jim pomáháte 
osvojit si klíčové pasáže z písem. Ne-
odchylujte se od výuky písem v dané 
posloupnosti kvůli tomu, abyste se 
zaměřovali pouze na tyto nauky. Místo 
toho věnujte pozornost těmto naukám 
tak, jak se budou přirozeně vyskytovat 
během výuky kurzu, a když studentům 
pomáháte osvojit si klíčové pasáže a verše 
z písem. Například když učíte pravdě, 
že „proroci varují před hříchem a učí 
spasení prostřednictvím Ježíše Krista“, 
která je uvedena v 1. Nefim 1, mohli byste 
studenty upozornit na to, že tato pravda 
jim může pomoci lépe pochopit základní 
nauku o prorocích a zjevení. Mohli byste 
studenty požádat, aby řekli, co dalšího 
vědí o prorocích a zjevení. Nebo když se 
studenti učí verše z mistrovství v písmu 
ve 2. Nefim 25:23, 26, mohli byste jim 
pomoci uvědomit si, že tyto verše uvádějí 
jeden ze způsobů, jak proroci plní svou 
povinnost učit spasení prostřednictvím 
Ježíše Krista. Růst v porozumění, ve víře 
a v životu podle Základních nauk je pro-
ces, který probíhá po celé čtyři roky studia 
semináře a poté i celý život.

Seznam Základní nauk byste mohli předat 
každému studentovi.

Zhodnocení znalostí Základních 
nauk
Zhodnocení znalostí Základních nauk 
bylo připraveno proto, aby učitelé získali 
informace, které mohou využít k tomu, 
aby dokázali lépe žehnat životu svých stu-
dentů. Doporučujeme, aby učitelé provedli 
toto zhodnocení během prvního týdne 
studijního roku a poté znovu na konci 
roku. Zhodnocení znalostí Základních 
nauk i další hodnoticí činnosti najdete na 
stránkách S&I (si. lds. org) – do vyhledáva-
cího pole zadejte slovo assessment.

Učitelé, kteří pošlou výsledky zhodnocení 
svých studentů do kanceláře S&I Office 
of Research, obdrží zprávu, s jejíž pomocí 
budou moci přizpůsobit výuku tak, aby 
více uspokojovala potřeby jejich studentů. 
Když například výsledky ukáží, že studenti 
nerozumějí nauce o pokání, bude ze stu-
dijních osnov pro daný rok vybráno něko-
lik lekcí, které mohou studentům pomoci 
porozumět této nauce lépe. Pokud budou 
učitelé s modlitbou využívat tyto infor-
mace během své postupné výuky písmům, 
naše mládež a mladí dospělí budou lépe 
připraveni naplnit Cíl Seminářů a institutů 
náboženství.
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Základní nauky

Základní nauky mají být zdůrazňovány 
ve třídách semináře i institutu. Učitelé 
mají studentům pomoci v tom, aby 
dokázali rozpoznat tyto nauky evangelia, 
porozumět jim, věřit v ně, vysvětlovat je 
a uplatňovat je. To studentům pomůže 
posílit jejich svědectví a prohloubit jejich 
vděčnost za znovuzřízené evangelium 
Ježíše Krista. Studium těchto nauk také 
studentům pomůže lépe se připravit na to, 
aby učili těmto důležitým pravdám druhé.

100 veršů a pasáží z mistrovství v písmu, 
které vybraly Semináře a instituty nábo-
ženství, bylo vybráno tak, aby studentům 
pomohly porozumět Základní naukám. 
Většina níže uvedených odkazů na písma 
odpovídá veršům a pasážím z mistrovství 
v písmu. Jsou zde uvedeny proto, aby 
bylo zřejmé, jak souvisejí se Základními 
naukami.

1. Božstvo
Božstvo tvoří tři samostatné bytosti: Bůh, 
Věčný Otec; Jeho Syn, Ježíš Kristus; a 
Duch Svatý. (Viz Joseph Smith–Životopis 
1:15–20.) Otec a Syn mají hmatatelné tělo 
z masa a kostí, a Duch Svatý je bytostí 
duchovní. (Viz NaS 130:22–23.) Jsou sjed-
noceni v účelu a v nauce. Jsou dokonale 
sjednoceni v uskutečňování božského 
plánu spasení, který připravil Nebeský 
Otec.

Bůh Otec
Bůh Otec je nejvyšším vládcem vesmíru. Je 
otcem našeho ducha. (Viz Židům 12:9.) Je 
dokonalý, má veškerou moc a zná všechny 
věci. Je také Bohem dokonalého milosr-
denství, laskavosti a pravé lásky.

Ježíš Kristus
Ježíš Kristus je Prvorozený Otcův v duchu 
a Jednorozený Otcův v těle. Je Jehovou 
Starého zákona a Mesiášem zákona 
Nového.

Ježíš Kristus vedl život bez hříchu a usku-
tečnil dokonalé Usmíření za hříchy veš-
kerého lidstva. (Viz Alma 7:11–13.) Jeho 
život je dokonalým příkladem toho, jak 
mají žít všichni lidé. (Viz Jan 14:6; 3. Nefi 
12:48.) Byl prvním člověkem na této zemi, 
který byl vzkříšen. (Viz 1. Korintským 
15:20–22.) Přijde znovu v moci a slávě 
a bude vládnout na zemi během milénia.

Veškeré modlitby, požehnání a kněžské 
obřady mají být prováděny ve jménu 
Ježíše Krista. (Viz 3. Nefi 18:15, 20–21.)

Související verše z písem: Helaman 5:12; 
NaS 19:23; NaS 76:22–24

Duch Svatý
Duch Svatý je třetí člen Božstva. Je bytostí 
duchovní, bez těla z masa a kostí. Často 
se o Něm mluví jako o Duchu, Svatém 
Duchu, Duchu Božím, Duchu Páně nebo 
Utěšiteli.

Duch Svatý vydává svědectví o Otci 
a Synu, zjevuje pravdu všech věcí a posvě-
cuje ty, kteří činí pokání a jsou pokřtěni. 
(Viz Moroni 10:4–5.)

Související verše z písem: Galatským 
5:22–23; NaS 8:2–3

2. Plán spasení
Nebeský Otec připravil v předsmrtelné 
existenci plán, aby nám umožnil stát se ta-
kovými, jako je On, a dosáhnout nesmrtel-
nosti a věčného života. (Viz Mojžíš 1:39.) 
V písmech se tento plán nazývá plánem 
spasení, velikým plánem štěstí, plánem 
vykoupení a plánem milosrdenství.

Plán spasení zahrnuje Stvoření, Pád, Usmí-
ření Ježíše Krista a všechny zákony, obřady 
a nauky evangelia. Morální svoboda jed-
nání – schopnost člověka rozhodovat se 
a jednat sám za sebe – je rovněž nezbyt-
ným prvkem v plánu Nebeského Otce. (Viz 
2. Nefi 2:27.) Díky tomuto plánu můžeme 
být prostřednictvím Usmíření zdokona-
leni, můžeme obdržet plnost radosti a žít 
na věky v přítomnosti Boží. (Viz 3. Nefi 
12:48.) Naše rodinné vztahy mohou trvat 
po celé věčnosti.

Související verše z písem: Jan 17:3; NaS 
58:27

Předsmrtelný život
Než jsme se narodili na tuto zem, žili jsme 
v přítomnosti našeho Nebeského Otce 
jako Jeho duchovní děti. (Viz Abraham 
3:22–23.) V této předsmrtelné existenci 
jsme se s ostatními duchovními dětmi 
Nebeského Otce zúčastnili určité rady. 
Na oné radě Nebeský Otec předložil svůj 
plán a předsmrtelný Ježíš Kristus učinil 
smlouvu, že bude Spasitelem.

Se svou svobodou jednání jsme se 
rozhodli přijmout plán Nebeského Otce. 
Připravovali jsme se na příchod na zem, 
kde bychom mohli dále růst a rozvíjet se.

Těm, kteří následovali Nebeského Otce 
a Ježíše Krista, bylo umožněno přijít 
na zem, žít ve smrtelnosti a rozvíjet se 
směrem k věčnému životu. Lucifer, další 
duchovní syn Boží, se proti plánu vzbouřil. 
Stal se Satanem, a on a jeho následovníci 
byli vyvrženi z nebe a byla jim odepřena 
výsada obdržet fyzické tělo a žít ve 
smrtelnosti.

Související verše z písem: Jeremiáš 1:4–5

Stvoření
Ježíš Kristus pod vedením Nebeského 
Otce stvořil nebesa a zemi. Země nebyla 
stvořena z ničeho; byla zorganizována 
z existující hmoty. Ježíš Kristus stvořil bez-
počet světů. (Viz NaS 76:22–24.)

Stvoření země bylo důležitou součástí 
Božího plánu. Bylo tak připraveno místo, 
kde můžeme získat fyzické tělo a kde mů-
žeme být zkoušeni a kde můžeme rozvíjet 
božské vlastnosti.

To, co nám země nabízí, máme používat 
s moudrostí, rozvahou a díkůvzdáním. (Viz 
NaS 78:19.)

Adam byl prvním člověkem, který byl stvo-
řen na zemi. Bůh stvořil Adama a Evu ke 
svému vlastnímu obrazu. Všechny lidské 
bytosti – muži a ženy – jsou stvořeny k ob-
razu Božímu. (Viz Genesis 1:26–27.)

Pád
V zahradě Eden přikázal Bůh Adamovi 
a Evě, aby nejedli ovoce ze stromu 
poznání dobrého a zlého; pokud by 
tak učinili, důsledkem by byla duchovní 
a fyzická smrt. Duchovní smrt je odloučení 
od Boha. Fyzická smrt je oddělení ducha 
od smrtelného těla. Protože Adam a Eva 
porušili Boží příkaz, byli vyvrženi z přítom-
nosti Boha a stali se smrtelnými. Přestupek 
Adama a Evy a změny, které z toho vyply-
nuly a které Adam a Eva zakusili, včetně 
duchovní a fyzické smrti, se nazývají Pád.

V důsledku Pádu mohli Adam a Eva 
a jejich potomstvo zažívat radost a trá-
pení, poznávat dobro a zlo a mít děti. 
(Viz 2. Nefi 2:25.) Protože jsme potomci 
Adama a Evy, ocitáme se ve smrtelnosti 
v tomto padlém stavu, který jsme zdědili. 
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Jsme odděleni z přítomnosti Páně a po-
drobeni fyzické smrti. Také jsme zkoušeni 
a prověřováni skrze životní těžkosti a po-
kušení protivníka. (Viz Mosiáš 3:19.)

Pád je nedílnou částí plánu spasení, který 
připravil Nebeský Otec. Má dvojí směr – 
dolů, a přesto vpřed. Kromě toho, že Pád 
přivedl fyzickou a duchovní smrt, dal nám 
příležitost narodit se na zem, učit se a činit 
pokrok.

Smrtelný život
Smrtelný život je dobou, kdy se učíme 
a kdy se můžeme připravovat na věčný 
život a kdy můžeme prokázat, zda bu-
deme používat svobodu jednání k tomu, 
abychom dělali vše, co nám Pán přikáže. 
Během tohoto smrtelného života máme 
milovat druhé a sloužit jim. (Viz Mosiáš 
2:17; Moroni 7:45, 47–48.)

Ve smrtelnosti je náš duch spojen s naším 
fyzickým tělem, a to nám dává příleži-
tosti růst a rozvíjet se způsobem, který 
v předsmrtelném životě nebyl možný. Naše 
tělo je důležitou součástí plánu spasení 
a máme k němu přistupovat s úctou, jako 
k daru od Nebeského Otce. (Viz 1. Korint-
ským 6:19–20.)

Související verše z písem: Jozue 24:15; 
Matouš 22:36–39; 2. Nefi 28:7–9; Alma 
41:10; NaS 58:27

Život po smrti
Až zemřeme, náš duch vstoupí do du-
chovního světa a bude očekávat vzkříšení. 
Duchové spravedlivých jsou přijati do 
stavu štěstí, který se nazývá ráj. Mnozí 
věrní budou kázat evangelium těm, kteří 
jsou ve vězení duchů.

Vězení duchů je dočasné místo v posmrt-
ném světě určené pro ty, kteří zemřeli bez 
znalosti pravdy, a pro ty, kteří byli během 
smrtelnosti neposlušní. Zde jsou duchové 
vyučováni evangeliu a mají příležitost činit 
pokání a přijmout obřady spasení, které 
jsou za ně vykonávány v chrámech. (Viz 
1. Petrova 4:6.) Ti, kteří přijmou evan-
gelium, mohou přebývat až do vzkříšení 
v ráji.

Vzkříšení je opětovné spojení našeho 
duchovního těla s naším zdokonaleným 
fyzickým tělem z masa a kostí. (Viz Lukáš 
24:36–39.) Po vzkříšení nebude naše tělo 
od ducha již nikdy odděleno, a my se sta-
neme nesmrtelnými. Každý člověk zrozený 
na zem bude vzkříšen díky tomu, že Ježíš 
Kristus překonal smrt. (Viz 1. Korintským 

15:20–22.) Spravedliví budou vzkří-
šeni před zlovolnými a vyjdou v Prvním 
vzkříšení.

Po vzkříšení nastane Poslední soud. Ježíš 
Kristus bude soudit každého člověka, aby 
určil, jakou věčnou slávu obdrží. Tento 
soud bude založen na tom, jak byl daný 
člověk poslušen Božích přikázání. (Viz 
Zjevení 20:12; Mosiáš 4:30.)

Existují tři království slávy. (Viz 1. Ko-
rintským 15:40–42.) Nejvyšším z nich 
je království celestiální. Ti, kteří budou 
stateční ve svědectví o Ježíšovi a budou 
poslušni zásad evangelia, budou přebývat 
v celestiálním království v přítomnosti 
Boha Otce a Jeho Syna Ježíše Krista. (Viz 
NaS 131:1–4.)

Druhým ze tří království slávy je králov-
ství terestriální. Ti, kteří budou přebývat 
v tomto království, jsou úctyhodnými muži 
a ženami země, kteří nebyli stateční ve 
svědectví o Ježíšovi.

Telestiální království je nejnižší ze tří krá-
lovství slávy. Ti, kteří zdědí toto království, 
si během smrtelného života volili raději 
zlovolnost než spravedlivost. Tito jedinci 
obdrží svou slávu až poté, co budou 
vykoupeni z vězení duchů.

Související verš z písem: Jan 17:3

3. Usmíření Ježíše Krista
Usmířit znamená podstoupit trest za hřích 
a sejmout tak účinky hříchu z hříšníka, 
který činí pokání, a umožnit mu smíření 
s Bohem. Ježíš Kristus byl jediným, kdo 
byl schopen uskutečnit dokonalé usmíření 
za celé lidstvo. Jeho Usmíření zahrnovalo 
Jeho utrpení za hříchy lidstva v zahradě 
getsemanské, prolití krve, utrpení a smrt 
na kříži a Jeho Vzkříšení z hrobu. (Viz 
Lukáš 24:36–39; NaS 19:16–19.) Spasitel 
byl schopen vykonat Usmíření díky tomu, 
že dokázal být bez hříchu a měl moc 
nad smrtí. Po své smrtelné matce zdědil 
schopnost zemřít. Po svém nesmrtelném 
Otci zdědil moc znovu ožít.

Milostí, která je dostupná díky Spasitelově 
smírné oběti, budou všichni lidé vzkříšeni 
a obdrží nesmrtelnost. Díky Usmíření 
Ježíše Krista můžeme také obdržet věčný 
život. (Viz Moroni 7:41.) Abychom mohli 
tento dar obdržet, musíme žít podle 
evangelia Ježíše Krista, což zahrnuje mít 
víru v Něho, činit pokání z hříchů, dát se 
pokřtít, přijmout dar Ducha Svatého a vy-
trvat věrně do konce. (Viz Jan 3:5.)

Ježíš, jako součást svého Usmíření, netrpěl 
jen za naše hříchy, ale také vzal na sebe 
bolesti, nemoci a slabosti všech lidí. (Viz 
Alma 7:11–12.) Rozumí našemu utrpení, 
protože jím prošel. Jeho milost neboli 
uschopňující moc, nás posiluje, abychom 
dokázali nést svá břemena a dělat i to, co 
bychom vlastními silami dělat nedokázali. 
(Viz Matouš 11:28–30; Filipenským 4:13; 
Eter 12:27.)

Související verše z písem: Jan 3:5; Skut-
kové 3:19–21 

Víra v Ježíše Krista
Víra je naděje „ve věci, které nejsou viděti, 
které jsou však pravdivé“. (Alma 32:21; 
viz také Eter 12:6.) Je to dar od Boha.

Má- li víra vést člověka ke spasení, musí 
se zaměřovat na Ježíše Krista. Mít víru 
v Ježíše Krista znamená zcela se na Něj 
spoléhat a důvěřovat Jeho nekonečnému 
Usmíření, moci a lásce. Také to znamená 
věřit Jeho učení a tomu, že i když my 
všemu nerozumíme, On tomu rozumí. (Viz 
Přísloví 3:5–6; NaS 6:36.)

Víra je více než jen pasivní přesvědčení, 
vyjadřujeme ji tím, jak žijeme. (Viz Jakub 
2:17–18.) Víru lze prohlubovat tím, že se 
modlíme, studujeme písma a dodržujeme 
Boží přikázání.

Svatí posledních dnů mají víru také v Boha 
Otce, v Ducha Svatého, v moc kněžství a v 
další důležité oblasti znovuzřízeného evan-
gelia. Víra nám pomáhá obdržet duchovní 
i fyzické uzdravení a sílu pokračovat 
kupředu, vyrovnávat se s těžkostmi a pře-
konávat pokušení. (Viz 2. Nefi 31:19–20.) 
Na základě naší víry Pán v našem životě 
vykoná mocné zázraky.

Vírou v Ježíše Krista může člověk získat 
odpuštění hříchů a nakonec být schopen 
přebývat v Boží přítomnosti.

Související verš z písem: Matouš 11:28–30

Pokání
Pokání je změna mysli a srdce, která nám 
dává nový pohled na Boha, na sebe i na 
svět. Zahrnuje odvrácení se od hříchu 
a obrácení se k Bohu s prosbou o od-
puštění. Je motivováno láskou k Bohu 
a upřímnou touhou dodržovat Jeho 
přikázání.

Naše hříchy nás znečisťují – způsobují, 
že nejsme hodni vrátit se do přítomnosti 
našeho Nebeského Otce a v Jeho pří-
tomnosti přebývat. Skrze Usmíření Ježíše 
Krista opatřil náš Otec v nebi jediný možný 
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způsob, jak nám mohou být naše hříchy 
odpuštěny. (Viz Izaiáš 1:18.)

Pokání také zahrnuje pocit lítosti kvůli 
spáchání hříchu; vyznání Nebeskému 
Otci i druhým, je- li to nutné; zanechání 
hříchu; snahu napravit, do té míry, jak 
je to možné, vše, co člověk svými hříchy 
způsobil; a snahu žít v poslušnosti Božích 
přikázání. (Viz NaS 58:42–43.)

Související verše z písem: Izaiáš 53:3–5; 
Jan 14:6; 2. Nefi 25:23, 26; NaS 18:10–
11; NaS 19:23; NaS 76:40–41

4. Dispensace, odpadlictví 
a Znovuzřízení

Dispensace
Dispensace je období, kdy Pán zjevuje své 
nauky, obřady a kněžství. Je to období, 
během něhož má Pán na zemi alespoň 
jednoho zplnomocněného služebníka, 
který je nositelem svatého kněžství a který 
má božské pověření hlásat evangelium 
a vykonávat jeho obřady. Dnes žijeme 
v poslední dispensaci – dispensaci plnosti 
časů, která začala zjevením evangelia 
Josephu Smithovi.

Předchozí dispensace jsou spojeny se jmé-
nem Adama, Enocha, Noéma, Abrahama, 
Mojžíše a Ježíše Krista. Kromě toho existo-
valy i další dispensace, včetně dispensací 
mezi Nefity a Jaredity. Plán spasení a evan-
gelium Ježíše Krista byly zjeveny a učeny 
v každé dispensaci.

Odpadlictví
Když se lidé odvrátí od zásad evangelia 
a nemají klíče kněžství, nacházejí se ve 
stavu odpadlictví.

Během historie světa nastávala období 
všeobecného odpadlictví. Jedním pří-
kladem je velké odpadlictví, jež nastalo 
poté, co Spasitel ustanovil svou Církev. 
(Viz 2. Tessalonicenským 2:1–3.) Po 
smrti Spasitelových apoštolů lidé upravili 
zásady evangelia a provedli neoprávněné 
změny v církevní organizaci a v obřadech 
kněžství. Pán kvůli všeobecně rozšířené 
zlovolnosti odňal pravomoc a klíče kněž-
ství ze země.

Během velkého odpadlictví byli lidé bez 
božského vedení poskytovaného žijícími 
proroky. Bylo založeno mnoho církví, ale 
tyto církve neměly pravomoc udělovat 
dar Ducha Svatého ani vykonávat další 
obřady kněžství. Části svatých písem byly 

změněny nebo ztraceny a lidem chybělo 
správné pochopení Boha.

Toto odpadlictví trvalo až do doby, kdy se 
Josephu Smithovi ukázali Nebeský Otec 
a Jeho Milovaný Syn a kdy zahájili Znovu-
zřízení plnosti evangelia.

Znovuzřízení
Znovuzřízení znamená Boží obnovení 
pravd a obřadů Jeho evangelia mezi Jeho 
dětmi na zemi. (Viz Skutkové 3:19–21.)

V rámci přípravy na Znovuzřízení Pán 
vzbudil ušlechtilé muže během období, 
kterému se říká reformace. Tito muži se 
snažili navrátit náboženské nauky, praktiky 
a organizaci k tomu, jak je zavedl Spasitel. 
Neměli však kněžství ani plnost evangelia.

Znovuzřízení započalo v roce 1820, kdy 
se Josephu Smithovi v odpověď na jeho 
modlitbu ukázali Bůh Otec a Jeho Syn 
Ježíš Kristus. (Viz Joseph Smith–Životopis 
1:15–20.) Mezi hlavní události Znovuzří-
zení patří přeložení Knihy Mormonovy, 
znovuzřízení Aronova a Melchisedechova 
kněžství a zorganizování Církve 6. dubna 
1830.

Aronovo kněžství bylo znovuzřízeno Jose-
phu Smithovi a Oliveru Cowderymu skrze 
Jana Křtitele 15. května 1829. V roce 
1829 bylo znovuzřízeno také Melchise-
dechovo kněžství a klíče království, když 
je apoštolové Petr, Jakub a Jan předali 
Josephu Smithovi a Oliveru Cowderymu.

Plnost evangelia byla znovuzřízena a Cír-
kev Ježíše Krista Svatých posledních dnů 
je „jedinou pravou a živou [církví] na tváři 
celé země“. (NaS 1:30.) Církev nakonec 
naplní celou zem a bude existovat na věky.

Související verše z písem: Izaiáš 29:13–14; 
Ezechiel 37:15–17; Efezským 4:11–14; 
Jakub 1:5–6

5. Proroci a zjevení
Prorok je člověk, který byl povolán Bohem, 
aby mluvil v Jeho zastoupení. (Viz Amos 
3:7.) Proroci svědčí o Ježíši Kristu a učí 
Jeho evangeliu. Oznamují Boží vůli a Jeho 
pravou povahu. Odsuzují hřích a varují 
před jeho následky. Čas od času prorokují 
o budoucích událostech. (Viz NaS 1:37–
38.) Mnohé z toho, čemu učí proroci, se 
nachází v písmech. Když studujeme slova 
proroků, můžeme poznat pravdu a obdr-
žet vedení. (Viz 2. Nefi 32:3.)

Presidentovi Církve vyjadřujeme podporu 
jako prorokovi, vidoucímu a zjevovateli 

a jako jedinému člověku na zemi, který 
přijímá zjevení pro vedení celé Církve. 
Rádcům v Prvním předsednictvu a členům 
Kvora Dvanácti apoštolů také vyjadřu-
jeme podporu jako prorokům, vidoucím 
a zjevovatelům.

Zjevení je sdělení od Boha přicházející 
k Jeho dětem. Když Pán zjevuje svou vůli 
Církvi, promlouvá prostřednictvím svého 
proroka. Písma – Bible, Kniha Mormo-
nova, Nauka a smlouvy a Drahocenná 
perla – obsahují zjevení daná skrze dávné 
proroky i proroky posledních dnů. Dneš-
ním Božím prorokem na zemi je president 
Církve Ježíše Krista Svatých posledních 
dnů.

Jednotlivci mohou přijímat zjevení, aby jim 
pomáhalo s jejich konkrétními potřebami, 
zodpovědnostmi a otázkami a aby jim po-
máhalo posilovat svědectví. Většina zjevení 
přichází k vedoucím a členům Církve skrze 
vnuknutí a myšlenky od Ducha Svatého. 
Duch Svatý promlouvá k mysli a srdci 
tichým, jemným hlasem. (Viz NaS 8:2–3.) 
Zjevení může přijít také skrze vidění, sny 
a návštěvy andělů.

Související verše z písem: Žalm 119:105; 
Efezským 4:11–14; 2. Timoteovi 3:15–17; 
Jakub 1:5–6; Moroni 10:4–5

6. Kněžství a klíče kněžství
Kněžství je věčná moc a pravomoc Boha. 
Prostřednictvím kněžství Bůh stvořil ne-
besa a zemi a tímto kněžstvím je ovládá. 
Skrze tuto moc vykupuje a oslavuje své 
děti a uskutečňuje „nesmrtelnost a věčný 
život člověka“. (Mojžíš 1:39.)

Bůh dává kněžskou pravomoc způsobilým 
mužským členům Církve, aby mohli jednat 
v Jeho jménu pro spasení Jeho dětí. Klíče 
kněžství jsou právem předsednictví neboli 
mocí, kterou Bůh uděluje člověku, aby 
vedl a řídil království Boží na zemi. (Viz 
Matouš 16:15–19.) Prostřednictvím těchto 
klíčů mohou být nositelé kněžství opráv-
něni kázat evangelium a vykonávat obřady 
spasení. Všichni lidé, kteří slouží v Církvi, 
jsou povoláni pod vedením toho, kdo 
drží příslušné klíče kněžství. Díky tomu 
jsou oprávněni mít moc, kterou potřebují 
k tomu, aby mohli sloužit a naplňovat 
zodpovědnosti vyplývající z jejich povolání.

Související verše z písem: NaS 121:36, 
41–42
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Aronovo kněžství
Aronovu kněžství se často říká přípravné 
kněžství. Úřady Aronova kněžství jsou: 
jáhen, učitel, kněz a biskup. V dnešní 
Církvi mohou způsobilí členové mužského 
pohlaví obdržet Aronovo kněžství, jakmile 
dosáhnou věku 12 let.

Aronovo kněžství „drží klíče služby andělů 
a evangelia pokání a křtu“. (NaS 13:1.)

Melchisedechovo kněžství
Melchisedechovo kněžství je vyšší neboli 
větší kněžství a spravuje duchovní záleži-
tosti. (Viz NaS 107:8.) Toto větší kněžství 
bylo dáno Adamovi a je na zemi pokaždé, 
když Pán zjevuje své evangelium.

Nejprve se nazývalo „Svatým kněžstvím 
podle řádu Syna Božího“. (NaS 107:3.) 
Později bylo známo jako Melchisedechovo 
kněžství, protože bylo pojmenováno po 
velikém vysokém knězi, který žil v době 
proroka Abrahama.

V Melchisedechově kněžství jsou tyto 
úřady: starší, vysoký kněz, patriarcha, 
sedmdesátník a apoštol. Presidentem Mel-
chisedechova kněžství je president Církve.

Související verše z písem: Efezským 4:11–14

7. Obřady a smlouvy

Obřady
V Církvi Ježíše Krista Svatých posledních 
dnů je obřad posvátným oficiálním úko-
nem, který má duchovní význam. Každý 
obřad byl ustanoven Bohem, aby nás učil 
duchovním pravdám. Obřady spasení jsou 
vykonávány pravomocí kněžství a pod 
vedením těch, kteří drží klíče kněžství. 
Některé obřady jsou nezbytné pro oslavení 
a nazývají se spásné obřady.

Prvním spásným obřadem evangelia je 
křest ponořením do vody provedený ně-
kým, kdo má patřičnou pravomoc. Křest 
je nutným předpokladem pro to, aby se 
člověk mohl stát členem Církve a jednou 
mohl vstoupit do celestiálního království. 
(Viz Jan 3:5.)

V řečtině slovo křest znamená „potopit“ 
nebo „ponořit“. Ponoření je symbolem 
smrti hříšného života daného člověka 
a znovuzrozením do duchovního života 
zasvěceného službě Bohu a Jeho dětem. 
Je také symbolem smrti a vzkříšení.

Poté, co je člověk pokřtěn, jeden nebo 
více nositelů Melchisedechova kněžství 
vloží ruce na jeho hlavu a konfirmují ho za 

člena Církve. V rámci tohoto obřadu, který 
se nazývá konfirmace, je člověku předán 
dar Ducha Svatého.

Dar Ducha Svatého se liší od vlivu Ducha 
Svatého. Před křtem může člověk čas od 
času pociťovat vliv Ducha Svatého a skrze 
tento vliv může získat svědectví o pravdě. 
(Viz Moroni 10:4–5.) Po přijetí daru Ducha 
Svatého má člověk, dodržuje- li přikázání, 
právo na Jeho stálé společenství.

K dalším spásným obřadům patří vysvě-
cení k Melchisedechovu kněžství (pro 
muže), chrámové obdarování a zpečetění 
manželství. (Viz NaS 131:1–4.) Součástí 
všech spásných obřadů kněžství jsou 
smlouvy. V chrámu je možné tyto spásné 
obřady vykonávat i zástupně za mrtvé. Zá-
stupné obřady plní svůj účel pouze tehdy, 
když je zesnulá osoba přijme v duchovním 
světě a bude dodržovat smlouvy, které 
s těmito obřady souvisejí.

Další obřady, jako jsou přisluhování nemoc-
ným nebo žehnání a pojmenování dítěte, 
jsou také důležité pro náš duchovní rozvoj.

Související verše z písem: Skutkové 2:36–38

Smlouvy
Smlouva je posvátná úmluva mezi Bohem 
a člověkem. Podmínky smlouvy stanovuje 
Bůh, a my souhlasíme s tím, že budeme 
dělat to, co po nás žádá; Bůh nám pak za 
naši poslušnost slibuje určitá požehnání. 
(Viz NaS 82:10.)

Smlouvy jsou součástí všech spásných 
obřadů kněžství. Smlouvu s Pánem uzaví-
ráme při křtu a tuto smlouvu obnovujeme 
přijímáním svátosti. Bratří, kteří přijímají 
Melchisedechovo kněžství, na sebe berou 
přísahu a smlouvu kněžství. Další smlouvy 
uzavíráme v chrámu.

Související verše z písem: Exodus 19:5–6; 
Žalm 24:3–4; 2. Nefi 31:19–20; NaS 25:13

8. Manželství a rodina
Manželství mezi mužem a ženou je 
ustanoveno Bohem a rodina je ústřed-
ním bodem Jeho plánu spasení a našeho 
štěstí. Štěstí v rodinném životě dosáhneme 
s největší pravděpodobností tehdy, když je 
založeno na učení Pána Ježíše Krista.

Posvátné síly tvoření má být používáno pouze 
mezi mužem a ženou, kteří jsou zákonně od-
dáni jako manžel a manželka. Rodiče se mají 
množit a zaplnit zemi, mají vychovávat své 
děti v lásce a spravedlivosti a mají se starat 
o jejich tělesné a duchovní potřeby.

Manžel s manželkou mají posvátnou 
zodpovědnost vzájemně se milovat a vzá-
jemně o sebe pečovat. Otcové mají v lásce 
a spravedlnosti předsedat své rodině a mají 
se starat o životní potřeby. Matky jsou 
zodpovědny především za výchovu svých 
dětí. V těchto posvátných zodpovědnos-
tech jsou otcové a matky povinni pomáhat 
jeden druhému jako rovnocenní partneři.

Božský plán štěstí umožňuje, aby rodinné 
vztahy pokračovaly i po smrti. Země byla 
stvořena a evangelium bylo zjeveno, aby 
mohly vznikat rodiny a aby mohly být 
zpečetěny a oslaveny na věčnosti. (Upra-
veno z dokumentu „Rodina – prohlášení 
světu“, Liahona, listopad 2010, 129.)

Související verše z písem: Genesis 2:24; 
Žalm 127:3; Malachiáš 4:5–6; NaS 131:1–4

9. Přikázání
Přikázání jsou zákony a požadavky, které 
Bůh dává lidem. Lásku k Bohu projevu-
jeme tím, že dodržujeme Jeho přikázání. 
(Viz Jan 14:15.) Dodržováním přikázání 
získáváme od Pána požehnání. (Viz NaS 
82:10.)

Dvě základní přikázání jsou tato: „Milovati 
budeš Pána Boha svého z celého srdce 
svého, a ze vší duše své, a ze vší mysli své. 
… [A] milovati budeš bližního svého jako 
sebe samého.“ (Matouš 22:36–39.)

Desatero přikázání je důležitou součástí 
evangelia a představuje věčné zásady, 
které jsou nezbytné pro naše oslavení. (Viz 
Exodus 20:3–17.) Pán je zjevil v dávných 
dobách Mojžíšovi a znovu je zopakoval ve 
zjevení posledních dnů.

Dále nám je přikázáno, abychom se každý 
den modlili (viz 2. Nefi 32:8–9), učili 
evangeliu druhé (viz Matouš 28:19–20), 
dodržovali zákon cudnosti (viz NaS 46:33), 
platili plný desátek (viz Malachiáš 3:8–10), 
postili se (viz Izaiáš 58:6–7), odpouštěli 
druhým (viz NaS 64:9–11), měli ducha 
vděčnosti (viz NaS 78:19) a dodržovali 
Slovo moudrosti (viz NaS 89:18–21).

Související verše z písem: Genesis 39:9; 
Izaiáš 58:13–14; 1. Nefi 3:7; Mosiáš 4:30; 
Alma 37:35; Alma 39:9; NaS 18:15–16; 
NaS 88:124

Chcete- li získat další informace o těchto 
tématech, jděte na stránky LDS. org, 
Teachings [Nauky], Gospel Topics [Témata 
z evangelia]; nebo se podívejte do 
brožurky Věrni víře – slovník evangelia 
(2004).
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Malé desky 
Nefiovy

1. Nefi
2. Nefi
Jákob
Enos
Jarom
Omni

Velké desky 
Nefiovy

Lehi
Mosiáš
Alma

Helaman
3. Nefi
4. Nefi

Mormon 1–7

Desky 
 Eterovy

Mosazné 
desky

Uvedeny v  nezkrácené 
podobě

Mormonovo vysvětlení 
pro zahrnutí malých 

desek Nefiových

Zkráceno Mormonem

Moroniovo dokončení 
knihy jeho otce

Zkráceno Moronim

Zápisy Moroniovy, 
včetně titulní strany

Tyto desky jsou často 
citovány v Knize 

Mormonově

Kniha Lehiova
(součást Mormonova 
zkrácení; 116 stránek 
překladu ztracených 
Martinem Harrisem)

1. Nefi až Omni

Slova Mormonova

Mormon 8–9

Eter

Moroni

Mosiáš až Mormon 7

* Data představují přibližná časová období pokrývající jednotlivé soubory desek.
† Není přesně známo, kdy prorok Eter dokončil svůj záznam, ale bylo to 

pravděpodobně někdy mezi lety 589 př. Kr. a 131 př. Kr.

Některé zdroje, z nichž byly 
 sepsány Mormonovy desky Mormonovy desky, které obdržel Prorok Joseph Smith
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1  Někteří Nefité usilují o to, aby získali zpět zemi Nefi. Dojde 
mezi nimi k boji a ti, kteří přežijí, se vracejí do Zarahemly. Sou-
částí této skupiny je Zenif. (Viz Omni 1:27–28; Mosiáš 9:1–2.)

2  Skupina Nefitů vedená Zenifem se usazuje mezi Lamanity 
v zemi Nefi. (Viz Omni 1:29–30; Mosiáš 9:3–5.)

Po Zenifově smrti vládl ve zlovolnosti jeho syn Noé. Abinadi varo-
val lid, aby činili pokání. Alma byl poslušen Abinadiova poselství 
a učil mu druhé u Vod Mormonu. (Viz Mosiáš 11–18.)

3  Alma a jeho lid odcházejí od krále Noéma a jdou do země 
Helam. (Viz Mosiáš 18:4–5, 32–35; 23:1–5, 19–20.)

Lamanité napadli Noémův lid v zemi Nefi. Noémův syn Limhi 
vládl v době, kdy lid žil v porobě Lamanitů. (Viz Mosiáš 19–20.)

4  Pokus o nalezení Zarahemly: Limhi vysílá skupinu, aby našla 
Zarahemlu a přivedla pomoc. Skupina objevuje pozůstatky zniče-
ného národa a 24 zlatých desek. (Viz Mosiáš 8:7–9; 21:25–27.)

5  Pátrací skupina vedená Ammonem odchází ze Zarahemly, aby 
našla potomky těch, kteří odešli do země Nefi. (Viz Mosiáš 7:1–6; 
21:22–24.)

6  Limhiův lid uniká z poroby a je veden Ammonem zpět do 
Zarahemly. (Viz Mosiáš 22:10–13.)

Lamanité vysílají za Limhim a jeho lidem vojsko. Poté, co se 
vojsko ztratilo v pustině, objevilo Almu a jeho lid v zemi Helam. 
Lamanité je uvedli do poroby. (Viz Mosiáš 22–24.)

7  Almův lid uniká z poroby a putuje do Zarahemly. (Viz Mosiáš 
24:20–25.)

Země 
Zarahemla

Země Nefi 
(Lehi- Nefi)

Vody Mormonu

Almův lid uniká

Pokus o nalezení 
Zarahemly

Limhiův 
lid uniká

Pátrací výprava 
vedená Ammonem

Skupina Nefitů 
 vedená Zenifem

Někteří Nefité usilují o to, 
aby získali zpět zemi Nefi Země Helam

1

2

5

6

4

3

7

Alma a jeho 
lid odcházejí

Přehled putování v Mosiášovi 7–24

Ruiny jareditského  národa 
v zemi severní

24 zlatých desek 
(kniha Eterova)
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Pravděpodobná poloha zeměpisných objektů Knihy Mormonovy (jejich vzájemný vztah)*

řeka Sidon

Pustina Hermounts

Jižní pustina

Východní pustina

Úzký pruh pustiny

Země severní

Hojnost

Zarahemla

Severní moře

Úžina země

Pustota
Severní moře

Mulek
Omner

Gid
Morianton

Lehi
Jeršon

Moroni

Gedeon

Ammonia

pahorek Manti
Noé

Sidom pahorek Amnihu
Judea

Antipara Minon Aron

Kumeni Zezrom

Melek
Manti

Antionum

Nefia

Země prvního dědictví

Nefi (Lehi- Nefi)

Amulon

Helam

Šilom
Middoni

Mormon

Západní moře Východní moře

Midian
Jeruzalém

Šemlon
Izmael

Lemuel

Šimnilom

pahorek Ripla

* Pravděpodobný vzájemný vztah mezi 
zeměpisnými objekty v Knize 
Mormonově vychází ze souvislostí 
v textu této knihy. Nemá se 
vynakládat snaha ztotožňovat místa 
na této mapě s jakýmikoli existujícími 
zeměpisnými objekty.
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<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 96
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.33333
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 96
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.33333
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Coated GRACoL 2006 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU <FFFE550073006500200074006F002000630072006500610074006500200061002000500044004600200066006F00720020005700650062002000750073006500200066006F007200200074006800650020004C004400530020004300680075007200630068002E000D000D00560065007200730069006F006E00200032002E00300020001320200044006500630065006D006200650072002000300031002C0020003200300031003300200028006F0072006900670069006E0061006C002000730065007400740069006E006700730029000D00>
  >>
  /ExportLayers /ExportVisiblePrintableLayers
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks true
      /IncludeHyperlinks true
      /IncludeInteractive true
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 9
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




